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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO
Seção Judiciária da Paraíba

Diário da Justiça Eletrônico SJPB
Nº 144.0/2021 João Pessoa - PB    Disponibilização:  Segunda-feira, 26 Julho 2021

8 a. VARA FEDERAL

Intimação

PROCESSO Nº: 0800155-25.2020.4.05.8202 - AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALAUTOR:

 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOLITISCONSORTE:
 ADEPLAN ENGENHARIA, CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA e outroRÉU:

 Bruno Lopes De AraújoADVOGADO:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)8ª VARA FEDERAL - PB

 DESPACHO

Trata-se de Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa proposta pelo MPF em face de JOSÉ WALTER
MARINHO MARSICANO JÚNIOR e da empresa ADEPLAN ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO
LTDA, nome de fantasia "ADEPLAN ENGENHARIA", objetivando, , a decretação dainaudita altera pars
indisponibilidade dos bens dos demandados, através dos Sistemas BACENJUD, RENAJUD, CNIB e/ou
indisponibilidade das cotas integralizadas do capital social de todas as empresas registradas em nome dos
demandados, alternativamente, até o limite do dano ao erário, que seria no montante de R$ 3.832.241,02 (três milhões
oitocentos e trinta e dois mil duzentos e quarenta e um reais e dois centavos), atualizado até o ajuizamento da
demanda.

Intimados para especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, o  federal pugnou pelo depoimentoParquet
pessoal dos réus (id. n. 4058202.8098298); o demandado JOSÉ WALTER MARSICANO JÚNIOR pleiteou a oitiva
de testemunhas (id. n. 4058202.8274728); o FNDE e o demandado ADEPLAN se quedaram inertes.

É o que cabia relatar.

Por entender relevante ao esclarecimento dos fatos e pontos controvertidos, determino a tomada dos depoimentos
pessoais dos réus, assim com a oitiva das testemunhas arroladas, em audiência de instrução. 

Ocorre que, devido a pandemia do vírus COVID-19, o Tribunal Regional Federal - TRF5, através do Ato
no 112/2020, prorrogado pelo Ato nº 140/2020 e Ato nº 199/2020, e em conformidade com as determinações do
Conselho Nacional de Justiça - CNJ, estabeleceu uma série de medidas emergenciais de prevenção, dentre elas, a
suspensão do atendimento presencial.

Deste modo, entendo que não seria prudente, neste momento de emergência em saúde pública, a realização da
audiência de instrução e julgamento de forma presencial. Por este motivo e em conformidade com disposto no § 3º do
art. 236 do CPC, determino a inclusão do feito em pauta de audiência, por sistema de videoconferência

 ficando, desde já, os advogados das partes advertidos de que devem providenciar o comparecimento(teleaudiência),
de suas testemunhas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos termos do art. 455, do CPC,
dispensando-se a intimação deste juízo.

Para a videconferência será utilizado o sistema Zoom Meetings Cloud, considerando a aquisição da licença desta
plataforma pela Justiça Federal da Paraíba. O download da plataforma (Cliente Zoom para Reuniões) poderá ser feito
através do site , para computadores, ou nas lojas de aplicativos para oshttps://zoom.us/download#client_4meeting
celulares.

Devem os advogados/procuradores informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, os nomes, telefones e emails das
partes, advogados e procuradores e eventuais testemunhas que participarão do ato, devendo a Secretaria desta Vara
entrar em contato com todos os envolvidos, providenciando os meios necessários a pratica deste ato processual.

Havendo a imprescindível necessidade, desde já, autorizo a Secretaria da Vara entrar em contato com as partes através
de WhatsApp para facilitar a organização, preparação e condução da referida audiência.

A Secretaria deverá enviar "convite" por e-mail ou WhatsApp a todos os envolvidos para que possam acessar a sala
de audiência virtual, no dia e hora aprazada.

Antes da realização da audiência, a Secretaria deverá realizar uma conexão de teste com todos os envolvidos, com o
objetivo de dirimir qualquer dúvida ou problema técnico.

Salienta-se que será disponibilizada a sala de audiências da 8ª Vara Federal - Subseção Judiciária de Sousa-PB/SJPB,
com endereço a Rua Francisco Vieira da Costa, nº 20, Rachel Gadelha - Sousa/PB - Tel. 3521-3300, para o
comparecimento das partes e testemunhas que não puderem participar do ato por meio eletrônico.
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Após a realização da audiência, os advogados/procuradores poderão acessar normalmente os autos do processo
eletrônico - PJE e constará certidão incluída pelo servidor da Secretaria desta Vara que indicará o endereço eletrônico
de acesso ao conteúdo gravado da audiência - link de acesso.

Para ter acesso ao conteúdo integral da audiência, os advogados/procuradores deverão se cadastrar, inicialmente, no
sistema "Escritório Digital", mantido pelo CNJ e localizado no seguinte endereço eletrônico: 

.https://www.cnj.jus.br/sistemas/escritorio-digital/

O cadastro no referido sistema possibilitará o acesso ao "Pje Mídias", sistema também mantido pelo CNJ e local onde
o conteúdo gravado da audiência estará armazenado. O acesso ao "Pje Mídias" será realizado com a mesma senha
cadastrada para o sistema "Escritório Digital", através do seguinte endereço eletrônico; 
https://midias.pje.jus.br/midias/web/site/login

Providências necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sousa, data de validação no sistema.

MARCOS ANTONIO MENDES DE ARAÚJO FILHO

Juiz Federal da 8ª Vara Federal/SJPB

 

 

 

Processo: 0800155-25.2020.4.05.8202
Assinado eletronicamente por:
MARCOS ANTONIO MENDES DE ARAUJO FILHO - Magistrado

 21/07/2021 15:59:53Data e hora da assinatura:
 4058202.8284156Identificador:

 Para conferência da autenticidade do documento:
 https://pje.jfpb.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

21072109574427300000008307570
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8 a. VARA FEDERAL

Edital de Leilão

JUSTIÇA FEDERAL

8ª VARA - SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOUSA

Rua Francisco Vieira da Costa, nº 20 - Rachel Gadelha - CEP 58.804-177 - Sousa/PB - Tel. 3521-3300, email:8vara@jfpb.jus.br

 0800793-97.2016.4.05.8202 - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIALPROCESSO Nº:
 CAIXA ECONOMICA FEDERALEXEQUENTE:

 Andrea Costa Do AmaralADVOGADO:
 MARIA DO SOCORRO DA SILVA MONTEIRO e outro EXECUTADO:

8ª VARA FEDERAL - PB (JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO)

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO PJE N° 61C/2021 - 8ª VARA FEDERAL JFPB

 Juízes Federais da 8ª Vara da Seção JudiciáriaMARCOS ANTONIO MENDES DE ARAÚJO FILHO e GUILHERME CASTRO LÔPO,
da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, etc.

 a todos quantos o presente  virem ou dele conhecimento tiverem, que a 8ª Vara Federal da Subseção Judiciária daFAZEM SABER EDITAL
Paraíba por meio de Leiloeiro Oficial, , levará à vendaMARCO TÚLIO MONTENEGRO CAVALCANTI DIAS, Matrícula Jucep: 10/2014
em arrematação pública, nas datas e sob condições adiante descritas, exclusivamente no formato eletrônico, os bens penhorados/apreendidos do
processo epigrafado, na forma que segue:

BEM(NS):

01 Veículo Automotivo, chassi 9C2JC4820BR010911, placa: MOU0062 - PB, ano/modelo: 2011, marca/modelo: Honda/Biz 125 ES.

 26/04/2021VALOR DA AVALIAÇÃO:

R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)

: Rede Mundial de Computadores (internet) - exclusivamente no formato eletrônico, através do site: LOCAL DO LEILÃO
 Os interessados deverão efetuar seu cadastro no site, podendo se informar sobre o leilão e cadastro nos fones: www.marcotulioleiloes.com.br

(83) 98787-8175 e (83) 9874-08175

DATAS E HORÁRIO:
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 Os bens estarão abertos para lances a partir das  horas do dia , pelo maior lance oferecido, nãoPrimeira Praça: 10:00 16 de Agosto de 2021
inferior ao valor da avaliação em primeira praça.

 Caso não haja licitantes na 1ª Praça, fica designado o dia  para realização da 2ª Praça, casoSegunda Praça: , às 10 horas,30 de Agosto de 2021
em que os bens serão alienados a quem mais der, não sendo aceito, entretanto, preço vil, compreendido este o valor inferior a 50% do preço da
avaliação, observadas as previsões legais que regem a matéria (art. 891, parágrafo único, do CPC/2015).

O leilão estará aberto para lances online por 2 horas seguidas. Sobrevindo lance nos 3 (três) últimos minutos, o horário de fechamento do pregão
será prorrogado em 3 (três) minutos, para que todos os usuários interessados tenham oportunidade de ofertar novos lances.

Caso inexista lanço ou não haja lanço válido, os bens permanecerão disponíveis por , automaticamente, no mesmo site,60 (sessenta) dias
independentemente de nova publicação ou intimação editalícia.

Obs: Além do valor ofertado, o arrematante arcará com o pagamento dos seguintes acréscimos: a) Comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento)
- § 1º do art. 880 da CPC; b) Custas judiciais de arrematação: 0,5% (meio por cento) do respectivo valor, sendo o mínimo de R$ 10,64 (dez reais
e sessenta e quatro centavos) e o máximo de R$ 1.915,38 (um mil, novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos), as quais deverão ser pagas
no ato de expedição da Carta de Arrematação/Mandado de Entrega do) Bem (Ato nº 722 de 05/12/2012, da Presidência do TRF5).

CONDIÇÕES DO LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO

Os bens poderão ser arrematados por lote ou individualmente pelo maior lance ofertado, o qual será apreciado pelo Juízo, observada a legislação
vigente.

O prazo para eventuais impugnações passará a fluir da juntada do auto de arrematação, sendo desnecessária intimação.

Fica autorizado o leiloeiro ou quem por ele indicado, devidamente identificado, a visitar os locais de guarda dos bens submetidos à hasta pública,
acompanhados ou não de interessados na arrematação, podendo fotografar, independentemente do acompanhamento de Oficial de Justiça.

É vedado aos depositários criar embaraços à visitação dos bens sob sua guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC, ficando desde
logo autorizado o uso de força policial, se necessário.

A executada fica ciente de que poderá pagar o valor integral da dívida executada até a data da realização do leilão.

Caso, por algum motivo alheio à vontade do licitante, a arrematação não se confirme, o valor total pago, inclusive a comissão do leiloeiro, será
devolvido devidamente corrigido.
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Poderá haver, a qualquer tempo, a exclusão de bens do leilão, independente de prévia comunicação.

Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça Federal e/ou ao leiloeiro quaisquer
responsabilidades quanto a consertos, encargos, transporte, remoção e transferência patrimonial dos bens arrematados. Sendo a arrematação
judicial modo originário de aquisição de propriedade, não cabe alegação de evicção, sendo exclusiva atribuição dos ofertantes/arrematantes a
prévia verificação do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão.

O arrematante não será responsabilizado por qualquer dívida constituída antes da arrematação, inclusive taxas de condomínio, despesas de
consumo de água, energia e gás, até a data da imissão de posse, tributos, salvo aquelas despesas relacionadas à transferência de propriedade dos
bens. Os tributos sobre a propriedade e taxas condominiais anteriores à arrematação serão sub rogados no preço da arrematação.

Também não será transferido ao arrematante eventual ônus relativo à hipoteca sobre o imóvel, conforme art. 1.499, VI, do Código Civil, a qual
será levantada por determinação do Juízo, ficando os custos de levantamento do gravame sub rogados no preço.

As despesas com a retirada e transporte dos bens, ITBI, despesas cartorárias para registro, dentre outras, ficarão a cargo exclusivo do arrematante.

No caso de automóveis e motocicletas, o arrematante não arcará com os débitos de IPVA, Licenciamento, seguro obrigatório, taxa de bombeiros
ou multas pendentes, eventualmente existentes, anteriores a expedição da carta de arrematação ou mandado de entrega, que são de
responsabilidade do proprietário anterior, sendo desnecessária a emissão de nota fiscal e o recolhimento de ICMS para fins de transferência de
propriedade junto ao DETRAN.

Se o arrematante não pagar o preço no prazo estabelecido, o Juiz impor-lhe-á, em favor da execução, a perda do sinal, voltando os bens a novo
leilão, do qual não será admitido a participar o arrematante remisso (art. 897 do CPC).

Os pagamentos não efetuados no prazo de 24 horas, a contar do leilão, implicarão ao arrematante faltoso as penalidades da Lei, que prevê, no
caso de inadimplência, a denúncia criminal e a execução judicial contra o mesmo, além da perda da comissão do leiloeiro (art. 39 do Decreto
21.981/32). Assim, aquele que ofertar lanço e alegar não ter, no ato, cheque ou dinheiro, estará sujeito às penalidades previstas no artigo 358 do
Código Penal: impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência,
grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Pena - detenção de dois meses a um ano, ou multa, além de pena correspondente à violência,
cominado com o art. 95 da Lei 8.666/1993.

Ficam intimados pelo presente Edital o(s) Executado(s) e cônjuge(s), se casado(s) for(em); o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido
penhorada fração ideal; o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou
concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais; o proprietário do terreno submetido ao
regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora
recair sobre tais direitos reais; o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a
penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução; o promitente comprador, quando a
penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada; o promitente vendedor, quando a penhora recair sobre
direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada; a União, o Estado e o Município, no caso de alienação de bem tombado
(art. 889 do CPC/2015).

O presente Edital será publicado na forma da lei (Diário Judicial Eletrônico - Dje) e afixado no átrio da Subseção Judiciária de Sousa/PB.
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Sousa/PB, data de validação no sistema.

 GUILHERME CASTRO LÔPO
Juiz Federal Substituto da 8ª Vara/JFPB

Processo: 0800793-97.2016.4.05.8202
Assinado eletronicamente por:
GUILHERME CASTRO LOPO - Magistrado

 21/07/2021 13:53:30Data e hora da assinatura:
 4058202.8278657Identificador:

 Para conferência da autenticidade do documento:
 https://pje.jfpb.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

21072017211235800000008302069
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8 a. VARA FEDERAL

Edital de Leilão

JUSTIÇA FEDERAL

8ª VARA - SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOUSA

Rua Francisco Vieira da Costa, nº 20 - Rachel Gadelha - CEP 58.804-177 - Sousa/PB - Tel. 3521-3300

 0002574-37.2009.4.05.8202 PROCESSO Nº: - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
 UNIÃO FEDERAL e OUTROSEXEQUENTE:
 VITAL ANTONIO DA SILVA    EXECUTADO:

 (JUIZ FEDERAL TITULAR)8ª VARA FEDERAL - PB

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO PJE N° 60C/2021 - 8ª VARA FEDERAL JFPB

, Juízes Federais da 8ª Vara da Seção JudiciáriaMARCOS ANTONIO MENDES DE ARAÚJO FILHO e GUILHERME CASTRO LÔPO
da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, etc.

 a todos quantos o presente  virem ou dele conhecimento tiverem, que a 8ª Vara Federal da Subseção Judiciária daFAZEM SABER EDITAL
Paraíba por meio de Leiloeiro Oficial, , levará à venda emMIGUEL ALEXANDRINO MONTEIRO NETO, Matrícula Jucep: 12/2015
arrematação pública, nas datas e sob condições adiante descritas, exclusivamente no formato eletrônico, os bens penhorados/apreendidos do
processo epigrafado, na forma que segue:

BEM(NS):

Um imóvel rural denominado "Alagoinha", medindo cerca de 100(cem) hectares de carrasco, localizado na cidade de SERRA GRANDE/PB,
devidamente registrado no cartório do ofício de notas e registro de imóveis de ITAPORANGA/PB, sob o no. R-11-2761 às fls. 57 do livro 2AA.
O imóvel não possui benfeitorias. 

 19/04/2021VALOR DA AVALIAÇÃO:

R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 

: Rede Mundial de Computadores (internet) - exclusivamente no formato eletrônico, através do site: LOCAL DO LEILÃO
 Os interessados deverão efetuar seu cadastro no site, podendo se informar sobre o leilão e cadastro nos fones: www.leiloesmonteiro.com.br

Telefones: (83) 99685-6653 e (83) 98721-8002

DATAS E HORÁRIO:

Os bens estarão abertos para lances a partir das  horas do dia , pelo maior lance oferecido, não inferior ao valor da10:00 16 de Agosto de 2021
avaliação em primeira praça.

Caso não haja licitantes na 1ª Praça, fica designado o dia  para realização da 2ª Praça, caso em que os bens, às 10 horas,30 de Agosto de 2021
serão alienados a quem mais der, não sendo aceito, entretanto, preço vil, compreendido este o valor inferior a 50% do preço da avaliação,
observadas as previsões legais que regem a matéria (art. 891, parágrafo único, do CPC/2015).

O leilão estará aberto para lances online por 2 horas seguidas. Sobrevindo lance nos 3 (três) últimos minutos, o horário de fechamento do pregão
será prorrogado em 3 (três) minutos, para que todos os usuários interessados tenham oportunidade de ofertar novos lances.
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Caso inexista lanço ou não haja lanço válido, os bens permanecerão disponíveis por 60 (sessenta) dias, automaticamente, no mesmo site,
independentemente de nova publicação ou intimação editalícia.

Obs: Além do valor ofertado, o arrematante arcará com o pagamento dos seguintes acréscimos: a) Comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento)
- § 1º do art. 880 da CPC; b) Custas judiciais de arrematação: 0,5% (meio por cento) do respectivo valor, sendo o mínimo de R$ 10,64 (dez reais
e sessenta e quatro centavos) e o máximo de R$ 1.915,38 (um mil, novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos), as quais deverão ser pagas
no ato de expedição da Carta de Arrematação/Mandado de Entrega do) Bem (Ato nº 722 de 05/12/2012, da Presidência do TRF5).

CONDIÇÕES DO LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO

Os bens poderão ser arrematados por lote ou individualmente pelo maior lance ofertado, o qual será apreciado pelo Juízo, observada a legislação
vigente.

O prazo para eventuais impugnações passará a fluir da juntada do auto de arrematação, sendo desnecessária intimação.

Fica autorizado o leiloeiro ou quem por ele indicado, devidamente identificado, a visitar os locais de guarda dos bens submetidos à hasta pública,
acompanhados ou não de interessados na arrematação, podendo fotografar, independentemente do acompanhamento de Oficial de Justiça.

É vedado aos depositários criar embaraços à visitação dos bens sob sua guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC, ficando desde
logo autorizado o uso de força policial, se necessário.

A executada fica ciente de que poderá pagar o valor integral da dívida executada até a data da realização do leilão.

Caso, por algum motivo alheio à vontade do licitante, a arrematação não se confirme, o valor total pago, inclusive a comissão do leiloeiro, será
devolvido devidamente corrigido.

Poderá haver, a qualquer tempo, a exclusão de bens do leilão, independente de prévia comunicação.

Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça Federal e/ou ao leiloeiro quaisquer
responsabilidades quanto a consertos, encargos, transporte, remoção e transferência patrimonial dos bens arrematados. Sendo a arrematação
judicial modo originário de aquisição de propriedade, não cabe alegação de evicção, sendo exclusiva atribuição dos ofertantes/arrematantes a
prévia verificação do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão.

O arrematante não será responsabilizado por qualquer dívida constituída antes da arrematação, inclusive taxas de condomínio, despesas de
consumo de água, energia e gás, até a data da imissão de posse, tributos, salvo aquelas despesas relacionadas à transferência de propriedade dos
bens. Os tributos sobre a propriedade e taxas condominiais anteriores à arrematação serão sub rogados no preço da arrematação.

Também não será transferido ao arrematante eventual ônus relativo à hipoteca sobre o imóvel, conforme art. 1.499, VI, do Código Civil, a qual
será levantada por determinação do Juízo, ficando os custos de levantamento do gravame sub rogados no preço.

As despesas com a retirada e transporte dos bens, ITBI, despesas cartorárias para registro, dentre outras, ficarão a cargo exclusivo do arrematante.
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No caso de automóveis e motocicletas, o arrematante não arcará com os débitos de IPVA, Licenciamento, seguro obrigatório, taxa de bombeiros
ou multas pendentes, eventualmente existentes, anteriores a expedição da carta de arrematação ou mandado de entrega, que são de
responsabilidade do proprietário anterior, sendo desnecessária a emissão de nota fiscal e o recolhimento de ICMS para fins de transferência de
propriedade junto ao DETRAN.

Se o arrematante não pagar o preço no prazo estabelecido, o Juiz impor-lhe-á, em favor da execução, a perda do sinal, voltando os bens a novo
leilão, do qual não será admitido a participar o arrematante remisso (art. 897 do CPC).

Os pagamentos não efetuados no prazo de 24 horas, a contar do leilão, implicarão ao arrematante faltoso as penalidades da Lei, que prevê, no
caso de inadimplência, a denúncia criminal e a execução judicial contra o mesmo, além da perda da comissão do leiloeiro (art. 39 do Decreto
21.981/32). Assim, aquele que ofertar lanço e alegar não ter, no ato, cheque ou dinheiro, estará sujeito às penalidades previstas no artigo 358 do
Código Penal: impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência,
grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Pena - detenção de dois meses a um ano, ou multa, além de pena correspondente à violência,
cominado com o art. 95 da Lei 8.666/1993.

Ficam intimados pelo presente Edital o(s) Executado(s) e cônjuge(s), se casado(s) for(em); o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido
penhorada fração ideal; o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou
concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais; o proprietário do terreno submetido ao
regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora
recair sobre tais direitos reais; o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a
penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução; o promitente comprador, quando a
penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada; o promitente vendedor, quando a penhora recair sobre
direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada; a União, o Estado e o Município, no caso de alienação de bem tombado
(art. 889 do CPC/2015).

O presente Edital será publicado na forma da lei (Diário Judicial Eletrônico - Dje) e afixado no átrio da Subseção Judiciária de Sousa/PB.

Sousa/PB, data de validação no sistema.

 MARCOS ANTONIO MENDES DE ARAÚJO FILHO
Juiz Federal Titular da 8ª Vara/JFPB

Processo: 0002574-37.2009.4.05.8202
Assinado eletronicamente por:
MARCOS ANTONIO MENDES DE ARAUJO FILHO - Magistrado

 21/07/2021 08:14:26Data e hora da assinatura:
 4058202.8278537Identificador:

 Para conferência da autenticidade do documento:
 https://pje.jfpb.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

21072017024026700000008301949
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8 a. VARA FEDERAL

Edital de Citação

PROCESSO Nº: 0800807-42.2020.4.05.8202 - EXECUÇÃO FISCAL
 INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAISEXEQUENTE:

RENOVAVEIS - IBAMA
 JOSE PEREIRA DE SOUSAEXECUTADO:

 (JUIZ FEDERAL TITULAR)8ª VARA FEDERAL - PB

 

EDITAL DE CITAÇÃO nº 63F/2021 COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

DEVEDOR(ES): , CPF/CNPJ/CEI nº 019.777.234-03, com último endereço em SITIOJOSE PEREIRA DE SOUSA
SERRA VERMELHA, SN, ZONA RURAL, CAJAZEIRAS/PB CEP: 58900000. 

FINALIDADE:  do(s) devedor(es) acima indicado(s) para que, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei nºCITAÇÃO
6.830/80, pague(m), , a dívida em execução no valor de , com juros de mora,no prazo de 05 (cinco) dias R$ 2.455,56
multa, correção monetária e custas judiciais ou garanta(m) a execução (art. 9º, da Lei nº 6.830/80), ficando ciente(s)
de que, não sendo paga a dívida e nem garantida a execução, serão penhorados tantos bens quantos bastem para
garantia integral do débito excutido.

NATUREZA DA DÍVIDA:  inscrita na dívida ativa sob a(s) CDA(s) nº 279306.

SEDE DO JUÍZO: Seção Judiciária da Paraíba, 8ª Vara Federal, situado na Rua Francisco Vieira da Costa s/n, Bairro
Rachel Gadelha, Sousa/PB, com expediente no horário das 09às 18h, de 2ª a 6ª.

PUBLICAÇÃO E AFIXAÇÃO DO EDITAL: Publicado uma vez, gratuitamente, no Diário Oficial Eletrônico da
Justiça Federal da 5ª Região e afixado na Sede do Juízo, no local de costume, conforme art. 22, da Lei 6.830/80.

Sousa - PB, data de validação.
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16a. VARA FEDERAL

Edital de Citação

 0806134-08.2019.4.05.8200 PROCESSO Nº: - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroAUTOR:

 FRANCISCO EVANDRO FIGUEIREDO e outroRÉU:
 Carlos Eduardo Toscano Leite FerreiraADVOGADO:

 DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃOREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)16ª VARA FEDERAL - PB

  

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS

(ARTIGO 361, CPP)

 

O Doutor MANUEL MAIA DA VASCONCELOS NETO, JUIZ FEDERAL TITULAR DA 16ª VARA DA SEÇÃO
, na forma da lei etc.JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

 aos que o presente edital virem, dele notícias tiverem ou interessar possa, que perante este Juízo se processam osFAZ SABER,
autos da   , movida pelo Ministério Público Federal   em face de Ação Penal nº 0806134-08.2019.4.05.8200   GERMANO

, brasileiro, casado, empresário, filho de Germano Rodrigues Chaves e de Ivandira dasRODRIGUES CHAVES FILHO
Graças Benício Chaves, nascido em 26/03/1976, portador do CPF n.º 954.110.114-34, pela prática da conduta típica descrita no
artigo 1º, inciso I, da lei n.º 8.137/90, e, como consta dos autos, encontra-se o acusado, atualmente, em lugar incerto e não
sabido, pelo que determinou Sua Excelência a expedição do presente edital, através do qual fica  o referido réu paraCITADO
responder à acusação, por escrito, no , de acordo com o previsto no art. 361 do CPP, podendo arguirprazo de 15 (quinze) dias
preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, observando o disposto nos artigos 396 e
396-A do CPP. O acusado fica ciente de que, ao indicar as testemunhas, deverá trazê-las à audiência de instrução e
julgamento independentemente de intimação, salvo se for demonstrada a necessidade imperiosa de que sejam

 Fica ciente, ainda, que este juízo funciona nointimadas, a teor do que dispõe o artigo 396-A, parte final, do Código Penal.
Fórum da Justiça Federal, localizado na Rua João Teixeira de Carvalho, 480, Brisamar, João Pessoa/PB, com expediente no
horário das 08h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira. Fone (83) 9 8858.5469 e 9 9113.4767. E para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância ou erro, é expedido o presente edital que será afixado
no local de costume e publicado uma vez no órgão oficial, na forma da lei. Dado e passado pela Secretaria da 16ª Vara Federal.
Data da Assinatura Digital. Digitado por Agaíres Dias Arruda, servidora, e conferido por Ailton José de Aquino Bezerra,
Diretor de Secretaria da 16ª Vara.

 

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MANUEL MAIA DE VASCONCELOS NETO
Juiz Federal Titular da 16ª Vara da SJPB

Processo: 0806134-08.2019.4.05.8200
Assinado eletronicamente por:
MANUEL MAIA DE VASCONCELOS NETO - Magistrado

 21/06/2021 10:35:06Data e hora da assinatura:
 4058200.8054919Identificador:

Para conferência da autenticidade do documento:
https://pje.jfpb.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
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5a. VARA FEDERAL

Edital de Citação

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 4058200.8283396
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO

PROCESSO Nº:  0800148-73 .2019 .4 .05 .8200  -  EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA - COREN
A D V O G A D O :  E l k e  T i c i a n a  D e  A r a u j o  C a r n e i r o  e  o u t r o s
E X E C U T A D O :  S I L V A N A  T A R G I N O  D E  A R A U J O  J A C I N T O
5 ª  V A R A  F E D E R A L  -  P B  ( J U I Z  F E D E R A L  T I T U L A R )

:  D E V E D O R ( E S ) S I L V A N A  T A R G I N O  D E  A R A U J O  J A C I N T O
:  C P F 0 6 8 . 6 9 6 . 2 2 4 - 9 3

:  do(s) devedor(es) acima indicado(s) para que, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei nº 6.830/80, pague(m), FINALIDADE CITAÇÃO no
, a dívida em execução no valor de prazo de 05 (cinco) dias R$  (informado pelo(a) exequente na petição inicial e sujeito a1.722,37

, com juros de mora, multa, correção monetária e custas judiciais ou garanta(m) a execução (art. 9º, da Lei nº 6.830/80), ficandoatualização)
ciente(s) de que, não sendo paga a dívida e nem garantida a execução, serão penhorados tantos bens do seu patrimônio quantos bastem para
g a r a n t i a  i n t e g r a l  d o  d é b i t o  e x c u t i d o .

: Débito referente a  representado pela(s) CDA(s)   registrada(s), respectivamente, em NATUREZADA DÍVIDA ANUIDADE nº ,1953/2018
3 0 / 0 7 / 2 0 1 8 .

: SEDE DO JUÍZO Seção Judiciária da Paraíba - 5ª Vara Federal - Edifício DCT (Duo Corporate Tower) - 2º andar - Torre Sul. Rod.
 Telefone:2108-4040.Governador Antonio Mariz, 2051, Loteamento Oceania III, João Pessoa (próximo à Faculdade ASPER).

A t e n d i m e n t o  d e  0 8 : 0 0  a s  1 8 : 0 0  h o r a s .

: Publicado uma vez no Diário Oficial Eletrônico da Justiça Federal da 5ª Região (disponível em PUBLICAÇÃO E AFIXAÇÃO DO EDITAL
), nos termos da Resolução nº 29/2011 do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e afixado na Sede dohttps://www.trf5.jus.br/diarioeletinternet/

Juízo, no local de costume, conforme art. 22, da Lei 6.830/80.

João Pessoa - PB, (data de validação no sistema)

( )assinado eletronicamente  

12/66



 
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.trf5.jus.br
Código de autenticação: 9-1007-2779-2 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO
Seção Judiciária da Paraíba

Diário da Justiça Eletrônico SJPB
Nº 144.0/2021 João Pessoa - PB    Disponibilização:  Segunda-feira, 26 Julho 2021

5a. VARA FEDERAL

Edital de Citação

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 4058200.8283469
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO

PROCESSO Nº:  0800357-42 .2019 .4 .05 .8200  -  EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA - COREN
A D V O G A D O :  A n a  R a q u e l  R e g i n a  E v e l i n a  L i m e i r a  e  o u t r o s
E X E C U T A D O :  G L A U C I A  M A R I A  D A  S I L V A
5 ª  V A R A  F E D E R A L  -  P B  ( J U I Z  F E D E R A L  T I T U L A R )

:  D E V E D O R ( E S ) G L A U C I A  M A R I A  D A  S I L V A
:  C P F 0 3 1 . 9 5 3 . 8 7 4 - 5 0

:  do(s) devedor(es) acima indicado(s) para que, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei nº 6.830/80, pague(m), FINALIDADE CITAÇÃO no
, a dívida em execução no valor de prazo de 05 (cinco) dias R$  (informado pelo(a) exequente na petição inicial e sujeito a878,01

, com juros de mora, multa, correção monetária e custas judiciais ou garanta(m) a execução (art. 9º, da Lei nº 6.830/80), ficandoatualização)
ciente(s) de que, não sendo paga a dívida e nem garantida a execução, serão penhorados tantos bens do seu patrimônio quantos bastem para
g a r a n t i a  i n t e g r a l  d o  d é b i t o  e x c u t i d o .

: Débito referente a  representado pela(s) CDA(s)   registrada(s), respectivamente, em NATUREZADA DÍVIDA ANUIDADE nº ,1190/2018
1 2 / 0 1 / 2 0 1 8 .

: SEDE DO JUÍZO Seção Judiciária da Paraíba - 5ª Vara Federal - Edifício DCT (Duo Corporate Tower) - 2º andar - Torre Sul. Rod.
 Telefone:2108-4040.Governador Antonio Mariz, 2051, Loteamento Oceania III, João Pessoa (próximo à Faculdade ASPER).

A t e n d i m e n t o  d e  0 8 : 0 0  a s  1 8 : 0 0  h o r a s .

: Publicado uma vez no Diário Oficial Eletrônico da Justiça Federal da 5ª Região (disponível em PUBLICAÇÃO E AFIXAÇÃO DO EDITAL
), nos termos da Resolução nº 29/2011 do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e afixado na Sede dohttps://www.trf5.jus.br/diarioeletinternet/

Juízo, no local de costume, conforme art. 22, da Lei 6.830/80.

João Pessoa - PB, (data de validação no sistema)

( ) assinado eletronicamente
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5a. VARA FEDERAL

Edital de Citação

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 4058200.8283752
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO

PROCESSO Nº:  0800199-84 .2019 .4 .05 .8200  -  EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA - COREN
A D V O G A D O :  E l k e  T i c i a n a  D e  A r a u j o  C a r n e i r o  e  o u t r o s
E X E C U T A D O :  A R I A N E  F E R N A N D E S  D E  O L I V E I R A
5 ª  V A R A  F E D E R A L  -  P B  ( J U I Z  F E D E R A L  T I T U L A R )

:  D E V E D O R ( E S ) A R I A N E  F E R N A N D E S  D E  O L I V E I R A
:  C P F 0 7 9 . 7 7 0 . 5 1 4 - 7 8

:  do(s) devedor(es) acima indicado(s) para que, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei nº 6.830/80, pague(m), FINALIDADE CITAÇÃO no
, a dívida em execução no valor de prazo de 05 (cinco) dias R$  (informado pelo(a) exequente na petição inicial e sujeito a1.131,86

, com juros de mora, multa, correção monetária e custas judiciais ou garanta(m) a execução (art. 9º, da Lei nº 6.830/80), ficandoatualização)
ciente(s) de que, não sendo paga a dívida e nem garantida a execução, serão penhorados tantos bens do seu patrimônio quantos bastem para
g a r a n t i a  i n t e g r a l  d o  d é b i t o  e x c u t i d o .

: Débito referente a , representado pela(s) CDA(s)   registrada(s), respectivamente, em NATUREZADA DÍVIDA ANUIDADE nº ,1881/2018
1 0 / 0 8 / 2 0 1 8 .

: SEDE DO JUÍZO Seção Judiciária da Paraíba - 5ª Vara Federal - Edifício DCT (Duo Corporate Tower) - 2º andar - Torre Sul. Rod.
 Telefone:2108-4040.Governador Antonio Mariz, 2051, Loteamento Oceania III, João Pessoa (próximo à Faculdade ASPER).

A t e n d i m e n t o  d e  0 8 : 0 0  a s  1 8 : 0 0  h o r a s .

: Publicado uma vez no Diário Oficial Eletrônico da Justiça Federal da 5ª Região (disponível em PUBLICAÇÃO E AFIXAÇÃO DO EDITAL
), nos termos da Resolução nº 29/2011 do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e afixado na Sede dohttps://www.trf5.jus.br/diarioeletinternet/

Juízo, no local de costume, conforme art. 22, da Lei 6.830/80.

João Pessoa - PB, (data de validação no sistema)

( )assinado eletronicamente  
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5a. VARA FEDERAL

Edital de Citação

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 4058200.8283887
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO

PROCESSO Nº:  0800478-70 .2019 .4 .05 .8200  -  EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA - COREN
A D V O G A D O :  A l a n n a  G o m e s  O l i v e i r a  G o n ç a l v e s  e  o u t r o s
E X E C U T A D O :  A L E S S A N D R A  F I D E L E S  D O S  S A N T O S  B A R B O S A
5 ª  V A R A  F E D E R A L  -  P B  ( J U I Z  F E D E R A L  S U B S T I T U T O )

:  D E V E D O R ( E S ) A L E S S A N D R A  F I D E L E S  D O S  S A N T O S  B A R B O S A
 :  C P F 0 2 1 . 0 6 7 . 5 3 4 - 9 7

:  do(s) devedor(es) acima indicado(s) para que, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei nº 6.830/80, pague(m), FINALIDADE CITAÇÃO no
, a dívida em execução no valor de prazo de 05 (cinco) dias R$  (informado pelo(a) exequente na petição inicial e sujeito a878,01

, com juros de mora, multa, correção monetária e custas judiciais ou garanta(m) a execução (art. 9º, da Lei nº 6.830/80), ficandoatualização)
ciente(s) de que, não sendo paga a dívida e nem garantida a execução, serão penhorados tantos bens do seu patrimônio quantos bastem para
g a r a n t i a  i n t e g r a l  d o  d é b i t o  e x c u t i d o .

: Débito referente a  representado pela(s) CDA(s)   registrada(s), respectivamente, em NATUREZADA DÍVIDA ANUIDADE nº ,1263/2018
2 0 / 1 2 / 2 0 1 7 .

: SEDE DO JUÍZO Seção Judiciária da Paraíba - 5ª Vara Federal - Edifício DCT (Duo Corporate Tower) - 2º andar - Torre Sul. Rod.
 Telefone:2108-4040.Governador Antonio Mariz, 2051, Loteamento Oceania III, João Pessoa (próximo à Faculdade ASPER).

A t e n d i m e n t o  d e  0 8 : 0 0  a s  1 8 : 0 0  h o r a s .

: Publicado uma vez no Diário Oficial Eletrônico da Justiça Federal da 5ª Região (disponível em PUBLICAÇÃO E AFIXAÇÃO DO EDITAL
), nos termos da Resolução nº 29/2011 do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e afixado na Sede dohttps://www.trf5.jus.br/diarioeletinternet/

Juízo, no local de costume, conforme art. 22, da Lei 6.830/80.

João Pessoa - PB, (data de validação no sistema)

( )assinado eletronicamente  
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8 a. VARA FEDERAL

Agravo em RE e RES

PROCESSO Nº: 0800566-10.2016.4.05.8202 - AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALAUTOR:

 MIGUEL NETO LINS DE SOUSARÉU:
 José Rijalma De Oliveira JuniorADVOGADO:
 Lucas Gomes Da SilvaADVOGADO:
 Francisco De Assis Fernandes De AbrantesADVOGADO:

 JOSE FRANCISCO DE ABREURÉU:
 Marcos Ubiratan Pedrosa CaladoADVOGADO:

 RANIEL ROBERTO DOS SANTOSRÉU:
 José Rijalma De Oliveira JuniorADVOGADO:

 FABIO JOSE VITALINORÉU:
 Almair Beserra LeiteADVOGADO:

 JOSE VIEIRA DA SILVARÉU:
 Ozael Da Costa FernandesADVOGADO:
 Francisco De Assis Fernandes De AbrantesADVOGADO:

 ELISANGELA VIEIRA BRAGA DA COSTARÉU:
 Francisco De Assis Fernandes De AbrantesADVOGADO:

 SERVCON CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPPRÉU:
 ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDORÉU:

 Evandro Elvidio De SousaADVOGADO:
 FRANCISCO JUSTINO DO NASCIMENTORÉU:
 GERALDO MARCOLINO DA SILVARÉU:

 Fernanda Gonçalves Diniz FrotaADVOGADO:
 FRANCISCO JUNIOR PAULINORÉU:

 Almair Beserra LeiteADVOGADO:
 JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS JUNIORRÉU:

 Martsung Formiga Cavalcante E Rodovalho De AlencarADVOGADO:
 Sancha Maria Formiga Cavalcante E Rodovalho De AlencarADVOGADO:

 LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRARÉU:
 Evandro Elvidio De SousaADVOGADO:

 (JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO)8ª VARA FEDERAL - PB

 

 

 

SENTENÇA

 

(TIPO A)

 

1. RELATÓRIO

 

Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta MINISTERIO PUBLICO
 em desfavor de , FEDERAL - MPF JOSÉ VIEIRA DA SILVA SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIOS E
, , , SERVIÇOS LTDA FRANCISCO JUSTINO DO NASCIMENTO GERALDO MARCOLINO DA SILVA

, , JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS JÚNIOR ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO LUIZ
, , , MARCELINO DE OLIVEIRA FRANCISCO JÚNIOR PAULINO MIGUEL NETO LINS DE SOUSA JOSÉ

, ,  e FRANCISCO DE ABREU RANIEL ROBERTO DOS SANTOS FÁBIO JOSÉ VITALINO ELISÂNGELA
, pelo suposto cometimento das condutas insertas no inciso XI, do artigo 9º; incisoVIEIRA BRAGA DA COSTA

VIII, do artigo 10;  e inciso I, do artigo 11, todos da Lei 8.429/1992, requerendo a aplicação das sançõescaput
previstas no art. 12, incisos I, II e III da Lei 8.429/1992, de acordo com a conduta imputada a cada um
individualmente.
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Inicialmente, o MPF fez uma contextualização pormenorizada acerca da "Operação Andaime", a qual teria se iniciado
sua fase ostensiva em junho de 2015, com o ajuizamento de diversos procedimentos judiciais, e teria como objetivo
desvendar organização ímproba de modelo empresarial, especializada em crimes de "colarinho branco",
operacionalizada por FRANCISCO JUSTINO DO NASCIMENTO, vulgo "DEUSIMAR", e seus familiares, cujo
objetivo seria fraudar licitações públicas em diversos municípios nos estados da Paraíba, do Ceará e do Rio Grande do
Norte, mascarar desvios de recursos públicos, lavar dinheiro público desviado e fraudar os fiscos federal e estadual,
mediante a utilização de empresas "fantasmas".

 

Relatou o promovente que, em cada município, existiriam agentes executores ligados à administração municipal e
membros da organização criminosa, que realizavam as obras públicas, pagando uma comissão pelo aluguel das
empresas de Francisco Justino e auferindo, para si, todos os lucros diretos e indiretos. Imputou à referida
"organização" a prática de fraude em 177 (cento e setenta e sete) licitações e fornecimento de documentação para o
desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro em importe superior a R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de
reais).

 

Ainda conforme o demandante, a existência e o  da organização ímproba (detalhados na peçamodus operandi
vestibular) teriam sido confessados e detidamente explicados por FRANCISCO JUSTINO DO NASCIMENTO em
Acordo de Colaboração Premiada, homologado judicialmente no processo nº 0000557-18.2015.4.05.8202, assim
como que a parte da colaboração premiada envolvendo agentes públicos com prerrogativa de função teria sido
homologada pelo Pleno do Tribunal Regional Federal da Quinta Região - TRF5, no processo nº
0003258-17.2015.4.05.0000.

 

Especificamente quanto às investigações desenvolvidas no município de /  o Órgão MinisterialMarizópolis PB,
informou que a representação formulada pelo vereador de Marizópolis/PB, ABDON SALOMÃO LOPES
FURTADO, noticiando irregularidades na execução do contrato administrativo decorrente da Tomada de Preços nº
005/2012, desencadeou toda a investigação denominada de "Operação Andaime". A irregularidade noticiada
inicialmente pelo parlamentar consistiria no fato de a obra de pavimentação ter sido realizada, em verdade, por
funcionários da prefeitura de Marizópolis. A empresa vencedora do certame apenas forneceria notas "frias" para dar
aparência de legalidade à licitação fraudulenta e ao consequente desvio de dinheiro.

 

Ao que se pode extrair da petição inicial, a suposta "Organização criminosa" atuou em fraudes às seguintes licitações: 
 Tomada de Preços de nº 005/2012, financiada com verbas do Convênio SIAFI n. 768868;  Tomada de Preços dea) b)

nº 10/2010, financiada com verbas do Convênio TC/PAC n. 889/09 FUNASA (SIAFI n. 658063); e  Tomada dec)
Preços de nº 02/2011, financiada com verbas do Convênio n. 1607 FUNASA (SIAFI n. 628229), no Município de
Marizópolis/PB, o que teria se dado sob o comando do demandado JOSÉ VIEIRA DA SILVA, enquanto Prefeito
Constitucional Municipal daquele município, com o intuito de incorporar ao seu patrimônio particular parcela das
verbas repassadas pela UNIÃO ao referido município, contando, para tanto, com a participação e o auxílio dos demais
réus.

 

Asseverou o  Federal, em síntese, que o núcleo ímprobo no Município de Marizópolis funcionaria sob oParquet
comando do então prefeito, o demandado JOSÉ VIEIRA DA SILVA, que escolheria as empresas (sempre
"fantasmas") que venceriam as licitações e, com o auxílio de "ALEX DA LICITAÇÃO" e o representante da empresa
escolhida (no caso, FRANCISCO JUSTINO DO NASCIMENTO), providenciaria a documentação para dar aparência
de legalidade ao certame.

 

Acrescentou o MPF que, escolhida a empresa a ser sagrada vencedora na licitação supostamente fraudada, a execução
da obra pública seria realizada por uma equipe de empregados e "homens de confiança" do próprio JOSÉ VIEIRA DA
SILVA e, para justificar as obras apontadas como irregulares, os demandados JOSÉ VIEIRA DA SILVA e
ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO encaminhariam dados fictícios ao engenheiro JOÃO BATISTA
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ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, que elaboraria boletins de medição ideologicamente falsificados para que
FRANCISCO JUSTINO DO NASCIMENTO providenciasse, junto ao seu engenheiro, GERALDO MARCOLINO
DA SILVA, a assinatura na fraude.

 

Ainda conforme o promovente, uma vez liberado o dinheiro público das medições, FRANCISCO JUSTINO DO
NASCIMENTO sacaria os valores e os repassaria, em espécie, a JOSÉ VIEIRA DA SILVA, o que teria
proporcionado o enriquecimento ilícito deste, em razão da apropriação das quantias que se destinariam à empresa que
teria vencido os procedimentos licitatórios e que, por esta razão, deveria ser a responsável pela construção das obras
contratadas.

 

Em arremate, sustentou o MPF que a prática ímproba imputada aos promovidos seria pública e notória, além do que
corroboraria com todo exposto em relação ao fato de que as construções de obras licitadas pelo Município de
Marizópolis seriam executadas pelo então prefeito, o réu JOSÉ VIEIRA DA SILVA, os depoimentos prestados em
audiências ministeriais por pessoas que teriam prestado serviço diretamente nas obras investigadas, assim como o
acervo de provas documentais colhido na fase de investigação administrativa.

 

Acrescentou, ademais, o  que o demandado JOSÉ VIEIRA DA SILVA teria tentado influenciar nasParquet
investigações levadas a cabo pelo MPF, para apurar as irregularidades que ora lhe são imputadas. Assim como que
referido demandado, juntamente com os também demandados FRANCISCO JUSTINO DO NASCIMENTO e
SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA - EPP, praticado condutas análogas à lavagem de
dinheiro, com a finalidade de ocultar as supostas vantagens ilícitas obtidas por meio das fraudes que teriam sido
cometidas com relação aos procedimentos licitatórios objeto da presente demanda.

 

Ao final, em razão dos fatos sumariamente descritos acima, o Órgão Ministerial imputou aos promovidos a prática de
condutas que subsumiriam às seguintes figuras típicas descritas em lei como atos de improbidade administrativa:

 

a) JOSÉ VIEIRA DA SILVA: art. 9º, inciso XI, em razão de alegada incorporação em patrimônio particular de
parcela de verbas públicas; art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/1992, com relação às Tomadas de Preços nº 0010/2010,
0002/2011 e 0005/2012; e art. 11, , da Lei n. 8.429/1992, pela suposta ocultação e dissimular da origem decaput
valores que seriam provenientes dos alegados ilícitos;

 

b) SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA.: art. 9º, inciso XI, em razão de alegado auxílio
à incorporação em patrimônio particular de parcela de verbas públicas pelo corréu JOSÉ VIEIRA DA SILVA; art. 11,

, da Lei n. 8.429/1992, pela suposta ocultação e dissimular da origem de valores que seriam provenientes doscaput
alegados ilícitos;

 

c) FRANCISCO JUSTINO DO NASCIMENTO: art. 9º, inciso XI, em razão de alegado auxílio à incorporação em
patrimônio particular de parcela de verbas públicas pelo corréu JOSÉ VIEIRA DA SILVA; art. 10, VIII, da Lei n.
8.429/1992, com relação às Tomadas de Preços nº 0010/2010, 0002/2011 e 0005/2012; e art. 11, , da Lei n.caput
8.429/1992, pela suposta ocultação e dissimular da origem de valores que seriam provenientes dos alegados ilícitos;

 

d) GERALDO MARCOLINO DA SILVA: art. 9º, inciso XI, em razão de alegado auxílio à incorporação em
patrimônio particular de parcela de verbas públicas pelo corréu JOSÉ VIEIRA DA SILVA;
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e) JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS JÚNIOR: art. 9º, inciso XI, em razão de alegado auxílio à incorporação
em patrimônio particular de parcela de verbas públicas pelo corréu JOSÉ VIEIRA DA SILVA;

 

f) ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO: art. 9º, inciso XI, em razão de alegado auxílio à incorporação em
patrimônio particular de parcela de verbas públicas pelo corréu JOSÉ VIEIRA DA SILVA; art. 10, VIII, da Lei
n.8.429/1992, com relação à Tomada de Preços nº 0010/2010;

 

g) LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA: art. 10, VIII, da Lei n.8.429/1992, com relação à Tomada de Preços nº
0005/2012;

 

h) FRANCISCO JÚNIOR PAULINO: art. 10, VIII, da Lei n.8.429/1992, com relação à Tomada de Preços nº
0005/2012;

 

i) MIGUEL NETO LINS DE SOUSA: : art. 10, VIII, da Lei n.8.429/1992, com relação à Tomada de Preços nº
0005/2012;

 

j) JOSÉ FRANCISCO DE ABREU: art. 10, VIII, da Lei n.8.429/1992, com relação à Tomada de Preços nº
0010/2010;

 

k) RANIEL ROBERTO DOS SANTOS: art. 10, VIII, da Lei n.8.429/1992, com relação às Tomadas de Preços nº
0010/2010 e 0002/2011;

 

l) FÁBIO JOSÉ VITALINO: art. 10, VIII, da Lei n.8.429/1992, com relação à Tomada de Preços nº 00002/2011;

 

m) ELISÂNGELA VIEIRA BRAGA DA COSTA: art. 10, VIII, da Lei n.8.429/1992, com relação à Tomada de
Preços nº 00002/2011.

 

A inicial veio instruída com cópias do Inquérito Civil - IC de nº 1.24.002.000151/2015-45 e de seus apensos (ids.
4058202.1066361 a 4058202.1066521).

 

Despachando a petição inicial, este Juízo determinou a notificação pessoal dos demandados para apresentarem
manifestação por escrito; assim como da entidade lesada (UNIÃO FEDERAL) para manifestar interesse em ingressar
na lide (id. 4058202.1071206).

 

Devidamente notificados, com exceção feita a SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIOS LTDA, FRANCISCO
JUSTINO DO NASCIMENTO e ELISÂNGELA VIEIRA BRAGA DA COSTA, os demais demandados
apresentaram manifestação escrita, arguindo, apenas, questões de mérito (LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA - id.
4058202.1216064; GERALDO MARCOLINO DA SILVA - id. 4058202.1222519; JOSÉ FRANCISCO DE ABREU
- id. 4058202.1259369; FÁBIO JOSÉ VITALINO - id. 4058202.1289021; FRANCISCO JÚNIOR PAULINO - id.
4058202.1289043; MIGUEL NETO LINS DE SOUSA - id. 4058202.1290021; JOSÉ VIEIRA DA SILVA - id.
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4058202.1299981; RANIEL ROBERTO DOS SANTOS - id. 4058202.1300348; ALEXSANDRO DANTAS DE
FIGUEIREDO - id. 4058202.1308802; JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS JUNIOR - id. 4058202.3796506).

 

Em virtude da ausência de regular representação por advogado, foi determinado, através do Despacho id.
4058202.1636687, o desentranhamento da defesa prévia apresentada pelo réu GERALDO MARCOLINO DA SILVA
(id. 4058202.1222519).

 

Intimado, em contradita às manifestações escritas apresentadas, o MPF requereu o desentranhamento da manifestação
escrita apresentada pelo demandado RANIEL ROBERTO DOS SANTOS, em virtude da ausência de juntada do
respectivo instrumento procuratório, e o regular prosseguimento do feito, com o recebimento da inicial (id.
4058202.4289681).

 

Na sequência, este Juízo proferiu decisão , assim como determinando a citação dos demandados e,recebendo a inicial
em razão da não apresentação do instrumento procuratório pelo procurador do notificado RANIEL ROBERTO DOS
SANTOS, nada obstante devidamente intimado para tanto (id. 4058202.1680102), tornando sem efeito a manifestação
escrita de id. 4058202.1300348 (id. 4058202.4383523).

 

Conquanto devidamente citados, os demandados FRANCISCO JÚNIOR PAULINO (id. 4058202.4694206),
FRANCISCO JUSTINO DO NASCIMENTO (id. 4058202.4825485), SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIOS
E SERVIÇOS LTDA. (id. 4058202.5216233), e RANIEL ROBERTO DOS SANTOS (id. 4058202.4825949) não
apresentaram contestação.

 

Em sua contestação (id. 4058202.4604317), a demandada ELISANGELA VIEIRA BRAGA DA COSTA asseverou,
em síntese, que:  decisão que deferiu a indisponibilidade de bens dos promovidos teria sido injusta e não teriaa)
havido o cumprimento dos requisitos legais a tanto, assim como tal  teria se baseado apenas nos depoimentosdecisum
de FRANCISCO JUSTINO e do vereador CARLOS JOSÉ DE SOUSA;  o MPF não teria demonstrado, ou mesmob)
indicado, o efetivo prejuízo ao erário, nem especificado na inicial a conduta individualizada de cada um dos
demandados;  teria agido de boa-fé, portanto, estaria ausente a má-fé, o dolo ou a culpa grave, aptos a caracterizarc)
ato de improbidade praticado pela demandada;  não teria havido a violação dos princípios constitucionais dad)
Administração Pública;  inexistiria prova dos supostos atos de improbidade. Ao final, protestou pela produção dee)
provas e pugnou pela reforma da decisão vergastada, cassando-se a liminar deferida, e, no mérito, pela improcedência
dos pleitos delineados na inicial.

 

O réu JOSÉ VIEIRA DA SILVA, em sede de contestação (id. 4058202.4604318), na qual asseverou, sumariamente,
que:  decisão que deferiu a indisponibilidade de bens dos promovidos teria sido injusta e não teria havido oa)
cumprimento dos requisitos legais a tanto, assim como tal  teria se baseado apenas nos depoimentos dedecisum
FRANCISCO JUSTINO e do vereador CARLOS JOSÉ DE SOUSA, este último indicado como inimigo pessoal do
defendente, motivo pelo qual pretenderia prejudicá-lo;  depoimentos constantes dos autos desmentiriam a versão dob)
órgão acusador;  o MPF não teria demonstrado, ou mesmo indicado, o efetivo prejuízo ao erário, nem especificadoc)
na inicial a conduta individualizada de cada um dos demandados;  teria agido de boa-fé, portanto, estaria ausente ad)
má-fé, o dolo ou a culpa grave, aptos a caracterizar ato de improbidade praticado pelaodemandado;  os bens de quee)
seria proprietário teriam origem lícita;  não teria havido a violação dos princípios constitucionais da Administraçãof)
Pública;  inexistiria prova dos supostos atos de improbidade. Ao final, protestou pela produção de provas e pugnoue)
pela reforma da decisão vergastada, cassando-se a liminar deferida, e, no mérito, pela improcedência dos pleitos
delineados na inicial.

 

O réu JOSÉ FRANCISCO DE ABREU apresentou contestação (id. 4058202.4923307), na qual sustentou, em síntese,
que:
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a) seria servidor efetivo do Município de Marizópolis, desde o ano de 2002, e que, em 15 de maio de 2010, teria sido
designado membro de Comissão Permanente de Licitação do mesmo Município, presidida pelo corréu
ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO, e atuado apenas no procedimento relativo à TP nº 0010/2010;

 

b) a petição inicial não  indicaria a conduta praticada pelo requerido que tenha dado azo a eventuais irregularidades no
referido processo licitatório, nem, tampouco, o nome do requerido teria sido mencionado na investigação;

 

c) não existiria indicação de qualquer participação do requerido na execução da obra (construção de uma caixa d'água
para abastecimento no Sítio Belo Horizonte, zona rural do Município de Marizópolis-PB), ou mesmo sobre a
realização de pagamentos ou rateios de qualquer natureza pecuniária;

 

d) relativamente ao procedimento relativo à TP nº 0010/2010, teria havido a retirada do edital por várias empresas,
entretanto, apenas a empresa vencedora teria comparecido para habilitação e concorrência;

 

e) as funções do requerido, como membro da CPL, se resumiria a assinar documentos, tendo em vista que os
processos licitatórios do município do Marizópolis seriam realizados com o auxílio de software de computador e por
uma comissão técnica que seria contratada para executar todo o procedimento licitatório, bem assim sua designação
como membro da comissão seria apenas para cumprir formalidade legal;

 

f) Não teria participado de curso de capacitação, cuja temática abordada fosse processo licitatório;

 

g) a peça vestibular não narraria ato, comissivo ou omissivo, atribuído ao requerido que evidenciasse dolo e/ou culpa
grave, exigíveis para configuração de ato doloso;

 

h) seria possível concluir que o requerido não tinha a intenção de fraudar licitação, tampouco, de participar de
organização criminosa, em razão de que sua atuação teria se restringido a um único procedimento apenas, a TP nº
0010/2010;

 

i) colocaria à disposição da Justiça, de forma voluntária, espontânea, integral e irrestrita, o sigilo de suas
movimentações bancárias, fiscais e telefônicas, a fim de comprovar que não teria praticado ato de improbidade
administrativa;

 

j) as irregularidades apontadas pelo MPF seriam inexistentes, notadamente com relação a ausência de identificação de
função e matrícula do promovido na portaria que o nomeou para compor a comissão de licitação e de documentos
para habilitação da empresa vencedora do certame, bem como que as alterações na numeração das folhas do
procedimento licitatório teria se dado em fase posterior à atuação da comissão de licitação;

 

k) não teria havido simulação de competição no procedimento licitatório em que participou como membro da
comissão de licitação, e a repetição das mesmas empresas em muitos procedimentos de licitação seria decorrência do
pequeno número de empresas existentes na região e das circunstâncias locais do município;
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l) constaria nos autos consulta da CGU informando a aprovação pelo TCE/PB das contas prestadas relativamente à
obra objeto do único procedimento licitatório que teria participado.

 

Ao final, o promovido requereu o julgamento pela improcedência da pretensão autoral e o levantamento das restrições
judiciais havidas sobre bens de sua propriedade, assim como protestou pela concessão dos benefícios da gratuidade
judiciária e pela produção de provas. Juntou documentos (ids. 4058202.4923308 a 4058202.4923317).

 

Em contestação apresentada (ids. 4058202.4982869 a 4058202.4982875), o promovido ALEXSANDRO DANTAS
DE FIGUEIREDO sustentou, em síntese, que:

 

a) não deveria incidir no caso as disposições da Lei nº 12.850/2013, por ser superveniente aos fatos indicados na
inicial;

 

b) com relação à Tomada de Preços de nº 005/2012, não teria havido desvio de recursos públicos, assim como a
prestação de contas a ela relativa teria sido aprovada, com percentual de execução em 100% (cem por cento);

 

c) no que se refere à Tomada de Preços de nº 010/2012, a obra que constituiu o seu objeto (abastecimento de água do
Sítio Belo Horizonte) também estaria 100% (cem por cento) concluída e servindo à população local, conforme teria
concluído a FUNASA e o TCE/PB;

 

d) no tocante à Tomada de Preços de nº 002/2011, a obra que constituiu o seu objeto (rede coletora de esgotos com 25
[vinte e cinco] poços de visita e 200 [duzentas] ligações domiciliares) estaria também 100% (cem por cento)
concluída e servindo à população local, conforme teria concluído a FUNASA, assim como não teria havido desvio de
recursos públicos;

 

e) ainda com relação às Tomadas de Preços de n. 005/2012 e n. 002/2011, não teria trabalhado para o Município de
Marizópolis/PB, nem participado das respectivas comissões de licitação, durante o período em que realizadas
mencionadas licitações, bem assim da execução das respectivas obras e dos pagamentos a elas relativos, conforme
teria sido certificado pelo então Secretário de Administração;

 

f) inexistiria nos autos elemento de prova impute ao acusado conduta, dolosa ou culposa, que possa ser enquadrada
nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, além de que o cargo ocupado pelo defendente durante o período da
Tomada de Preço 010/2010 e a execução de seu objeto não teria o condão de gerir recursos financeiros, além de que
não seria ordenador de despesas;

 

g) não teria havido discriminação objetiva e individualizada da conduta ilícita imputada ao demandado quando de sua
participação na comissão permanente de licitação municipal, bem assim o requerido e os demais membros teriam feito
o possível, dentro do grau de conhecimento que possuiriam para realizar o procedimento de forma correta diante da
complexidade do procedimento licitatório;
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h) o MPF não teria conseguido comprovar que o promovido recebeu qualquer vantagem ilícita ou concorreu dolosa ou
culposamente para causar prejuízo ao erário.

 

Ao final, o promovido pugnou pela improcedência da pretensão autoral e protestou pela produção de provas.

 

O promovido GERALDO MARCOLINO DA SILVA também apresentou contestação (id. 4058202.5032088), na qual
sustentou, em suma, que:

 

a) embora tenha sido convidado pelo corréu FRANCISCO JUSTINO, para ser sócio da empresa SERVCON, não teria
participado ativamente da referida sociedade, nem teria poder de mando ou de decisão, pois apenas assinaria
documentos na qualidade de engenheiro civil, e que o corréu acima nomeado se aproveitaria da qualificação técnica
do defendente para que pudesse complementar a documentação hábil para participação em certames licitatórios;

 

b) não teria obtido nenhum acréscimo patrimonial, decorrente do ingresso na empresa SERVCON, e não receberia
distribuição de renda decorrente da participação na SERVCON, mas apenas o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a
título de "pró-labore";

 

c) a imputação de participação de organização em criminosa seria vaga e imprecisa, o que conferiria deficiências à
peça acusatória e cercearia o direito de defesa do demandado;

 

d) não teria fornecido o carimbo com os seus dados que foi localizado em poder do corréu FRANCISCO JUSTINO
durante busca e apreensão realizada na casa deste, o que comprovaria que o demandado não teria assinado os
documentos para participar de procedimentos licitatórios e que o mencionado corréu poderia ter se aproveitado
ilegalmente de seus dados;

 

e) não teria participado das tratativas negociais da empresa SERVCON, o que caberia somente ao administrador desta,
o corréu FRANCISCO JUSTINO, assim como não teria participado de esquema de fraude a licitação, conforme
restariam evidenciado em seu depoimento pessoal e nos demais documentos que instruíram a peça acusatória.

 

Ao final, o requerido requereu o julgamento pela improcedência da pretensão autoral, informou que assinou termo de
colaboração premiada e protestou pela produção de provas.

 

O demandado MIGUEL NETO LINS DE SOUSA alegou em sua contestação (id. 4058202.5091837) que:

 

a) decisão que deferiu a indisponibilidade de bens dos promovidos teria sido injusta e não teria havido o cumprimento
dos requisitos legais a tanto, assim como tal  teria se baseado apenas nos depoimentos de FRANCISCOdecisum
JUSTINO e do vereador CARLOS JOSÉ DE SOUSA, este último indicado como inimigo pessoal do corréu JOSÉ
VIEIRA DA SILVA defendente, motivo pelo qual pretenderia prejudicá-lo;  depoimentos constantes dos autosb)
desmentiriam a versão do órgão acusador;  o MPF não teria demonstrado, ou mesmo indicado, o efetivo prejuízo aoc)
erário, nem especificado na inicial a conduta individualizada de cada um dos demandados;  teria agido de boa-fé,d)
portanto, estaria ausente a má-fé, o dolo ou a culpa grave, aptos a caracterizar ato de improbidade praticado pelo
demandado;  os bens de que seria proprietário teriam origem lícita;  não teria havido a violação dos princípiose) f)
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constitucionais da Administração Pública;  inexistiria prova dos supostos atos de improbidade. Ao final, protestoue)
pela produção de provas e pugnou pela reforma da decisão vergastada, cassando-se a liminar deferida, e, no mérito,
pela improcedência dos pleitos delineados na inicial.

 

O réu LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA também apresentou contestação (id. 4058202.5166912), na qual alegou,
em síntese, que:

 

a) o MPF não teria individualizado a conduta do contestante ou comprovado que o mesmo tenha agido de forma
deliberada e dolosa para contribuir ou facilitar ações danosas ao erário, ou recebido vantagem indevida para tanto;

 

b) Não teria sido comprovado que o demandado teria mantido contato prévio com representante das empresas
envolvidas nas alegadas fraudes dos certames em que o contestante atuou como membro da comissão de licitação;

 

c) Nos procedimentos em que participou o promovido teria observado a igualdade de tratamento para com todos os
licitantes, inclusive durante a análise da documentação de habilitação. Todavia, em razão de que possuiria
conhecimentos limitados acerca das normas do procedimento licitatório, não caberia a ele valorar a relevância dos
documentos apresentados.

 

d) O fato de ter deixado de perceber a ausência de alguns documentos dos licitantes não implicaria em ato de
improbidade no intuito de proporcionar vantagens à empresa investigada.

 

Ao final, o contestante requereu o julgamento pela improcedência da pretensão autoral e que lhe fossem concedidos
os benefícios da gratuidade judiciária.

 

O demandado JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS JUNIOR apresentou contestação (id. 4058202.5341036), na
qual sustentou, sumariamente, que:

 

a)nenhum dos acusados e nenhuma das testemunhas conheceriam ou teriam ouvido falar do contestante, seja nos
autos desta ação, seja nos autos da ação penal correlata (de nº 0805741-14.2018.4.05.8202), o que evidenciaria que
nenhum daqueles o teria contratado ou feito qualquer tipo de negócio com o defendente, ou pagado a este qualquer
quantia, por qualquer serviço que fosse;

 

b) o simples fato de ter respondido a um e-mail, formatando um modelo, mas sem que tivesse atestado qualquer
medição ou feito qualquer conferência ou prestado qualquer informação ou serviço, cujos dados estariam sob a
competência dos engenheiros da obra, fiscal da prefeitura, construtora etc., não colocaria o contestante como membro
do grupo ou como partícipe de ilegalidade;

 

c) com relação à imputação de ter sido responsável técnico (engenheiro) pela empresa GARIBALDI
CONSTRUÇÕES LTDA, e como tal ter tido poderes em procuração para representá-la perante quais quer órgãos ou
repartições, inclusive em licitações, nada teria a ver com fraude a licitação nenhuma, pois o acusado não teria
representado tal empresa em nenhuma licitação, assim como nem o MPF o teria acusado disso;
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d) ainda que os fatos narrados na inicial sejam complexos, em operação vultosa, e mesmo considerando a mecânica
relatada na exordial como correta, com o envolvimento de pessoas ligadas entre si em centenas de licitações e obras,
não haveria como colocar o contestante como membro da organização criminosa;

 

e) o MPF não teria logrado especificar a relação que haveria entre o contestante e os demais acusados, muito menos a
colocação do promovido em posição de partícipe de organização criminosa. Até mesmo porque não teria participado
de nenhuma licitação sequer;

 

f) não haveria comprovação de prática ilícita ou ímproba com relação ao contestante, nem, tampouco, do dolo,
necessário à configuração da improbidade.

 

Ao final, o demandado requereu o julgamento pela improcedência da pretensão autora, assim como protestou pela
produção de provas.

 

Intimado a apresentar réplica às contestações e especificar as provas que ainda pretenderia produzir, o MPF aduziu
que os demandados não apresentaram questões preliminares, mas apenas defesa de mérito, as quais deveriam ser
impugnadas apenas ao final da instrução processual; assim como protestou pela utilização, como prova emprestada,
dos elementos de prova produzidos no âmbito da ação penal n.0805741-14.2018.4.05.8202 e que fossem aplicados os
efeitos formais da revelia aos demandados FRANCISCO JÚNIOR PAULINO, FRANCISCO JUSTINO DO
NASCIMENTO, SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA., FÁBIO JOSÉ VITALINO e
RANIEL ROBERTO DOS SANTOS, que não apresentaram contestação. (id. 4058202.5550845).

 

Após, este Juízo proferiu decisão deferindo parcialmente o pleito ministerial, para que fossem aplicados os efeitos
formais da revelia tão somente aos demandados FRANCISCO JUSTINO DO NASCIMENTO, SERVCON
CONSTRUÇÕES COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA., RANIEL ROBERTO DOS SANTOS; assim como
determinando a intimação das partes para que apresentassem e/ou especificassem as provas que pretenderiam produzir
(id. 4058202.5591616).

 

Intimado, o MPF requereu a juntada os elementos de prova obtidos no âmbito da Ação Penal de nº
0805741-14.2018.4.05.8202, assim como se posicionou contrariamente ao pleito formulado pelo promovido JOSÉ
FRANCISCO DE ABREU (id. 4058202.4923307) para a liberação do veículo Motocicleta Honda XRE/300,
2011/2012, placa OIM5421 (ids. 4058202.5618621 a 4058202.5618629).

 

Nesse ínterim, o promovido FÁBIO JOSÉ VITALINO juntou contestação aos autos (id. 4058202.57558814), por
meio da qual suscitou

 

Por outro lado, os demandados também pleitearam por produção de provas os réus: GERALDO MARCOLINO DA
SILVA (id. 4058202.5668757), JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS JUNIOR (id. 4058202.5745446), JOSÉ
VIEIRA DA SILVA e ELISANGELA VIEIRA BRAGA, conjuntamente (id. 4058202.5747917), e JOSÉ
FRANCISCO DE ABREU  (id. 4058202.5763902).

 

Visando apreciar o pedido de desbloqueio de veículo apresentado pelo demandado JOSÉ FRANCISCO DE ABREU
(id. 4058202.4923307), bem como analisar os pedidos de produção de provas, este Juízo proferiu decisão: a)
indeferindo, naquele momento processual, a liberação do veículo, por entender que o desbloqueio deveria ser
discutido quando do julgamento do mérito da presente demanda;  deferindo o pleito formulado pelo , nob) Parquet
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tocante a prova emprestada à Ação Penal de nº 0805741-14.2018, nos termos pleiteados;  determinando a tomadac)
dos depoimentos pessoais dos réus, assim com a oitiva das testemunhas arroladas, em audiência de instrução e
julgamento, a fim de complementar a prova emprestada deferida;  indeferindo a expedição de ofícios à Prefeiturad)
Municipal de Marizópolis, requerida pelo demandado JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS JUNIOR; e)
deixando para apreciar em audiência o pedido de realização de exame grafotécnico feito pelos demandados
GERALDO MARCOLINO e JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS JUNIOR; e  determinado a inclusão dog)
feito em pauta de audiência (id. 4058202.5934007).

 

Na data de 28/09/2020, foi realizada audiência de instrução e julgamento , na qual foi:  dispensada a nova tomada[1] a)
de depoimentos pessoais dos promovidos e a oitiva das testemunhas, à exceção do Sr. MIGUEL NETO LINS DE
SOUSA, cujo interrogatório não foi realizado na Ação Penal correlata (de nº 0805741-14.2018.4.05.8202); e b)
deferido o pleito formulado pela defesa do réu GERALDO MARCOLINO DA SILVA para a indicação das páginas a
ser objeto de perícia grafotécnica, com a posterior conclusão dos autos para apreciação do pleito de realização de
prova pericial (id. 4058202.6352840).

 

Em atenção ao que foi decidido em audiência, o demandado GERALDO MARCOLINO DA SILVA juntou petição
aos autos (id. 4058202.6364360), em relação a qual o MPF foi intimado, e se manifestou pelo indeferimento do
pedido de realização de perícia (id. 4058202.6469259).

 

Apreciando o pleito de prova pericial, este Juízo proferiu decisão indeferindo-o, em razão de a defesa do demandado
GERALDO MARCOLINO DA SILVA não ter trazido aos autos a indicação precisa das assinaturas que queria ver
periciadas (id. 4058202.6841065).

 

Intimado, o MPF apresentou suas alegações finais (id. 4058202.7099708), sustentando, em síntese, as mesmas
alegações de fato já expostas na petição inicial, acrescentando, todavia, que fora celebrado acordo de colaboração
premiada com os corréus FRANCISCO JUSTINO DO NASCIMENTO e GERALDO MARCOLINO DA SILVA,
concluído, ao final, pela:

 

a) Condenação dos promovidos:

 

a.1) JOSÉ VIEIRA DA SILVA:  pela prática do ato de improbidade previsto no art. 11, I, da LIA, em razão de quei)
integraria organização ímproba;  pela prática ato de improbidade previsto no art. 10, VIII, da LIA, em decorrênciaii)
de suposta fraude às TP n. 05/2012, por supostamente frustrar a licitude dos procedimentos licitatórios TP n. 10/2010
e n. 0002/2011;  pela suposta prática de ato de improbidade administrativa descrito no art. 9, XI, da LIA (por seisiii)
vezes), em razão de ter alegadamente incorporado ao seu patrimônio verbas federais decorrentes do CR n. 77188/2011
(SIAFI n. 768868), do Convênio TC/PAC 0889/2009 (SIAFI n. 658063), por duas vezes, e do Convênio n. 1607
(SIAFI n. 628229);  ao ressarcimento ao erário no valor de R$ 208.702,00 (duzentos e oito mil, setecentos e doisiv)
reais), que corresponderia à soma dos percentuais de 15 (quinze) por cento, incidentes sobre cada um dos contratos
que seriam objeto de desvio/fraude;

 

a.2) ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO:  pela prática do ato de improbidade previsto no art. 11, I, dai)
LIA, em razão de que integraria organização ímproba;  pela prática ato de improbidade previsto no art. 10, VIII, daii)
LIA, em decorrência de suposta fraude às TP n. 05/2012, por supostamente frustrar a licitude dos procedimentos
licitatórios TP n. 10/2010 e n. 0002/2011;  pela suposta prática de ato de improbidade administrativa descrito noiii)
art. 9, XI, da LIA (por seis vezes), em razão de ter alegadamente incorporado ao seu patrimônio verbas federais
decorrentes do CR n. 77188/2011 (SIAFI n. 768868), do Convênio TC/PAC 0889/2009 (SIAFI n. 658063), por duas
vezes, e do Convênio n. 1607 (SIAFI n. 628229);  ao ressarcimento ao erário no valor de R$ 208.702,00 (duzentosiv)
e oito mil, setecentos e dois reais), que corresponderia à soma dos percentuais de 15 (quinze) por cento, incidentes
sobre cada um dos contratos que seriam objeto de desvio/fraude;
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a.3) SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA:  pela prática do ato de improbidade previstoi)
no art. 11, I, da LIA, em razão de que integraria organização ímproba;  pela prática ato de improbidade previsto noii)
art. 10, VIII, da LIA, em decorrência de suposta fraude às TP n. 05/2012, por supostamente frustrar a licitude dos
procedimentos licitatórios TP n. 10/2010 e n. 0002/2011;  pela suposta prática de ato de improbidadeiii)
administrativa descrito no art. 9, XI, da LIA, em razão de ter alegadamente incorporado ao seu patrimônio verbas
federais decorrentes do CR n. 77188/2011 (SIAFI n. 768868), por seis vezes, do Convênio TC/PAC 0889/2009
(SIAFI n. 658063), por duas vezes, e do Convênio n. 1607 (SIAFI n. 628229);  ao ressarcimento ao erário no valoriv)
de R$ 208.702,00 (duzentos e oito mil, setecentos e dois reais), que corresponderia à soma dos percentuais de 15
(quinze) por cento, incidentes sobre cada um dos contratos que seriam objeto de desvio/fraude.

 

a.4) MIGUEL NETO LINS DE SOUSA: pela prática ato de improbidade previstos no art. 10, VIII, da LIA, em
decorrência de suposta fraude à TP n. 05/2012;

 

b) Absolvição dos demandados:

 

b.1) JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS JÚNIOR:  pela prática do ato de improbidade previsto no art. 11, I,i)
da LIA, em razão de que integraria organização ímproba;  pela suposta prática de ato de improbidade administrativaii)
descrito no art. 9, XI, da LIA (por seis vezes), em razão de ter alegadamente incorporado ao seu patrimônio verbas
federais decorrentes do CR n. 77188/2011 (SIAFI n. 768868) e do Convênio n. 1607 (SIAFI n. 628229);

 

b.2) FRANCISCO JUSTINO DO NASCIMENTO:  pela prática do ato de improbidade previsto no art. 11, I, dai)
LIA, em razão de que integraria organização ímproba;  pelo ato de improbidade administrativa previsto no art. 11,ii)
caput, da LIA, em razão da possível prática de lavagem de dinheiro;  pela prática ato de improbidade previstos noiii)
art. 10, VIII, da LIA, em decorrência de suposta fraude à TP n. 05/2012, supostamente frustrar a licitude dos
procedimentos licitatórios TP n. 10/2010 e TP n. 0002/2011;  pela prática do ato de improbidade administrativaiv)
descrito no art. 9, XI, da LIA, por supostamente ter incorporado ao seu patrimônio recursos do CR n. 77188/2011
(SIAFI n. 768868), por seis vezes, e do Convênio TC/PAC 0889/2009 (SIAFI n. 658063), por duas vezes, e do
Convênio n. 1607 (SIAFI n. 628229);   pela prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 9º, XI, dav)
LIA, ao incorporarem ao seu patrimônio verbas federais oriundas do Convênio n. 1607 (SIAFI n. 628229);

 

b.3) GERALDO MARCOLINO DA SILVA:  pela prática do ato de improbidade previsto no art. 11, I, da LIA, emi)
razão de supostamente integrar organização ímproba;  pela prática do ato de improbidade administrativa descrito noii)
art. 9, XI, da LIA, por supostamente ter incorporado ao seu patrimônio recursos do CR n. 77188/2011 (SIAFI n.
768868), por seis vezes, do Convênio TC/PAC 0889/2009 (SIAFI n. 658063), por duas vezes, e do Convênio n. 1607
(SIAFI n. 628229);

 

b.4) JOSÉ VIEIRA DA SILVA: pelo ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, caput, da LIA, em razão
da possível prática de lavagem de dinheiro;

 

b.5) SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA -EPP: pelo ato de improbidade
administrativa previsto no art. 11, caput, da LIA, em razão da possível prática de lavagem de dinheiro;

 

b.6) LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA: pela prática ato de improbidade previstos no art. 10, VIII, da LIA, em
decorrência de suposta fraude à TP n. 05/2012;
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b.7) FRANCISCO JÚNIOR PAULINO: pela prática ato de improbidade previstos no art. 10, VIII, da LIA, em
decorrência de alegada fraude à TP n. 05/2012;

 

b.8) RANIEL ROBERTO DOS SANTOS: pela prática do ato de improbidade previsto no art. 10, VIII, da LIA, por
supostamente frustrar a licitude dos procedimentos licitatórios TP n. 10/2010 e TP n. 0002/2011;

 

b.9) JOSÉ FRANCISCO DE ABREU: pela prática do ato de improbidade previsto no art. 10, VIII, da LIA, por
supostamente frustrar a licitude do procedimento licitatório TP n. 10/2010;

 

b.10) FÁBIO JOSÉ VITALINO: pela prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, VIII, da LIA,
por supostamente frustrar a licitude do procedimento licitatório TP n. 0002/2011;

 

b.11) ELISÂNGELA VIEIRA BRAGA DA COSTA: pela prática do ato de improbidade administrativa previsto no
art. 10, VIII, da LIA, por supostamente frustrar a licitude do procedimento licitatório TP n. 0002/2011.

 

Por lado outro, o demandado JOSÉ FRANCISCO DE ABREU apresentou suas alegações finais (id.
4058202.7209292), aduzindo, em síntese, que os elementos de prova colhidos nos autos, inclusive os testemunhais,
não corroborariam com a tese do MPF, haja vista não haver nos autos provas e/ou indícios da adesão dolosa ou
mesmo culposa do promovido ao suposto esquema de corrupção, a fim de caracterizar ato de improbidade previsto no
art. 10, VIII, da LIA, por supostamente contribuir para frustrar a licitude do procedimento licitatório TP n. 10/2010.
Pugnou, ao final por sua absolvição.

 

A promovida ELISÂNGELA VIEIRA BRAGA DA COSTA também apresentou suas alegações finais (id.
4058202.7446145), nas quais sustentou, resumidamente, que desconheceria a situação de ilegalidade narrada na
inicial, tendo procedido de boa-fé, pelo que estaria ausente o dolo genérico ou específico, ou mesmo a culpa grave,
exigíveis para que se possa atribuir a alguém a prática de ato de improbidade, além do que não teria sido comprovada
ocorrência de dano ao erário. Mencionou, outrossim, que o próprio MPF, em suas razões, finais, pugnou por sua
respectiva absolvição das acusações que lhe foram feitas na inicial. Pugnou, ao final por sua absolvição.

 

O réu JOSÉ VIEIRA DA SILVA acostou aos autos suas alegações finais (id. 4058202.7446153), nelas arguindo, em
suma, que:  a versão dos fatos apresentada pelo demandante não encontraria amparo nas provas dos autos, motivoi)
pelo qual não haveria condições de responsabilizar o demandado por supostamente contribuir com a prática de ato
ímprobo. Bem assim, que:  desconheceria a situação de ilegalidade narrada na inicial, tendo procedido de boa-fé,ii)
pelo que estaria ausente o dolo genérico ou específico, ou mesmo a culpa grave, exigíveis para que se possa atribuir a
alguém a prática de ato de improbidade. Além disso,  não teria sido comprovada a ocorrência de dano ao erário e o iii)

 MPF pediu, em sede de alegações finais, a absolvição do defendente pelo ato de improbidade administrativa,iv)
previsto no art. 11, caput, da LIA, em razão de suposta prática de lavagem de dinheiro. Pugnou, ao final, por sua
absolvição.

 

O demandado FÁBIO JOSÉ VITALINO juntou aos autos suas alegações finais (id. 4058202.7446154 e
4058202.7606638), sustentando, em síntese, que:  a versão dos fatos apresentada pelo demandante não encontrariai)
amparo nas provas dos autos, motivo pelo qual não haveria condições de responsabilizar o demandado por
supostamente contribuir com a prática de ato ímprobo. Bem assim, que:  desconheceria a situação de ilegalidadeii)
narrada na inicial, tendo procedido de boa-fé, pelo que estaria ausente o dolo genérico ou específico, ou mesmo a
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culpa grave, exigíveis para que se possa atribuir a alguém a prática de ato de improbidade. Além disso,  não teriaiii)
sido comprovada a ocorrência de dano ao erário e o  MPF pediu, em sede de alegações finais, a absolvição doiv)
defendente pelo ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, caput, da LIA, em razão de suposta prática de
lavagem de dinheiro. Pugnou, ao final, pela improcedência da pretensão autoral.

 

Da mesma forma, o promovido MIGUEL NETO LINS DE SOUSA apresentou suas alegações finais (id.
4058202.7446183), sustentando, sinteticamente, que:  a versão dos fatos apresentada pelo demandante nãoi)
encontraria amparo nas provas dos autos, motivo pelo qual não haveria condições de responsabilizar o demandado por
supostamente contribuir com a prática de ato ímprobo. Bem assim, que:  desconheceria a situação de ilegalidadeii)
narrada na inicial, tendo procedido de boa-fé, pelo que estaria ausente o dolo genérico ou específico, ou mesmo a
culpa grave, exigíveis para que se possa atribuir a alguém a prática de ato de improbidade. Além disso,  não teriaiii)
sido comprovada a ocorrência de dano ao erário. Pugnou, ao final, pela improcedência da pretensão autoral.

 

Mais adiante o demandado MIGUEL NETO LINS DE SOUSA apresentou novas alegações finais (id.
4058202.8080826), nas quais acrescentou que teria havido desrespeito ao princípio da isonomia, quando da
absolvição dos demais membros das comissões de licitação no processo penal correlato, com exceção do corréu
ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO, e a condenação do defendente. Assim como sustentou a não
subsunção de sua conduta ao art. 10, VIII, da Lei de Improbidade Administrativa - LIA, como o demonstraria trechos
do depoimento do colaborador FRANCISCO JUSTINO DO NASCIMENTO, transcritos na inicial, o interrogatório
do corréu JOSÉ VIEIRA DA SILVA, o seu próprio interrogatório, e os depoimentos testemunhais colhidos na ação
penal correlata (de nº 0805741-14.2018.4.05.8202), os quais não teriam imputado ao defendente nenhuma conduta
qualificável como administrativamente ímproba. Sustentou, ainda, que não haveria prova ou indícios nos autos que
corroborassem com o entendimento de que teria havido a adesão dolosa, ou mesmo culposa, do demandado ao
suposto esquema de corrupção, pugnando, ao final, por sua respectiva absolvição.

 

Também apresentou alegações finais o promovido RANIEL ROBERTO DOS SANTOS (id. 4058202.7446184),
deduzindo, sumariamente, que:  a versão dos fatos apresentada pelo demandante não encontraria amparo nas provasi)
dos autos, motivo pelo qual não haveria condições de responsabilizar o demandado por supostamente contribuir com a
prática de ato ímprobo. Bem assim, que:  desconheceria a situação de ilegalidade narrada na inicial, tendoii)
procedido de boa-fé, pelo que estaria ausente o dolo genérico ou específico, ou mesmo a culpa grave, exigíveis para
que se possa atribuir a alguém a prática de ato de improbidade. Além disso,  não teria sido comprovada aiii)
ocorrência de dano ao erário e o  MPF pediu, em sede de alegações finais, a absolvição do defendente pela supostaiv)
prática do ato de improbidade previsto no art. 10, VIII, da LIA, relacionado à alegada frustração da licitude dos
procedimentos licitatórios TP n. 10/2010 e TP n. 0002/2011. Pugnou, ao final, pela improcedência da pretensão
autoral.

 

O demandado GERALDO MARCOLINO DA SILVA juntou aos autos suas alegações finais (id. 4058202.7483487),
nas quais deduziu, sucintamente, que a imputação que lhe é feita decorreria, sobretudo, do fato de que teria assinado
boletins de medições que não teriam sido por ele elaborados e porque seria sócio de 1% (um por cento) do capital
social da empresa SERVCON CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., assim como que o conjunto
probatório carreado aos autos teria evidenciado o total desconhecimento por parte do defendente em relação aos atos
ímprobos imputados, bem como de sua relação com o esquema criminoso. Ademais, segundo o promovido, a
existência do enriquecimento ilícito e do desrespeito aos princípios não apresentariam correlação com conduta que lhe
seria imputável, ou com o fato de ser sócio de 1% (um por cento) da empresa SERVCON CONSTRUÇÕES,
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e por assinar medições das obras, cujos documentos não teriam sido juntados aos
autos pelo MPF. Ao final, pugnou por sua absolvição sumária, em conformidade com o parecer absolutório proferido
pelo MPF.

 

Foram também apresentadas alegações finais pelo réu FRANCISCO JÚNIOR PAULINO (id. 4058202.7606637),
asseverando, em síntese, que:  a versão dos fatos apresentada pelo demandante não encontraria amparo nas provasi)
dos autos, motivo pelo qual não haveria condições de responsabilizar o demandado por supostamente contribuir com a
prática de ato ímprobo. Bem assim, que:  desconheceria a situação de ilegalidade narrada na inicial, tendoii)
procedido de boa-fé, pelo que estaria ausente o dolo genérico ou específico, ou mesmo a culpa grave, exigíveis para
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que se possa atribuir a alguém a prática de ato de improbidade. Além disso,  não teria sido comprovada aiii)
ocorrência de dano ao erário e o  MPF pediu, em sede de alegações finais, a absolvição do defendente pela supostaiv)
prática do ato de improbidade previsto no art. 10, VIII, da LIA, relacionado à alegada frustração da licitude do
procedimento licitatório de n. 0002/2011. Pugnou, ao final, pela improcedência da pretensão autoral.

 

O promovido JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS JÚNIOR apresentou nos autos suas alegações finais (id.
4058202.7741526), nas quais asseverou, em suma, que, ao final da instrução processual, teria ficado nítida a ausência
de participação do promovido, assim como que não haveria nenhuma relação deste com as pessoas que teriam
efetivamente participado dos atos de improbidade, o que já teria sido, inclusive, reconhecido por este Juízo nos autos
da Ação Penal de n. 0805741-14.2018.4.05.8202, que também havia sido ajuizada em seu desfavor, com base nos
mesmos fatos. Ao final, em razão de que teria sido absolvido na ação penal correlata a esta ação de improbidade, em
razão da inexistência de autoria imputável ao defendente, requereu que fosse afastada sua responsabilidade e julgada
improcedente a pretensão autoral. Juntou cópia da sentença proferida nos autos da referida ação penal (id.
4058202.7741527).

 

Por outro lado, não apresentaram alegações finais os demandados ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO,
SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., FRANCISCO JUSTINO DO NASCIMENTO e
LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA.

 

Vieram-me, então, os autos conclusos para julgamento.

 

Eis o relatório. 

 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO

 

2.1. DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

 

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

 

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

 

Objetivando expurgar as condutas ímprobas e atender aos objetivos fundamentais do nosso Estado Democrático de
Direito, é que devem ser adotados controles contra a malversação dos recursos públicos, aventando, desta sorte, a
Carta Magna, em seu art. 37, § 4º, a possibilidade de cominação de sanções para os atos considerados ímprobos.
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Tal disposição constitui a matiz e o fundamento de validade da legislação infraconstitucional acerca da matéria.
Visando regulamentá-la, o legislador editou a Lei nº. 8.429/92, prestigiando o caráter normativo dos princípios
administrativos, ao impor sanções aos agentes, que, não obstante tenham se comprometido em preservar tais valores,
passaram a vilipendiá-los.

 

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

 

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

 

É pacífica a jurisprudência de que, nas ações civis públicas, não se impõe ao Ministério Público a condenação em
honorários advocatícios ou custas, ressalvados os casos em que o autor for considerado litigante de má-fé (Lei nº
7.347/85, art. 18, REsp  565.548/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
13/08/2013, DJe 20/08/2013).

 

Caso julgada procedente a pretensão, por critério de simetria, não cabe a condenação da parte vencida ao pagamento
de honorários advocatícios (REsp  1346571/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
05/09/2013, DJe 17/09/2013).

 

Por outro lado, quanto às demais despesas processuais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que a norma do art. 18 da Lei n.º 7.347/85, que dispensa o adiantamento de custas, emolumentos,
honorários periciais e quaisquer outras despesas, dirige-se, apenas, ao autor da ação civil pública (AgRg no AREsp
15.730/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe
10/05/2013).

 

Feitas essas considerações iniciais, insta apreciar o caso concreto, à luz das disposições legais, das provas produzidas
e das teses da defesa, sem, todavia, olvidar de que os fatos objeto de apuração neste feito já foram apreciados

 , cujas conclusões serãoanteriormente por este Juízo em sede de ação penal (de nº 0805741-14.2018.4.05.8202)
igualmente tomadas em consideração, no que couber e forem aplicáveis também na seara civil, em atenção aos
princípios da coerência e da independência das instâncias.

 

2.2 DA MATERIALIDADE DO CASO CONCRETO
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O MPF atribui aos promovidos a participação na atuação em fraudes e locupletamento indevido com relação aos
seguintes procedimentos de licitação:  TP n. 005/2012, financiada com verbas do Convênio SIAFI n. 768868;  TPa) b)
n. 10/2010, financiada com verbas do Convênio TC/PAC n. 889/09 FUNASA (SIAFI n. 658063); e  TP n. 02/2011,c)
financiada com verbas do Convênio n. 1607 FUNASA (SIAFI n. 628229), ocorridos no Município de
Marizópolis/PB, o que teria se dado sob o comando do réu JOSÉ VIEIRA DA SILVA, enquanto Prefeito
Constitucional dessa edilidade, com o intuito de incorporar ao seu patrimônio particular parcela das verbas repassadas
pela UNIÃO ao referido Município, contando com a participação e o auxílio dos demais réus.

 

O  Federal aduziu ainda que as licitações fraudadas ocorreriam com a participação de uma empresaParquet
"fantasma", denominada SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, de propriedade do
corréu FRANCISCO JUSTINO DO NASCIMENTO, para quem seria atribuída apenas formalmente a execução das
referidas obras, que seriam repassadas para o gestor municipal, em troca de remuneração sobre o valor das notas
"frias" emitidas, ocultando-se, assim, quem seriam os reais beneficiários dos recursos públicos empregados.

 

Pois bem. Para facilitar a compreensão do caso, passa-se à análise individualizada das imputações de fraude, desvio e
enriquecimento indevido, relativas a cada um dos procedimentos licitatórios:  Tomada de Preço - TP n. 10/2010,1º)
financiada com verbas do Convênio TC/PAC n. 889/09 FUNASA (SIAFI n. 658063);  Tomada de Preço - TP n.2º)
02/2011, financiada com verbas do Convênio n. 1607 FUNASA (SIAFI n. 628229); e  Tomada de Preço - TP n.3º)
005/2012, financiada com verbas do Convênio SIAFI n. 768868.

 

2.2.1.  DA TOMADA DE PREÇO - TP N. 10/2010, FINANCIADA COM VERBAS DO CONVÊNIO TC/PAC
N. 889/09 FUNASA (SIAFI N. 658063)

 

Com o fim da instrução processual, o MPF, em sede de alegações finais, pleiteou a condenação dos demandados
JOSÉ VIEIRA DA SILVA, ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO e SERVCON CONSTRUÇÕES
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. pela prática de ato de improbidade previsto no art. 10, VIII, da LIA, em razão de
alegada fraude à licitação referente à Tomada de Preços nº 010/2010, financiada em sua maior parte com recursos do
Convênio TC/PAC n. 889/09 FUNASA (SIAFI n. 658063), firmado entre o Município de Marizópolis/PB e a
Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e cujo objeto era a construção de sistema de abastecimento de água do Sítio
Belo Horizonte, localizado na zona rural da referida edilidade, no valor de R$ 385.663,69 (trezentos e oitenta e cinco
mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos), dos quais R$ 374.000,00 (trezentos e setenta e
quatro mil reais) foram provenientes repasses feitos pela UNIÃO FEDERAL. Para a execução do convênio, foi
realizada a Tomada de Preços n. 0010/2010.

 

Analisando a documentação que instruiu a Tomada de Preços n. 0010/2010 observa-se que houve fraude ao referido
certame licitatório na clara intenção de beneficiar indevidamente a SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIOS E
SERVIÇOS LTDA - EPP, com proposta no valor de R$ 384.675,32 (trezentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e
setenta e cinco reais e trinta e dois centavos), conforme detalhamento a seguir:

 

a) No início do procedimento interno do certame licitatório, é possível perceber que a Comissão Permanente de
Licitação 2009/2010, composta por ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO - presidente, RENIEL ROBERTO
DOS SANTOS e JOSÉ FRANCISCO DE ABREU - membros, foi designada pelo então Prefeito do Município de
Marizópolis/PB, sem indicação de qualquer outra informação a não ser o nome dos servidores; não havendo menção
ao número de matrícula ou ao cargo ocupado pelos membros na Administração Pública (pág. 161 do arquivo
1.24.002.000151.2015-45. IC-Anexo I, da subpasta 1.24.002.000151.2015-45-IC, da pasta CD - FOLHA 56-Anexo I
a III, constante na Mídia Física "DVD-R" com inscrição CD FOLHAS 56, 67, 78, 79, 80 e 182 -
1.24.002.000151.2015.45 - IC VOL I, apensada fisicamente aos presentes autos e depositada na Direção de Secretaria
desta 8ª Vara Federal);
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b) O edital, assim como seus respectivos anexos, não se encontram rubricados em todas as suas folhas pela Comissão
Permanente de Licitação, o que indica uma aparente montagem no procedimento licitatório (págs. 163/201 do arquivo
referido no item "a", acima);

 

c) A empresa SERVCON CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., vencedora da Tomada de Preços
em comento, foi indevidamente habilitada, haja vista que não juntou todos os documentos requeridos no edital de
publicação da licitação (págs. 227/259 do arquivo referido no item "a", acima);

 

d) A montagem do certame a fim de favorecer a empresa acima nomeada fica evidenciada pela verificação de que
vários documentos afetos à fase de habilitação técnica foram juntados no processo licitatório após a homologação da
tomada de preços e a própria contratação da empresa acima nomeada, vez que estão paginados após tais atos (págs.
266/283 e 285/309 do arquivo referido no item "a", acima);

 

e) A proposta da empresa vencedora tinha uma diferença para o valor mínimo previsto no edital de apenas 0,26% -
vinte e seis centésimos por cento (págs. 250/259 do arquivo referido no item "a", acima).

 

Com relação ao procedimento de apresentação das propostas de preços para o procedimento licitatório em apreço, em
depoimento prestado nos autos da ação penal correlata (de nº 0805741-14.2018.4.05.8202 ), transposto para estes[2]
autos em virtude da prova emprestada (ids. 4058202.5618626/4058202.5618629), o corréu e colaborador
FRANCISCO JUSTINO DO NACIMENTO (00h:05min:32seg a  01h:14min:21seg) ratificou a fraude na licitação,
pois as empresas já iam para a licitação sabendo que o também demandado ALEXSANDRO DANTAS DE
FIGUEIREDO, vulgo ALEX DA LICITAÇÃO, teria escolhido a empresa vencedora após se reunir com as pessoas
jurídicas. As demais empresas iriam ratear o valor de 5% (cinco por cento) da proposta do certame licitatório para não
entrarem com recursos administrativos. Dessa forma, elas já sabiam que, no mínimo, receberiam algum valor, mesmo
que não vencessem a licitação.

 

Nesse contexto, cumpre destacar que os demais membros da CPL, com exceção de ALEXSANDRO DANTAS DE
FIGUEIREDO, participavam no certame licitatório apenas por meio da assinatura dos documentos. Nesse sentido,
inclusive, foi o interrogatório prestado na ação penal referida pelo demandado JOSÉ VIEIRA DA SILVA[3]
(03h:51min:22seg a 04h:37min:02seg) e o testemunho do assessor jurídico à época do certame, o Sr. JOSÉ
LAURINDO DA SILVA SEGUNDO  (03h:07min:18seg a 03h:51min:21seg), que informaram que os membros[4]
efetivos da CPL deveriam apenas preencher as formalidades da Lei nº 8.666/1993, já que não tinham conhecimento
técnico.

 

Dessa forma, verifica-se que a CPL era de "fachada", conforme já havia verificado este Juízo no julgamento do
procedimento criminal, já que a responsabilidade de seus membros, cuja maioria não tinha conhecimento técnico, era
apenas subscrever documentos.

 

Diante de tal acervo probatório, resta amplamente comprovada a fraude ao caráter competitivo da Tomada de Preços
nº 010/2010.

 

2.2.2.  DA TOMADA DE PREÇO - TP N. 002/2011, FINANCIADA COM VERBAS DO CONVÊNIO N. 1607
FUNASA (SIAFI N. 628229)
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Com o fim da instrução processual, o MPF, em sede de alegações finais, pleiteou a condenação dos demandados
JOSÉ VIEIRA DA SILVA, ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO e SERVCON CONSTRUÇÕES
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. pela prática de ato de improbidade previsto no art. 10, VIII, da LIA, em razão de
alegada fraude à licitação referente à Tomada de Preços nº 002/2011, financiada em sua maior parte com recursos do
Convênio n. 1607 FUNASA (SIAFI n. 628229), firmado entre o Município de Marizópolis/PB e a Fundação Nacional
de Saúde - FUNASA e cujo objeto era a construção de sistema de esgotamento sanitário, no valor de R$ 505.000,00
(quinhentos e cinco mil reais), dos quais R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) foram provenientes repasses feitos pelo
Ministério da Saúde (UNIÃO FEDERAL).

 

Analisando a documentação que instruiu a Tomada de Preços n. 002/2011, constata-se a ocorrência de fraude ao
referido certame com a finalidade de beneficiar indevidamente a empresa SERVCON CONSTRUÇÕES
COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA., conforme detalhado a seguir:

 

a) Apesar de constar nos autos licitatórios a informação de uma pesquisa de preço, não existe no procedimento
administrativo a discriminação dos valores utilizados para formar a pesquisa (pág. 8 do arquivo
1.24.002.000151.2015-45. IC-Anexo II - VOL I, da subpasta 1.24.002.000151.2015-45-IC, da pasta CD - FOLHA
56-Anexo I a III, constante na Mídia Física "DVD-R" com inscrição CD FOLHAS 56, 67, 78, 79, 80 e 182 -
1.24.002.000151.2015.45 - IC VOL I, apensada fisicamente aos presentes autos e depositada na Direção de Secretaria
desta 8ª Vara Federal);

 

b) Conquanto houvesse dezessete empresas licitantes, somente a SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIOS E
SERVIÇOS LTDA. teve sua habilitação deferida, gerando, assim, forte indício de fraude, já que não é crível que
apenas uma empresa de um universo de dezessete tenha juntado a documentação necessária (págs. 190/191 do arquivo
1.24.002.000151.2015-45. IC-Anexo II - VOL VII, da subpasta referida no item "a", acima);

 

c) Apesar de existir documento indicando o julgamento de supostas impugnações ao edital interpostas por duas das
empresas licitantes (REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. e AMK - ENGENHARIA - CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA.), não há no procedimento administrativo cópias das referidas impugnações (pág. 176
do arquivo a que se refere o item "a", acima);

 

d) Não há o comprovante de entrega do instrumento convocatório do procedimento licitatório para todas as empresas
participantes (págs. 179/190 do arquivo a que se refere o item "a", acima);

 

e) Nem todas as empresas licitantes entregaram o certificado de caução requerido no edital de convocação
(págs.209/216 do arquivo a que se refere o item "a", acima);

 

f) A habilitação da empresa SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA. deveria ter sido
indeferida, haja vista que não entregou o laudo de capacidade técnica, nem, tampouco, os documentos contábeis
necessários e os documentos de habilitação e quitação no CREA (págs. 121/188 do arquivo 1.24.002.000151.2015-45.
IC-Anexo II - VOL VII, da subpasta referida no item "a", acima);

 

g) Enquanto que a empresa SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA. foi habilitada de
maneira equivocada, outras empresas que participaram do certame e que juntaram todos os documentos necessários,
não foram habilitadas;
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h) O valor da oferta vencedora foi apenas 0,44% (quarenta e quatro centésimos por cento) do que o lance inicial
apresentado no edital de convocação (págs. 198/203 do arquivo 1.24.002.000151.2015-45. IC-Anexo II - VOL VII, da
subpasta referida no item "a", acima).

 

Em acréscimo ao acima expendido, cumpre destacar que o depoimento prestado pelo corréu FRANCISCO JUSTINO
DO NASCIMENTO, em sede da ação penal correlata a esta, elucida as razões da não insurgência por parte das
empresas inabilitadas equivocadamente, já que, segundo o colaborador acima nomeado, todas as empresas derrotadas
no procedimento licitatório rateavam entre si certo percentual do valor da licitação. 

 

Assim como na Tomada de Preços nº 010/2010, acima analisada, percebe-se que no procedimento licitatório em
apreço a Comissão Permanente de Licitação também era de "fachada", já que a responsabilidade de seus membros,
cuja maioria não tinha conhecimento técnico, era apenas a de assinar os documentos.

 

Diante de tal acervo probatório, resta amplamente comprovada a fraude ao caráter competitivo da Tomada de Preços
nº 002/2011.

 

2.2.3.   DA TOMADA DE PREÇOS N. 005/2012, FINANCIADA COM VERBAS DO CONVÊNIO CR
77188/2011 (SIAFI N. 768868)

 

Com o fim da instrução processual, o MPF em sede de alegações finais pleiteou a condenação dos demandados JOSÉ
VIEIRA DA SILVA, ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO, SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA. e MIGUEL NETO LINS DE SOUSA pela prática de ato de improbidade previsto no art. 10, VIII,
da LIA, em razão de alegada fraude à licitação referente à Tomada de Preços nº 005/2012, financiada em sua maior
parte com recursos do Convênio CR 77188/2011 (SIAFI nº 768868), firmado entre o município de Marizópolis e o
Ministério do Turismo e cujo objeto era a pavimentação de duas ruas na referida localidade, no valor total de R$
500.683,04 (quinhentos mil, seiscentos e oitenta e três reais e quatro centavos), sendo que, desse valor, R$ 487.000,00
(quatrocentos e oitenta e sete mil reais) foram provenientes de repasses da UNIÃO FEDERAL.

 

Analisando a documentação que instruiu a Tomada de Preços n. 005/2012, constata-se, igualmente, ocorrência de
fraude ao referido certame, com a finalidade de beneficiar indevidamente a empresa SERVCON CONSTRUÇÕES
COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA., conforme será detalhado a seguir:

 

a) A pesquisa de preços está incompleta, posto que não há indicação de proposta de, no mínimo, três empresas,
conforme preleciona a lei (págs. 03 e 04 do arquivo TP 05.2012.VOL 01, da pasta CD - Folha 79 - TP-2012,
constante na Mídia Física "DVD-R" com inscrição CD FOLHAS 56, 67, 78, 79, 80 e 182 - 1.24.002.000151.2015.45
- IC VOL I, apensada fisicamente aos presentes autos e depositada na Direção de Secretaria desta 8ª Vara Federal);

 

b) A autorização do Prefeito para realizar a licitação foi concedida sem estarem presentes pesquisa de preço e projeto
básico (pág. 05 do arquivo a que se refere o item "a", acima);

 

c) Logo no início do procedimento interno do certame licitatório, é possível perceber que a Comissão Permanente de
Licitação, composta por LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA - presidente, FRANCISCO JÚNIOR PAULINO e
MIGUEL LINS DE SOUSA, foi designada sem indicação de nenhuma informação além do nome dos servidores,
como a matrícula ou o cargo ocupado pelos membros na Administração Pública (pág. 06 do arquivo a que se refere o
item "a", acima);
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d) Ausência de rubrica pelos membros da Comissão Permanente de Licitação em todas as folhas do edital de licitação,
exceção feita a assinatura aposta pelo seu presidente, LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA (págs. 09/25 do arquivo a
que se refere o item "a", acima);

 

e) Ao contrário do informado no edital, não houve a individualização de preço e quantitativo das obras, o que
demonstra que os licitantes sequer tinham conhecimento da metragem e do calçamento, fato criador de um forte
indício de fraude no certame (págs. 09/25 do arquivo a que se refere o item "a", acima);

 

f) Ausência dos projetos básico e executivo das obras, o que vai de encontro à Lei de Licitações e, ainda, corrobora
para demonstrar a responsabilização do ex-prefeito JOSÉ VIEIRA DA SILVA, que, por ser engenheiro, tinha o
conhecimento técnico suficiente para perceber esse tipo de irregularidade, conforme já assinalado na ação penal
correlata a esta ação de improbidade;

 

g) Indícios de fraude na habilitação, posto que nenhuma das empresas utilizou o índice de correspondência;

 

h) A empresa SERVCON CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., vencedora da Tomada de Preços
em comento, foi indevidamente habilitada, haja vista que não juntou todos os documentos requeridos no edital de
publicação da licitação (págs. 32/73 do arquivo referido no item "a", acima);

 

i) Enquanto a empresa SERVCON CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA foi habilitada de maneira
equivocada, outras empresas que participaram do certame e que juntaram todos os documentos necessários a tanto,
foram inabilitadas;

 

j) Participação simultânea das empresas SERVCON CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e
TECNOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. (págs. 225/253 do arquivo TP 05.2012.VOL 03, da pasta a que se refere
o item "a", acima), ambas propriedade do réu FRANCISCO JUSTINO DO NASCIMENTO.

 

É importante salientar, mais uma vez, que, conforme igualmente apurado nos autos da ação penal correlata à presente
demanda (id. 4058202.7741526),  "   as irregularidades apontadas pelo Parquet no bojo de sua investigação vão ao
encontro dos depoimentos prestados por Francisco Justino do Nascimento e, inclusive, elucidariam o motivo de não
existirem recursos administrativos por parte das empresas inabilitadas equivocadamente, já que, segundo o
colaborador, todas as empresas derrotadas no procedimento licitatório rateavam o valor de 3% (três por cento) do

".contrato a ser executado entre si

 

Além disso, não obstante algumas das testemunhas que depuseram nos autos da mencionada ação penal, como JOSÉ
LAURINDO DA SILVA SEGUNDO, JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA e FRANCISCO
TOMAZ DA COSTA JÚNIOR tenham esclarecido que alguns dos indícios apresentados pelo , como osParquet
pareceres jurídicos genéricos, fossem frutos da automatização trazida pelo software utilizado na edilidade,   não
conseguiram afastar por completo todas as provas da materialidade juntadas aos autos, como a ausência de projeto
básico e executivo para a Licitação, ou a participação das empresas SERVCON e TECNOVA.

 

36/66



 
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.trf5.jus.br
Código de autenticação: 9-1007-2779-2 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO
Seção Judiciária da Paraíba

Diário da Justiça Eletrônico SJPB
Nº 144.0/2021 João Pessoa - PB    Disponibilização:  Segunda-feira, 26 Julho 2021

Assim como na Tomada de Preços nº 010/2010 e na Tomada de Preços nº 002/2011, é possível perceber que, nesse
certame licitatório, a Comissão Permanente de Licitação existia apenas pro forma, já que a responsabilidade de
seus membros, cuja maioria não tinha conhecimento técnico, era apenas a de assinar os documentos.

 

Pelo exposto, tem-se devidamente comprovada a fraude ao caráter competitivo da Tomada de Preços nº
005/2012. 

 

2.3. DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO ÍMPROBA

 

Ao final da instrução processual, o MPF, em sede de alegações finais, pleiteou a condenação dos demandados JOSÉ
VIEIRA DA SILVA, ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO, SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA. pela prática do ato de improbidade previsto no art. 11, I, da LIA, em razão de que integraria
organização ímproba, em clara alusão aos preceitos da Lei nº 12.850/2013 (Lei de Organizações Criminosas).

 

Ante o conjunto probatório constantes dos autos, complementado pela prova emprestada trazida da ação penal
correlata, pode-se concluir pela existência de um grupo criminoso a agir com a finalidade de enriquecer ilicitamente
às custas do erário, do qual participavam o réu FRANCISCO JUSTINO DO NASCIMENTO (por meio de suas

 SERVCON CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e TECNOVA CONSTRUÇÃO CIVILempresas:
LTDA.)  JOSÉ VIEIRA DA SILVA, ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO.,

 

Nesse sentido é bastante significativo o depoimento prestado pelo réu/colaborador FRANCISCO JUSTINO DO
 nos autos da Ação Penal de nº 0805741-14.2018.4.05.8202, descrevendo como se portava aNASCIMENTO

organização no Município de Marizópolis: o , tendo como "braço direito" oPrefeito JOSÉ VIEIRA DA SILVA
corréu   orquestrou um esquema organizado de fraudes às licitaçõesALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO,
públicas. Esse esquema dependia da participação das empresas da região.

 

Cabe aqui transcrever trecho da sentença proferida naqueles autos (id. 4058202.7741527), cujos fundamentos nela
invocados passam a ser adotados por este Juízo como razão de decidir:

 

"Segundo  relatou, as empresas se repetiam nos certames e eramFRANCISCO JUSTINO DO NASCIMENTO
cerca de 40 (quarenta). Seu principal benefício era receber um percentual do valor da licitação, que era repartido entre
as participantes, com o recebimento maior para as empresas habilitadas e menor para as não habilitadas. Ao compor o
certame, forneciam-lhe aparência de legalidade, dando a entender a existência de competição.

 

No entanto, , a fraude acontecia da seguinte forma: após a entrega daespecificamente no Município de Marizópolis
documentação pelas empresas,  escolhia aquelas que iriam ser habilitadas e qualAlexsandro Dantas de Figueiredo
seria a vencedora do certame. Fazia uma espécie de "rodízio" para evitar que sempre a mesma empresa fosse
contemplada, comportamento que poderia chamar a atenção das autoridades fiscalizadoras para a ocorrência de
fraude. A empresa vencedora ficava com 10% (dez por cento) do valor do contrato. Em troca, figurava como
executora da obra apenas "no papel", repassando o restante ao Prefeito para que este efetivamente cuidasse da
execução da obra.

 

As empresas participantes, em regra, já tinham conhecimento do "esquema" e, portanto, anuíam com o papel
que iriam desempenhar, mediante o rateio do percentual de 5% (cinco por cento) do valor da licitação.
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Após homologado o certame, a empreitada criminosa seguia para uma segunda fase, que consistia no desvio de
 mediante repasse do percentual de dez por cento para a empresa vencedora e a entrega do restanterecursos públicos,

ao gestor.

 

Especificamente no que toca às licitações objeto desses autos, foi vencedora a empresa pertencente ao colaborador
Francisco Justino do Nascimento por três vezes, em um espaço de tempo correspondente a 3 (três) anos, que se
iniciou com a TP 10/2010, perpetuou-se com as TPs 02/2011 e 005/2012.

 

A partir do documento de id. 4058202.2754648, pgs. 22-26, percebe-se que, entre os anos de 2010 a 2012, a empresa
SERVCON, pertencente a Francisco Justino do Nascimento, sagrou-se vencedora de 8 (oito) Tomadas de Preço.
Mais especificamente no ano de 2012, foram cinco licitações vencidas pela dita empresa (Tomadas de Preços nº
02, 03, 04, 05).

 

Depois de consagrada vencedora das licitações acima, os réus, juntamente com os colaboradores Francisco Justino
 perpetuavam o ajuste para fins de desvio dos recursos públicosdo Nascimento e Geraldo Marcolino da Silva,

oriundos dos pagamentos para as obras.

 

O  ocorria a partir da elaboração de um boletim de medição, por agentes da Prefeitura, que era apenasmodus operandi
assinado pelo engenheiro da SERVCON - Geraldo Marcolino da Silva. O boletim era passo necessário para que
houvesse a liberação dos valores para pagamento de mais uma etapa supostamente concluída da obra. Uma vez
liberado o numerário,  era avisado para que, imediatamente, fizesse o saque doFrancisco Justino do Nascimento
valor e o repasse para os reais executores da obra, ficando com o percentual combinado.

 

Veja-se que essa conduta se perpetuou de 2010 até janeiro de 2014, quando houve a última transferência, de R$
78.776,68 (setenta e oito mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos), à empresa SERVCON.

 

As circunstâncias acima, esclarecidas pelo depoimento do colaborador Francisco Justino do Nascimento são
corroboradas por outros elementos de prova contidos nos autos.

 

Sobre o "rodízio" de empresas vencedoras das licitações no Município, foi apreendido documento constante em
computador de propriedade do colaborador, em que consta lista de empresas, ordenadas pelo número do procedimento
licitatório. O nome do arquivo "RELAÇÃO DAS EMPRESA DE MARIZOPOLIS" é elucidativo (id.
4058202.2754648, pgs. 63-65), sobretudo quando se verifica que todas as licitações ali constantes foram vencidas
pela SERVCON.

 

Outrossim, seu conteúdo aponta para a existência, de fato, de uma organização entre as empresas que participaram do
certame, para fins de direcionamento à SERVCON, apenas com a aparência de legalidade.

 

É importante mencionar, para fins de análise do valor probatório do referido documento, que este, segundo
; portanto, antes mesmo da celebração do acordo deconsta na perícia realizada, foi criado no ano de 2012

colaboração premiada por  e em momento anterior às investigações relacionadasFrancisco Justino do Nascimento
aos crimes objeto da presente ação penal.
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São, igualmente, elementos que corroboram as alegações do colaborador as diversas irregularidades identificadas nos
procedimentos licitatórios ora julgados - já listadas quando da apreciação dos crimes do art. 90, da Lei nº 8.666/93, às
quais faço, nessa oportunidade, referência - capazes de comprovar a sua fraude e, portanto, a existência de conluio
para fins de direcionamento da contratação pelo Poder Público de Marizópolis.

 

Também a indicar a existência do esquema de fraudes licitatórias e desvio de recursos comandado pelo então prefeito,
 foi o depoimento da testemunha Diego da Silva Queiroga, proprietário de empresa do ramo deJosé Vieira da Silva,

construção civil. Quando indagado acerca da participação de sua empresa em licitações no Município de Marizópolis,
este respondeu que concorreu apenas uma vez, tendo deixado de fazê-lo, porque, segundo afirmou, as licitações no
dito município eram "complicadas demais". Questionado sobre o que queria dizer com essa expressão, limitou-se a
responder que existiam dificuldades para conseguir documentos junto à Prefeitura. Contrariamente, porém, vê-se
dos autos que editais e documentos eram enviados por funcionários para outras empresas, o que é indicativo do
tratamento diferenciado apenas em relação àquelas que participavam do esquema.

 

As provas sobejam, no mesmo sentido, em relação ao desvio de recursos públicos, mediante execução direta das obras
objeto das licitações em questão, pelo então Prefeito do Município de Marizópolis, José Vieira da Silva.

 

Mais uma vez, faz-se referência ao exame de provas feito quando do julgamento do crime do art. 1º, I, do Decreto-lei
nº 201/67.

 

Essa engrenagem para a reiteração dos crimes era movida mediante o estabelecimento de uma verdadeira cadeia de
, que tinha como centro do então gestor municipal. Há que se pontuar, sobre esse aspecto, a clara confusãocomando

entre as esferas pública e privada na gestão do Município de Marizópolis pelo prefeito José Vieira da Silva.

 

O supracitado acusado, , costumava segundo o depoimento prestado por Carlos José de Sousa fazer pagamentos e
. Essatratar de assuntos relacionados à Prefeitura em sua residência, e não na respectiva repartição pública

prática, inclusive, foi registrada em reportagem, veiculada no programa "Fantástico", de conhecimento público. Mais
do que isso, o depoente Carlos José de Sousa disse que era comum que o então Prefeito se utilizasse de pessoas com

.porte de arma ou mesmo de escoltas da Polícia Militar para levar e trazer dinheiro relacionado à Prefeitura

 

Na mesma linha foi o depoimento de Geraldo Severino de Sousa, que narrou ter entregado medições na casa de José
 e recebido pagamentos no mesmo local.Vieira da Silva

 

A cadeia de comando do réu , na prefeitura, era executada, em especial, pelo também acusado José Vieira da Silva
 cuja relação, com o ex-prefeito já era antiga. Segundo o também colaborador Alexsandro Dantas de Figueiredo,

, desde quando trabalhava na SUPLAN, conhecida  como umaGeraldo Marcolino Alexsandro Dantas de Figueiredo
espécie de "secretário" de , inclusive relativamente às construções realizadas pela empresa deJosé Vieira da Silva
propriedade deste último (Construforte e Construtora MZ).

 

Veja-se que vários dos e-mails enviados pelo endereço da Prefeitura (pmmarizopolis@bol.com.br), relacionados às
fraudes licitatórias, eram assinados pelo réu . Muito embora este tenha negado, emAlexsandro Dantas de Figueiredo
seu interrogatório, ter sido o autor dos referidos "e-mails", não soube apontar algum funcionário da Prefeitura, com
acesso à conta, que possa tê-lo feito.
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Contrariamente à sua alegação, porém, as testemunhas Carlos José de Sousa, José Laurindo da Silva e Francisco
Tomaz da Costa Júnior apontaram-no como sendo a pessoa à frente das licitações no Município de Marizópolis.

 

Os elementos de prova destacados convergem para a existência de um grupo, liderado pela pessoa de José Vieira da
 e também integrado por Silva Alexsandro Dantas de Figueiredo, Francisco Justino do Nascimento e Geraldo

 (quatro integrantes, no mínimo), com uma estrutura informalmente construída a partir da divisão deMarcolino
tarefas, que visava à prática de fraudes às licitações e desvio de recursos públicos (crimes com pena máxima superior
à 4 anos). As relações formadas pelo grupo se revestiram de estabilidade, tendo se perpetuado durante cerca de 4
(quatro) anos, mediante o prévio ajuste das práticas ilícitas que seriam por eles perpetradas". Grifos no original.

 

Estabelecidos os fatos acima, que autorizam o reconhecimento da existência de organização criminosa, deve-se
analisar a viabilidade jurídica, nos termos da Lei n. 8.429/92, de admitir a figura da organização ímproba para fins de
configuração autônoma de ato de improbidade atentatório aos princípios da administração pública.

 

 

 

Antes, é imprescindível destacar que o crime de organização criminosa, nos termos da Lei n. 12.850/2013, tem como
bem jurídico tutelado a paz pública, enquanto sentimento coletivo de segurança e de confiança na ordem jurídica e
social. Em seguimento, tratando-se de crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado, consuma-se o
crime de organização criminosa com a simples associação de quatro ou mais pessoas para a prática de crimes com
pena máxima superior a quatro anos, ou de caráter transnacional, pondo em risco, presumidamente, a paz pública. Sua
consumação independe da prática de qualquer ilícito pelos agentes reunidos na . Trata-se,societas delinquentium
portanto, de crime de perigo abstrato cometido contra a coletividade (crime vago), punindo-se o simples fato de se
afigurar como integrante do grupo   (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada: Volume   
Único. 4ª ed., rev., atual., e ampl. - Salvador: JusPODIVM, 2016.) . 

 

 

 

A partir das informações acima, deve-se analisar a possibilidade de reconhecimento de organização ímproba como
figura autônoma, desconsiderando a efetiva prática de futuros atos ímprobos, ou seja, a mera promoção, constituição,
financiamento ou integração de organização voltada à prática de atos ímprobos, enquanto medidas antecedentes.

 

 

 

De acordo com o art. 1º, , da LIA o reconhecimento de ato de improbidade exige a participação de agentecaput
público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de
entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do
patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei.
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Nesse contexto, a examinada organização ímproba exige a participação de agente público. Trata-se, hipoteticamente,
de agente público, no exercício regular de suas funções públicas, que promove, constitui, financia ou integra
organização ímproba.

 

 

 

Nota-se, no exemplo acima, que, enquanto a organização ímproba não realiza atos concretos para os quais foi
destinada, o agente público continua exercendo suas funções. Seria, portanto, admitir, assim como a organização
criminosa, a existência de ato ímprobo de consumação antecipada.

 

 

 

Embora o art. 11 da Lei n. 8.429/92 admita a configuração de ato atentatório a princípio da administração pública via
ação ou omissão, nota-se que a conduta (comissão ou omissiva) deve estar diretamente ligada à atuação pública, como
se nota dos respectivos incisos: negar publicidade aos atos oficiais; praticar ato visando fim proibido em lei ou
regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência, dentre outros.

 

 

 

Promover, constituir, financiar ou integrar organização ímproba não está diretamente relacionado ao exercício de
qualquer função pública, ao revés, representa ato preparatório para o exercício abusivo de função pública. Assim, é
possível imaginar situação na qual agente público, embora já integre organização criminosa cujo objetivo seja a
prática de crimes contra a Administração Pública, continue exercendo licitamente suas funções públicas.

 

 

 

Nesse contexto, a mera participação de agente público em denominada organização ímproba (criminosa) não
configura ato de improbidade autônomo, já que a função pública não foi direta e efetivamente utilizada para fins de
violar deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade. O que existe, de fato, é agente público
potencialmente danoso para a Administração Pública. Contudo, a Lei n. 8.429/92 não pune o agente potencialmente
violador dos princípios da administração pública. Para tanto, assim como no Direito Penal, dentro da perspectiva do
direito sancionador, seria necessária previsão expressa dessa conduta, o que inexiste atualmente.

 

 

 

Afastada a existência da figura autônoma de organização ímproba, descabe acolher condenação autônoma quando os
atos de improbidade são efetivamente praticados. Nessa hipótese, o que há é um modo específico de cometimento dos
atos violadores das funções públicas, não configurando outro ato de improbidade. Vale destacar que os atos ímprobos
violadores dos princípios da administração pública (art. 11 da LIA) representam figuras subsidiárias em relação
àqueles causadores de dano ou que implicam enriquecimento ilícito do agente pública (arts. 9º e 10 da LIA).
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Não obstante afasta a configuração de ato ímprobo autônomo a partir da existência de organização ímproba, é possível
utilizar esse elemento para fins de dosimetria das sanções.

 

 

 

2.3. DO DESVIO E DA INCORPORAÇÃO DAS VERBAS FEDERAIS ORIUNDAS DO CONVÊNIO CR N.
77188/2011 (SIAFI N. 768868), DO CONVÊNIO TC/PAC 0889/2009 (SIAFI N. 658063) E DO CONVÊNIO N.
1607 (SIAFI N. 628229) 

 

Em sede de alegações finais, o MPF requereu a condenação dos demandados JOSÉ VIEIRA DA SILVA,
ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO, SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
pela suposta prática de ato de improbidade administrativa descrito no art. 9, XI, da LIA, em razão de ter alegadamente
o ex-gestor municipal, primeiro demandado acima nomeado, assim como a empresa ré, incorporado aos seus
patrimônios verbas federais decorrentes do CR n. 77188/2011 (SIAFI n. 768868), do Convênio TC/PAC 0889/2009
(SIAFI n. 658063) e do Convênio n. 1607 (SIAFI n. 628229).

 

Conforme se verificou por meio do arcabouço probatório, embora houvesse uma empresa vencedora dos certames
licitatórios objeto dos convênios acima referidos, tal empresa (SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA.) era previamente selecionada para que os vencesse; além disso, verificou-se que, em verdade, não
era essa empresa que executava as obras contratadas, posto que as repassava para o ex-gestor municipal e réu nesta
demanda, JOSÉ VIEIRA DA SILVA, que as executava diretamente. Nesse sentido, segue o detalhamento das provas
que levaram a esse entendimento:

 

a) O réu/colaborador FRANCISCO JUSTINO DO NASCIMENTO, por força do acordo de colaboração premiada
(págs. 62/70 do id. 4058202.1066364 e págs. 1/7 do id. 4058202.1066366), reconheceu ter sacado o valor recebido
pelas licitações e , como uma forma de comissão, tendo entregado o restanteficado com apenas 10% desse valor
para o ex-prefeito JOSÉ VIEIRA DA SILVA;

 

b) Afirmou, ainda, FRANCISCO JUSTINO DO NASCIMENTO, em sede de interrogatório judicial nos autos da ação
penal correlata, que sempre que recebia valores na conta da SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA. o valor das parcelas das licitações, imediatamente  se dirigia para o banco, a mando de JOSÉ
VIEIRA DA SILVA, para sacar o valor em espécie para repassá-lo ao ex-prefeito. No mesmo sentido do afirmado
pelo colaborador, o MPF coletou, por meio de quebra de sigilo dos dados bancários, a comprovação de que houveram
saques em espécie das parcelas que a empresa acima nomeada recebia para realizar a execução da obra, isso no
mesmo dia ou dia seguinte às transferências (págs. 18/55 do arquivo 1.24.002.000151.2015-45. IC - Vol I da Mídia
Física "DVD-R" com inscrição CD FOLHAS 56, 67, 78, 79, 80 e 182 - 1.24.002.000151.2015.45 - IC VOL I,
apensada fisicamente aos presentes autos e depositada na Direção de Secretaria desta 8ª Vara Federal);

 

 c) A testemunha CARLOS JOSÉ DE SOUSA , em sede de audiência de instrução e julgamento realizada nos autos[5]
da ação penal correlata (01h:33min:51seg a 01h:34min:46seg), informou que não apenas o então prefeito JOSÉ
VIEIRA DA SILVA executava as obras no município de Marizópolis, como já teria presenciado o pagamento para
pedreiros por parte do ex-prefeito, afirmando que o pagamento para os funcionários era feito em espécie. 

 

42/66



 
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.trf5.jus.br
Código de autenticação: 9-1007-2779-2 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO
Seção Judiciária da Paraíba

Diário da Justiça Eletrônico SJPB
Nº 144.0/2021 João Pessoa - PB    Disponibilização:  Segunda-feira, 26 Julho 2021

d) As testemunhas JARISMAR LINS DA SILVA (02h:13min:57seg a 02h:26min:47seg) e GERALDO SEVERINO
DE SOUSA (02h:26min:48seg a 02h:42min:21seg), em depoimentos prestados nos autos da ação penal de nº
05741-14.2018.4.05.8202 , afirmaram que não apenas trabalhavam para o demandado e ex-gestor municipal JOSÉ[6]
VIEIRA DA SILVA, na pavimentação de ruas, como também teriam, mais de uma vez, recebido o seu pagamento
diretamente do ex-prefeito, sendo o salário das testemunhas pago em espécie;

 

e) Nenhuma das pessoas que laborava na obra e foram arroladas como testemunhas viram ou conheciam os
promovidos FRANCISCO JUSTINO DO NASCIMENTO ou GERALDO MARCOLINO DA SILVA, este o
engenheiro da empresa SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

 

Do cenário acima exposto pode-se facilmente concluir pela ocorrência de desvios de verbas públicas destinadas ao
pagamento de empresa contratada para a execução das obras objeto dos convênios em apreço e a consequente
apropriação de tais verbas pelo réu JOSÉ VIEIRA DA SILVA, ex-prefeito municipal, que, em verdade, era quem
executava as obras licitadas.

 

Ademais, houve também a apropriação de parte do valor das verbas públicas transferidas por força dos convênios em
epígrafe pela empresa "vencedora" dos certames realizados para a execução das obras conveniadas, posto que, ao
menos, 10% (dez por cento) do valor destinado à execução do contrato, eram repassados à empresa SERVCON
CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA em contrapartida a sua participação no esquema criminoso, vez
que não executava as obras objeto das licitações que, de forma fraudulenta, foi vencedora e por essa razão não faz jus
a nenhum dos pagamentos percebidos, ainda que parcialmente, dada a entrega da maior parte do valor destes ao
corréu JOSÉ VIEIRA DA SILVA e o suposto pagamento dos tributos relacionados às obras licitadas para lhes dar
ares de legalidade.

 

A fim de demonstrar a relação existente entre o repasse das verbas relativas aos objetos das Tomadas de Preço n.
05/2012, 10/2010 e 02/2011 e os desvios dessas mesmas verbas na forma em que acima expendida, o MPF apresentou
na inicial o seguinte esquema, apontando para cada tomada de preços o quantitativo de desvios ocorridos:

 

Execução do objeto da TP 05/2012:

 

a) Transferência de R$ 2.398,56 (dois mil trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos), em
20/02/2013, com saque em 21/02/2013;

 

b) Transferência de R$ 168.539,82 (cento e sessenta e oito mil quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e dois
centavos), em 29/04/2013, com saque em 29/04/2013;

 

c) Transferência de R$ 73.873,50 (setenta e três mil oitocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), em
16/07/2013, com saque em 16/07/2013;

 

d) Transferência de R$ 13.132,57 (treze mil cento e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos), em 13/08/2013,
com saque em 14/08/2013;
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e) Transferência de R$ 151.530,11 (cento e cinquenta e um mil quinhentos e trinta reais e onze centavos), em
30/12/2013, com saque em 30/12/2013;

 

f) Transferência de R$ 78.776,68 (setenta e oito mil setecentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos), em
24/01/2014, com saque em 24/01/2014.

 

Execução do objeto da TP 10/2010:

 

a) Transferência de R$ 195.210,33 (cento e noventa e cinco mil duzentos e dez reais e trinta e três centavos), em
27/12/2010, com saque em 27/12/2010;

 

b) Transferência de R$ 189.464,99 (cento e oitenta e nove mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove
centavos), em 26/04/2011, com saque em 26/04/2011.

 

Execução do objeto da TP 02/2011:

 

a) Transferência de R$ 11.341,40 (onze mil trezentos e quarenta e reais e quarenta centavos), em 28/11/2011, com
saque em 28/11/2011;

 

b) Transferência de R$ 246.417,60 (duzentos e quarenta e seis mil quatrocentos e dezessete reais e sessenta centavos),
em 28/11/2011, com saque em 29/11/2011;

 

c) Transferência de R$ 254.908,96 (duzentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e oito reais e noventa e seis
centavos), em 02/03/2012, com saque em 02/03/2012.

 

Do exposto, evidente a ocorrência da prática do ato de improbidade administrativa descrito no art. 9, XI, da LIA, haja
vista a incorporação pelo réu JOSÉ VIEIRA DA SILVA e pela empresa SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA. aos seus respectivos patrimônios das verbas federais decorrentes do CR n. 77188/2011 (SIAFI
n. 768868), do Convênio TC/PAC 0889/2009 (SIAFI n. 658063) e do Convênio n. 1607 (SIAFI n. 628229).

 

2.4 DO DANO AO ERÁRIO

 

Em sede de alegações finais, o MPF requereu a condenação dos demandados JOSÉ VIEIRA DA SILVA,
ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO e SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
ao ressarcimento ao erário no valor de R$ 208.702,00 (duzentos e oito mil, setecentos e dois reais), correspondentes à
soma dos percentuais de 15 (quinze) por cento, incidentes sobre cada um dos contratos objetos de desvio/fraude.
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Conforme já assinalado anteriormente, verificou-se por meio do farto arcabouço probatório que, embora houvesse
uma empresa vencedora dos certames licitatórios objeto dos convênios acima referidos, tal empresa (SERVCON
CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.) era previamente selecionada para que os vencesse; além disso,
verificou-se que, em verdade, não era essa empresa que executava as obras contratadas, posto que as repassava para o
ex-gestor municipal e réu nesta demanda, JOSÉ VIEIRA DA SILVA, que as executava diretamente.

 

Sendo assim, tem-se que o prejuízo ao erário está comprovado no caso, porque não houve competição nos certames
licitatórios em apreço, bem como pela existência de vantagem indevida obtida pelos demandados mediante
incorporação indevida de verbas públicas.

 

Como se não bastasse, é essencial compreender que a lesão apta a caracterizar o prejuízo não se limita apenas às
hipóteses de danos monetariamente identificados. Ao contrário, cabe à própria lei - ao exercer a tarefa de estabelecer
os contornos do ato ímprobo - tipificar o que deve ser entendido por prejuízo. Dentre tais hipóteses, de maneira
expressa, inclui a norma a frustração da licitude dos certames licitatórios (art. 10, VIII, primeira parte, da LIA).

 

Não se trata de presumir a ocorrência de lesão ao erário, mas sim de compreender que a utilização de verba pública
sem a observância da formalidade legal, em descumprimento das regras de licitação, já acarreta, , a lesão. Noper si
caso destes autos, é pior, pois, além disso, houve a fraude aos procedimentos licitatórios por meio da pré-seleção da
empresa que seria a vencedora, o que evidentemente privou a administração pública de obter a melhor proposta.

 

A lesão ao erário, portanto, é configurada pela perda da oportunidade de realizar um procedimento licitatório
escorreito, no qual todos os interessados pudessem ofertar seus serviços/produtos, bem como a Administração pudesse
ter a certeza de ter feito a melhor escolha.

 

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.376.654 - RJ (2012/0110410-8), já decidiu
que a dispensa indevida de licitação é ato de improbidade que provoca danos ao erário, com prejuízo :in re ipsa

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA INDEVIDA
DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ART. 10, VIII, DA LEI N. 8.429/1992. DANO IN RE IPSA.
SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONTRATADA CUJO RECURSO NÃO FOI CONHECIDO NO ÂMBITO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO NA QUALIDADE DE TERCEIRA PREJUDICADA. POSSIBILIDADE,
POR FORÇA DOS ARTIGOS 3º E 5º DA LEI N. 8.429/1992 E DO ART. 499, § 1º DO CPC. DISPOSITIVOS
LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA N. 211 DO STJ. 1. Em observância aos princípios da
inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal) e objetivando que a solução do litígio seja
alcançada da forma mais célere possível (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), deve-se considerar que a
sociedade empresária recorre na qualidade de terceira prejudicada, mormente porque, no caso, ela compõe o polo
passivo da ação de improbidade por ter-se beneficiado de contratação procedida por meio de dispensa, indevida, de
licitação, o que denota o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica que foi
submetida à apreciação judicial. (...) 7. O STJ tem externado que, em casos como o ora analisado, "o prejuízo ao
erário, na espécie (fracionamento de objeto licitado, com ilegalidade da dispensa de procedimento licitatório),
que geraria a lesividade apta a ensejar a nulidade e o ressarcimento ao erário, é in re ipsa, na medida em que o
Poder Público deixa de, por condutas de administradores, contratar a melhor proposta (no caso, em razão do
fracionamento e conseqüente não-realização da licitação, houve verdadeiro direcionamento da contratação)"
(REsp 1280321/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
06/03/2012, DJe 09/03/2012). 8. Quanto à alegação de inexistência de ato de improbidade por parte da recorrente, que
argui ter prestado o serviço de boa fé, o recurso não merece prosperar, à luz dos entendimentos das Súmulas n. 7 e n.
211 do STJ. 9. A ausência de menção do Tribunal de origem, quanto à intenção da sociedade empresária recorrente ou
sua participação na conduta ilícita, não tem o condão de induzir à conclusão de que não pode ser apenada pela Lei de
Improbidade, a qual, aliás, é clara ao estabelecer que "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
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sob qualquer forma direta ou indireta" (art. 3º); e que, "ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão,
dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano" (art. 5º). Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. (STJ - RESP Nº 1.376.524 - RJ (201201104108), HUMBERTO
MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 09/09/2014 .DTPB:.) g.n.

 

Em acréscimo, resta estabelecer que a mensuração de tal prejuízo reflete-se no montante dos valores conveniados,
uma vez que foram utilizados indevidamente, sem observar as formalidades legais. Porém, no caso presente, sua
delimitação deve se ater ao pedido autoral, sob pena de julgamento ultra petita.

 

Diante de todo o exposto, no ponto, está evidenciada a prática de ato de improbidade administrativa consistente na
fraude aos procedimentos licitatórios, causando, como consequência, dano prejudicial ao erário.

 

2.5. DAS AUTORIAS E DOS ELEMENTOS SUBJETIVOS

 

2.5.1. DO RÉU JOSÉ VIEIRA DA SILVA

 

Com relação à autoria, tem-se que o réu JOSÉ VIEIRA DA SILVA, na condição de Prefeito do Município de
Marizópolis/PB, foi o responsável pela adjudicação e homologação, em desconformidade com o preceituado na Lei nº
8.666/1993, das Tomada de Preços a seguir, em favor da empresa SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA:  n 0010/2010 (pág. 266 do arquivo 1.24.002.000151.2015-45. IC-Anexo I, da subpastaa)
1.24.002.000151.2015-45-IC, da pasta CD - FOLHA 56-Anexo I a III, constante na Mídia Física "DVD-R" com
inscrição CD FOLHAS 56, 67, 78, 79, 80 e 182 - 1.24.002.000151.2015.45 - IC VOL I, apensada fisicamente aos
presentes autos e depositada na Direção de Secretaria desta 8ª Vara Federal);  n. 002/2011 (págs. 210/211 dob)
arquivo 1.24.002.000151.2015-45. IC-Anexo II - Vol VII, da subpasta a que se refere o item "a", supra); e 05/2012
(págs. 362/363 do arquivo TP 05.2012.VOL 04, da pasta CD - Folha 79 - TP-2012, constante na Mídia Física
"DVD-R" a que se refere o item "a", supra).

 

Cumpre destacar que, conforme informações apresentadas pelo réu/colaborador FRANCISCO JUSTINO DO
NASCIMENTO, a ausência de recursos administrativos em face das habilitações indevidas da empresa SERVCON
CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. decorria do fato de as demais empresas "licitantes" receberem
parte do valor do contrato licitado para que não concorressem efetivamente nos certames.

 

Sendo certo que uma análise ampla das provas colhidas nestes autos e da prova emprestada colhida dos autos da ação
penal correlata indica, sem nenhuma dúvida, que a autoria das fraudes licitatórias identificadas pode ser atribuída ao
réu  não apenas por ter aposto sua assinatura nas Tomadas de Preço em comento, hajaJOSÉ VIEIRA DA SILVA
vista que anteriormente a assinatura dos documentos acima referidos havia o a pré-seleção da empresa vencedora e o
direcionamento dos certames para a empresa SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., o
que tornava possível o desvio de recursos públicos, mediante a execução das obras licitadas, não pela empresa
vencedora, mas, pelo próprio gestor municipal, figurando a referida empresa apenas como executora formal do
contrato.

 

Corrobora com o acima expendido, o depoimento da testemunha CARLOS JOSÉ DE SOUSA (01h:33min:51seg a
01h:34min:46seg), em sede de audiência de instrução e julgamento realizada nos autos da ação penal correlata , no[7]
sentido de que não apenas seria o então prefeito JOSÉ VIEIRA DA SILVA que executava as obras no município de
Marizópolis, como já teria presenciado o pagamento para pedreiros por parte do ex-prefeito, afirmando que o
pagamento para os funcionários era feito em espécie.
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Da mesma forma, as testemunhas JARISMAR LINS DA SILVA (02h:13min:57seg a 02h:26min:47seg) e GERALDO
SEVERINO DE SOUSA (02h:26min:48seg a 02h:42min:21seg), em depoimentos prestados nos autos da ação penal
de nº 05741-14.2018.4.05.8202 , afirmaram que não apenas trabalhavam para o demandado e ex-gestor municipal[8]
JOSÉ VIEIRA DA SILVA, na pavimentação de ruas, como também teriam, mais de uma vez, recebido o seu
pagamento diretamente do ex-prefeito, sendo o salário das testemunhas pago em espécie.

 

Conquanto réu JOSÉ VIEIRA DA SILVA tenha sustentado em suas alegações finais (id. 4058202.7446153) que não
haveria prova nos autos das alegações ministeriais, assim como que desconheceria a situação de ilegalidade narrada
na inicial, e que teria procedido de boa-fé, pelo que estaria ausente o dolo genérico ou específico, ou mesmo a culpa
grave, exigíveis para que se possa atribuir a alguém a prática de ato de improbidade, o certo é que restou devidamente
comprovado que, nos procedimentos licitatórios relativos aos objetos dos convênios em apreço, houve empresas
inabilitadas ao arrepio da legislação, as quais, em razão de vantagem indevida (percentual do valor do contrato
licitado), não recorriam administrativamente, como bem esclareceu o corréu FRANCISCO JUSTINO DO
NASCIMENTO, quando da audiência de instrução e julgamento realizada nos autos da Ação Penal de nº
0805741-14.2018.4.05.8202.

 

Desta feita, tem-se que o réu JOSÉ VIEIRA DA SILVA, na qualidade de Prefeito Municipal, agiu dolosamente ao
descumprir, de forma livre e consciente, os regramentos legais e contratar a empresa SERVCON CONSTRUÇÕES
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., utilizando-se, para tanto, de fraude aos certames licitatórios.

 

Sendo assim, não há duvidas com relação a autoria e o elemento subjetivo (dolo) do demandado JOSÉ VIEIRA DA
SILVA, que teria agido de forma voluntária e plenamente consciente para fraudar as Tomadas de Preço nº 010/2010,
002/2011 e 005/2012, devendo ser condenado pela prática do ato de improbidade administrativa a que se refere o art.
10, VIII, da Lei nº 8.429/1992, por três vezes.

 

Ademais, no que se refere à incorporação de verbas públicas ao respectivo patrimônio por parte do demandado JOSÉ
VIEIRA DA SILVA, cumpre salientar que constam nos autos diversos documentos manuscritos por ele, o que reforça
o entendimento relativo à realização das obras licitadas diretamente pelo ex-gestor, vez que por meio de tais
documentos é possível aferir ordens para compra de materiais de construção, bem como outros detalhamentos que
conduzem à certeza de que as obras eram realizadas efetivamente pelo demandado acima nomeado (ids.
4058202.1066520 e 4058202.1066521).

 

Tem-se, portanto, presentes os elementos de provas necessários à conclusão de que o réu JOSÉ VIEIRA DA SILVA
agiu de forma livre e consciente para desviar os recursos públicos por meio de execução direta de obra pública, ao
arrepio da legislação que trata da matéria.

 

Sendo assim, não há duvidas com relação a autoria e o elemento subjetivo (dolo) do demandado JOSÉ VIEIRA DA
SILVA, que teria agido, voluntária e conscientemente, incorporar ao seu próprio patrimônio verbas públicas
destinadas ao cumprimento do objeto das Tomadas de Preço nº 010/2010, 002/2011 e 005/2012, devendo, portanto,
ser condenado pela prática do ato de improbidade administrativa a que se refere o art. 9º, XI, da Lei nº 8.429/1992,
por três vezes, dado que embora tenham havido maior número de atos de apropriação, os valores eram originários de
apenas três fontes de recursos, a saber: Convênios CR n. 77188/2011 (SIAFI n. 768868), n. 0889/2009 (SIAFI n.
658063) e n. 1607 (SIAFI n. 628229).

 

No que diz respeito à participação em organização ímproba, tenho como igualmente comprovados a autoria e o dolo
do réu JOSÉ VIEIRA DA SILVA, haja vista que as provas dos autos demonstraram, para além de qualquer dúvida
razoável, o controle do promovido com relação à atividade delituosa, notadamente com relação às fraudes licitatórias
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e o apossamento das obras licitadas, para a qual contou com o apoio indispensável dos demais réus ALEXSANDRO
DANTAS DE FIGUEIREDO, FRANCISCO JUSTINO DO NASCIMENTO e GERALDO MARCOLINO DA
SILVA.

 

Desta feita, por ter, de forma livre e consciente, se associado aos demais demandados acima nomeados com a
finalidade especifica de fraudar licitações e incorporar ao patrimônio próprio recursos federais, o elemento
subjetivo que moveu o réu se encontra estabelecido, inclusive, mediante a comprovação do prévio ajuste das práticas
ilícitas que seriam por eles perpetradas.

 

2.5.2. DO RÉU ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO

 

Com relação à autoria do promovido ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO, tem-se que ele, na condição de
, foi um dos responsáveisPresidente da Comissão Permanente de Licitações do Município de Marizópolis/PB

pela fraude na Tomada de Preços nº 0010/2010 (pág. 161 do arquivo 1.24.002.000151.2015-45. IC-Anexo I, da
subpasta 1.24.002.000151.2015-45-IC, da pasta CD - FOLHA 56-Anexo I a III, constante na Mídia Física "DVD-R"
com inscrição CD FOLHAS 56, 67, 78, 79, 80 e 182 - 1.24.002.000151.2015.45 - IC VOL I, apensada fisicamente
aos presentes autos e depositada na Direção de Secretaria desta 8ª Vara Federal).

 

Além disso, o conjunto probatório, notadamente os depoimentos de testemunhais , como o do assessor jurídico[9]
JOSÉ LAURINDO DA SILVA SEGUNDO (03h:07min:18seg a 03h:51min:21seg), do vereador CARLOS JOSÉ DE
SOUSA (01h:33min:51seg a 01h:34min:46seg) e do réu/colaborador FRANCISCO JUSTINO DO NASCIMENTO
(00h:05min:32seg a 01h:14min:21seg), apontam para o fato de que o réu ALEXSANDRO DANTAS DE
FIGUEIREDO era a pessoa, na Prefeitura, responsável pelas licitações e, por consequência pela fraudes ocorridas
nestas, ao passo que cobrava comissão a fim de escolher qual seria a empresa vencedora dos certames, inclusive.

 

A partir do depoimento do réu/colaborador FRANCISCO JUSTINO DO NASCIMENTO foi possível perceber que
ALEXSANDRO DANTAS FIGUEIREDO era quem realizava a organização das licitações fraudulentas, cabendo-lhe
o papel pagar, às empresas, percentual que seria rateado entre as licitantes derrotadas que faziam parte do
procedimento de fachada.

 

Vários e-mails, enviados a partir do endereço pertencente à Prefeitura de Marizópolis, foram por ele assinados e
estavam ligados às práticas ilícitas envolvendo as licitações em questão, conforme destacou o MPF na inicial da
presente demanda.

 

Muito embora tenha o demandado em comento sustentado em sua contestação (ids. 4058202.4982869 a
4058202.4982875) que as obras foram concluídas e aprovadas pelo órgão fiscalizador, o que afastaria a fraude, tal
tese não pode ser acatada, haja vista que a fraude decorreu da frustração da licitude da licitação, ao sagrar vencedora
empresa previamente selecionada, impedindo a contratação da melhor proposta pela Administração, não se exigindo,
portanto, para sua configuração, prejuízo para a Administração ou obtenção efetiva de vantagem ao agente, mas, sim,
apenas a ocorrência de um conluio que obste a competitividade do certame.

 

Além disso, impõe-se destacar que, conforme asseverou o réu colaborador FRANCISCO JUSTINO DO
NASCIMENTO, havia, por parte do réu ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO, a combinação do
funcionamento de como ocorreria a fraude à licitação, cobrando, até mesmo, comissão para a escolha das empresas
que seria as vencedoras do certame, e, depois, este auxiliava o ex-prefeito com o desvio de recursos públicos, vez que
era o próprio ALEXSANDRO emitia os boletos de medições já completos para que o corréu GERALDO
MARCOLINO DA SILVA apenas os assinassem.
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Nesse sentido, é possível perceber conversas entre os corréus ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO e JOÃO
BATISTA ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, acerca da medição dos calçamentos para a pavimentação das ruas
licitadas na Tomada de Preços nº 005/2012 (págs. 45/54 60 a 68 do id. 4058202.1065945).

 

Dessa forma, restaram comprovados, ao longo do processo, o dolo e a autoria do promovido ALEXSANDRO
DANTAS DE FIGUEIREDO, por ter agido, de forma livre e consciente, para   fraudar as Tomada de Preço nº
010/2010 e 005/2012, devendo ser condenado, por essa razão, pela prática do ato de improbidade administrativa,
descrito no art. 10, VIII, primeira parte, da LIA, por duas vezes.

 

Continuando, forçoso reconhecer que todos os elementos de provas apontam no sentido de que o réu ALEXSANDRO
DANTAS DE FIGUEIREDO agiu, de forma livre e consciente, para o desvio de recursos públicos em favor do
ex-gestor municipal JOSÉ VIEIRA DA SILVA, o verdadeiro executor das obras fraudulentamente licitadas.

 

Em complemento, no que diz respeito à participação em organização ímproba, tenho como igualmente comprovados a
autoria e o dolo do réu ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO, haja vista que as provas dos autos
demonstraram, para além de qualquer dúvida razoável, o envolvimento do réu acima nomeado na atividade delituosa,
notadamente com relação às fraudes licitatórias e o apossamento das obras licitadas, para as quais contou com o apoio
dos demais réus, FRANCISCO JUSTINO DO NASCIMENTO e GERALDO MARCOLINO DA SILVA, em favor
do então gestor, JOSÉ VIEIRA DA SILVA. Assim como porque o réu também cobrava uma comissão pela escolha
daquelas empresas previamente selecionadas que se sagrariam vencedoras nos certames viciados.

 

Desta feita, por ter, de forma livre e consciente, se associado aos demais demandados acima nomeados com a
finalidade especifica de fraudar licitações e incorporar ao patrimônio próprio e próprio e de terceiro recursos federais,
o elemento subjetivo que moveu o réu se encontra estabelecido, inclusive, mediante a comprovação do prévio ajuste
das práticas ilícitas que seriam por eles perpetradas.

 

2.5.3. DA RÉ SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

 

Com relação à autoria da empresa em epígrafe, verifica-se que tal empresa foi efetivamente beneficiada pela
adjudicação e homologação, em desconformidade com o preceituado na Lei nº 8.666/1993, das Tomada de Preços: a)
n 0010/2010 (pág. 266 do arquivo 1.24.002.000151.2015-45. IC-Anexo I, da subpasta 1.24.002.000151.2015-45-IC,
da pasta CD - FOLHA 56-Anexo I a III, constante na Mídia Física "DVD-R" com inscrição CD FOLHAS 56, 67, 78,
79, 80 e 182 - 1.24.002.000151.2015.45 - IC VOL I, apensada fisicamente aos presentes autos e depositada na
Direção de Secretaria desta 8ª Vara Federal);  n. 002/2011 (págs. 210/211 do arquivo 1.24.002.000151.2015-45.b)
IC-Anexo II - Vol VII, da subpasta a que se refere o item "a", supra); e 05/2012 (págs. 362/363 do arquivo TP
05.2012.VOL 04, da pasta CD - Folha 79 - TP-2012, constante na Mídia Física "DVD-R" a que se refere o item "a",
supra).

 

Cumpre destacar que o representante legal da referida empresa, o réu/colaborador FRANCISCO JUSTINO DO
NASCIMENTO, reconheceu a prática de todos os atos ímprobos apontados pelo MPF, tendo firmado, inclusive,
acordo de colaboração premiada (pág. 5 do id.4058202.2754735 a pág. 6 do id. 4058202.2754752), reconhecendo,
ademais, sacava os valores recebidos pelas licitações, ficava com 10% (dez por cento) do valor, a título de comissão, e
entregava o restante para o ex-prefeito JOSÉ VIEIRA DA SILVA, o verdadeiro executor da obras licitadas.
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Pelo exposto, forçoso, então, reconhecer a procedência da pretensão autoral para condenar a empresa SERVCON
CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. pela prática do ato de improbidade previsto no art. 11, I, da
LIA, em razão de que integraria organização ímproba; assim como pela prática ato de improbidade, previsto no art.
10, VIII, da LIA, por três vezes, pela fraude à licitude dos procedimentos licitatórios relativos às Tomadas de Preços
n. 05/2012, n. 10/2010 e n. 002/2011; pela prática de ato de improbidade administrativa descrito no art. 9º, XI, da
LIA, em razão de ter incorporado ao seu patrimônio próprio verbas federais decorrentes do CR n. 77188/2011 (SIAFI
n. 768868), do Convênio TC/PAC 0889/2009 (SIAFI n. 658063), e do Convênio n. 1607 (SIAFI n. 628229), e de ter
contribuído para que também o réu JOSÉ VIEIRA DA SILVA às incorporasse ao patrimônio próprio.

 

2.6. DOS RÉUS QUE MERECEM SER ABSOLVIDOS

 

Por outro lado, acolhendo as razões e a postulação feita pelo MPF em sede de alegações finais (id. 4058202.7099708),
devem ser absolvidos os seguintes demandados: JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS JÚNIOR; FRANCISCO
JUSTINO DO NASCIMENTO; GERALDO MARCOLINO DA SILVA; LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA;
FRANCISCO JÚNIOR PAULINO; RANIEL ROBERTO DOS SANTOS; JOSÉ FRANCISCO DE ABREU; FÁBIO
JOSÉ VITALINO;   ELISÂNGELA VIEIRA BRAGA DA COSTA; JOSÉ VIEIRA DA SILVA e SERVCON
CONSTRUÇÕES COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA, estes dois últimos, apenas, com relação ao ato de
improbidade administrativa previsto no art. 11, caput, da LIA, em razão da suposta prática de lavagem de dinheiro.

 

Com relação aos réus FRANCISCO JUSTINO DO NASCIMENTO e GERALDO MARCOLINO DA SILVA, suas
respectivas absolvições devem ocorrer em razão do acordos de colaboração celebrado com o MPF, o que deu causa,
inclusive, ao arquivamento da ação penal correlata em favor dos promovidos, como bem salientou o MPF em suas
alegações finais.  

 

No que diz respeito ao promovido MIGUEL NETO LINS DE SOUSA, o MPF pediu sua condenação pela prática ato
de improbidade previstos no art. 10, VIII, da LIA, em decorrência de suposta fraude à Tomada de Preços n. 005/2012.
Porém tenho que os elementos de prova constantes dos autos apontam para o fato de que a Comissão Permanente de
Licitação, da qual fazia parte o promovido em apreço, era constituída apenas "pro forma", a fim de ares de legalidade
ao procedimento, pois a responsabilidade de seus membros, que não tinham conhecimento técnico, era apenas a de
assinar os documentos, daí porque merece ser também absolvido, pois não é possível afirmar que tenha agido com
dolo, ou mesmo, culpa grave.

 

Além disso, o interrogatório prestado na ação penal referida pelo demandado JOSÉ VIEIRA DA SILVA[10]
(03h:51min:22seg a 04h:37min:02seg) e o testemunho do assessor jurídico à época do certame, o Sr. JOSÉ
LAURINDO DA SILVA SEGUNDO  (03h:07min:18seg a 03h:51min:21seg), confirmam que os membros[11]
efetivos da CPL deveriam apenas preencher as formalidades da Lei nº 8.666/1993, já que não tinham conhecimento
técnico.

 

2.7. DA DOSIMETRIA

 

Os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, perda da função pública,
indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal
cabível (CF, art. 37, §4º).

 

Na aplicação das sanções inscritas na Lei n.º 8.429/1992, o aplicador do direito deve louvar-se no princípio da
proporcionalidade, evitando punições desarrazoadas, que não guardam relação com a gravidade e a lesividade do ato
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praticado, sem descuidar, contudo, dos imperativos constitucionais que apontam para a necessidade de rigor no
combate aos atos de improbidade administrativa.

 

Tal orientação se amolda aos princípios de justiça e permite uma adequação das reprimendas às circunstâncias
subjetivas do agente e ao dano efetivamente causado, sem que se descambe para a impunidade ou descrédito do
diploma de repressão da imoralidade e improbidade administrativa.

 

Dessa forma, ao decidir pela aplicação isolada ou conjunta das penalidades descritas na Lei de Improbidade, o
aplicador do direito deve levar em consideração a intensidade da ofensa aos valores sociais protegidos pela ordem
jurídica e as circunstâncias peculiares do caso concreto, dentre elas o grau de dolo ou culpa dos agentes públicos.

 

Caso preenchidos os requisitos acima, deve o julgador escolher quais sanções aplicar e em que patamar, levando em
conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente (LIA, art. 12, par. ún.). Na
interpretação e aplicação do dispositivo citado, consoante jurisprudência reiterada do STJ, utilizam-se os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e adequação. Objetiva-se, assim, aquilatar quais sanções são adequadas à reprimenda
do agente que se desviou dos princípios regentes da Administração Pública, bem como à formação pedagógica da
sociedade, seja para aquele integrante da burocracia estatal, seja para o mero cidadão que tem o direito fundamental à
probidade (AC 200882000082219, Desembargadora Federal Cíntia Menezes Brunetta, TRF5 - Primeira Turma, DJE -
Data: 01/08/2013 - Página: 274).

 

Naturalmente, as sanções devem guardar compatibilidade com o caso sob exame e as pessoas envolvidas. Nesse
caminhar,

 

(...) as sanções de perda de função pública e suspensão dos direitos políticos são de aplicação compulsória aos agentes
públicos. Se, no caso concreto, o agente público já não mais exerce qualquer função pública, por evidente não se
decretará a perda, mas se aplicará a suspensão dos direitos políticos, evitando-se que volte a ter acesso à mesma por
período de tempo compatível com a gravidade da infração. Por outro lado, a sanção de proibição de contratar e
receber benefícios ou incentivos fiscais não guarda qualquer relação com a atividade do agente público na prática de
improbidade. Em verdade, tem relacionamento direto e imediato com o beneficiário do ato, que, em não sendo agente
público, fica a salvo da perda da função pública e suspensão dos direitos políticos (...). (REsp 1113200/SP, STJ, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 06/10/2009).

 

Ressalve-se do acima exposto apenas a questão referente à obrigatoriedade de incidência de todas as cominações
legais. O art. 12 da Lei nº 8.429/1992 - com redação dada pela Lei n.º 12.120/2009 - apenas deixou claro o que já era
reconhecido pela jurisprudência do STJ: a desobrigação da aplicação cumulativa das sanções legais de natureza civil
(AgRg no Ag 1356691/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe
16/03/2011).

 

A perda da função pública não se limitará à ocupada quando da prática do ilícito, podendo incidir, se assim
determinado, na(s) que estiver(em) sendo exercida(s) pelo agente quando do trânsito em julgado (LIA, art. 20, )caput
da ação de improbidade (v.g., AC 200784000101159, Desembargador Federal Geraldo Apoliano, TRF5 - Terceira
Turma, DJE - Data: 24/01/2013 - Página: 358).

 

É que, pedindo vênias aos que entendem diversamente, haverá casos em que o ato ímprobo, pela forma como
praticado ou pelas consequências, impõe resposta severa, com exclusão do agente de qualquer função pública, sob
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pena de a Administração Pública ser novamente vítima daquelas condutas. Se já inativado, pedindo novamente
escusas às posições contrárias, poderá haver até a cassação de sua aposentadoria (v.g., AC  200984000029597,
Desembargador Federal Cesar Carvalho, TRF5 - Primeira Turma, DJE - Data: 03/08/2012 - Página: 361).

 

Tais sanções, entretanto, não necessariamente precisam ser aplicadas em conjunto, cabendo ao magistrado aferir a
sanção proporcional e adequada.

 

Conforme consta nos autos, é certo que os convênios objeto destes autos alcançaram um total R$ 1.366.000,00 (um
milhão trezentos e sessenta e seis mil reais), relativos, apenas, aos recursos federais. Ademais, os atos ímprobos
decorreram da existência de organização criminosa voltada à prática de crimes e atos de improbidade contra a
Administração Pública.

 

Assim sendo, diante da efetiva consequência gerada pelos atos ímprobos dos demandados, à luz da fundamentação
retro, passo à dosimetria das penas.

 

Em síntese, restaram extensamente comprovadas as condutas ímprobas do ex-prefeito do Município de
Marizópolis/PB, JOSÉ VIEIRA DA SILVA, SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e
ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO, dentre elas, a atinente à incorporação de verbas públicas em
patrimônio privado dos dois primeiros promovidos, apta a atrair as sanções do art. 12, inciso I, da Lei de

.Improbidade Administrativa

 

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:

 

(...)

 

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;

 

Pois bem. Com relação ao dano a erário decorrente das condutas ímprobas realizadas pelos demandados, nada
obstante a aprovação das contas, mas pela razão de terem efetivamente frustrado o caráter competitivo dos certames,
por meio da escolha antecipada de qual seria a empresa que seria a vencedora em todos eles, bem assim pela
transferência pela empresa "vencedora" da execução das obras que constituiriam seus objetos ao próprio ex-gestor
municipal, proporcionando a este, assim como à empresa vencedora/cedente, a incorporação indevida aos respectivos
patrimônios de verbas públicas, motivos pelos quais deverão os réus ressarcir, de forma solidária, o dano causado ao
erário federal, no importe de R$ 208.702,00 (duzentos e oito mil, setecentos e dois reais), correspondente à soma dos
percentuais de 15% (quinze por cento), incidentes sobre cada um dos contratos objeto de desvio/fraude, conforme
requerido pelo MPF em suas alegações finais (id. 4058202.7099708), sob pena de julgamento , em caso deultra petita
condenação em maior valor.
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Prosseguindo, tenho que a conduta ostenta elevado grau de gravidade, modo que considero necessária, para reprimir e
prevenir tais condutas, à luz do objeto desta ação, do tipo de serviço público (lazer) que foi afetado e às qualidades
dos promovidos, a fixação de multa civil individual, no montante equivalente a quanto desviado das verbas públicas
federais destinadas aos convênios, totalizando, assim, R$ 208.702,00 (duzentos e oito mil, setecentos e dois reais), a
serem atualizados monetariamente.

 

Por igual, entendo necessária e suficiente a suspensão dos direitos políticos do ex-prefeito do Município de
Marizópolis/PB, JOSÉ VIEIRA DA SILVA, e do promovido ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO, pelo
prazo de 10 (dez) anos.

 

Por fim, aplico 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, por 10 (dez) anos,
aos réus JOSÉ VIEIRA DA SILVA, SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e
ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO.

 

Aos réus pessoas naturais, mostra-se imprescindível a aplicação da sanção da perda da função pública eventualmente
ocupada por eles.

 

Dessa forma, as penas consignadas já são suficientes para ensejar a proporcionalidade entre os atos ímprobos
praticados e as sanções aplicadas, de modo a evitar, simultaneamente, punição desarrazoada ou a impunidade dos
agentes.

 

 

 

3. DISPOSITIVO

 

Ante o exposto, julgo   os pedidos formulados na petição inicial, para PARCIALMENTE PROCEDENTES
 JOSÉ VIEIRA DA SILVA, SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. econdenar

ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO pela prática de improbidade na modalidade de enriquecimento
 (art. 9º, XI, da Lei n.º 8.429/1992), nos termos do art. 12, I, da Lei n.º 8.429/1992, aplicando-lhes as seguintesilícito

sanções:

 

a) No , ressarcimento ao erário (UNIÃO FEDERAL e FUNASA) na proporção dos valores dos respectivos
 , do valor de convênios e de forma solidária entre os condenados R$ 208.702,00 (duzentos e oito mil, setecentos e

, devidamente atualizados desde a data do fato, ressalvada, todavia, a compensação com valoresdois reais)
eventualmente pagos a esse mesmo título em outro procedimento administrativo ou judicial;

 

b) A título de , para cada réu individualmente, a quantia de R$ 208.702,00 (duzentos e oito mil, setecentosmulta civil
e dois reais);

 

c) Suspensão dos direitos políticos das pessoas naturais pelo prazo de 10 (dez) anos, a iniciar-se do trânsito em
julgado;
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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 sejam sócios majoritários, por 10 (dez) anos, a
iniciar-se o prazo do trânsito em julgado.

 

e) Na  ocupada pelas pessoas naturais.perda de eventual função pública

 

Por outro lado, acolhendo as razões e a postulação feita pelo MPF em sede de alegações finais (id. 4058202.7099708),
 os demandados: JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS JÚNIOR; FRANCISCO JUSTINO DOabsolvo

NASCIMENTO; GERALDO MARCOLINO DA SILVA; LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA; FRANCISCO
JÚNIOR PAULINO; RANIEL ROBERTO DOS SANTOS; JOSÉ FRANCISCO DE ABREU; FÁBIO JOSÉ
VITALINO;   ELISÂNGELA VIEIRA BRAGA DA COSTA; JOSÉ VIEIRA DA SILVA e SERVCON
CONSTRUÇÕES COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA, estes dois últimos, apenas, com relação ao ato de
improbidade administrativa previsto no art. 11, caput, da LIA, em razão da suposta prática de lavagem de dinheiro.
Assim como  o promovido MIGUEL NETO LINS DE SOUSA.absolvo

 

Defiro o pedido o pedido de desbloqueio de veículo apresentado pelo demandado JOSÉ FRANCISCO DE ABREU
(id. 4058202.4923307), com relação exclusivamente aos fatos objeto da presente demanda, ressalvada, entretanto, a
existência de bloqueio por razões outras.

 

Os valores relativos à multa civil serão atualizados de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, aquele a
partir das datas especificadas e este a partir da prolação desta sentença.

 

Condeno, ainda, os réus ao pagamento das custas processuais proporcionalmente.

 

Defiro o pedido de habilitação de id. 4058202.8052546. Proceda-se às anotações cartorárias necessárias.

 

Retire-se o segredo de justiça do feito.

 

Sem condenação em honorários advocatícios.

 

Após a certificação do trânsito em julgado:

 

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

 

c) Providencie-se o cadastramento deste processo no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa (Resolução CNJ nº 44/2007);

 

Cumpridas as determinações acima, intime-se o Ministério Público Federal e os entes beneficiados por esta
condenação para que providenciem a execução do julgado, no prazo de 15 (quinze) dias.

 

Interposto(s) recurso(s) voluntário(s), intime(m)-se a(s) parte(s) recorrida(s) para contrarrazões. Apresentadas estas,
remetam-se ao TRF5, tudo independentemente de conclusão.

 

Publicação e registro decorrem da validação desta Sentença no PJe.

 

Intimem-se.

 

Sousa/PB, data da validação no sistema.

 

 

 

GUILHERME CASTRO LÔPO

 

Juiz Federal Sustituto da 8ª Vara/SJPB  

 

 

[1] O inteiro teor da gravação da audiência de instrução, realizada em 28/09/2020, às 09:00h, pode ser acessado no
sistema PJe/Mídias/CNJ, por meio do link:  (id. 4058202.6352379).https://midias.pje.jus.br/midias/web/site/login

 

[2] O conteúdo integral da audiência realizada, em 20/08/2019, nos autos da ação Penal de nº
0805741-14.2018.4.05.8202, poderá ser acessado por meio do Sistema DRS/Kenta, através do seguinte endereço
eletrônico:
http://webaudsrv.jfpb.jus.br/DRSwebJFPB/?NumeroProcesso=0805741-14.2018.4.05.8202&DataAudiencia=201908200930&DataAcesso=201908201831&Hash=17bece24dcafa8c885f6422ce19e3616
(id. 4058202.5618627).

 

[3] Vide Nota "2" acima.
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[4] Vide Nota "2" acima.

 

[5] Vide Nota "2" acima.

 

[6] Vide Nota "2" acima.

 

[7] Vide Nota "2" acima.

 

[8] Vide Nota "2" acima.

 

[9] Vide Nota "2" acima.

 

[10] Vide Nota "2" acima.

 

[11] Vide Nota "2" acima.         

 

 

Processo: 0800566-10.2016.4.05.8202
Assinado eletronicamente por:
GUILHERME CASTRO LOPO - Magistrado

 19/07/2021 14:26:21Data e hora da assinatura:
 4058202.8119183Identificador:

 Para conferência da autenticidade do documento:
 https://pje.jfpb.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

21062722385009000000008142117
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4 a. VARA FEDERAL

Edital de Citação

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA GRANDE
QUARTA VARA FEDERAL

PROCESSO Nº: 0801616-98.2021.4.05.8201  PROCEDIMENTO ORDINÁRIO- AÇÃO PENAL - 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALAUTOR: 

MARIO AUGUSTO CUNHA e outrosRÉU: 
4ª VARA FEDERAL - PB (JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO)
 

EDITAL DE CITAÇÃO
(ARTIGO 361, CPP)PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 

A Doutora  ,EMANUELA MENDONÇA SANTOS BRITO  JUÍZA FEDERAL TITULAR DA 10ª VARA/PB,
NO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE DA 4ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA, SUBSEÇÃO

, na forma da lei etc..JUDICIÁRIA DE CAMPINA GRANDE/PB

FAZ SABER, aos que o presente edital virem, dele notícia tiverem ou interessar possa, que foi determinada a
expedição do presente edital para   o(a) ré(u), Sr(a).  , brasileiro,CITAR BRENO LEITE IMPERIANO TOLEDO
casado, empresário, CPF n° 029.373.244-28, RG n° 2.209.635 SSDS/PB, natural de Campina Grande/PB, nascido em
23/04/1980, filho de Antônio José Sarmento Toledo e de Marcelle Leite Imperiano Toledo, atualmente em local
incerto e não sabido, de todos os termos da ação  , movida por AÇÃO PENAL nº  0801616-98.2021.4.05.8201

  em face de  , paraMINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL BRENO LEITE IMPERIANO TOLEDO e outros
responder(em) à acusação, por escrito,    , podendono prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396,   do CPPcaput
arguir(em) preliminares e alegar(em) tudo o que interesse à sua defesa, oferecer(em) documentos e justificações,
especificar(em) as provas pretendidas e arrolar(em) testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando
necessário, observando o disposto nos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, bem como para ficar ciente
de que a ausência de apresentação dessa defesa no prazo legal ou a não constituição de defensor importará na
nomeação de defensor dativo para oferecê-la.

FICA A PARTE RÉ CIENTE de que, ao final do prazo de 15 (quinze) dias, determinado por este Juízo, contados a
partir da data da publicação do presente edital no sitio do TRF da 5ª Região, ou, havendo mais de uma, da primeira
(art. 257, II do CPC/2015), terá o   para apresentar resposta à acusação.prazo de 10 (dez) dias

Cientifique-se, ainda, que este juízo funciona na Rua Edgard Vilarim Meira, s/n, Liberdade, Campina Grande/PB,
com expediente no horário das 09h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira. E para que chegue ao conhecimento de
todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância ou erro, é expedido o presente edital que será afixado no
local de costume e publicado uma vez no sítio do TRF da 5ª Região, em face do que preceitua o artigo 257, II, do
C ó d i g o  d e  P r o c e s s o  C i v i l / 2 0 1 5 .

Dado e passado pela Secretaria da 4ª Vara Federal, na cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba. Eu, Antonio
Edilberto Ferreira de Abreu, Técnico Judiciário, o digitei. E eu, RODRIGO DINIZ SIQUEIRA, Diretor de Secretaria,
em exercício, da 4ª Vara, o conferi e subscrevo.

E M A N U E L A  M E N D O N Ç A  S A N T O S  B R I T O
J u í z a  F e d e r a l  T i t u l a r  d a  1 0 ª  V a r a / P B ,
no exercício da titularidade da 4ª Vara/PB

FORUM JUIZ FEDERAL NEREU SANTOS Rua Edgard Vilarim Meira, s/n, Liberdade - Campina Grande/PB
CEP 58410-052 - Fone (83) 2101-9196 / Fax (83) 2101-9131   - sec4v@jfpb.gov.brwww.jfpb.jus.br

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

57/66



 
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.trf5.jus.br
Código de autenticação: 9-1007-2779-2 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO
Seção Judiciária da Paraíba

Diário da Justiça Eletrônico SJPB
Nº 144.0/2021 João Pessoa - PB    Disponibilização:  Segunda-feira, 26 Julho 2021

  P r o c e s s o :   0 8 0 1 6 1 6 - 9 8 . 2 0 2 1 . 4 . 0 5 . 8 2 0 1
A s s i n a d o  e l e t r o n i c a m e n t e  p o r :
EMANUELA MENDONCA SANTOS BRITO -  Magistrado

  21 /07 /2021  18 :39 :20Data  e  hora  da  a s s ina tura :
  4 0 5 8 2 0 1 . 8 2 8 4 4 0 6I d e n t i f i c a d o r :

Para  conferênc ia  da  autent ic idade  do  documento:
https://pje.jfpb.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
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1 a. VARA FEDERAL

Agravo em RE e RES

 0800583-86.2015.4.05.8200 PROCESSO Nº: - AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALAUTOR:

 UNIÃO FEDERALLITISCONSORTE:
 JOSE LUIZ SOBRINHO e outrosRÉU:

 DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃOPROCURADOR CIVIL:
 (JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO)1ª VARA FEDERAL - PB

 

DECISÃO

1. O MPF, ao final da audiência realizada em 15.12.2020, após a oitiva das testemunhas por ele arroladas, requereu, a
título de prova emprestada, a juntada dos depoimentos prestados pelas mesmas testemunhas em processos criminais
em curso na Justiça Federal, conforme referências feitas na coleta dos depoimentos.

2. Contudo, além de já ter ocorrido a preclusão para requerer a produção de provas, necessário observar que os
depoimentos que o MPF requer a juntada a título de prova emprestada foram dados pelas mesmas testemunhas
ouvidas na audiência realizada neste processo em 15.12.2020, na qual o ilustre membro do MPF esteve presente,
sendo-lhe oportunizado inquirir todas as testemunhas sobre os fatos que entendeu relevantes para o deslinde da
controvérsia, não se justificando a juntada da prova emprestada requerida.

3. Ante o exposto,  o pedido de produção de prova emprestada formulado pelo MPF.indefiro

4. Intimem-se as partes para apresentarem razões finais escritas, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, na ordem
prevista no art. 364, §2.º, do CPC/2015, observando-se, em relação ao MPF, o disposto no art. 180 do CPC/2015.

5. Atente a Secretaria da Vara para que intimação dos réus revéis sem advogado nos autos seja feita por meio da
publicação desta decisão no órgão oficial (art. 346 do CPC/2015).

6. Cumpra-se.

João Pessoa/PB, (data da validação no PJE).

JOÃO PEREIRA DE ANDRADE FILHO

Juiz Federal Substituto da 1ª Vara/PB

Processo: 0800583-86.2015.4.05.8200
Assinado eletronicamente por:
JOAO PEREIRA DE ANDRADE FILHO - Magistrado

 16/12/2020 15:57:57Data e hora da assinatura:
 4058200.6779152Identificador:

 Para conferência da autenticidade do documento:
 https://pje.jfpb.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
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16a. VARA FEDERAL

Edital de Citação

 0803223-52.2021.4.05.8200 PROCESSO Nº: - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO
 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALAUTOR:

 LEANDRO FERNANDES DA SILVA e outroRÉU:
 (JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO)16ª VARA FEDERAL - PB

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS

(ARTIGO 361, CPP)

 

A Doutora  CRISTIANE MENDONÇA LAGE, JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA 16ª VARA DA SEÇÃO
, na forma da lei etc.JUDICIÁRIA DE JOÃO PESSOA

 aos que o presente edital virem, dele notícias tiverem ou interessar possa, que perante este Juízo se processam osFAZ SABER,
presentes autos, movido pelo  em face de ,MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL SEBASTIÃO DOS SANTOS DA SILVA
brasileiro, solteiro, agricultor, filho de Maria das Graças da Silva e Manoel dos Santos da Silva, nascido aos 12/02/1992,
natural de Rio Tinto/PB, documento de identidade nº 3.783.323-SPP/PB, CPF nº 102.400.994-78, pela prática da conduta típica
descrita no artigo 29 e no art. 52, ambos da Lei nº 9.605/98, e como consta dos autos encontrar-se o acusado, atualmente, em
lugar incerto e não sabido, determinou este Juízo a expedição do presente edital, através do qual fica  o acusadoCITADO
acima referido, para responder à acusação, por escrito, no , de acordo com o previsto no art. 361 doprazo de 10 (dez) dias
CPP, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as
provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, observando o
disposto nos artigos 396 e 396-A do CPP. O acusado fica ciente de que, ao indicar as testemunhas, deverá trazê-las à
audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação, salvo se for demonstrada a necessidade

 Fica ciente tambémimperiosa de que sejam intimadas, a teor do que dispõe o artigo 396-A, parte final, do Código Penal.
que este juízo funciona no Fórum da Justiça Federal, localizado na Rua João Teixeira de Carvalho, 480, Brisamar, João
Pessoa/PB, com expediente no horário das 08h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira. E para que chegue ao conhecimento de
todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância ou erro, é expedido o presente edital que será afixado no local de
costume e publicado uma vez no órgão oficial, na forma da lei. Dado e passado pela Secretaria da 16ª Vara Federal, aos Data da
Assinatura Digital. Eu, Diretor de Secretaria da 16ª Vara, o conferi.

 

 Juíza Federal  CRISTIANE MENDONÇA LAGE

Substituta da 16ª Vara Federal/PB

Assinado eletronicamente

Processo: 0803223-52.2021.4.05.8200
Assinado eletronicamente por:
CRISTIANE MENDONÇA LAGE - Magistrado

 21/07/2021 15:45:35Data e hora da assinatura:
 4058200.8167224Identificador:
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16a. VARA FEDERAL

Edital de Citação

 0808117-76.2018.4.05.8200 PROCESSO Nº: - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALAUTOR:

 JERRY LEMANN AMARO e outroRÉU:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)16ª VARA FEDERAL - PB

 

EDITAL DE CITAÇÃO

 (ARTIGO 361, CPP)PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS

 

O Doutor , MANUEL MAIA DE VASCONCELOS NETO JUIZ FEDERAL DA 16ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA
, na forma da lei etc.DE JOÃO PESSOA

 aos que o presente edital virem, dele notícias tiverem ou interessar possa, que perante este Juízo se processam osFAZ SABER,
presentes autos, movido pelo  em face de  (podendoMINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL JERRY ABRANTES VELOSO
também ser identificado como JERRY LEMANN AMARO ou JERRY LEMANN CAVALCANTE ), brasileiro, em união
estável, autônomo, nascido em João Pessoa/PB, aos 13/04/1970, filho de Severino Veloso Filho e Maria Das Neves Abrantes
Veloso, portador do RG n.º 2.932.877 SSP/PB (ou nº 2.425.854 SSP/PI) e do CPF n.º 710.205.244-80 (ou 045.608.013-98 ou
029.563.244-54) e  (podendo também ser identificada como INALDAINALDA MARCULINO GUIMARÃES
MARCULINO GUIMARÃES DA SILVA, INALDA BARRETO SALLOS, INALDA ARRUDA BOTELHO SANTIAGO ou
INALDA GUIMARÃES MARCULINO), brasileira, em união estável, autônoma, nascida em Salgadinho/PB, aos 08/05/1973,
filha de Leoníza da Silva Pereira, portadora do RG n. 2.585.619 - SSP/PB (ou RG n. 2.152.249 SSP/PI) e do CPF n.
951.216.414-00 (ou n. 051.648.994-18) pela prática da conduta típica descrita no Art. 171, § 3º, em concurso material com o
previsto no art. 304 c/c art. 297, todos do Código Penal, e como consta dos autos encontrarem-se os acusados, atualmente, em
lugar incerto e não sabido, determinou este Juízo a expedição do presente edital, através do qual ficam  os acusadosCITADOS
acima referidos, para responder(em) à acusação, por escrito, no , de acordo com o previsto no art. 361prazo de 10 (dez) dias
do CPP, podendo arguir(em) preliminares e alegar(em) tudo o que interesse à sua defesa, oferecer(em) documentos e
justificações, especificar(em) as provas pretendidas e arrolar(em) testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação,
quando necessário, observando o disposto nos artigos 396 e 396-A do CPP. Os acusados ficas cientes de que, ao indicarem
as testemunhas, deverão trazê-las à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação, salvo se for
demonstrada a necessidade imperiosa de que sejam intimadas, a teor do que dispõe o artigo 396-A, parte final, do

 Fica ciente também que este juízo funciona no Fórum da Justiça Federal, localizado na Rua João Teixeira deCódigo Penal.
Carvalho, 480, Brisamar, João Pessoa/PB, com expediente no horário das 08h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira. E para que
chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância ou erro, é expedido o presente edital que
será afixado no local de costume e publicado uma vez no órgão oficial, na forma da lei. Dado e passado pela Secretaria da 16ª
Vara Federal, aos Data da Assinatura Digital. Eu, Diretor de Secretaria da 16ª Vara, o conferi.

 

MANUEL MAIA DE VASCONCELOS NETO

Juiz Federal  da 16ª Vara Federal/PB

assinado eletronicamente

Processo: 0808117-76.2018.4.05.8200
Assinado eletronicamente por:
MANUEL MAIA DE VASCONCELOS NETO - Magistrado

 19/07/2021 15:31:33Data e hora da assinatura:
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2 a. VARA FEDERAL

Edital de Citação e Intimação

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

FORUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA

2ª Vara Federal - Rua João Teixeira de Carvalho nº. 480, 3º andar, Brisamar, CEP 58031-900 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

1. Identificação do processo:

 0809325-95.2018.4.05.8200 PROCESSO Nº: - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
 CAIXA ECONOMICA FEDERALEXEQUENTE:

 Gilberto Picolotto JuniorADVOGADO:
 REGINALDO DA SILVA GALDINO JUNIOR e outrosEXECUTADO:

 (JUIZ FEDERAL TITULAR)2ª VARA FEDERAL - PB

2. Finalidade do edital:

  2.1 citar e intimar ADONAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, por seu
representante legal - CNPJ 02.629.120/0001-88, REGINALDO DA SILVA GALDINO JÚNIOR - CPF

 008.838.864-38 e PALMIRA DA SILVA GALDINO - CPF 685.937.754-20, ora em lugar incerto e não
, sabido para praticarem os atos descritos neste item e para ter ciência das advertências e observações do item

3: para praticar os atos descritos neste item; e para ter ciência das advertências e observações do item 4 e dos
documentos do item 3:

a) efetuar o pagamento integral da dívida, incluindo a verba honorária (art. 829 do CPC/2015), ciente de que,
 (art. 827, §1º, dose esse pagamento for feito no prazo de 03 dias, os honorários ficarão reduzidos para 5%,

CPC/2015), conforme descrito na tabela abaixo:

 VALOR EXECUTADO  VERBA HONORÁRIA
10%

VERBA HONORÁRIA 5%

 R$ 86.428,67  R$ 8.642,86 R$ 4.321,43

b)  , independentemente de garantia do juízo (art. 914 e 915, ,opor embargos à execução, no prazo de 15 dias caput
do CPC/2015).

3. Advertências e observações:
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- a parte executada deve exercer sua defesa (opor embargos à execução) por meio de advogado. Caso não tenha
 condições financeiras para contratar advogado, poderá buscar o atendimento gratuito da Defensoria Pública

da União, com endereço na Rua Professor José Coelho nº. 25 - Centro, CEP: 58.013-040 - João Pessoa/PB,
telefone (83) 3133-1400;

  no prazo dos embargos (15 dias), caso reconheça o crédito do exequente e- PARCELAMENTO DA DÍVIDA:
comprove o depósito de 30% do valor em execução acrescido de custas e de honorários de advogado (10%), o

, acrescidasexecutado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais
de correção monetária e de juros de um por cento ao mês, ciente de que, até que o juízo decida, deverá depositar as
parcelas mensais vincendas conforme sua proposta e de que a formulação desse pedido representa renúncia aos
embargos (art. 916,  e §§2º e 6º, do CPC/2015);caput

-  independentemente dos prazos e condições indicadosNEGOCIAÇÃO ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA:
neste mandado, a parte executada pode negociar diretamente com a exequente a redução da dívida e o seu
parcelamento. A qualquer tempo, se comunicado o acordo entre as partes, esta execução será suspensa até o
pagamento integral do débito.

- o processo tramita eletronicamente (Processo Judicial Eletrônico - PJE). O advogado deve efetuar o cadastro no
endereço eletrônico  e assinar o termo de compromissohttps://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAdvogado/avisoCadastro.seam
no primeiro acesso ao sistema PJE, sendo obrigatória a utilização de CERTIFICAÇÃO DIGITAL, bem como
informar na procuração o seu numero de CPF, para fins de cadastro no PJE.

 o presente Edital será publicado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, no Diário da Justiça Eletrônico4. Publicação:
desta Seção Judiciária, bem como afixado no átrio do Foro desta Seção Judiciária, cientificados os interessados de que
a sede deste Juízo fica situada no Fórum Juiz Federal Ridalvo Costa, Rua João Teixeira de Carvalho nº. 480, 3º andar,
Brisamar, João Pessoa, Paraíba, CEP: 58.031-900.  de segunda a sexta-feira, dasHorário de atendimento ao público:
09h00min às 18h00min.

 este edital, digitado por Marta Conde Barroso , por ordem EXPEDI (Técnica Judiciário) do MM. Juiz Federal
.Titular da 2ª Vara, BRUNO TEIXEIRA DE PAIVA

João Pessoa, na data da assinatura.

 (documento assinado eletronicamente)

ANDRÉ FARIAS MENDONÇA

Diretor da Secretaria da 2ª Vara
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2 a. VARA FEDERAL

Edital de Citação e Intimação

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

FORUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA

2ª Vara Federal - Rua João Teixeira de Carvalho nº. 480, 3º andar, Brisamar, CEP 58031-900 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

1. Identificação do processo:

 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (PJE) Nº. 0815532-76.2019.4.05.8200 

 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DA PARAÍBAPARTE EXEQUENTE:  

 ORLANDO MEIRA TEJOPARTE EXECUTADA:

 e  , CPF nº.  2. Finalidade do edital: citar intimar ORLANDO MEIRA TEJO  ,046.940.904-53 ora em lugar(es)
, para praticar os atos descritos neste item; e para ter ciência das advertências e observaçõesincerto(s) e não sabido(s)

do item 3: 

a) efetuar o pagamento integral da dívida, incluindo a verba honorária (art. 829 do CPC/2015), ciente de que,
 (art. 827, §1º, dose esse pagamento for feito no prazo de 03 dias, os honorários ficarão reduzidos para 5%,

CPC/2015), conforme descrito na tabela abaixo:

 

 VALOR EXECUTADO VERBA HONORÁRIA 10% VERBA HONORÁRIA 5%

 R$ 5.305,50  R$ 530,25 R$ 265,12

 

b)  , independentemente de garantia do juízo (art. 914 e 915, ,opor embargos à execução, no prazo de 15 dias caput
do CPC/2015).

3. Advertências e observações:
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- a parte executada deve exercer sua defesa (opor embargos à execução) por meio de advogado. Caso não tenha
condições financeiras para contratar advogado, poderá buscar o atendimento gratuito da Defensoria Pública da

, com endereço na Avenida Pres. Epitácio Pessoa, nº. 2.020, Expedicionários, João Pessoa/PB, CEP:União
58.041-006, telefone (83) 99120-4631;

  no prazo dos embargos (15 dias), caso reconheça o crédito do exequente e- PARCELAMENTO DA DÍVIDA:
comprove o depósito de 30% do valor em execução acrescido de custas e de honorários de advogado (10%), o

, acrescidasexecutado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais
de correção monetária e de juros de um por cento ao mês, ciente de que, até que o juízo decida, deverá depositar as
parcelas mensais vincendas conforme sua proposta e de que a formulação desse pedido representa renúncia aos
embargos (art. 916,  e §§2º e 6º, do CPC/2015);caput

-  independentemente dos prazos e condições indicadosNEGOCIAÇÃO ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA:
neste mandado, a parte executada pode negociar diretamente com a exequente a redução da dívida e o seu
parcelamento. A qualquer tempo, se comunicado o acordo entre as partes, esta execução será suspensa até o
pagamento integral do débito. 

- o processo tramita eletronicamente (Processo Judicial Eletrônico - PJE). O advogado deve efetuar o cadastro no
endereço eletrônico  e assinar o termo de compromissohttps://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAdvogado/avisoCadastro.seam
no primeiro acesso ao sistema PJE, sendo obrigatória a utilização de CERTIFICAÇÃO DIGITAL, bem como
informar na procuração o seu numero de CPF, para fins de cadastro no PJE.

 Seção Judiciária da Paraíba,  Fórum Juiz Federal Ridalvo Costa, Rua João4. Sede do juízo: 2ª Vara Federal,
Teixeira de Carvalho nº. 480, 3º andar, Brisamar, João Pessoa, Paraíba, CEP: 58.031-900. Horário de atendimento

 de segunda a sexta-feira, das 09h00min às 18h00min.ao público:

 este edital, digitado por Wamberto Rodrigues da Silva (Técnico Judiciário), por ordem do EXPEDI MM. Juiz
.Federal Titular da 2ª Vara, BRUNO TEIXEIRA DE PAIVA

João Pessoa, na data da assinatura.

 (documento assinado eletronicamente)

ANDRÉ FARIAS MENDONÇA

Diretor da Secretaria da 2ª Vara
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