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Processo n.º 005.09.000751-8
Requerente: Ministério Público Estadual
Requeridos: José Chierici Filho e Outros
Ação de Improbidade Administrativa

sentença

Vistos etc., 

Trata-se de ação de  improbidade  administrativa,  com
pedido  de  liminar,  movida  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO
ESTADUAL em face  de  JOSÉ CHIERICI FILHO  e OUTROS,
objetivando a condenação dos Requeridos em razão da alegada prática
dos atos de improbidade descritos na exordial.

Pugna,  o  Ministério  Público,  pela  condenação  dos
Requeridos  nas  sanções  do  art.  12,  incisos  II  e  III,  da  Lei  n.º
8.429/1992,  narrando,  em  síntese,  irregularidades  no  processo
licitatório de reforma de prédios públicos no Município de Apiacá. 

Destaca irregularidades quanto à dotação orçamentária,
à  ordenação  dos  atos  no  processo  licitatório,  à  designação  da
Comissão de Licitação, ao embasamento para elaboração dos preços, à
escolha  da modalidade  de licitação,  à  visita  técnica,  divergência  de
valores nas planilhas  orçamentárias, inexistência de recolhimento da
ART,  vedação  de  recebimento  de  proposta  via  correio,  parentesco



entre  o  autor  do  projeto  e  o  engenheiro  responsável  pela  empresa
contratada, inexistência de certidões exigidas no Edital etc. 

A petição inicial foi instruída com os documentos  de
fls. 27/939.

Decisão  nas  fls.  941/948,  decretando  a
indisponibilidade dos bens dos Requeridos. 

Devidamente  notificados,  os  Requeridos  se
manifestaram nas fls. 1006/1012, 1052/1054, 1062/1068, 1069/1079,
1080/1089. 

Parecer  Ministerial  nas  fls.  1098/1129,  requerendo  o
recebimento da ação de improbidade e a citação dos Requeridos.

Decisão nas fls. 1131 recebendo a ação.

Petição  na  fl.  1138  informando  a  interposição  do
recurso  de  agravo,  pelo  Requerido  José  Chierici  Filho,  contra  a
decisão que recebeu a ação.

Cópia  da  decisão  do  agravo  foi  juntada  nas  fls.
1163/1172, negando provimento ao recurso.

Devidamente  citados,  os  Requeridos  apresentaram
contestação nas fls. 1187/1196, 1294/1318, 1322/1325. 

 
Nas fls. 1327/1329, os Requeridos pleitearam, para por

fim à demanda, a aplicação de uma multa civil.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu
o julgamento antecipado da lide, com a aplicação de multa no valor de
seis salários mínimos para cada Requerido, com vencimento em três
parcelas.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.
  
Cabe aqui o julgamento antecipado da lide, na forma

do  art.  330,  I,  do  CPC,  por  não  haver  prova  a  ser  produzida  em
audiência.
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De início  cumpre  rejeitar  a preliminar  de inépcia  da
inicial, eis que a inicial preenche os  requisitos do art. 282 do CPC e
os pedidos formulados pelo Ministério Público são compatíveis entre
si. Ademais, narra a peça gênesis, de forma clara e precisa, a conduta
praticada pelos Requerido, considerada pelo Ministério Público como
ato  de  improbidade,  violadora  dos  princípios  da  administração
pública,  acompanhada  de  elementos  probatórios  suficientes  para
demonstrar a improbidade apontada. 

Também não há que se falar em inconstitucionalidade
do  art.  11  da  Lei  n.º  8.429/1992.  Todas  as  instituições  públicas  e
privadas,  por  conseguinte,  a  Administração  Pública,  mesmo  no
exercício  do seu poder discricionário,  têm que estar de acordo com
seus princípios reguladores, sejam expressos ou implícitos.

A  Carta  Magna  trouxe,  no  caput  do  art.  37,  os
princípios  constitucionais  regentes  da  Administração  Pública,  quais
sejam,  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e
eficiência.

Feitas  tais  digressões, passa-se à análise do  meritum
causae.

Ressalto que  a Administração Pública deve atuar com
legitimidade, probidade, moralidade, legalidade e eficiência em todas
as suas manifestações, segundo as normas pertinentes a cada ato e de
acordo  com  a  finalidade  e  o  interesse  público  coletivo  na  sua
realização.

Destarte,  relegando  os  princípios  básicos  da
Administração,  infringindo  as  normas  legais,  ultrapassando  a
competência  ou  se  desviando  da  finalidade  institucional,  o  agente
público vicia o ato de ilegitimidade e o expõe à anulação pela própria
Administração ou pelo Judiciário, em ação adequada.

Qualquer  ato  administrativo  que  atente  contra  os
princípios  constitucionais  previstos  e  culmine  em  enriquecimento
ilícito do agente político, constitui ato de improbidade.

Compulsando-se  os  autos,  verifica-se  através  das
provas  carreadas  aos  autos,  o  acolhimento  da  tese  Ministerial.  Há
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reunião  de  provas  suficientes  para  caracterizar  as  inúmeras
irregularidades  no  processo  licitatório  para  reforma  dos  prédios
públicos que abrigam as Escolas Municipais.

Restou demonstrado que os certames foram realizados
em  total  desrespeito  aos  princípios  basilares  da  Administração,
sobretudo no que diz respeito à legalidade e moralidade, que foram
fatalmente  violados,  ficando  a  mercê  dos  interesses  particulares  e
políticos  dos Requeridos,  interessados  diretamente  na  execução  das
obras.

O  engenheiro  que  assina  as  planilhas  orçamentárias
disponibilizadas  pelo  Município  de  Apiacá  é  o  Sr.  Marco Antonio
Torres Mtta, que vem a ser o genitor do engenheiro responsável pelas
empresas  vencedoras  da  licitação,  Eduardo  Baptista  Brasil  Viana
Matta. 

Assim, levando-se em consideração que o  engenheiro
orçamentista  conhece  as  peculiaridades  do  processo  licitatório,  é
muito  provável  o  favorecimento  das  empresas  que  têm  como
responsável técnico seu próprio filho.

Destacando a necessidade de transparência no trato da
coisa pública, José Afonso da Silva assim se posiciona:

"A administração Pública é informada por
diversos princípios gerais destinados, de um
lado, a orientar a ação do administrador na
prática  de  determinados  atos
administrativos, e de outro, a garantir a boa
administração  que  se  consubstancia  na
correta  gestão  dos  negócios  públicos  e  no
manejo  dos  recursos  públicos  (dinheiro,
bens e serviços), no interesse coletivo, com
o que também assegura aos administrados o
seu  direito  a  práticas  administrativas
honestas  e  probas.  Os  princípios
explicitados  no  caput  do  art.  37  da
Constituição  Federal  de  1988  são  os  da
legalidade,  da  impessoalidade,  da
moralidade  e  da  publicidade”.  (Direito
Constitucional  Positivo.  1997,  Malheiros  Editores,  São
Paulo-SP, págs. 400, 615-618).
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O princípio da moralidade, insculpido no artigo 37 da
Constituição,  trata  não  de  uma  moralidade  comum,  mas  de  uma
moralidade  jurídica.  O  que  implica  na  necessidade  de  que  a
moralidade administrativa esteja em sintonia com o conjunto de regras
que  norteiam  a  conduta  dos  agentes  públicos  tiradas  da  disciplina
interior  da Administração.  Dessa forma,  como forma de moralidade
administrativa,  tem-se  a  probidade  administrativa  que  consiste  no
dever  de  o  agente  servir  a  Administração  com  honestidade,
procedendo no exercício de suas funções sem se utilizar dos poderes
ou facilidades delas decorrentes em proveito próprio ou de terceiros.
Caso contrário, poderá haver a caracterização de atos de improbidade
cujos  efeitos  serão  o  de  acarretar  ao  agente  público  ímprobo  a
suspensão  dos  direitos  políticos,  a  perda  de  função  pública,  a
indisponibilidade  de  bens  e,  ainda,  o  ressarcimento  dos   danos
causados ao erário, na forma e gradação previstas em lei, o que não
elide a responsabilidade penal porventura cabível.

Os  fatos  narrados  e  as  provas  que  emanam  dos
presentes  autos  evidenciam  a  retidão  das  assertivas  lançadas  pelo
Ministério  Público  no sentido de que  as condutas dos Requerido se
caracterizaram como ato atentatório à probidade administrativa.

Após detida e profunda análise dos autos, restou claro,
diante  das  provas  produzidas,  que  os  Requeridos  praticaram  atos
violadores  dos  princípios  considerados  pelo  legislador  como regras
principiológicas informadoras da retidão dos atos da Administração,
praticando conduta caracterizada pela improbidade.

Diante  do  exposto,  julgo  PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos contidos  na  inicial,  para  condenar os
Requeridos  ao pagamento  de multa  civil  no  valor  de seis  salários
mínimos para cada Requerido.

 
Faculto  aos Requeridos o parcelamento da multa  em

três vezes de igual valor, com vencimento todo dia 05 de cada mês.

Condeno  os  Requeridos  ao  pagamento  das  custas
processuais.

P. R. I. 
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Após o trânsito em julgado, em nada mais havendo a
ser diligenciado, arquivem-se os autos.

Apiacá, 08 de março de 2012.

CARLOS ROBERTO ALMEIDA AMORIM
JUIZ DE DIREITO
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