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SENTENÇA 

A - FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA 

 

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério 

Público Federal, em face dos quinze réus acima listados, qualificados às fls. 03/04 e às 

fls.60/60A, objetivando inaudita altera parte: a) a autuação da petição inicial e dos 

documentos que a instruem, admitindo como prova emprestada os elementos sigilosos 

constantes do Apenso VI, reproduzidos dos autos do Processo nº 2007.51.16.000210-6; 

b) a decretação da liminar de indisponibilidade, em caráter solidário, das contas 

bancárias e ativos financeiros e bens da parte ré mediante o sistema BACEN-JUD, nos 

limites especificados na petição inicial, mormente à fl. 05. 

Requereu, no caso de insuficiência pela na procura de ativos financeiros, a 

expedição de ofícios não só à Secretaria da Receita Federal do Brasil, a fim de requisitar 

cópia da última declaração de bens dos réus, de modo a viabilizar a identificação do 
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patrimônio passível de constrição; bem como à Corregedoria do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, com o propósito de ser verificado junto aos Cartórios de 

Registro de Imóveis desta Unidade da Federação a existência de imóveis registrados em 

nome dos requeridos; e, ainda, ao DETRAN/RJ, com o intento de requisitar os dados 

dos veículos registrados em nome dos requeridos e, para que afinal fosse decretada, 

caso necessária, a indisponibilidade dos bens imóveis ou veículos identificados 

mediante tais expedientes, em montante suficiente, se necessário, para completar a 

constrição dos valores necessários para a reparação dos danos causados ao erário, 

observado o limite da responsabilidade solidária de cada requerido (fl.05).  

Pugnou, ainda liminarmente, pelo afastamento do réu RIVERTON MUSSI 

RAMOS do cargo de Prefeito Municipal de Macaé, no interesse da instrução da 

investigação em curso. 

Pediu a intimação da União, para o efeito do §3º do art. 17 da Lei nº 

8.429/92, bem como a notificação dos suplicados para que apresentassem suas 

justificativas por escrito, no prazo legal e citação dos mesmos. 

No mérito, requereu a condenação da parte ré pela prática de atos ímprobos, 

previstos na Lei nº 8.429/92, com a imposição de penalidades previstas no art. 12, inciso 

II da Lei nº 8.429/92. 

Apresentou petição inicial de fls. 01/60 (volume I), alegando, em síntese, 

que a prática dos atos ímprobos se deu em processos licitatórios, com vistas à aquisição 

de gêneros alimentícios, em especial, merenda escolar; tendo sido constatada a 

ocorrência de ilicitudes tais como: 1) indevido fracionamento de despesas, com a 

adoção da modalidade convite para as licitações, de modo incompatível com o valor 

global das contratações; 2) realização de convites com número de propostas inferior ao 

mínimo legal, sem que o certame fosse renovado; 3) repetição de licitações para objetos 

idênticos ou assemelhados, sem extensão dos convites a outros possíveis interessados; 

4) entrega de convites a empresa “fantasmas” e a fornecedores vinculados a um mesmo 

grupo de pessoas, com vistas ao direcionamento das licitações; 5) contratação por 

preços antieconômicos, superiores aos praticados no mercado de gêneros alimentícios, 

principalmente no atacado (fl. 05, petição inicial). 
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Aduziu que, ao ensejo das licitações em apreço, para a aquisição da 

merenda escolar, o Município de Macaé recebeu expressivos recursos públicos federais 

provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, com 

vinculação ao Programa Nacional de Alimentação escolar – PNAE, tendo tais atos de 

improbidade em questão perpetuaram-se em duas sucessivas gestões da Prefeitura de 

Macaé, ou seja: a) na gestão 2001-2004 do Ex-Prefeito SYLVIO LOPES TEIXEIRA, 

bem como pela Presidente e membros da Comissão Permanente de Licitação: SIMONE 

MARINS QUARESMA, ALESSANDRA MORAES MAIA, JORGE MANOEL 

NUNES PEREIRA e JACQUELINE TEIXEIRA DE ABREU e b)  na gestão 2005-

2008 do Prefeito RIVERTON MUSSI RAMOS, assim como pelo presidente e pelos 

membros da CPL JOÃO LUIS DE FARIA, JUCEIMARCIA PINTO VAZ e 

PAULO CESAR ROZENDO GONÇALVES (fls. 05/06 da petição inicial).  

Afirmou que o então vereador LUIZ FERNANDO BORBA PESSANHA 

e JOÃO BATISTA SILVA CORRÊA concorreram para a prática dos atos de 

improbidades em questão por terem manipulado empresas fantasmas e por terem 

inscritos indevidamente nos certames empresas pertencentes a terceiros, tendo a 

participado o irmão do vereador BENEDITO BORBA PESSANHA, além de JOBEL 

LOPES VIEIRA, ambos sócios da empresa VIEIRA E PESANHA LTDA, os quais 

foram contratados para fornecer grandes quantidades de gêneros alimentícios para 

merenda escolar, mesmo sendo apenas um mercado de pequeno porte (fl. 06). 

Argumentou que foi constatado através da fiscalização da Receita Federal 

que a empresa VIEIRA E PESSANHA LTDA omitiu em suas declarações vultosas 

receitas auferidas pelas vendas feitas à Prefeitura de Macaé, tendo sido apurado que tal 

empresa vendeu ao município volume de mercadorias desproporcionalmente superior ao 

total adquirido de seus fornecedores, em vista dos valores escriturados nos Livros de 

Entradas e os valores constantes das notas fiscais emitidas para a Prefeitura de Macaé 

(fls. 06/08). Apurou-se também, em que pese tais circunstancias, a falta de merenda 

escolar em unidade da rede municipal (fl. 08/09).  Tanto a CGU, quanto a auditoria do 

TCU verificou a aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE que 

possivelmente não se destinaram a merenda escolar, bem como que diversas aquisições 
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com recursos do PNAE situaram-se em patamar superior aos preços atacadistas e até 

mesmo dos preços de varejo adotados como referencial pelo Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de Janeiro (fls. 09/11). 

E, que foi verificado que a empresa VIEIRA E PESSANHA LTDA. 

sagrou-se vencedora em numerosas licitações realizadas na gestão 2001-2004, sob a 

modalidade convite, o qual padeceu de diversos vícios, em total inobservância da forma 

prevista na Lei nº 8.666/93. Aferiu-se o direcionamento de licitações em proveito da 

referida empresa, selecionada para contratar com a Prefeitura de Macaé, com a prática, 

em alguns casos, de preços superiores aos de mercado. Aduz que os gestores da 

Prefeitura de Macaé desrespeitaram as vedações legais em 17 licitações por convite e no 

processo de dispensa de licitação, somando-se tais contratações, em valores da época, 

entre setembro de 2001 e agosto de 2002, em R$ 806.174,72, superando-se muito o 

limite estipulado para a modalidade convite (fls. 12/18). 

E, também foi apurado que, no inicio da gestão 2005-2008 voltaram a ser 

promovidos convites para a aquisição de gêneros alimentícios, tendo sido constatada a 

prática de três ilegalidades que já haviam ocorrido na gestão anterior: a) indevido 

fracionamento de despesas, com a adoção de modalidade de licitação incompatível com 

o valor total das contratações; b) realização de sucessivos convites para objetos 

assemelhados, sem a convocação de outros possíveis interessados e c) direcionamento 

das licitações em proveito da empresa VIEIRA E PESSANHA LTDA, selecionada 

para contratar com a Prefeitura de Macaé no âmbito de processos despidos de real 

caráter competitivo. Verificou-se que a Prefeitura voltou a promover o indevido 

fracionamento de despesas, bem como adoção de modalidade de licitação inadequada, 

contribuindo para privilegiar a empresa Vieira Pessanha Ltda, o que sem dúvida 

configuraria desvio das finalidades precípuas do processo licitatório, pois não estariam 

garantidas: a isonomia entre os possíveis interessados em contratar com o Poder Público 

e a seleção das propostas mais vantajosa para a Administração Pública. 

Desta forma, entendeu o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL que cabia 

à Comissão Permanente de Licitação deflagrar as licitações na modalidade adequada, 

divulgar o instrumento convocatório, receber as propostas apresentadas pelos licitantes 
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e julgá-las conforme a legislação pertinente, sendo o Presidente da Comissão JOÃO 

LUIS DE FARIA, composta por JUCEIMARCIA PINTO VAZ e PAULO CESAR 

ROZENDO GONÇALVES. 

Em vista de tais condutas ímprobas, aduziu que o então Prefeito SYLVIO 

LOPES TEIXEIRA e a Presidente da CPL, SIMONE MARINS QUARESMA, 

praticaram atos de improbidade administrativa previstos nos incisos V e VIII do art. 10 

da Lei nº 8429/92 e os integrantes da CPL, ALESSANDRA MORAES MAIA, 

JORGE MANOEL NUNES PEREIRA e JACQUELINE TEIXEIRA DE ABREU, 

concorreram para a prática de tais atos de improbidade. Que o então Prefeito 

RIVERTON MUSSI RAMOS e o Presidente da CPL, JOÃO LUIS DE FARIA, e 

os membros daquela comissão, JUCEIMARCIA PINTO VAZ e PAULO CESAR 

ROZENDO GONÇALVES, incorreram em atos de improbidade administrativa 

previstos no inciso VIII, do art. 10 da Lei nº 8.429/92. Concorreram para a prática 

desses atos: BENEDITO BORBA PESSANHA, JOBEL LOPES VIEIRA, LUIZ 

FERNANDO BORBA PESSANHA e JOÃO BATISTA SILVA CORRÊA. 

No que tange ao pedido de indisponibilidade de bens, fundamentou-se na 

plausibilidade jurídica do pedido, bem como o periculum in mora, o qual decorre da 

expressividade do dano causado ao erário e do risco natural de que o decurso do tempo 

possa inviabilizar a futura reparação desse prejuízo. Entendeu ser solidária a 

responsabilidade dos agentes públicos que concorreram para o prejuízo ao erário. 

Chamou à colação para tanto o art. 12, da Lei 8.429/1992, a qual prevê, entre as sanções 

para os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, o ressarcimento integral do 

dano. 

Quanto ao pedido de afastamento do atual prefeito Riverton Mussi Ramos, 

aduziu que se trata de medida cabível quando necessária para o sucesso da instrução do 

processo por improbidade administrativa, conforme art. 20, parágrafo único da Lei nº 

8.429/92, eis que, no caso, aquele vinha inviabilizando a completa apuração do 

direcionamento de licitações em favor da empresa VIEIRA E PESSENHA LTDA, ao 

não cumprirem satisfatoriamente requisições que lhe foram dirigidas, tendo este órgão 

requisitado cópia de todos os contratos e aditivos celebrados entre a Prefeitura de Macaé 
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e a empresa Vieira Pessanha Ltda, inclusive os já encerrados, recebendo apenas cópias 

de alguns contratos firmados nos anos de 2003, 2004 e 2005. Afirmou que insistiu na 

diligência e, posteriormente, reiterou a requisição, tendo-lhe sido encaminhadas cópias 

dos 19 processos licitatórios indicados, mas nenhuma nova contratação foi apresentada. 

Informou que a presente demanda abrange apenas 03 convites por meio dos quais a 

Prefeitura de Macaé contratou a empresa Vieira e Pessanha Ltda., embora haja provas 

no incluso Inquérito Civil de pelo menos 21 outros expressivos pagamentos realizados 

pelo Município a tal fornecedora, os quais ocorreram entre 14/12/2005 e 29/03/2007. 

Por força disso – do não fornecimento das cópias dos contratos em questão, bem como 

de outros que eventualmente tenham sido celebrados com a referida empresa – 

sustentou configurar fato concreto a impedir a completa instrução da investigação em 

andamento, encontrando-se, assim, presente a hipótese em que o parágrafo único do art. 

20 da Lei nº 8.429/92 autorizaria o afastamento provisório do agente público. 

Às fls. 60A-60A60 o MPF apresentou aditamento onde, após novas 

diligências investigatórias nos autos do Procedimento Administrativo, incluiu no rol dos 

requeridos WANDECI CARNEIRO DA SILVA, membro da CPL. Argumentou que o 

objeto de tal aditamento se resume na análise de atos ímprobos cometidos em 57 

licitações por convite que não haviam sido versadas na petição inicial, tendo 31 delas 

sido realizadas na gestão 2001-2004 e as outras 26 na gestão 2005-2008. Os certames 

analisados no aditamento tiveram como objeto a compra de gêneros alimentícios ou de 

bens de consumo para uso em escolas municipais, tais como produtos de limpeza e itens 

de higiene. Alegou que em muitos dos casos os recursos empregados pertencem ao 

PNAE; em outros, trata-se de verbas do FUNDEF, do salário-educação, de royalties ou 

mesmo de recursos do próprio Município. 

Ao fim, tendo em vista as condutas narradas na inicial, bem como os atos 

expostos no aditamento, requereu o MPF: 

a) a condenação de SYLVIO LOPES TEIXEIRA como incurso por 07 

vezes no ato de Improbidade do artigo 10, V, da Lei 8.429/92, e por 49 vezes no ato de 

Improbidade administrativa descrito no inciso VIII do art. 10, bem como aplicação das 
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sanções previstas no artigo 12, Inciso II, do mesmo diploma legal, inclusive a obrigação 

solidária de ressarcir integralmente o dano no valor de R$ 3.452.706,64;  

b) a condenação da ré SIMONE MARINS QUARESMA, como incursa 

por 07 vezes no ato de Improbidade prevista no inciso V do art. 10, da Lei 8.429/92, e 

por 49 vezes no ato de Improbidade administrativa descrito no inciso VIII do art. 10, 

bem como aplicação das sanções previstas no artigo 12, Inciso II, do mesmo diploma 

legal, inclusive a obrigação solidária de ressarcir integralmente o dano no valor de      

R$ 3.452.706,64;  

c) a condenação da ré ALESSANDRA MORAES MAIA, como incursa 

por 06 vezes no ato de Improbidade prevista no inciso V do art. 10, da Lei 8.429/92, e 

por 48 vezes no ato de Improbidade administrativa descrito no inciso VIII do art. 10, 

bem como aplicação das sanções previstas no artigo 12, Inciso II, do mesmo diploma 

legal, inclusive a obrigação solidária de ressarcir integralmente o dano no valor de      

R$ 3.446.768,07;  

d) a condenação do réu JORGE MANOEL NUNES PEREIRA, como 

incursa por 05 vezes no ato de Improbidade prevista no inciso V do art. 10, da Lei 

8.429/92, e por 23 vezes no ato de Improbidade administrativa descrito no inciso VIII 

do art. 10, bem como aplicação das sanções previstas no artigo 12, Inciso II, do mesmo 

diploma legal, inclusive a obrigação solidária de ressarcir integralmente o dano no valor 

de R$ 1.542.350,66;  

e) a condenação da ré JACQUELINE TEIXEIRA DE ABREU, como 

incursa por 01 vez no ato de Improbidade prevista no inciso V do art. 10, da Lei 

8.429/92, e por 25 vezes no ato de Improbidade administrativa descrito no inciso VIII 

do art. 10, bem como aplicação das sanções previstas no artigo 12, Inciso II, do mesmo 

diploma legal, inclusive a obrigação solidária de ressarcir integralmente o dano no valor 

de R$ 1.904.417,41; 

 f) a condenação do réu RIVERTON MUSSI RAMOS, como incurso por 

29 vezes no ato de Improbidade prevista no inciso VIII do art. 10, da Lei 8.429/92, bem 

como aplicação das sanções previstas no artigo 12, Inciso II, do mesmo diploma legal, 
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inclusive a obrigação solidária de ressarcir integralmente o dano no valor de                

R$ 1.794.992,04;  

g) a condenação do réu JOÃO LUIS DE FARIA, como incurso por 29 

vezes no ato de Improbidade prevista no inciso VIII do art. 10, da Lei 8.429/92, bem 

como aplicação das sanções previstas no artigo 12, Inciso II, do mesmo diploma legal, 

inclusive a obrigação solidária de ressarcir integralmente o dano no valor de                

R$ 1.794.992,04;  

h) a condenação do réu JUCEIMARCIA PINTO VAZ, como incursa por 

10 vezes no ato de Improbidade prevista no inciso VIII do art. 10, da Lei 8.429/92, bem 

como aplicação das sanções previstas no artigo 12, Inciso II, do mesmo diploma legal, 

inclusive a obrigação solidária de ressarcir integralmente o dano no valor de                

R$ 635.301,53;  

i) a condenação do réu PAULO CESAR ROZENDO GONÇALVES, 

como incursa por 29 vezes no ato de Improbidade prevista no inciso VIII do art. 10, da 

Lei 8.429/92, bem como aplicação das sanções previstas no artigo 12, Inciso II, do 

mesmo diploma legal, inclusive a obrigação solidária de ressarcir integralmente o dano 

no valor de R$ 1.794.992,04;  

j) a condenação do réu BENEDITO BORBA PESSANHA, como incurso 

por 07 vezes no ato de Improbidade prevista no inciso V do art. 10, da Lei 8.429/92, e 

por 78 vezes no ato de Improbidade administrativa descrito no inciso VIII do art. 10, 

bem como aplicação das sanções previstas no inciso II do artigo 12, na forma do art. 3º 

do mesmo diploma legal, inclusive a obrigação solidária de ressarcir integralmente o 

dano no valor de R$ 5.247.698,68;  

k) a condenação do réu JOBEL LOPES VIEIRA, como incurso por 07 

vezes no ato de Improbidade prevista no inciso V do art. 10, da Lei 8.429/92, e por 78 

vezes no ato de Improbidade administrativa descrito no inciso VIII do art. 10, bem 

como aplicação das sanções previstas no inciso II do artigo 12, na forma do art. 3º do 

mesmo diploma legal, inclusive a obrigação solidária de ressarcir integralmente o dano 

no valor de R$ 5.247.698,68;  
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l) a condenação do réu LUIZ FERNANDO BORBA PESSANHA, como 

incurso por 07 vezes no ato de Improbidade prevista no inciso V do art. 10, da Lei 

8.429/92, e por 59 vezes no ato de Improbidade administrativa descrito no inciso VIII 

do art. 10, bem como aplicação das sanções previstas no inciso II do artigo 12, na forma 

do art. 3º do mesmo diploma legal, inclusive a obrigação solidária de ressarcir 

integralmente o dano no valor de R$ 4.088.008,17;  

m) a condenação do réu JOÃO BATISTA SILVA CORRÊA, como 

incurso por 07 vezes no ato de Improbidade prevista no inciso V do art. 10, da Lei 

8.429/92, e por 59 vezes no ato de Improbidade administrativa descrito no inciso VIII 

do art. 10, bem como aplicação das sanções previstas no inciso II do artigo 12, na forma 

do art. 3º do mesmo diploma legal, inclusive a obrigação solidária de ressarcir 

integralmente o dano no valor de R$ R$ 4.088.008,17;  

n) a condenação da ré VIEIRA E PESSANHA LTDA., como incurso por 

07 vezes no ato de Improbidade prevista no inciso V do art. 10, da Lei 8.429/92, e por 

78 vezes no ato de Improbidade administrativa descrito no inciso VIII do art. 10, bem 

como aplicação das sanções previstas no inciso II do artigo 12, na forma do art. 3º do 

mesmo diploma legal, inclusive a obrigação solidária de ressarcir integralmente o dano 

no valor de R$ 5.247.698,68; 

o) a condenação do réu WANDECI CARNEIRO DA SILVA, como 

incurso por 19 vezes no ato de improbidade administrativa previsto no inciso VIII do 

art. 10, da Lei 8429/92, bem como a aplicação das sanções previstas no inciso II do 

artigo 12, do mesmo diploma legal, inclusive a obrigação de solidária de ressarcir 

integralmente o dano no valor de R$ 1.159.690,51. 

(final do primeiro volume) 

Documentos foram juntados pelo Ministério Público Federal às fls. 61/316. 

(final do segundo volume) 

Documentos foram juntados pelo Ministério Público Federal às fls. 319/569. 

(final do terceiro volume) 
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Documentos foram juntados pelo Ministério Público Federal às fls. 572/822. 

(Final do quarto volume) 

Documentos foram juntados pelo Ministério Público Federal às fls. 

825/1.090. 

(Final do quinto volume) 

Documentos foram juntados pelo Ministério Público Federal às fls. 

1.093/1.393. 

(Final do sexto volume) 

Documentos foram juntados pelo Ministério Público Federal às fls. 

1.093/1.393. 

Decisão de fls. 1.465/1.475 acolheu parcialmente a pretensão liminar do 

Ministério Público Federal e, com fulcro no art. 7o., parágrafo único, da Lei no. 

8.429/92, para: 1) admitir como prova emprestada os elementos sigilosos constantes do 

Apenso VI, reproduzidos dos autos do Processo nº 2007.51.16.000210-6; 2) deferir 

pedido liminar, inaudita altera pars, de indisponibilidade das contas bancárias e ativos 

financeiros dos requeridos e nos limites fixados às fls. 1473/1474; 3) deferir, 

subsidiariamente, em não sendo eficaz a medida de bloqueio determinada no item 

anterior, o pedido de expedição de ofícios à Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

devendo esta remeter cópias das últimas declarações de bens dos requeridos SYLVIO 

LOPES TEIXEIRA (CPF 082.350.747-53), SIMONE MARINS QUARESMA (CPF 

007.114.307-64), ALESSANDRA MORAES MAIA (CPF 023.544.407-31), JORGE 

MANOEL NUNES PEREIRA (CPF 894.315.887-49), JACQUELINE TEIXEIRA 

DE ABREU (CPF 000.046.577-13), RIVERTON MUSSI RAMOS (CPF 

741.390.107-20), JOÃO LUIS DE FARIA (CPF 617.607.227-15), JUCEIMARCIA 

PINTO VAZ (CPF 004.334.107-10), PAULO CESAR ROZENDO GONÇALVES 

(CPF 030.519.477-17), BENEDITO BORBA PESSANHA (CPF 909.639.627-87), 

JOBEL LOPES VIEIRA (CPF 829.554.687-20), LUIZ FERNANDO BORBA 

PESSANHA (CPF 777.468.307-06), JOÃO BATISTA SILVA CORREA (CPF 
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912.358.807-10), VIEIRA E PESSANHA LTDA (CNPJ 00.883.300/0001-66), de 

modo a viabilizar a identificação dos bens passíveis de constrição; 4) a expedição de 

ofício à Corregedoria do Tribunal de justiça do Estado do Rio de Janeiro, para que fosse 

verificado junto aos Cartórios de Registro de Imóveis desta Unidade da Federação a 

existência de imóveis registrados em nome dos requeridos, informando tais dados nos 

autos; 5) a expedição de ofício ao DETRAN/RJ, para que fosse informado, no prazo de 

dez dias, dados dos veículos registrados em nome dos requeridos; 6) oportunizar  ao 

requerido RIVERTON MUSSI RAMOS que apresentasse, nestes autos, todos os 

documentos (contratos ou instrumentos hábeis equivalentes e cópia dos procedimentos 

licitatórios pertinentes aos contratos firmados) referentes aos vinte e um expressivos 

pagamentos realizados pelo Município de Macaé à empresa Vieira e Pessanha Ltda., no 

período de 14/12/2005 a 29/03/2007, no valor total de R$ 1.149.646,00 (um milhão, 

cento e quarenta e nove mil e seiscentos e quarenta e seis reais) e, ainda carrear aos 

autos cópias de quaisquer outros contratos realizados com a referida empresa, oriundos 

de recursos públicos federais provenientes do FNDE, instruídas com cópias dos 

procedimentos licitatórios pertinentes, sob pena de afastamento do cargo de Prefeito do 

Município de Macaé, na forma do artigo 20, parágrafo único da Lei 8.429/92; 7) 

determinar  a intimação da União Federal, para fins do art. 17, §3º da Lei nº 8.429/92; 8) 

determinar a notificação dos requeridos e a retirada do segredo de justiça dos autos, 

devendo permanecer somente com relação às informações que vierem a ser prestadas 

pelas instituições financeiras, bem como quanto às declarações de Imposto de Renda 

que vierem a ser apresentadas, por força da presente decisão, devendo ser aberto volume 

em apartado para cada réu com as referidas informações, limitando-se o acesso de cada 

volume somente ao correspondente réu e seu advogado e 9) determinar que fosse 

oficiado ao Corregedor de e. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, comunicando-se o 

teor da presente decisão, bem como aos Diretores de Foro desta Seção Judiciária. 

Recibos de protocolamento de bloqueios via BACENJUD juntados às fls. 

1.476/1.477. 

Certidão de Notificação do Réu BENEDITO BORBA PESSANHA 

juntada à fl. 1.478. 
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Detalhamentos de bloqueios via BACENJUD juntados às fls. 1.480/1.481. 

Mandados e ofícios expedidos, conforme certidões de fls. 1.482/1.483. 

Em petição de fls. 1.485/1.490 requereu o Ministério Público Federal que 

fosse ordenado aos Bancos, onde os requeridos mantivessem investimentos, que 

fornecessem os extratos das contas correntes, poupanças ou quaisquer outros aplicações 

financeiras, no período de 26/08/2008 a 14/010/2008 e ainda que fosse estendido o 

decreto de indisponibilidade sobre os bens elencados à fl. 1.486/1.488, de propriedade 

do requerido SYLVIO LOPES TEIXEIRA, os de propriedade de RIVERTON MUSSI 

RAMOS (fl.1.488) e FERNANDO BORBA PESSANHA (fl. 1.489). E, ainda, pugnou 

para que fosse comunicado o decreto de indisponibilidade aos Cartórios de Registro de 

Imóveis para as devidas anotações e emissão de certidões no caso dos imóveis 

figurassem em nome de terceiros ou na existência de outros imóveis de propriedade dos 

requeridos. 

Documentos apresentados pelo Ministério Público Federal às fls. 

1.491/1.497 (vol. VII). 

Foram juntados os seguintes Mandados de Notificação: 1) ALESSANDRA 

DE MORAES MAIA (fls.1.499/1.509 verso-diligência positiva); 2) SIMIONE 

MARINS QUARESMA (fls. 1.511/1.521 verso do vol. VII – diligência positiva); 3) 

JOBEL LOPES VIEIRA (fls. 1.523/1.533 verso-diligência positiva); 4) JOÃO 

BATISTA SILVA CORRÊA (fls. 1.549/1.560-diligência positiva); 5) LUIZ 

FERNANDO BORBA PESSANHA (fls. 1.563/1.574-diligência positiva);                    

6) JUCEIMARCIA PINTO VAZ (fls. 1.576/1.587-diligência positiva); 7) JOÃO LUIS 

DE FARIA (fls. 1.589/1.600-diligência positiva); 8) JORGE MANOEL NUNES 

PEREIRA (fls. 1.602/16.13-diligência positiva); 9) VIEIRA E PESSANHA LTDA (fls. 

1.615/1.626-diligência positiva); 10) SYLVIO LOPES TEIXEIRA (fls. 1.633/1644-

diligência negativa); 11)RIVERTON MUSSI RAMOS (fls. 1.647/1.658-diligência 

positiva) e 12) JACQUELINE TEIXEIRA DE ABREU (fls. 1.669/1.680-diligência 

negativa.  
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Decisão de fls. 1.534/1.541 acolheu o requerido pelo Ministério Público 

Federal às fls. 1.485/1.490 para determinar que fosse oficiado aos bancos informados 

nos ofícios do BACEN-JUD, para que os mesmos fornecessem a este Juízo, no prazo de 

24 horas, os extratos das contas correntes, poupanças e de quaisquer outras aplicações 

financeiras em nome de SYLVIO LOPES TEIXEIRA (CPF 082.350.747-53), 

SIMONE MARINS QUARESMA (CPF 007.114.307-64), ALESSANDRA 

MORAES MAIA (CPF 023.544.407-31), JORGE MANOEL NUNES PEREIRA 

(CPF 894.315.887-49), JACQUELINE TEIXEIRA DE ABREU (CPF 000.046.577-

13), RIVERTON MUSSI RAMOS (CPF 741.390.107-20), JOÃO LUIS DE FARIA 

(CPF 617.607.227-15), JUCEIMARCIA PINTO VAZ (CPF 004.334.107-10), 

PAULO CESAR ROZENDO GONÇALVES (CPF 030.519.477-17), BENEDITO 

BORBA PESSANHA (CPF 909.639.627-87), JOBEL LOPES VIEIRA (CPF 

829.554.687-20), LUIZ FERNANDO BORBA PESSANHA (CPF 777.468.307-06), 

JOÃO BATISTA SILVA CORREA (CPF 912.358.807-10), VIEIRA E PESSANHA 

LTDA (CNPJ 00.883.300/0001-66), referentes ao período de 26 de agosto de 2008 até 

a data da aludida decisão e, ainda, deferiu o pedido de extensão do decreto de 

indisponibilidade aos bens imóveis dos requeridos SYLVIO LOPES TEIXEIRA 

(CPF Nº 082.350.747-53), RIVERTON MUSSI RAMOS (CPF Nº 741.390.107-20) e 

LUIZ FERNANDO BORBA PESSANHA (CPF Nº 777.468.307-06), especificados às 

fls. 1.538/1.541 nos itens de I a III (vol. VII), designou, desta forma, que fosse oficiado 

aos Cartórios de Registro de Imóveis competentes, para que registrassem as 

contrições de indisponibilidade nos mesmos, bem como em caso tais bens 

estivessem registrados em nome de terceiros, que fosse apresentada a certidão 

pertinente devendo, ainda, em qualquer caso, apresentar certidões do registro de 

quaisquer outros bens em relação aos quais os requeridos figurassem como 

proprietários, titulares de algum outro direito real ou tivessem poderes de 

administração. 

Foi acostada certidão de fls. 1.542//1.543 (vol. VII) que informa a 

expedição de ofícios aos Bancos, às fls. 1.545/1.547 (vol. VII) foi acostado ofício com 

diligência positiva, que requereu cópia das últimas declarações de bens dos 

Documento No: 23411626-259-0-1191-126-542335 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade



 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO 

14 
 

requeridos à Receita Federal, o qual foi respondido e as declarações foram juntadas em 

apensos relativos aos réus (fls. 1.627/1.630).  

Certidão de fl.1.631, em cumprimento às decisões de fls. 1.465/1.534 e 

1.534/1.541 atestou a expedição de ofício ao Corregedor do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, bem como mandado para a União Federal. 

Decisão de fl. 1.645 determinou a notificação do réu SYLVIO LOPES 

TEIXEIRA por Carta Precatória. 

Certidão de fl. 1.659 atestou que foram juntados aos autos suplementares 

informações do Banco Bradesco S/A relativas aos réus: RIVERTON MUSSI 

RAMOS, PAULO CESAR ROZENDO GONÇALVES, ALESSANDRA MORAES 

MAIA, JACQUELINE TEIXEIRA DE ABREU e SYLVIO LOPES TEIXEIRA. 

Foram juntados ofícios com diligência positiva ao Diretor Presidente do 

DETRAN/RJ, bem como ao Presidente da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro (fls. 1.661/1.663 e 1.665/1.667-vol VII, onde foram requeridas 

informações acerca de veículos e imóveis registrados em nome dos requeridos, 

respectivamente. 

Certidão de fl. 1.681 atestou a juntada de informações oriundas da Caixa 

Econômica Federal em autos suplementares, relativas à Ré JACQUELINE 

TEIXEIRA DE ABREU. 

(final do sétimo volume) 

BENEDITO BORBA PESSANHA, JOBEL LOPES VIEIRA, LUIZ 

FERNANDO BORBA PESSANHA, JOÃO BATISTA SILVA CORRÊA e VIEIRA 

E PESSANHA apresentaram petição de fls. 1.682/1.685, do vol. VIII, onde pretendiam 

afastar a indisponibilidade sobre suas contas correntes e aplicações financeiras, 

oferecendo em substituição bens imóveis, cujos valores seriam suficientes à garantia da 

pretensão total formulada pelo Ministério Público Federal. Requereram, ainda, que 

fosse ressalvado o prazo para apresentação de manifestação prévia. 
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 Juntaram os referidos réus procurações (fl. 1.687/1.691, vol. VIII) e 

documentos, incluindo laudos de avaliação imobiliária de fls. 1.693/1.711-verso 

(vol.VIII). 

 RIVERTON MUSSI RAMOS alegou, em síntese, às fls. 1.713/1.726,  

que a pretensão do Ministério Público, no que tange a seu afastamento do cargo de 

Prefeito Municipal de Macaé, é descabida, vez que em 01/07/2008 e 15/08/2008 

remeteu ao mesmo toda documentação relativa aos contratos celebrados com a Empresa 

Vieira e Pessanha Ltda. 

  Alegou que o afastamento cautelar do cargo de um agente político, com 

fulcro no art. 20, parágrafo único da Lei nº 8.429/92, pode vulnerar o princípio 

democrático, constitui medida excepcional e grave, devendo a mesma ser fundamentada 

em fatos concretos e comprovados, sempre baseado num perigo real à instrução 

processual. Aduziu que, em nenhum momento, ficou comprovada sua má-fé processual 

e sua presumida tentativa de perturbar a instrução do inquérito civil ou do presente 

processo. Argumentou que carece de atribuição o Ministério Público e de competência a 

Justiça Federal relativamente aos processos licitatórios atinentes aos 21 pagamentos 

ocorridos entre 14/12/2005 e 29/03/2007, vez que não versam sobre verbas federais, 

além de referirem-se a contratos, em sua grande maioria, firmados em gestão anterior, 

cuja produção de prova não lhe traria qualquer prejuízo e que há apenas uma 

contratação feita em sua gestão, a qual embora não conste do inquérito civil, junta a 

cópia do processo licitatório nos presentes autos. Chamou  à colação o princípio da não-

culpabilidade ou da presunção de inocência, a ausência de pressupostos da inicial como 

sustentáculos para sua defesa e suporte para requerer o indeferimento da liminar 

pretendida. 

 Requereu que o MPF fosse intimado para acompanhar a sindicância 

número 019/2008. 

 Juntou o referido Requerido procuração de fls. 1.727 e documentos de 

fls. 1.728/1.740. 
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 Ofício da Procuradoria Geral do Município juntado às fl. 1.742/1.743 

questionou a possibilidade dos servidores relacionados que tiveram suas contas 

bloqueadas receberem suas remunerações via ordem de pagamento. 

 Decisão de fls. 1.745/1.746 determinou o desbloqueio parcial das 

contas de titularidade dos requeridos JOÃO LUIS DE FARIA, JUCEIMARCIA 

PINTO VAZ e PAULO ROSENDO GONÇALVES, para que fosse liberado o valor 

creditado em tais contas apenas no que se refere aos vencimentos dos mesmos. 

Determinou ainda a notificação da requerida JACQUELINE TEIXEIRA DE 

ABREU. 

Ofício da Procuradoria Geral do Município juntado à fl. 1749 relacionou 

contas que são utilizadas para pagamento de remuneração dos ora requeridos. 

Certidões de fls. 1.751/1.754 atestaram a juntadas em autos suplementares 

informações oriundas de bancos em que os requeridos possuem contas. 

Em petição de fls. 1.756/1.757 o requerido RIVERTON MUSSI RAMOS 

requereu a juntada cópia do pagamento realizado em 28/10/2007, objeto da sindicância 

administrativa aberta pela Portaria 1.564/2.008, o qual foi juntado às fls. 1.758/1.818-

verso. 

Petição oferecida via fax do réu JORGE MANOEL PEREIRA onde foi 

requerido prazo em dobro para o oferecimento de informações, vez que tem procurador 

diferente. A original consta às  fls.1.886/1.888. 

Certidão de fl. 1.823 atestou a apresentação de documentos por parte do 

requerido RIVERTON MUSSI RAMOS, os quais foram reunidos em apensos 

numerados de 01 a 13. 

Certidões foram juntadas às fls. 1.824/1.825 e 1.892 relativas à existência 

de contas bancárias em nomes de alguns requeridos nelas enumerados, informações que 

foram depositadas em autos suplementares.  

O Ministério Público Federal manifestou pelo indeferimento acerca do 

pedido de substituição do gravame que recaiu sobre ativos financeiros dos 
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requeridos pelos bens imóveis de propriedade de BENEDITO BORBA 

PESSANHA e JOBEL LOPES VIEIRA (fls. 1827/1828). 

Ofícios juntados às fls. 1.830/1.851 e 1.864/1.883, onde foram requisitadas 

informações a Bancos acerca de possíveis contas bancárias dos requeridos neles 

especificados. 

Mandado de notificação do requerido PAULO CESAR ROZENDO 

GONÇALVES juntado às fls. 1.853/1.863, verso –diligência positiva- (vol. VIII). 

Ofício juntado à fl. 1.884, a qual determinou o desbloqueio parcial e de 

imediato da conta de titularidade de JOÃO LUIS DE FARIAS. 

Substabelecimento anexado aos autos (fls. 1.894/1.895) e outro em Xerox 

(fl. 1.896 do vol. VIII) relativo ao requerido RIVERTON MUSSI RAMOS. 

(final do oitavo volume) 

Os requeridos BENEDITO BORBA PESSANHA, JOBEL LOPES 

VIEIRA, VIEIRA E PESSANHA LTDA e JOÃO BATISWTA SILVA CORRÊA 

apresentaram defesa prévia de fls. 1898/1913 (vol. IX), alegando em apertada síntese: 

1) a ilegitimidade e falta de interesse de agir do Ministério Público Federal quanto às 

cartas convites de números: 076/2002, 407/2002, 604/2002, 696/2002, 699/2002, 

914/2002, 937/2002, 010/2005, 143/2005, 171/2005, vez que as licitações foram 

custeadas com verbas municipais, não cabendo discutir a ilicitude acerca dos certames 

na Justiça Federal; 2) que a estrutura da Administração Municipal, à época da 

ocorrência dos fatos, não era satisfatória quanto ao armazenamento dos diversos gêneros 

alimentícios destinados a abastecer a rede escolar; havia, ainda, dificuldades de logística 

para distribuição dos produtos entre as escolas do Município, o que justificaria o 

fracionamento das licitações e a contratação de compras parceladas com empresas 

locais, visto que a entregas no COPA (local de armazenamento) e nas unidades 

escolares deveriam se dar de forma quase instantânea, de modo a não faltar 

fornecimento de merenda escolar aos alunos da rede municipal; 3) que não houve 

irregularidades nas licitações contratadas, mormente com relação à empresa VIEIRA E 

PESSANHA LTDA, cuja situação junto ao Fisco já se encontra regularizada; 4) que o 
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Ministério Público não logrou comprovar nem a prática de preços antieconômicos nas 

contratações em tela, nem que o processo licitatório teria sido dirigido a favor da 

VIEIRA E PESSANHA LTDA.; 5) que no caso de condenação deverá impor-se um 

limite ao valor pleiteado pelo Ministério Público de modo a ser considerado como 

prejuízo ao erário apenas a diferença (caso haja) entre os preços praticados e os preços 

de mercado, vez que a Prefeitura recebeu os produtos contratados. Protestaram pela 

apresentação de contestação e pela produção de prova documental suplementar, oral e 

pericial se necessária. Apresentaram documentos de fls. 1.914/1.968 (vol. IX). 

 LUIZ FERNANDO BORBA PESSANHA oferece defesa prévia (fls. 

1.970/1.982 (vão. IX), aduzindo: 1) a tempestividade desta peça; 2) que as acusações 

formuladas na inicial se fundam apenas em alegações não comprovadas; 3) que não 

restou comprovado a participação do requerido no alegado fracionamento das licitações 

taxadas de irregulares ou em eventuais direcionamentos das mesmas, pelo que embasa 

sua defesa o princípio constitucional da presunção de inocência.  Protestou pela 

apresentação de contestação e pela produção de prova documental suplementar, oral e 

pericial se necessária. Apresentou documentos de fls. 1.983/2.048 (vol. IX). 

 JOÃO LUIS DE FARIA e JUCEIMARCIA PINTO VAZ juntaram 

petição (fls. 2.050/2.051 do vol. IX) informando a interposição de agravo de 

instrumento das decisões de fls. 1.465/1475 e 1.534/1541, onde foi deferida a 

indisponibilidade de bens e ativos financeiros dos demandados, a qual veio 

acompanhada de documentos de fls. 2.052/2.064, procurações (fls. 2.065/2.066).  

 Da mesma forma, peticionou o requerido RIVERTON MUSSI RAMOS 

às fls. 2.068/2.070 informando a interposição de agravo de instrumento (nº 

2008.02.01.018702-4) e apresentou documentos de fls. 2.071/2.091 do vol.IX e 

também JORGE MANOEL NUNES PEREIRA, conforme petitório de fls. 

2.093/2.094, acompanhado de procuração (fl. 2.095) e documentos de fls.2.096/2.109 

(vol. IX).  

 Petição anexada pelos requeridos BENEDITO BORBA PESSANHA e 

OUTROS, onde reiteraram o pedido formulado às fls. 1.682/1.685, a fim de ser 
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afastada a indisponibilidade sobre suas contas correntes e aplicações financeiras, 

tendo sido oferecidos bens imóveis em substituição, cujos valores seriam suficientes à 

garantia da pretensão total formulada nos presentes autos. Requereram que, no caso de 

dúvida com relação à garantia oferecida, fosse indicado avaliador da confiança do Juízo. 

 Mandado de intimação da União Federal foi acostado às fls. 

2.114/2.127verso, do vol. IX, com diligência positiva. 

 RIVERTON MUSSI RAMOS apresentou manifestação preliminar às 

fls. 2.128/2.144, onde argumentou em síntese: 1) que as contratações, ocorridas durante 

a sua gestão não foram financiadas pela União Federal, ou seja, objeto dos convites 

010/2005, 143/2005 e 171/2005 foram financiados respectivamente por Royalties e 

verbas do próprio Município respectivamente, razão pela qual não detém a Justiça 

Federal competência para julgar o presente feito, nem tampouco tem atribuição o 

Ministério Público Federal para funcionar nele, requerendo que o processo seja extinto 

sem julgamento de mérito; 2) a inexistência de ato ímprobo, vez que não existe nos 

autos prova inequívoca de prejuízo ao erário, não há prova mínima da prática de atos de 

improbidade administrativa, de prejuízo ao erário decorrente de contratação com a 

empresa VIEIRA E PESSANHA LTDA, requerendo a rejeição de plano da inicial. 

 JOÃO LUIS DE FARIA, JUCEIMÁRCIA PINTO VAZ E PAULO 

CESAR ROZENDO GONÇALVES apresentaram defesa prévia às fls. 2.145/2.154, 

procuração às fls. 2.155 (vol. IX). Requereram: 1) a declaração de incompetência 

absoluta da Justiça Federal, em razão da matéria; 2) o julgamento sem resolução do 

mérito, por ausência de legitimidade e interesse de agir do Ministério Público Federal, 

com fulcro no art. 267, VI, do antigo CPC; 3) a rejeição da petição inicial pela 

inexistência de improbidade administrativa (art. 17, §8º, da Lei 8.429/92 e 4) a rejeição 

da petição inicial pela inadequação da via eleita, consoante o art. 17,§8º, da Lei 

8.429/92. 

 A UNIÃO FEDERAL manifestou-se à fl. 2.157 (vol. IX), onde requereu 

dilação de prazo para manifestar-se sobre sua intervenção na presente lide. 
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 PAULO CESAR ROZENDO GONÇALVES informou, em 

fls.2.159/2.160, a interposição de agravo de instrumento das decisões de fls. 

1.465/1475 e 1.534/1.541, onde foi deferida a indisponibilidade de bens e ativos 

financeiros dos demandados, apresentando documentos de fls. 2.161/2.173. 

 JORGE MANOEL NUNES PEREIRA apresentou às fls. 2.175/2.185 

manifestação preliminar, onde aduziu inicialmente: 1) a tempestividade da presente 

manifestação, carência de legitimidade e interesse de agir do Ministério Público 

Federal, pugnando pela extinção do processo sem o julgamento do mérito com fulcro no 

art. 267, VI, do CPC/73 e, no mérito, a ausência de ato ímprobo e rejeição da ação em 

tela, em obediência ao art. 17,§ 8º, da Lei 8.429/02. 

 Certidões de fls. 2.186/2.189 atestaram a comunicação feita ao Juízo 

relativa aos agravos de instrumentos interpostos. 

 Despacho de fl. 2.190 determinou que fosse dada vista ao MPF de todo o 

processado, bem como dos apensos. 

 O MPF manifestou-se (fls. 2.194/2.210), alegando em síntese: 1) a 

competência da Justiça Federal e sua legitimidade ad causam para atuar nos presentes 

autos; 2) a adequação da via eleita e a existência de provas robustas que evidenciam a 

prática dos atos de improbidade administrativa. Pugnou pelo não acolhimento das 

preliminares suscitadas pelos réus, pelo recebimento da petição inicial e ao final pela 

procedência dos pedidos formulados. Requereu, ainda, nova vista após a apresentação 

de todas manifestações preliminares, bem como das informações sobre a propriedade de 

bens imóveis e automóveis já requisitadas, oportunidade em que oferecerá 

requerimentos. 

Mandado de Notificação da Requerida JACQUELINE TEIXEIRA DE 

ABREU foi juntado à fl. 2.211 e 2.211-verso, com diligência positiva. 

(final do nono volume) 
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Documentos juntados às fls. 2.213/2.343 do vol. X (processo 

administrativo P.A Nº 1.30.015.000088/2008-71). 

(final do décimo volume) 

Carta Precatória de notificação do Requerido SYLVIO LOPES 

TEIXEIRA foi juntada às  fls. 2.345/2.350 do vol. XI, com diligência positiva. 

Certidão de desentranhamento de peças acostada à fl. 2.352. 

Foram juntados ofícios requisitando informações em agravos de 

instrumentos às fls. 2.354/2.359. 

Decisão de fls. 2.360/2.369 (antiga numeração 2.289/2.298 do vol. XI) 

deferiu o pedido de aditamento formulado pelo parque de fls.2.221/2.281, determinando 

que o mesmo fosse autuado a partir da fl. 60, do volume I, na sequencia da petição 

inicial; afirmou a competência deste Juízo Federal, ordenou a juntada do anexo do 

Procedimento Administrativo no. 1.30.015.000088/2008-71, de modo que seu volume 

principal fosse autuado na sequência do Vol. IX deste feito e de que o seu Apenso I 

fosse convertido no Apenso 14 – Processos Administrativos; determinou a remessa dos 

autos à SEADI para incluir no polo passivo da autuação o requerido WANDECI 

CARNEIRO DA SILVA; deferiuo pedido de extensão do decreto de 

indisponibilidade patrimonial sobre novos bens imóveis dos requeridos SYLVIO 

LOPES TEIXEIRA (CPF 082.350.747-53), SIMONE MARINS QUARESMA (CPF 

007.114.307-64), ALESSANDRA MORAES MAIA (CPF 023.544.407-31), JORGE 

MANOEL NUNES PEREIRA (CPF 894.315.887-49), JACQUELINE TEIXEIRA 

DE ABREU (CPF 000.046.577-13), RIVERTON MUSSI RAMOS (CPF 

741.390.107-20), JOÃO LUIS DE FARIA (CPF 617.607.227-15), JUCEIMARCIA 

PINTO VAZ (CPF 004.334.107-10), PAULO CESAR ROZENDO GONÇALVES 

(CPF 030.519.477-17), BENEDITO BORBA PESSANHA (CPF 909.639.627-87), 

JOBEL LOPES VIEIRA (CPF 829.554.687-20), LUIZ FERNANDO BORBA 

PESSANHA (CPF 777.468.307-06), JOÃO BATISTA SILVA CORREA (CPF 

912.358.807-10), nos limites indicados pelo parquet em seu aditamento; determinou a 
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expedição de ofício aos Cartórios de Registro de Imóveis competentes, para que 

registrassem as contrições de indisponibilidade nos aludidos imóveis e em caso de 

figurarem em nome de terceiros, que apresentassem a certidão pertinente devendo, 

ainda, em qualquer caso, apresentar certidões do registro de quaisquer outros bens em 

relação aos quais as pessoas abaixo elencadas figurem como proprietárias, titulares de 

algum outro direito real ou tenham poderes de administração dos bens dos requeridos 

elencados às fls. 2367/2368. 

 Deferiu ainda: 1) o pedido liminar, inaudita altera pars, de 

indisponibilidade das contas bancárias e ativos financeiros do requerido WANDECI 

CARNEIRO DA SILVA, mediante o sistema Bacen-Jud, até o limite de                         

R$ 1.159.690,51 e, subsidiariamente, restando infrutífera a medida determinada, que 

fossem expedidos à Secretaria da Receita Federal do Brasil, devendo esta remeter 

cópias da última declaração de bens do aludido requerido (CPF 322.621.087-49), de 

modo a viabilizar a identificação de s bens passíveis de constrição; à Corregedoria do 

Tribunal de justiça do Estado do Rio de Janeiro, devendo esta verificar junto aos 

Cartórios de Registro de Imóveis desta Unidade da Federação a existência de imóveis 

registrados em seu nome, informando tais dados nos autos; e ao DETRAN/RJ, devendo 

este informar dados dos veículos registrados no nome do mesmo.  E, que somente 

depois de efetivado o bloqueio e/ou após a vinda das respostas dos ofícios requisitados, 

fossem intimados os requeridos para que tivesse ciência do aditamento de fls. 

2.1221/2.1281, tendo sido determinado novo prazo de 15 dias para manifestação, sendo 

certo que em relação ao requerido Wandeci Carneiro da Silva designou o prazo inicial 

do §7º do art. 17, da Lei nº 8.429/1992; além de ter determinado a intimação da União 

Federal, para fins do art. 17, §3º da Lei nº 8.429/92. 

 Em fls. 2370/2387 foram juntados ofícios que apresentaram informações 

aos agravos de instrumento de números 2008.02.01.019040-0, 2008.02.01.018579-9 e 

2008.02.01.018702-4. 

LUIZ FERNANDO BORBA PESSANHA requereu à fl. 2.389 a juntada 

de substabelecimento (fl. 2.390). 
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Decisão de fl. 2.391, analisando o pedido de prestação de caução idônea, 

formulado pelos requeridos BENEDITO BORBA PESSANHA, JOBEL LOPES 

VIEIRA, LUIZ FERNANDO BORBA PESSANHA, JOÃO BATISTA SILVA 

CORRÊA e VIEIRA E PESSANHA LTDA (fls. 1.682/1.685), determinou a 

expedição de Manado de Avaliação, para que fossem avaliados pelo valor atual de 

mercado, os imóveis constantes nos itens de 1 a 4, da presente decisão. 

Recibo de protocolamento e detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio de valores acostados às fls. 2.392/2.394. 

Ofício do DETRAN/RJ (fl.2.397) apresentou informações requisitadas pelo 

Juízo, através de fichas cadastrais de fls. 2.398/2.432. 

Ofícios de fls. 2.434, 2.435, 2.438, 2.440, 2.442, 2.450, 2.452 informaram a 

inexistência de bens imóveis em nome dos requeridos. 

Ofício juntado às fls. 2.444/2.447 remetido à Corregedoria do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, onde foi solicitado que fossem tomadas as medidas 

necessárias, para que os Cartórios de Registro Geral de Imóveis registrassem as 

constrições de indisponibilidade determinadas nos presentes autos. 

Ofício do Banco Itaú informou desbloqueio de contas- salários dos 

requeridos PAULO CESAR ROZENDO GONÇALVES, JOÃO LUIS DE FARIAS 

E JUCEIMARCIA PINTO VAZ. 

Ofício do Serviço Notarial e Registral do RCPN do Cartório de Córrego 

do Ouro-Quinto Distrito aduz que não possui atribuição para o registro de imóveis, 

entretanto, lavrou atos enumerados nos itens de 4 a 8 de fls. 2.454/2.455, com relação 

aos requeridos lá mencionados (fls. 2.455/2.501, do XI volume). 

Ofícios de fls. 2.503/2.523 informaram a inexistência de bens imóveis ou 

outros direitos em nome dos requeridos. 

 Mandado de avaliação e autos de avaliação dos bens dos requeridos 

BENEDITO BORBA PESSANHA, JOBEL LOPES VIEIRA, LUIZ FERNANDO 
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BORBA PESSANHA, JOÃO BATISTA SILVA CORRÊA e VIEIRA E 

PESSANHA LTDA foram juntados às fls. 2.525/2.528. 

 BENEDITO BORBA PESSANHA, JOBEL LOPES VIEIRA, LUIZ 

FERNANDO BORBA PESSANHA, JOÃO BATISTA SILVA CORRÊA e VIEIRA 

E PESSANHA LTDA. AULO CESAR ROZENDO GONÇALVES informaram, em 

fls.2.530/2.549, a interposição de agravo de instrumento. 

 Ofício anexado aos autos à fl. 2.551 atestou a existência de imóvel em 

nome do requerido SYLVIO LOPES TEIXEIRA. 

 Ofício juntado à fl. 2.551 atestou a existência de imóvel em nome do 

requerido RIVERTON MUSSI RAMOS e apresentou cópia de escrituras de fls. 

2.553/2.566 (verso). 

 Ofícios expedidos pelo Juízo para Corregedoria Geral da Justiça do 

estado do Rio de Janeiro e para o DETRAN foram juntados às fls. 2.568/2.570 

(certidões positivas). 

 Ofícios de fls. 2.571, 2.575, 2.591/2.592 informaram a inexistência de 

bens imóveis ou outros direitos em nome dos requeridos. 

 Certidão de fl. 2.572 registrou a abertura de volume suplementar com 

relação a WANDECI CARNEIRO DA SILVA.   

 Mandados de intimação para ciência dos requeridos WANDECI 

CARNEIRO DA SILVA, PAULO CEZAR ROZENDO GONÇALVES, 

ALESSANDRA MORAES MAIA, SIMONE MARIS QUARESMA, LUIZ 

FERNANDO BORBA PESSANHA, do aditamento à inicial foram juntados às fls. 

2.578/2.587 (diligências positivas). 

 Ofício do DETRAN (fl. 2.588) prestou informações ao Juízo e 

apresentou fichas cadastrais de fls. 2.589/2.590, onde foram relacionados veículos de 

propriedade de alguns requeridos. 
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 Substabelecimento apresentado pelo requerido RIVERTON MUSSI 

RAMOS à fl. 2.594. 

 Mandados de intimação para ciência dos requeridos VIEIRA E 

PESSANHA LTDA, JOBEL LOPES VIEIRA, BENEDITO BORBA PESSANHA, 

JOÃO BATISTA SILVA CORRÊA, JORGE MANOEL NUNES PEREIRA, 

RIVERTON MUSSI RAMOS, JOÃO DE LUIS DE FARIA, JUCEIMARCIA 

PINTO VAZ do aditamento à inicial foram juntados às fls. 2.596/2.612 (diligências 

positivas). 

 Ofícios de fls. 2.614, 2.615, 2.617, 2.618 informaram a inexistência de 

bens imóveis ou outros direitos em nome dos requeridos. 

 Ofício juntado à fl. 2.620 atestou que foi lançada a indisponibilidade 

na propriedade rural FAZENDA SANTANA e que foram encontradas outras 

propriedades (fls. 2621/2628). 

 A UNIÃO FEDERAL requereu sua intervenção nos autos na qualidade 

de assistente litisconsorcial à fl. 2.630. 

 Ofícios de fls. 2.632, 2.634, 2.636, 2.638, 2.640 e 2.651 informaram a 

inexistência de bens imóveis ou outros direitos em nome dos requeridos. 

 Ofício de fls. 2.643/2.644 informou que constam imóveis em nome de 

SIMONE MARINS QUARESMA e RIVERTON MUSSI RAMOS. 

  Ofício de fl. 2.649 aduz que foi averbada a indisponibilidade sobre 50% 

do AP. 501, da Rua Constante Ramos pertencente à SIMONE MARINS QUARESMA 

referido no oficio de fls. 2.643/2.644. 

 Mandado de intimação para ciência do requerido SYLVIO LOPES 

TEIXEIRA do aditamento à inicial foi juntado à fls. 2.653/2.655 (diligência 

negativa). 
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 Foram anexadas cópias de fax oriundos da Subsecretaria da 8ª. Turma 

do TRF da 2ª. Região comunicando o não provimento dos agravos de instrumento de 

número: 2008.02.01.018579-9, 2008.02.01.019040-0 e 2008.02.018702-4 (fls. 2.657, 

2.659 e 2.661). 

Pedidos de informações em agravos de instrumentos foram juntados às fls. 

2.663/2.664 (agravo número 2009.02.01.002561-2) e às fls. 2.665/2.666 (agravo 

número 2008.02.01.018580-5). 

Decisão de fl. 2.267 (antiga 2.596), em juízo de retratação, foi mantida a 

decisão agravada pelos seus próprios fundamentos; foi deferida vista às partes para se 

manifestarem sobre o pedido da União Federal de intervenção no feito como assistente 

litisconsorcial, tendo sido deprecada a intimação de um dos requeridos, para 

manifestação da decisão de aditamento. 

Foram prestadas informações às fls.2.668/2.678 e 2.679/2.693 para 

instrução dos agravos de instrumentos de números: 2009.02.01.005261-2 e 

2008.02.01.018580-5, respectivamente. 

RIVERTON MUSSI RAMOS informou, em fls.2.695 a interposição de 

agravo de instrumento contra decisão que deferiu o aditamento a petição inicial, 

oferecendo cópias de documentos de fls. 2.696/2.719. E, ainda, apresentou manifestação 

preliminar às fls. 2.721/2.743(vol. XI), requerendo preliminarmente: a extinção, sem 

resolução do mérito, de parte da inicial e do respectivo aditamento por: a) ausência de 

legitimidade e interesse de agir do Ministério Público Federal, bem como a 

incompetência da Justiça Federal; b) impossibilidade de cumulação de pedidos relativos 

à aplicação da lei 8.429/1992 aos supostos atos de improbidade administrativa 

praticados em licitações custeadas com verbas sujeitas à fiscalização federal e àquelas 

oriundas de recursos próprios do município, royalties e salário-educação. No mérito, 

postulou a rejeição d petição inicial e de seu respectivo aditamento pela inexistência de 

improbidade administrativa em relação ao ora requerente.  

(final do décimo primeiro volume) 
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Mandado de intimação para ciência da requerida JACQUELINE 

TEIXEIRA DE ABREU do aditamento à inicial foi juntado à fls. 2.746/2.747 do vol. 

XII (diligência negativa). 

Ofícios de fls. 2.749/2.762 informaram a inexistência de bens imóveis ou 

outros direitos em nome dos requeridos. 

 LUIZ FERNANDO BORBA PESSANHA apresentou às fls. 

2.764/2.776, do vol. XII, nova manifestação prévia, onde alegou a tempestividade da 

presente peça. Argumentou que não foram carreadas aos autos provas da participação 

do requerido nos fatos articulados na petição inicial e no seu aditamento (art. 17,§8º, da 

Lei 8.429/92), pugnando pela aplicação do princípio da presunção de inocência. 

Requereu em síntese: 1) que aditamento à petição inicial em seu nome fosse rejeitado, 

vez que inexistente qualquer prova ou indício de que tivesse praticado qualquer ato 

ímprobo, mormente com relação ao fracionamento de licitações ou direcionamento das 

mesmas, que justificasse o pedido de sua condenação nas penas da Lei 8.429/92) e 2) 

sua citação, deferimento de prazo para apresentar contestação, produção de provas 

(documental suplementar, oral, pericial), no caso do feito prosseguir. 

BENEDITO BORBA PESSANHA, JOBEL LOPES VIEIRA, VIEIRA 

E PESSANHA LTDA e JOÃO BATISTA SILVA CORRÊA ofereceram às fls. 

2.778/2.794, do vol. XII, nova manifestação prévia, onde em conclusão requereram: 1) 

que a petição inicial e o seu aditamento fossem rejeitados (art. 17,§8º, da Lei 8.429/92), 

vez que inexistente qualquer prova ou indício de que tivessem praticado qualquer ato de 

improbidade administrativa; 2) a exclusão dos convites de número: 076/2002, 407/2002, 

604/2002, 692/2002, 699/2002, 914/2002, 937/2002, 010/2005, 143/2005, 171/2005, 

349/2006, 350/2006, 356/2006, 359/2006, 368/2006, 396/2006, 400/2006, 635/2006 e 

1.202/2006 do pedido desta ação, na medida em que foram realizados com verbas 

municipais, sendo, portanto incompetente a Justiça Federal para processar e julgar o 

feito com relação aos mesmos, alegando em fl. 2.779. Protestaram ainda pela 

apresentação de contestação, produção de provas (documental suplementar, oral, 

pericial). 
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Foi juntado um CD à fl. 2.795. 

Ofício de fls. 2.797 informou a inexistência de bens imóveis ou outros 

direitos em nome dos requeridos. 

Ofício de fl. 2.799 envia certidões de escrituras em nome dos requeridos, 

conforme certidões a seguir: 

1) Certidões de fls. 2.800/2.807 atestaram a existência de escrituras em nome 

do requerido SYLVIO LOPES TEIXEIRA; 

2) Certidões de fls. 2.810/2.814 atestaram a existência de escrituras em nome 

do requerido RIVERTON MUSSI RAMOS; 

3) Certidões de fls. 2.818/2.824 atestaram a existência de escrituras em nome 

do requerido BENEDITO BORBA PESSANHA; 

4) Certidões de fls. 2.8125//2.830 atestaram a existência de escrituras em 

nome do requerido JOBEL LOPES VIEIRA; 

5) Certidões de fls. 2.8131/2.833 atestaram a existência de escrituras em 

nome do requerido LUIZ FERNANDO BORBA PESSANHA; 

6) Certidões de fls. 2.835 atestou a existência de escritura em nome do 

requerida VIEIRA E PESSANHA LTDA.ME;   

7) Certidões de fls. 2.806, 2.808, 2.809, 2.815, 2.816, 2.817 e 2.834 

atestaram a inexistência de distribuição de escrituras em nome de: SIMONE MARINS 

QUARESMA, JORGE MANOEL NUNES PEREIRA, JACQUELINE TEIXEIRA 

DE ABREU, JOÃO LUIZ DE FARIA, JUCEIMÁRCIA PINTO VAZ, PAULO 

CESAR ROZENDO GONÇALVES e JOÃO BATISTA SILVA CORRÊA, 

respectivamente. 

 Ofício de fls. 2.837/2.838 informou a existência de anotações de 

indisponibilidade bens em nome dos requerido SYLVIO LOPES TEIXEIRA. Há, 

ainda, anotações de escritura de compra e venda de imóvel em nome de SIMONE 

MARINS QUARESMA e escritura de promessa de compra e venda de imóvel e sua 

resilição que em nome de RIVERTON MUSSI RAMOS. 
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 Ofício de fls. 2.840/2.841 informou a existência de anotação de 

indisponibilidade de bens com relação aos requeridos: SYLVIO LOPES TEIXEIRA, 

JORGE MANOEL NUNES PEREIRA e RIVERTON MUSSI RAMOS., 

BENEDITO BORBA PESSANHA, JOBEL LOPES VIEIRA e JOÃO BATISTA 

CORREA. 

 Ofício juntado à fl. 2.843, acompanhado de cópia de decisão de fl. 2.844 

requisitou informações em agravo de instrumento de número 2009.02.01.007504-4, 

que foram prestadas às fls. 2.846/2.857. 

 Ofícios de fls. 2.859/2.861 e 2.865 e 2.867, 2.871, 2.872, 2.874, 2.876 

informaram a inexistência de bens imóveis ou outros direitos ou escrituras em nome dos 

requeridos. 

 Decisão de fl. 2.863 determinou a publicação de decisões anteriores, a 

notificação do requerido WANDECI CARNEIRO LIMA, a intimação de 

JACQUELINE TEIXEIRA DE ABREU e a expedição de carta precatória de 

intimação para o requerido SYLVIO LOPES TEIXEIRA. 

 Mandado de notificação do requerido WANDECI CARNEIRO DA 

SILVA foi juntado às fls. 2.878/2.879 e de intimação da requerida JACQUELINE 

TEIXEIRA DE ABREU do aditamento da petição inicial à fl. 2.880 (ambos com 

diligência positiva). 

 Ofício de fl. 2.882 atestou que consta em seus arquivos escritura de 

promessa de compra e venda e uma escritura de resilição e transação lavrada em nome 

do requerido RIVERTON MUSSI RAMOS, apresentando cópias de escritura de fls. 

2.883/2.896. 

 Ofício anexado à fl.2.898 e documentos (fls. 2.899/2.905) comunica 

avisos e ofícios acerca da indisponibilidade de bens deferida nos autos em tela.  

 Ofícios de fls. 2.906, 2.908, 2.910, 2.912, 2.936, 2.938, 2.955 informaram 

a inexistência de bens imóveis ou escritura em nome dos requeridos. 
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 JUCEIMARCIA PINTO VAZ e JOÃO LUIS DE FARIA informaram 

em fls.2.914 a interposição de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o 

aditamento a petição inicial, oferecendo cópias de documentos de fls. 2.915/2.934. 

 Ofício do Cartório do 2º Ofício de Casimiro de Abreu juntado à fl. 2.940 

encaminhou duas certidões de fls. 2.941/2.942 (vol. II), as quais constam anotadas a 

indisponibilidade sobre bens de SYLVIO LOPES TEIXEIRA. 

 Carta Precatória de intimação do requerido SYLVIO LOPES 

TEIXEIRA acerca do aditamento à inicial foi juntada à fl. 2.946/2.953, com 

diligência positiva. 

 Certidão de fls. 2.956 atestou que os requeridos SYLVIO LOPES 

TEIXEIRA, SIMONE MARINS QUARESMA, ALESSANDRA MORAES MAIA, 

JACQUELINE TEIXEIRA DE ABREU E WANDECI CARNEIRO DA SILVA 

deixaram de apresentar manifestações preliminares, apesar de regularmente 

notificados, bem como foram intimados do aditamento à petição inicial, não tendo 

os mesmos constituídos advogados. Atestou ainda, que foram distribuídas duas 

impugnações ao pedido de assistência litisconsorcial ativa da União Federal (proc. 

2009.51.16.000768-0 e 2009.51.16.000769-1). 

 Ofício juntado à fl. 2.957 requisitou informações em agravo de 

instrumento de número 2008.02.01.12258-7, que foram prestadas às fls. 2.958/2.973. 

 Petição juntada às fls. 2.975, acompanhada de documentos de fls. 

2.976/2.989 requereu o cumprimento do v. acórdão proferido pela 8ª. Turma do TRF-

2ª. Região, no agravo de instrumento de número 2009.02.01.002561-2, o qual 

determinou que os bens submetidos à constrição fossem avaliados por ‘experts’ 

nomeados pelo Juízo e fixado o limite da constrição ao valor correspondente ao 

dano causado ao erário. E, ainda, a nomeação de peritos, a fim de fossem avaliados 

os bens liminarmente declarados indisponíveis, de modo que a constrição judicial 

fosse condizente com o dano alegado pelo MPF em sua peça vestibular. 

Documento No: 23411626-259-0-1191-126-542335 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade



 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO 

31 
 

 RIVERTON MUSSI RAMOS peticionou às fls. 2.991/3.001, onde 

propôs o exame de matéria de ordem pública, pugnando pela tese exposta neste 

petitório, a fim de que o presente feito fosse parcialmente extinto, sem o julgamento do 

mérito, em face de sua ilegitimidade passiva ad causan, ex vi do art. 267, inciso VI, do 

CPC, porquanto na condição de Prefeito Municipal submeter-se-ia exclusivamente aos 

regimes dos crimes de responsabilidade previsto no Decreto-lei nº 201/1967. Postulou 

pela juntada do comprovante de postagem da defesa preliminar oferecida em aditamento 

da presente ação (fl. 3.002). 

 Decisão de fl. 3.003 (vol. XII) abordou o requerido à fl. 2.975, quanto aos 

bens submetidos à constrição fossem avaliados por ‘experts’, determinando que 

fosse aguardado o julgamento do Recurso Especial interposto pelos agravantes e 

que fossem trasladadas para os presentes autos cópia dos agravos de instrumentos 

interpostos, com suas certidões de trânsito em julgado (2008.02.01.018579-9, 

2008.02.01.018702-4, 2008.02.01.019040-0, 2009.02.01.007504-4), na ocasião 

apensados, o que foi cumprido com a anexação dos mesmos às fls. 3004/3017, os 

quais foram improvidos. 

  Ofícios de fls. 3.022 e certidões de fls. 3.023/3.035 informaram a 

inexistência de bens imóveis ou escritura em nome dos requeridos. 

Embargos declaratórios da decisão prolatada em fl. 3.003 foram opostos 

às fls. 3.037/3.038, acompanhados de documentos (fls. 3.039/3.045). 

Petitório do réu SYLVIO LOPES TEIXEIRA em fls. 3.047/3.048, 

acompanhando de documentos e petição de fls. 3.049/3.050  para desbloqueio de contas 

de sua titularidade. 

Decisão de fls. 3.051/3.052 deu provimento aos Embargos Declaratórios 

de fls. 3.037/3.038 para: designar a realização da perícia, nomear perito; determinar a 

intimação os réus BENEDITO BORBA PESSANHA, JOBEL LOPES VIEIRA, 

LUIZ FERNANDO BORBA PESSANHA, JOÃO BATITA SILVA CORRÊA, 

VIEIRA E PESSANHA LTDA. e o MPF a apresentarem quesitos e assistentes 
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técnicos; intimar do perito e o MPF. Analisou, ainda, a petição de fls. 3.047/3.048 e 

decretou o parcial desbloqueio da conta bancária do réu SYLVIO LOPES TEIXEIRA.  

Ofício de fl. 3.057 e certidões de fls. 3.058/3.061 informou a anotação de 

indisponibilidade de um quinze avos sobre imóvel do requerido MANOEL NUNES 

PEREIRA e sua esposa. 

Em petição de fl. 3.063, BENEDITO BORBA PESSANHA E OUTROS 

protestaram pela juntada posterior de quesitos suplementares e apresentaram quesito 

único à fl. 3.064. 

(final do décimo segundo volume) 

Ofício de fl. 3.068 (vol. XIII) informou a inexistência de bens em nome de 

WANDECI CARNEIRO DA SILVA. 

Decisão de fl. 3.070 determinou a republicação da decisão de fls. 

3.051/3.052, o que ocorreu conforme atestou a certidão de fl. 3.071. 

Ofício de fl. 3.073 esclareceu que não há recursos disponíveis em contas 

correntes do requerido SYLVIO LOPES TEIXEIRA, a fim de que se possa dar 

cumprimento à ordem de bloqueio judicial. 

Decisão de fl. 3.074 determinou que os requeridos BENEDITO BORBA 

PESSANHA, JOBEL LOPES VIEIRA, LUIZ FERNANDO BORBA, JOÃO 

BATISTA SILVA CORRÊA e VIEIRA PESSNHA LTDA apresentassem relação de 

bens de sua propriedade, que se encontrassem conscritos por força de decisão judicial 

proferida nestes autos, a fim de serem avaliados pelo perito do Juízo. E, ainda, 

determinou a intimação do perito quanto à aceitação do encargo. 

 Foram oferecidos Embargos Declaratórios tempestivamente às fls. 

3.077/3078, acompanhada de documentos de fls. 3.079/3.084, da decisão de fl. 3.074, 

pugnando pela intimação de todos os réus para apresentarem bens imóveis constringidos 

nestes autos, a fim de que o perito pudesse efetivamente fornecer proposta de 

honorários. 
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 Despacho de fl. 3.086 determinou vista ao MPF, o qual se manifestou a 

fl. 3.087, verso. 

 Decisão de fl. 3.088 acolheu os Embargos Declaratórios de fls. 

3.077/3.078 e determinou que todos os Réus apresentassem a relação de bens imóveis 

de sua propriedade conscritos por decisão neste4s autos, a serem avaliados pelo Perito 

do Juízo. 

 Ofício juntado à fl. 3.089, onde foi requerido a remessa do processo 

200902010025612 ao TRF-2ª. Região, o qual foi atendido, conforme se constata através 

do ofício de fl. 3.091. 

 Decisão de fls.3.092/3.106 (vol. XIII) não acolheu as preliminares 

levantadas pela defesa de ilegitimidade ativa e falta de interesse do MPF, da 

incompetência da Justiça Federal e da não aplicabilidade da Lei da Improbidade 

Administrativa aos agentes públicos, sustentou a possibilidade de cumulação de 

pedidos relativos à aplicação da Lei 8429/92 aos supostos atos de improbidade 

administrativa praticados em licitações custeadas com verbas sujeitas à fiscalização 

federal e àquelas oriundas de recursos próprios do Município e royalties e salário-

educação.  Recebeu petição inicial da presente ação de improbidade administrativa 

em face dos réus, determinou: a citação dos mesmos; a intimação do réu Sylvio 

Lopes Teixeira para que tivesse ciência do teor do ofício de fl. 3.073; o ingresso da 

União Federal, na qualidade de assistente litisconsorcial da parte autora e,  ainda, 

remessa ao MPF e a União Federal. 

 Petições de fls. 3.108/3.110 requereram a juntada de substabelecimento 

(fl. 3.109 e 3.111) do Réu RIVERTON MUSSI RAMOS. 

 Petição do Réu RIVERTON MUSSI RAMOS informou a interposição 

de agravo de instrumento da decisão de fls. 3.092/3.106 que recebeu a petição inicial. 

Foram oferecidas cópia de documentos de fls. 3.113/3.139. 

 BENEDITO BORBA PESSANHA interpôs embargos declaratórios da 

decisão que recebeu a petição inicial (fls. 3.140/3.143 do vol. XIII), mormente com 
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relação à inclusão de LUIZ FERNANDO BORBA PESSANHA no polo passivo da 

relação jurídico-processual. 

 RIVERTON MUSSI RAMOS apresentou a relação de imóveis a serem 

periciados em fl. 3.144. 

 Foram juntadas às fls.3.146/3.152 do vol. XIII decisões, as quais não 

acolheram os incidentes de impugnação ao pedido de assistência litisconsorcial da 

União Federal, com as respectivas certidões de preclusão. 

 Mandado de citação da Ré SIMONE MARINS QUARESMA foi 

juntado à fl. 3.157/3.158 (diligência positiva). 

 Instado a manifestar-se acerca dos embargos declaratórios opostos (fls. 

3.140/3.143) da decisão que recebeu a petição inicial, o MPF requereu sua rejeição 

(fls. 3.161/3.162). 

 JACQUELINE TEIXEIRA DE ABREU requereu o imediato 

desbloqueio de suas contas bancárias (fs. 3.163) e apresentou documentos às fls. 

3.164/3.168. 

 Mandado de intimação do perito JOÃO BATISTA COSTA DE 

SOUZA foi juntado à fl. 3.172/3.173 (diligência positiva). 

 Mandados de citação dos réus BENEDITO BORBA PESSANHA, 

WANDECI CARNEIRO DA SILVA, JUCEIMÁRCIA PINTO VAZ, JOÃO LUIS 

DE FARIA, RIVERTON MUSSI RAMOS, JACQUELINE TEIXEIRA DE 

ABREU, JORGE MANOEL NUNES PEREIRA, ALESSANDRA MORAES 

MAIA, JOBEL LOPES VIEIRA, JOÃO BATISTA SILVA CORRE, PAULO 

CESAR ROZENDO GONÇALVES (fls. 3.1753/3.194 (diligências positivas) e 

SYLVIO LOPES TEIXEIRA em fls. 3.198/3199 (diligência negativa). 

 Petições de fls. 3.200, 3.202, 3.204, 3.206 noticiaram a renúncia de 

mandados pelo advogado Luiz Fernando da Gama Barreto, com relação aos réus: 

JOÃO LUIS DE FARIA, JUCEIMÁRCIA PINTO VAZ e PAULO CESAR 

ROZENDO GONÇALVES. 
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 Petições de fls. 3.200, 3.202, 3.204, 3.206 noticiaram a renúncia de 

mandados pelo advogado Luiz Fernando da Gama Barreto, com relação aos réus: 

JOÃO LUIS DE FARIA, JUCEIMÁRCIA PINTO VAZ e PAULO CESAR 

ROZENDO GONÇALVES. 

  Em Petição de fls. 3.207/3.208, acompanhada de procuração de fl. 

3.209 e documentos de fls. 3.210/3.272, NELSON MUSSI ROCHA requereu o 

desbloqueio de bens de fl. 3.210. 

 Decisão de fls. 3.273/3.275 versou sobre os Embargos Declaratórios de 

fls. 3.140/3.143 opostos contra decisão de fls. 3.092/3.106, que recebeu a inicial 

também quanto ao Réu LUIZ FERNANDO BORBA PESSANHA. Manteve a decisão 

agravada, oportunizou aos Requeridos a apresentação da relação de bens imóveis de sua 

propriedade conscritos por decisão nestes autos, a serem avaliados pelo perito, aduziu 

que o  Réu RIVERTON MUSSI RAMOS já apresentou seus bens à fl. 3.144. E, após, 

que fosse intimado o perito para fornecer proposta de honorários. Determinou: 1) a 

citação do Réu SYLVIO LOPES TEIXEIRA por carta precatória; 2) a intimação 

pessoal dos Réus: SIMONE MARINS QUARESMA, ALESSANDRA MORAES 

MAIA, JACQUELINE TEIXEIRA DE ABREU, WANDECI CARNEIRO DA SILVA, 

JUCEIMÁRCIA PINTO VAZ JOÃO LUIS DE FARIA e PAULO CESAR ROZENDO 

GONÇALVE, para regularizarem suas representações processuais; 3) o desbloqueio da 

contas de titularidade de JACQUELINE TEIXEIRA DE ABREU (fls. 3165/3168); 4) a 

intimação do MPF, quanto ao pedido de desbloqueio de terrenos de fls. 3.207/3.208. 

 Recibo de Protocolamento de Desbloqueio de valores foi juntado à fl. 

3.276/3.277. 

 O MPF em fls. 3.279/3.280 aduziu que, pela análise dos documentos 

acostados às fls. 3.210/3.219, ficou evidenciado que a indisponibilidade determinada 

pela decisão de fls. 1.534/1.541 recaiu sobre toda a propriedade denominada Fazenda 

São José do Barreto, afetando a bens de terceiros, como o Sr. Nelson Mussi Rocha. 

Requereu, desta forma, que fosse oficiado ao 3º Ofício de Registro de Imóveis de 

Macaé, para que a indisponibilidade fosse lançada somente sobre os 06 (seis) registros 
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da Fazenda São José do Barreto que constam em nome de Sylvio Lopes Teixeira, 

isolada ou conjuntamente, com já determinado na decisão de fls. 1.534/1.541. 

 BENEDITO BORBA PESSANHA e OUTROS informaram à fl. 3.282 

que a relação de bens dos suplicantes indisponibilizados por esse Juízo encontrava-se 

elencados às fls. 1.536/1.541, 1.682/1.711 e 2.362/2.369, dos presentes autos. 

 Decisão de fl. 3.283 acatou o parecer do MPF de fls. 3.279/3.280, para 

determinar que fosse expedido ofício ao 3º Ofício de Registro de Imóveis de Macaé, 

determinando que a indisponibilidade fosse lançada apenas sobre os 06 (seis) registros 

Fazenda São José do Barreto que constam em nome de Sylvio Lopes Teixeira, isolada 

ou conjuntamente, com já determinado na decisão de fls. 1.534/1.541.  

 Certidão atestou a expedição de ofício ao 3º Ofício de Registro de 

Imóveis de Macaé, em cumprimento à decisão de fl. 3.280. o qual foi respondido à fl. 

3.312. 

 Petição do Réu RIVERTON MUSSI RAMOS (fl. 3.286) informou a 

interposição de agravo de instrumento da decisão de fls. 3.092/3.106, a qual recebeu a 

petição inicial. Foram oferecidas cópia de documentos de fls. 3.287/3.303. 

 Petição de fl.3.304 requereu a juntada da procuração de JACQUELINE 

TEIXEIRA DE ABREU (fl. 3.305). 

 BENEDITO BORBA PESSANHA, JOBEL LOPES VIEIRA, 

VIEIRA E PESSANHA LTDA e JOÃO BATISTA SILVA CORRÊA reiteraram 

suas manifestações prévias de fls. 1.898/1.913 e 2.778/2.794, a título de contestação. 

Protestaram também pela produção de prova documental suplementar; oral, consistente 

na oitiva de testemunhas e, se preciso for, prova pericial (fls. 3.307/3.308, do vol. XIII).  

 LUIZ FERNANDO BORBA PESSANHA reiterou sua manifestação 

prévia de fls.2.774/2.776, a título de contestação. Protestou, ainda, pela produção de 

prova documental suplementar; oral, consistente na oitiva de testemunhas e, se preciso 

for, prova pericial (fls. 3.309/3.310, do vol. XIII).  
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 Decisão de fl. 3.311 manteve a decisão, objeto do agravo de 

instrumento noticiado à fl. 3.286. 

 Petição de fl. 3.313 requereu a juntada de procuração de fl. 3.314 e 

substabelecimento de fl. 3.315 da Ré ALESSANDRA MORAES MAIA. 

Petição de fl. 3.316 requereu a juntada de substabelecimento de fl. 3.317 e 

da Réu SYLVIO LOPES TEIXEIRA. 

 Petição de fl. 3.318 requereu a juntada de procuração de fl. 3.319 e 

substabelecimento de fl. 3.320 da Ré SIMONE MARINS QUARESMA. 

 Carta Precatória de citação do Réu SYLVIO LOPES TEIXEIRA foi 

juntada às fls. 3.323/3.328 (diligência positiva). 

Mandados de citação de LUIZ FERNADO BORBA PESSANHA e 

VIEIRA E PESSANHA LTDA foram juntados respectivamente às fls. 3.330/3.331 e 

3.333/3.335 (ambos com diligências positivas). 

Ofício do 5º Cartório de Córrego do Ouro (fls. 3338/3339) consultou ao 

Juízo acerca da possibilidade de lavratura de escritura de compra e venda, onde 

BENEDITO BORBA PESSANHA e sua esposa pretendiam vender imóvel 

especificado à fl. 3.338. Foram apresentados documentos de fls. 3.340/3.351(Vol.XIII). 

(final do décimo terceiro volume) 

Foram juntados aos autos cópia da petição do agravo interposto 

(2010.02.01.009122-2) por RIVERTON MUSSI RAMOS, decisão do TRF e 

certidões, o qual foi convertido em agravo retido (fls. 3.353/3.388, do Vol. XIV), 

bem cópia dos acórdãos proferidos nos agravos de instrumento de números 

2008.02.01.018580-5 e 2009.02.01.012258-7 e suas respectivas certidões de trânsito 

em julgado (fls. 3.389/3.393). 

Certidão de fl. 3394 informa que não foi encontrada qualquer informação 

acerca do número de matrícula do imóvel mencionado pelo 3º Ofício em fl.3312. 

Certidões de desentranhamento de contestações foram acostadas às fls. 

3.396/3.473, em obediência às determinações de fls. 3.510/3.512. 
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Certidão sobre as contestações oferecidas foi acostada à fl. 3.474, do vol. 

XIV. 

Decisão de fl. 3.476 manteve a decisão, objeto do Agravo de Instrumento 

de número 2010.02.01.009122-2, o qual foi covertido em Agravo Retiro; determinou a 

remessa dos autos ao MPF e a União Federal e determinou que a advogada Vanessa 

Neves Santion apresentasse mandato de procuração outorgado por determinados 

requeridos nela elencados. 

O MPF ofereceu réplica às fls. 3.478/3.486, do Vol. XIV. Requereu 

conclusivamente que fossem afastadas as preliminares suscitadas pelos réus nas 

peças de defesa. Reiterou os argumentos expostos na petição inicial e pugnou pela 

procedência da presente demanda. Requereu, igualmente, a decretação da revelia e 

confissão dos réus SYLVIO LOPES TEIXEIRA, SIMONE MARINS 

QUARESMA, ALESSANDRA MORAES MAIA, JORGE MANOEL NUNES 

PEREIRA e JACQUELINE TEIXEIRA DE ABREU, bem como que fosse 

determinada a indisponibilidade do bem objeto da pretensa celebração de contrato 

de Compra e venda constante às fls. 3.338/3.340 e, ainda, que fosse expedido ofício 

ao Cartório do 3º Ofício de Macaé, para que informasse discriminadamente 

imóveis registrados em nome do réu SYLVIO LOPES TEIXEIRA. 

 JOÃO LUIS DE FARIA, JUCIEMARCIA PINTO VAZ, PAULO 

CESAR ROZENDO GONÇALVES e WANDECI CARNEIRO DA SILVA 

requereram às fls. 3.490/3.491 que fosse acolhida a contestação apresentada pela 

advogada VANESSA NEVES SANTION, em face de renúncia do antigo patrono. 

Protestaram pela ratificação da contestação oferecida, bem como a juntada de 

instrumentos procuratórios, embasando o petitório nos princípios da ampla defesa, 

contraditório, celeridade e economia processual. 

 A advogada VANESSA NEVES SANTION requereu que fosse 

desconsiderada a contestação juntada em seu nome, vez que sua assinatura fora 

falsificada (fls. 3.493/3.494). 
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 Ofício do TRF-2ª. Região de fls. 3.495/3.496 informou que foi dado 

provimento aos Embargos Declaratórios interpostos em sede de Agravo de Instrumento 

de número 2009.02.01.002561-2, onde foi admitida a emenda à petição inicial. 

 LUIZ FERNANDO BORBA PESSANHA requereu que os autos do 

Agravo de Instrumento de número 2010.02.01.014086-5 fossem remetidos ao TRF-2ª. 

Região, face à decisão prolatada nos autos do Mandado de Segurança nº 

2011.02.01.000537-1. Apresentou documentos de fls. 3.498/3.509. 

 Decisão de fls. 3.510/3.512, do Vol. XIV indeferiu o pedido de ratificação 

da contestação de fls. 3464-3472. Deferiu o prazo de 15 dias para que o advogado 

SÉRGIO DE SOUZA MACEDO apresentasse instrumento de mandado. Determinou: 1) 

o desentranhamento dos originais e cópias das contestações (fls. 3.408/3.463, 

3.396/3.406 e 3.464/3.473); 2) a devolução da contestação (original e cópia) de fls. 

3.408/3.463; 3) a remessa ao MPF dos documentos de fls. 3.396/3.464/3.473 e 

3.493/3.494; 4) o acautelamento do arquivo eletrônico contendo email indicado à fl. 

3.396; 5) o encaminhamento de cópia das peças de fls. 3.200/3.206 e 3.490/3.491 à 

Ordem dos Advogados do Brasil e 6) vista à União Federal acerca do determinado à fl. 

3.476. 

 RIVERTON MUSSI RAMOS interpôs Embargos de Declaração às fls. 

3.513/3.518 da decisão de fls. 3.510/3.512, para que fosse afastada a intempestividade 

da contestação postada em 28/01/2011 para a Vara Federal de Macaé. Ofereceu 

documentos às fls. 3.519/3.535. 

 JOÃO LUIS DE FARIA E OUTROS ofereceram pedido de 

reconsideração (fls. 3.536/3.537) da decisão de fls. 3.510/3.512, a fim de que os réus 

tivessem o direito constitucional de defesa nos presentes autos. Ofereceram procuração 

às fls. 3.538/3.539. 

 Foi acostada aos autos à fl. 3.540 informação do Juízo acerca das 

contestações oferecidas e às fls. 3.543/3.549 dados referentes ao e-mail enviado a 

advogada VANESSA SANTINON. 
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 RIVERTON MUSSI RAMOS (fl. 3.554/3.555) juntou aos autos 

comprovante de interposição de agravo de instrumento da decisão de fls. 3.510/3.512, 

com objetivo de ser afastada a intempestividade da contestação postada em 28/01/2011 

para a Vara Federal de Macaé. Ofereceu documentos de fls. 3.556/3.579. Da mesma 

forma, JOÃO LUIS DE FARIA E OUTROS apresentaram protocolo de interposição 

de agravo de instrumento (fl. 3.583) da mesma decisão, acompanhado de documentos às 

fls. 3.594/3.603. 

 Decisão de fls. 3.605/3.606 decretou: 1) a revelia dos réus JOÃO LUIS 

DE FARIA, JUCEIMARCIA PINTO VAZ, PAULO CESAR ROZENDO 

GONÇALVES, WANDECI CARNEIRO DA SILVA, RIVERTON MUSSI RAMOS, 

SYLVIO LOPES TEIXEIRA, SIMONE MARINS QUARESMA, ALESSANDRA 

MORAES MAIA, JORGE MANOEL NUNNES PEREIRA e JACQUELINE 

TEIXEIRA ABREU, mas deixou de aplicar os seus efeitos, por se tratar de direitos 

indisponíveis; 2) a indisponibilidade da área de terras denominada PAI BERNARDO, 

de propriedade de BENEDITO BORBA PESSANHA e a expedição de ofício ao 3º 

Ofício de Macaé para providências. Determinou: 1)a expedição de ofício ao Cartório de 

Notas e Registro de Córrego do Ouro; 2) o encaminhamento de peças ao MPF, 

conforme decisão de fls. 3.510/3.512; 3); 3) a exclusão do nome da advogada DÉBORA 

BOUVIE COURAS da autuação e 4) a intimação do perito, a fim de apresentar proposta 

de honorários. 

 Petição de fl. 3.610 requereu juntada de substabelecimento 3.611 à 

procuração outorgada por NELSON MUSSI ROCHA. 

Ofícios acusaram anotações de indisponibilidade às fls. 3.612/3.615. 

O PERITO informou o valor de seus honorários à fls. 3.616. 

NELSON MUSSI TOCHA E OUTROS às fls. 3615-3621 requereram o 

desbloqueio de imóveis. Foram anexados documentos às fls. 3.622/3.639. 

Ofícios juntados às fls. 3.640/3.642. 

Manifestação da União à fl. 3.645 requereu o esclarecimento do valor dos 

honorários periciais. 
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Decisão de fls. 3.653 que deferiu requerimento da União quanto ao valor 

dos honorários periciais. 

SYLVIO LOPES TEIXEIRA colacionou aos autos substabelecimento de 

fls. 3.654/3.656. 

Decisão prolatada em sede do Agravo de Instrumento de número 

2010.02.01014086-5 informa sua conversão em agravo retido (fls. 3.660/3.663). 

Mandado de intimação do perito juntado à fl. 3.665/3.667 (diligência 

positiva). 

RIVERTON MUSSI RAMOS peticionou e requereu às fls. 3.668/3.718: 1) 

a extinção do processo com relação a sua pessoa ou a redistribuição para a Justiça 

Estadual por ser o foro competente para processar e julgar o feito em tela; 2) a 

revogação das liminares que decretaram a indisponibilidade de todos seus bens (móveis 

e imóveis) ou que fosse reduzido o alcance das mesmas, a fim de fosse excluído bens 

que integravam seu patrimônio anteriormente a prática dos supostos atos de 

improbidade, o imóvel onde reside sua família e a metade do acervo patrimonial 

pertencente a sua ex-mulher. Ofereceu, na oportunidade, pré-questionamentos elencados 

no item d, de fl. 3.718. 

Manifestação da UNIÃO FEDERAL às fls. 3.721/372.3 em que foi 

requerida a revelia dos réus SYLVIO LOPES TEIXEIRA, SIMONE MARTINS 

QUARESMA, ALESSANDRA MORAES MAIA, JORGE MANOEL NUNES 

PEREIRA e JACQUELINE TEIXEIRA DE ABREU, bem como que fossem 

afastadas as preliminares aventadas nas contestações. 

Esclarecimentos do perito com relação à proposta de honorários 

anteriormente apresentada (fls. 3.725/3.726). 

 O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 3.727/3.729 (verso). 

Requereu que fossem indeferidos os pedidos formulados pelo réu RIVERTON MUSSI 

RAMOS às fls. 3.668/3.718. Apresentou manifestação favorável à proposta de 

honorários periciais apresentada pelo perito nomeado pelo Juízo. 
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 Petição de fls. 3.730/3.762 apresentada por RIVERTON MUSSI 

RAMOS em que: (1) reiterou a necessidade de exame da preliminar da prerrogativa de 

foro; (2) requereu a revogação das liminares que decretam a indisponibilidade de todos 

os seus bens (imóveis e contas bancárias) ou, alternativamente, que fosse reduzido o 

alcance das referidas liminares. Reiterou o pré-questionamento apresentado no item d, 

de fl. 3.718. 

 Decisão de fl. 3.763 analisou os pedidos de fl. 3.762. Aduziu que as 

preliminares serão analisadas em momento oportuno. Determinou a intimação das 

partes e do perito. 

 SYLVIO LOPES TEIXEIRA ofereceu substabelecimento de fl. 3.767, 

pugnou pela adequação dos valores dos honorários periciais aos trabalhos a serem 

realizados (fls. 3.769/3.773) ou que outro perito fosse nomeado, ou, ainda, que as partes 

fossem intimadas para indicarem um ou mais bens que garantissem eventual 

condenação. 

 Mandado de intimação do perito foi juntado às fls. 3.774/3.776 

(diligência positiva), o qual peticionou à fl. 3.777. 

 BENEDITO BORBA PESSANHA e outros, também requereram nova 

apresentação de proposta de valores de honorários periciais às fls. 3.778. 

 Em petição de NELSON MUSSI TOCHA E OUTROS às fls. 3.780 

pugnou pelo desbloqueio de imóvel matrícula 3.155, devendo-se, para tanto, ser 

oficiado ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Casimiro de Abreu. Reiterou o pedido 

às fls. 3.792/3.793, anexando documento (fl.3.794). 

  Manifestação oferecida pelo MPF às fls. 3.782/3.783, em que foi 

requerido: 1) intimação do perito nomeado para apresentar nova proposta de 

remuneração; 2) não conhecimento o pleito de fl. 3.780, bem como o seu 

desentranhamento; 3) a abertura de prazo para as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir. 
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Substabelecimento de procuração foi oferecido pelo Réu SYLVIO 

LOPES TEIXEIRA anexado à fl. 3.788. 

 Decisão de fls. 3.795 indeferiu o desbloqueio requerido às fls. 3.780, 

3.792/3.793, determinou que o perito fosse intimado para apresentar de nova proposta 

de honorários e, ainda, a intimação dos réus e do MPF. 

  SYLVIO LOPES TEIXEIRA pugnou pela produção de provas 

documental, pericial e testemunhal; LUIZ FERNANDO BORBA PESSANHA pela 

produção de provas documental e oral (testemunhal); BENEDITO BORBA 

PESSANHA pela produção de provas documental e oral (testemunhal); SIMONE 

MARINS QUARESMA pela produção de provas documental e oral (testemunhal); 

ALESSANDRA MORAES MAIA pela produção de provas documental e oral 

(testemunhal); JACQUELINE TEIXEIRA DE ABREU pela produção de provas 

documental e oral (testemunhal); os réus JOÃO LUIS DE FARIAS, PAULO CESAR 

ROZENDO GONÇALVES, JORGE MANOEL NUNES PEREIRA, 

JUCEIMARCIA PINTO VAZ e WANDECI CARNEIRO DA SILVA pela 

produção de provas documentais (fls. 3.794/3.806). 

 Foi apresentada procuração pela ré SIMONE MARINS QUARESMA à 

fl. 3.802. 

 RIVERTON MUSSI RAMOS peticionou às fls. 3.807/3.821, do vol. 

XIV, pleiteando resumidamente: 1) a declaração de nulidade de todos os atos 

processuais praticados no primeiro grau de jurisdição, em virtude de usurpação de 

competência originária da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro; 2) a 

extinção da ação pela inadequação da via eleita em face da ilegitimidade do Ministério 

Público Federal; 3) subsidiariamente a realização de Audiência de Instrução e 

Julgamento; 4) a produção de prova documental e pericia; 5) a expedição de ofício à 

Prefeitura de Macaé solicitando as informações constantes dos itens “e” e “f”, de 

fl.3.820. 

 Esclarecimentos quanto aos honorários periciais foram acostados às 

fls. 3.826/3.830. 
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 O MPF postulou, em produção de provas, o depoimento pessoal dos réus 

e a oitiva de testemunhas a serem arroladas. Quanto ao pedido de fl. 3.283 pediu que 

fosse expedido ofício ao 2º Ofício de Registro de Imóveis de Casimiro de Abreu, a fim 

de que fosse anotada a indisponibilidade do imóvel, cuja matrícula é 3.135. 

 Decisão de fls. 3.832/3.833 determinou a intimação da parte ré, para que 

oferecesse manifestação sobre a proposta individualizada de honorários periciais de fls. 

3.826/3.830, instituiu que cada parte arcará os honorários periciais relativos a imóveis 

de sua propriedade e, havendo imóveis comuns, os honorários serão divididos na 

proporcionalidade do domínio. Ordenou a intimação da UNIÃO FEDERAL sobre a 

proposta de honorários e sobre o decidido à fl. 3.795 e sobre o acrescido (fl. 3.797), 

mandou que fosse oficiado ao Segundo Ofício de Macaé para que fosse anotada a 

indisponibilidade do imóvel de matrícula 3.135, somente recaindo sobre a fração ideal 

titularizada (isoladamente ou conjuntamente) por SYLVIO LOPES TEIXEIRA. 

 Manifestação da União Federal à fl. 3.834 aduziu que não tem provas a 

produziu e requereu o prosseguimento do feito. 

 BENEDITO BORBA PESSANHA e OUTROS concordaram às fls. 

3.838/3.839 com a proposta de honorários, suplicaram, porém, que a perícia fosse 

realizada apenas nos imóveis de propriedade de LUIZ FERNANDO BORBA 

PESSANHA, BENEDITO BORBA PESSANHA e JOBEL LOPES VIEIRA 

elencados no segundo parágrafo de fl. 3.839, do vol. XIV. 

 Ofício do Segundo Ofício de Macaé (fl.3.843) esclareceu que o registro 

da indisponibilidade sobre o imóvel de matrícula 3.135 é da atribuição do Ofício Único 

de Rio das Ostras. 

 Decisão de fls. 3.844/3.850 rejeitou as preliminares suscitadas para fixar 

a competência da Justiça Federal para julgar o presente pleito e reconhecer a 

legitimidade ativa do MPF e o interesse da União Federal. Deferiu a produção de provas 

documental suplementar, devendo sua juntada se efetivar a até a audiência; a produção 

de prova testemunhal e depoimento pessoal dos réus; designou audiência de instrução e 

julgamento. Já quanto a cautelar de indisponibilidade e a perícia determinou a intimação 

Documento No: 23411626-259-0-1191-126-542335 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade



 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO 

45 
 

dos réus interessados para depositarem a verba relativa aos honorários periciais de fls. 

3.826/3.830, vez que o não depósito implicaria em desistência da mesma. Autorizou 

perícia parcial, conforme requerimentos de fls. 3.838/3.839, e determinou que a perícia 

devesse ser iniciada (fl. 3.850), com a intimação do perito para avaliar os imóveis dos 

réus que tivessem efetivado o depósito. 

 Ofício cumprido e juntado às fls. 3.851/3.852 para anotação de 

indisponibilidade do imóvel, cuja matrícula é 3.135. 

Substabelecimento juntado pelo Réu RIVERTON MUSSI RAMOS à fl. 

3.854 e pelo Réu SYLVIO LOPES TEIXEIRA à fl. 3.857. 

Embargos Declaratórios (fls. 3.858/3.860) opostos da decisão de fls. 

3.844/3.850 pelo Réu SYLVIO LOPES TEIXEIRA. 

Guia de depósito no valor de R$84.470,00 anexada aos autos pelo Réu 

Sylvio Lopes Teixeira (fl. 3.863). 

Foram interpostos Agravo Retido da decisão de fls.3.844/3.850 pelo Réu 

SYLVIO LOPES TEIXEIRA às fls. 3.864/3.873 e pelos Réus LUIZ FERNANDO 

BORBA PESSANHA, BENEDITO BORBA PESSANHA, JOBEL LOPES 

VIEIRA, VIEIRA E PESSANHA LTDA., JOÃO BATISTA SILVA CORRÊA às 

fls. 3.876/3.883. 

Guia de depósito no valor de R$2.550,00, por GRU anexada aos autos 

pelos Réus BENEDITO BORBA PESSANHA e JOBEL LOPES VIEIRA (fl. 3.875, 

do vol. XIV). 

BENEDITO BORBA PESSANHA e OUTROS requereram a produção de 

prova pericial contábil/econômica (fls. 3.885/3.886) 

(final do volume décimo quarto volume) 

RIVERTON MUSSI RAMOS em fls. 3.890/3.891 postulou pela 

designação de audiência para a oitiva das testemunhas elencadas nos números 1/3 

da fl. 3.891. 
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Decisão de fls. 3.892/3.894 confirmou a decisão de fls. 3.871/3.873. Foi 

declarado precluso prazo para apresentação de novos requerimentos acerca da prova 

testemunhal. Deferiu a oitiva das testemunhas elencadas pelo MPF, bem como pelo Réu 

RIVERTON MUSSI RAMOS. Redesignou audiência. 

Foram juntados mandados às fls. 3.897/3.952. 

RIVERTON MUSSI RAMOS pediu a redesignação da audiência marcada 

(fls. 3.955/3.958). 

O MPF ofereceu manifestação contrária a designação da audiência em fls. 

3.963/3.963, verso. 

 Decisão de fl.3.965 determinou a redesignação da audiência e deferiu a 

substituição da testemunha arrolada por JOSÉ DE ARAÚJO SOARES. 

 SYLVIO LOPES TEIXEIRA apresentou substabelecimento à fl. 3.967. 

 Foram juntados mandados às fls. 3.970/4.005. 

 Decisão prolatada  de não provimento em sede de agravo de instrumento 

de número 2011.02.01.006446-6 foi anexada à fl. 4.009/4.010, bem como decisão que 

negou seguimento ao agravo de instrumento de número 2011.02.01.006439-9 foi 

anexada às fls. 4.016/4.025. 

 SYLVIO LOPES TEIXEIRA requereu em fl. 4.029 que o perito fosse 

intimado para entregar o laudo. Apresentou substabelecimento à fl. 4.031. 

 RIVERTON MUSSI RAMOS requereu redesignação da audiência 

designada à fls.4.032/4.033. 

 Assentadas de audiência e depoimentos foram juntados às fls. 

4.040/4.062 (audiência do dia 12/08/2014) e 4.103/4.105 (audiência do dia 02/09/2014) 

e mídia relativa às mesmas foi acostada à fl. 4.149 (todos do vol. XV).  

 Mandados de intimação cumpridos e juntados às fls. 4.068/4.102. 

 Decisão em audiência (fl. 4.104) assinalou prazo de 10 dias para o MPF 

e a União Federal apresentassem Alegações Finais e de 30 dias para a parte ré 

Documento No: 23411626-259-0-1191-126-542335 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade



 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO 

47 
 

apresentasse memoriais. Determinou a intimação do perito para avaliar os imóveis de 

fls. 3.861/3.862 e fl. 3.829 (de propriedade de BENEDITO BORBA PESSANHA e 

JOBEL LOPES VIEIRA) e fixou o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Manteve 

as constrições sobre os bens dos demais réus, em virtude da desistência à avaliação por 

expert. 

 O MPF apresentou Memoriais Finais às fls.4.108/4.144, do vol. XV.  

Em fls. 4.108/4.142 narrou efetivamente os atos que alega serem ímprobos e em fls. 

4.142/4.144. Concluiu sua peça, clamando pela procedência da presente ação, 

inclusive de seu aditamento, pela confirmação da liminar de indisponibilidade de 

bens. Enumerou pedido de condenação específico para cada um dos réus nos itens 

de “a” até “o” de fls. 4.142/4.144, do vol. XV. 

 A União Federal apresentou Alegações Finais às fls. 4.151/4.160 e 

4.161/4.164. Sustentou a prática de atos ímprobos pela parte autora, quer na modalidade 

de ação ou omissão como agente público, quer concorrendo com sua prática mesmo não 

sendo agente público, fato este que ficou plenamente comprovado na instrução 

processual pelos depoimentos colhidos em audiência e por documentos carreados aos 

presentes autos. Rogou, em conclusão, pela procedência do pedido constante da 

exordial, bem com de seu aditamento; pugnou pela ratificação da liminar de 

indisponibilidade de bens e finalmente pediu a condenação dos réus nos termos do itens 

de 1 a 15 (fls. 4.158/4.160, do vol. XV). Posicionou-se contrariamente à liberação dos 

bens cautelarmente indisponíveis que superassem o valor da perícia, aduzindo que os 

mesmos não servem apenas para garantir os valores referentes ao prejuízo causado ao 

erário, mas também para cobrir multas eventualmente aplicadas. 

 SYLVIO LOPES TEIXEIRA requereu a devolução de prazo para 

apresentar Alegações Finais em fls. 4.175/4.176. 

 O Perito nomeado requereu o prazo de 45 dias para apresentação do 

laudo em fl. 4.177. 

 BENEDITO BORBA PESSANHA, JOBEL LOPES VIEIRA, 

VIEIRA PESSANHA LTDA, JOÃO BATISTA CORRÊA e LUIZ FERNANDO 

Documento No: 23411626-259-0-1191-126-542335 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade



 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO 

48 
 

BORBA PESSANHA apresentaram Alegações Finais de fls. 4.178/4.198, as quais, em 

síntese, reiteraram suas alegações anteriormente deduzidas. Suplicaram pela rejeição 

dos argumentos aventados na petição inicial, para o fim de ser julgada improcedente 

ação de improbidade em tela ou, no caso de procedência, que nenhuma sanção 

pecuniária seja imposta aos réus, vez que não foi causado nenhum prejuízo ao Erário. 

 Decisão de fl. 4.199 indeferiu o pedido de devolução para apresentação 

de alegações finais de fls. 4.175/4.176, bem como deferiu o prazo de 30 dias ao perito 

para apresentação do laudo. 

 JOÃO LUIS DE FARIAS, JOCEIMARCIA PINTO VAZ, PAULO 

CEZAR ROZENDO GONÇALVES, JORGE MANOEL NUNES PEREIRA e 

WANDECI CARNEIRO DA SILVA ofereceram Alegações Finais em fls. 

4.205/4.236, do vol. XV.  Em apertada síntese, argumentaram que o MPF não logrou 

comprovar, através de provas documentais ou orais, que os réus agiram dolosamente e 

causaram lesão concreta, ou seja, perda patrimonial, malbaratamento ou depilação dos 

bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º da Lei 8429/1992.  E, que as 

testemunhas do MPF nada trouxeram de concreto para dar ensejo à condenação dos 

acusados. Aduziram que se trata de ação equivocada, pela sua inépcia, pela falta de 

identificação de condutas tipificadas nos art. 10 e 11, d Lei de Improbidade 

Administrativa. Concluiu requerendo a improcedência dos pedidos formulados pelo 

MPF, uma vez que não foi verificada qualquer tipicidade dolosa ou culposa na prática 

dos atos administrativos nos procedimentos licitatórios.  

 RIVERTON MUSSI RAMOS apresentou Alegações Finais (fls. 

4.237/4.264, do vol.XV), as quais, em síntese, sustentaram preliminarmente: 1) a 

ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal e incompetência da absoluta da Justiça 

Federal para julgar o feito e 2) impossibilidade de cumulação de pedidos relativos à Lei 

nº 8.429/1992 aos supostos atos de improbidade administrativa praticados em licitações 

custeadas com verbas sujeitas à fiscalização federal e àquelas oriundas de recursos 

próprios de município, royalties e salário-educação. No mérito alegou a inexistência de 

provas documentais e orais comprobatórias da prática do alegado ato ímprobo, objeto da 

inicial e de seu aditamento, bem como e a falta de tipicidade dos fatos narrados nos 
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presentes autos. Sustentou, ainda, a ausência de prejuízo ao Erário, de ofensa aos 

princípios da administração pública e a não demonstração do elemento subjetivo (dolo) 

a ensejar a aplicação das sanções previstas no art. 12, inciso II, da Lei 8.429/92,  

 pugnando pela improcedência do pedido, bem como a revogação das 

liminares que decretaram a indisponibilidade de seus bens. 

  SYLVIO LOPES TEIXEIRA forneceu Alegações Finais em fls. 

4.266/4.292, do vol. XV. Argumentou, em síntese: 1) que não restou caracterizada, na 

instrução dos presentes autos, a alegada fraude nos processos ou procedimentos 

licitatórios, bem como não ficaram configuradas condutas dolosas ou culpa grave de sua 

autoria; 2) que somente foi apontado na inicial como eventual e solidário responsável 

pela prática dos atos ímprobos nela narrados, os quais não foram comprovados por 

qualquer prova; 3) que não houve prejuízo ou danos ao Erário, em virtude de 

contratação direta; 4) que na qualidade de gestor público, no exercício de sua atividade 

fiscalizadora, ao receber um processo de compra requisitado por uma Secretaria, já 

licitado e vencido e confirmado, ausente de impugnações ou denúncias e apreciado pela 

Procuradoria Jurídica Municipal, lhe restava apenas homologar o ato; 5) que ficou 

demonstrado nos autos em tela que a comissão de licitação nomeada, quando do 

exercício de seu cargo eletivo, atendeu às exatas condições do art. 51, da Lei 8.666/93;      

6) que as compras via carta convite em 2001/2004 atenderam na época às circunstâncias 

físicas, logísticas e estruturais da Prefeitura, permitindo o acesso de fornecedores locais, 

aptos a executar serviços de menor porte; 7) que não se sustentam as alegações do MPF 

de sobrepreço, esclarecendo que as estimativas eram elaboradas pela Secretaria de 

Educação, as quais eram transferidas à Comissão de licitação que julgava as propostas e 

documentos e seguiam para sua homologação, sendo certo, que o preço contratado 

estava dentro do estimado, eram preços de mercado ou abaixo na localidade  dos fatos,  

o que é comprovado pelo desinteresse completo de possíveis licitantes, não havendo 

qualquer reclamação, denúncia ou impugnação de qualquer interessado contra a forma 

de contratação levada a efeito; 8) que não procede a pretensão do MPF em imputar 

como dano o valor total das licitações, uma vez que houve efetiva prestação de serviços 

contratados em benefício da Prefeitura, a qual atendeu aos princípios da eficiência e do 
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interesse público, visando atender à necessidade da Secretaria de Educação, nas 

contratações em tela. 

 JACQUELINE TEIXEIRA DE ABREU, ALESSANDRA MORAES 

MAIA e SIMONE MARINS QUARESMA colacionaram aos autos Alegações Finais 

de fls. 4.294/4.303, fls. 4.304/4.313 e fls. 4.314/4.323, respectivamente, onde aduziram, 

em síntese, que não merece prosperar a pretensão autoral, visto que não ficou 

configurada a existência de dolo específico, má-fé ou culpa dos demandados em 

enriquecer ilicitamente e causar lesão ao Erário, ou seja, não foram evidenciados 

elementos essenciais para a configuração de ato de improbidade administrativa. Que na 

petição inicial não há, quanto às demandadas nenhuma referência à aplicação lesiva de 

recursos, superfaturamento ou má-gestão financeira ou patrimonial, nenhuma alusão a 

ato administrativo que houvesse gerado um pagamento suspeito ou excessivo. 

Sustentaram não haver lesão ao Erário, não sendo oportuno falar-se em condenação ao 

ressarcimento, diante da subsunção do tipo. Requereram, desta forma, que os pedidos 

autorais fossem julgados improcedentes. 

(final do décimo quinto volume) 

Laudo de Avaliação foi colacionado aos autos às fls. 4.324/4.766, do 

volume XVI. 

(final do volume décimo sexto volume) 

 Laudo de Avaliação (continuação) foi acostado às fls.4.767/5.115, do 

volume XVII.  

 Os Réus SYLVIO LOPES TEIXEIRA, BNEDITO BORBA 

PESSANHA e JOBEL LOPES VIEIRA requereram a baixa na constrição de 

determinados bens, mantendo-se apenas os necessários à garantia do Juízo 

(fls.5.119/5.130). 

 Despacho de fl. 5.135 determinou vistas ao MPF e à União Federal 

acerca dos requerimentos dos Réus de fls. 5.119/5.121, no que concerne à baixa na 
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constrição dos bens dos réus, cujos bens foram objeto de perícia. Determinou, ainda, 

que fosse expedido alvará para o pagamento dos honorários periciais. 

 O MPF, em atendimento ao despacho de fl. 5.135, requereu que fosse 

mantida a indisponibilidade sobre todos os bens (fl. 5.137), no mesmo sentido 

petição da União Federal de fl. 5.156. 

 Despacho de fl. 5.157/5.158 indeferiu, por ora, o pedido de 

levantamento das constrições sobre os bens dos Réus BENEDITO BORBA 

PESSANHA e JOBEL LOPES VIEIRA, vez que os honorários foram depositados de 

forma equivocada, devendo ser refeito o depósito. Determinou a remessa dos autos à 

Contadoria para atualizar o débito apontado na inicial como devido pelos Réus 

SYLVIO LOPES TEIXEIRA, BENEDITO BORBA PESSANHA e JOBEL 

LOPES VIEIRA e, após, que os autos voltassem conclusos para a apreciação do 

pedido de levantamento da indisponibilidade do Réu SYLVIO LOPES 

TEIXEIRA. E, ainda, mandou cumprir a decisão de fl. 5.135, com a expedição de 

alvará para o Perito Judicial no valor de R$84.470,00. 

 Decisão de fls. 5.164/5.169 fixou o valor da perícia em R$124.595,00, 

determinou: 1) a intimação do Réu SYLVIO LOPES TEIXEIRA para recolher a 

diferença relativa aos honorário periciais, ou seja, R$14.900,00; 2) a intimação dos 

Réus BENEDITO BORBA PESSANHA E JOBEL LOPES VIEIRA para que 

recolhessem a importância relativa aos trabalhos periciais no valor de R$25.225,00 

à fl. 3.875. Ordenou a expedição de alvará para o PERITO JUDICIAL no valor de 

R$84.470,00 e, ainda, abriu vistas à União Federal e ao MPF. 

 O Alvará do Perito foi expedido e enviado (fls. 5.171 e 5.171, verso). 

 SYLVIO LOPES TEIXEIRA juntou comprovante de pagamento da 

diferença de honorários periciais (fls. 5173/5174). 

 BENEDITO BORBA PESSANHA e OUTROS requereram em fls. 

5.175/5.177 a desconsideração da decisão de fls. 5.164/5.169, vez que a perícia deveria 
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apenas ter avaliado um imóvel comum aos réus, conforme fora solicitado. Alegaram que 

os honorários periciais deveriam ter sido cobrados, desta forma, somente em relação a 

este imóvel. Pediram um prazo de 05 dias para que fossem depositados os honorários 

que entendiam devidos, ou seja, R$2.550,00 e que o Perito fosse intimado a prestar 

esclarecimentos. 

 Substabelecimentos juntados pelos Réus RIVERTON MUSSI RAMOS 

às fls. 178, 5.182 e 5.186. 

 Decisão de fl. 5.187/5.188 indeferiu o pleito de fls. 5.175/5.177. Manteve 

a decisão de fl. 5.164/5.169. Determinou a intimação dos Réus BENEDITO BORBA 

PESSANHA, JOBEL LOPES VIEIRA para depositarem a quantia de R$25.225,00 e 

a intimação do perito para que se manifestasse acerca das alegações apresentadas na 

petição de fls. 5.175/5.177, do vol. XVII. 

 Mandado de intimação do perito foi acostado à fls. 5.190/5.193. 

 BENEDITO BORBA PESSANHA e OUTROS interpuseram 

Embargos Declaratórios da decisão de fls. 5.187/5.188, a fim de que este Juízo se 

manifeste sobre a petição de fls. 5.175/5.177 e nos itens 3/9, dos presentes. 

 O PERITO em fls. 5.198/5.199 argumentou que inexiste motivação para 

que os réus requeiram a dedução do valor a título de honorários periciais, vez que fora 

intimado por este Juízo para que realizasse a perícia sobre os imóveis de fls. 

3.861/3.862 e 3.829. Aduziu, ainda, que os réus ofereceram escrituras de quase 

totalidade dos imóveis, o que segundo ele, corresponderia à aceitação tácita do labor do 

perito sobre todas as escrituras fornecidas Pugnou pela ratificação da decisão de fl. 

1.158 e que fossem depositados imediatamente os valores restantes relativos ao seu 

trabalho. 

 Foram trasladas para os presentes autos cópia da sentença prolatada 

nos autos dos Embargos de Terceiro de número 0000269-68.2013.4.02.5116, 

distribuídos por dependência aos presentes autos (fls. 5.200/5.203). 
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Petições às fls. 5213/5232 informam renúncia de advogado ao mandato. 

(final do décimo sétimo volume) 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1 PRELIMINARMENTE 

2.1.1 Da competência da Justiça Federal – Da legitimidade ativa do 

Ministério Público Federal – Da possibilidade de cumulação de pedidos 

Não assiste razão às alegações de incompetência da Justiça Federal e de 

ilegitimidade do MPF ventiladas pelos réus, conforme já consignado nas decisões às fls. 

3092/3106, 3146/3152 e 3844/3850. 

Possuindo a ação de improbidade natureza não penal, a atração da 

competência para a esfera federal está submetida à hipótese do inciso I do art. 109 da 

CRFB, que restringe essa competência às causas em que União, entidade autárquica ou 

empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes. 

Ora, o caso concreto evidentemente está subsumido a essa hipótese 

normativa, uma vez que a União atua como assistente do MPF, conforme deferido nas 

decisões às 3092/3106 e 3146/3152. À fl. 2630, a União requereu o ingresso no feito 

para atuar como assistente litisconsorcial do autor, à fl. 3645, requereu esclarecimentos 

acerca do valor dos honorários periciais, às fls. 3721/3723, pleiteou a decretação da 

revelia de réus – ainda falou em provas às fls. 3834 e apresentou alegações finais às fls. 

4161/4164. Em síntese, o ente federal teve conduta proativa durante o processamento do 

feito, o que vai ao encontro da existência de um seu interesse no objeto da ação. 

A Primeira Seção do STJ teve a oportunidade de afirmar que compete à 

Justiça Estadual - e não à Justiça Federal - processar e julgar ação civil pública de 

improbidade administrativa na qual se apure irregularidades na prestação de contas, por 

ex-prefeito, relacionadas a verbas federais transferidas mediante convênio e 

incorporadas ao patrimônio municipal, a não ser que exista manifestação de interesse na 
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causa por parte da União, de autarquia ou empresa pública federal (CC 131.323/TO, 

Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

25/03/2015, DJe 06/04/2015). 

Na oportunidade, quanto à aplicação dos Enunciados n. 208 e 209 da 

Súmula do STJ,  foi esclarecido (vide Informativo n. 559) que esses enunciados provêm 

da Terceira Seção do STJ e, por isso, versam sobre hipóteses de fixação da competência 

em matéria penal, em que basta o interesse da União, de suas autarquias ou empresas 

públicas para deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos do inciso IV do 

art. 109 da CF. 

No âmbito cível, entretanto, deve-se observar uma distinção na aplicação 

desses enunciados, visto que o art. 109 da CF elenca a competência da Justiça Federal 

em um rol taxativo em que, em seu inciso I, menciona as causas a serem julgadas por 

juízo federal em razão da pessoa, competindo a este último "decidir sobre a existência 

[ou não] de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas 

autarquias ou empresas públicas" (Súmula 150 do STJ). Assim, a despeito de o 

Enunciado 208 afirmar que "Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito 

municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal", a 

competência absoluta enunciada no art. 109, I, da CF faz alusão, de forma clara e 

objetiva, às partes envolvidas no processo, tornando despicienda, dessa maneira, a 

análise da matéria discutida em juízo. Nesse contexto, a Segunda Turma do STJ já 

decidiu que "A competência da Justiça Federal, em matéria cível, é aquela prevista no 

art. 109, I, da Constituição Federal, que tem por base critério objetivo, sendo fixada 

tão só em razão dos figurantes da relação processual, prescindindo da análise da 

matéria discutida na lide" (REsp 1.325.491-BA, DJe 25/6/2014). 

Quanto ao fato de alguns dos 78 procedimentos licitatórios alegadamente 

alvo de irregularidades manejarem verbas que não são federais, mas oriundas de 

royalties, salário educação ou recursos próprios1, entendo que, mesmo quanto a esses 

procedimentos licitatórios, a competência para processamento e julgamento é federal. 

                                                           
1 Vide tabelas VII e VII que instruem o aditamento da inicial às fls. 60A/60A60. 
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Acrescento que é não apenas possível como exigível a reunião do conjunto dos 

procedimentos para julgamento conjunto, sendo admissível a cumulação de pedidos. 

Essa reunião para processamento e julgamento perante o juízo federal se 

justifica porque os procedimentos que manejaram verbas não federais não guardam 

autonomia ou peculiaridade que os retire do contexto fático das fraudes alegadas: o 

modus operandi narrado pelo Parquet é o mesmo para todos os procedimentos 

licitatórios, que sofreram diversos defeitos formais alegadamente voltados para o 

favorecimento de uma mesma empresa (VIEIRA E PESSANHA LTDA), inclusive com 

participação forjada de empresas visando apenas a dar aparência de competitividade ao 

certame. Trata-se de uma mesma realidade fenomênica, que deve ser de um todo 

processada e julgada, sob pena de incidir no risco de decisões conflitantes, que 

maculariam a coerência e integridade do sistema jurídico. 

Somam-se às razões ora expostas os bem lançados argumentos esgrimidos 

pelo MPF às fls. 2195/2210, que lembram a aplicabilidade do processo penal às ações 

regidas pela Lei n. 8.429/92. Com efeito, a possibilidade do reconhecimento de 

concurso de infrações – mais especificamente, de continuidade delitiva (art. 71, CP) – 

recomenda, em benefício dos réus e em homenagem ao princípio da individualização da 

pena, o processamento conjunto, assim como a conexão probatória ou instrumental (art. 

76, III, CPP) sem dúvida justifica a concentração do processamento no Juízo Federal. 

Diante de todo o exposto, afasto as preliminares de ilegitimidade ativa e de 

incompetência absoluta, bem como firmo a possibilidade de cumulação de pedidos. 

2.1.2 Da aplicabilidade da Lei n. 8.429/92 a agentes políticos e, 

especificamente, a prefeitos – Da adequação da via eleita – Da ausência de foro por 

prerrogativa de função 

Rechaço a alegação no sentido da inaplicabilidade da Lei n. 8.429/92 a 

agentes políticos – mais especificamente, a prefeitos e ex-prefeitos –, uma vez que a 

questão se encontra bastante estabilizada na jurisprudência, apesar de debates pretéritos. 
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Nesse sentido, o STJ vem assumindo ser pacífico em sua jurisprudência o 

entendimento segundo o qual o conceito de agente público estabelecido no art. 2º da Lei 

n. 8.429/92 abrange os agentes políticos, como prefeitos e vereadores, não havendo bis 

in idem nem incompatibilidade entre a responsabilização política e criminal estabelecida 

no DL n. 201/67, com a responsabilização pela prática de ato de improbidade 

administrativa e respectivas sanções civis (art. 12, da LIA) (REsp 1693167/CE, Rel. 

Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, 

DJe 12/12/2018). 

No STF, foi reconhecida a repercussão geral da questão da possibilidade, ou 

não, de processamento e julgamento de prefeitos por atos de improbidade 

administrativa, com base na Lei n. 8.429/92 (Tema 576). Todavia, ainda não houve 

julgamento. O processo paradigma é o RE 976566, de relatoria do Ministro Alexandre 

de Morais. 

Lembro, ainda, que a prerrogativa de função para agentes públicos em 

processo de improbidade administrativa foi declarada inconstitucional pela ADI 

2.797/DF. Acrescento que o STF e o STJ têm entendimento consolidado segundo o qual 

não há foro por prerrogativa de função para julgamento de ação civil pública que busca 

a condenação por ato de improbidade administrativa (REsp 600.734/SP, Rel. Ministra 

REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 

20/02/2018). 

Diante desse quadro, consigno o cabimento, em tese, da responsabilização 

por improbidade administrativa dos réus SYLVIO LOPES TEIXEIRA (2001 - 2004) e 

RIVERTON MUSSI RAMOS (2005 - 2008), prefeitos do Município de Macaé à época 

dos fatos, afastando a preliminar de inadequação da via eleita e repisando a competência 

deste juízo para conhecer do feito em primeira mão. 

2.2 MÉRITO 

2.2.1 Considerações gerais 
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A CRFB/88 prevê que os atos de improbidade administrativa importarão a 

suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens 

e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação 

penal cabível (art. 37, §4º). O imperativo constitucional veio a ser disciplinado pela Lei 

n. 8.429/92, que sistematizou os atos de improbidade em três modalidade e estabeleceu-

lhes as sanções. 

Não há conceito normativo de improbidade administrativa, mas parte da 

jurisprudência e da doutrina – com a qual me identifico – vem insistindo no componente 

da desonestidade, da má-fé, da malversação da coisa pública em prol de interesses 

particulares – este, elemento integrante do fenômeno do patrimonialismo que, no Brasil, 

foi descrito e estudado por Raymundo Faoro. 

Assim, a Sétima Turma do TRF desta 2ª Região consigna se tratar a 

improbidade administrativa de modalidade de imoralidade qualificada do agente 

público pelo agir desonesto, acrescentando que não basta, para configurar a prática de 

ato de improbidade administrativa, o simples descumprimento de comando legal, 

desprovido de qualquer indicativo de comportamento desonesto por parte do agente 

público, a caracterizar a gravidade de sua conduta (Apelação n. 0000673-

37.2008.4.02.5103, Sétima Turma Especializada, DJe 06/03/2017). A Quinta Turma do 

mesmo Tribunal afirmou que a mera prática de conduta ilegal não é suficiente para 

enquadrá-la como ato de improbidade administrativa, sendo essencial que também 

esteja demonstrada a deslealdade, a desonestidade, a má-fé ou a ausência de caráter 

do agente público (Remessa Necessária n. 0002624-44.2009.4.02.5002, Quinta Turma 

Especializada, DJe 09/11/2018). Para a Sexta Turma Especializada, o ato de 

improbidade administrativa envolve ação ou omissão dolosa (ou culposa na modalidade 

grave) de agente público ou de quem quer que tenha concorrido para a realização da 

conduta, com a nota de deslealdade, desonestidade ou ausência de caráter (Apelação n. 

0027609-71.2009.4.02.5101, Sexta Turma Especializada, DJe 04/12/2017). 

Doutrinariamente, José Antônio Lisboa Neiva ensina que “a improbidade 

administrativa configurar-se-ia como ação ou omissão dolosa de agente público ou de 
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quem de qualquer forma concorresse para a realização da conduta ou, ainda, se 

beneficiasse de qualquer forma com a conduta, com a nota imprescindível da 

deslealdade, desonestidade ou ausência de caráter” (NEIVA, José Antônio Lisboa. 

Improbidade administrativa: legislação comentada, artigo por artigo. Niterói: Ímpetus, 

2013. P. 11, sem sublinhado no original). Quanto ao elemento subjetivo, o autor 

sustenta que a culpa no âmbito da improbidade apenas pode ser a grave, equiparável ao 

dolo. 

Essa orientação implica um conceito mais exigente de improbidade e, 

consequentemente, um universo mais restrito de aplicação – isto é, dotando o conceito 

de mais notas diferenciais, reduz-se o conjunto de objetos nele contidos. Ficam de fora, 

portanto, uma série de condutas que, apesar de violarem, em abstrato, a moralidade ou 

descumprirem normas de regência, não se configuram em ato de improbidade passível 

de ser punido na forma da Lei n. 8.429/92. 

Diante disso, para o julgamento de imputações de atos de improbidade, o 

juiz deve, além de verificar se houve ou não determinada violação à principiologia 

constitucional que norteia a Administração Pública ou às normas de regência, de acordo 

com a narrativa contida na inicial e tendo em vista as modalidades descritas e 

especificadas nos artigos 9º a 11 da Lei n. 8.429/92, sobretudo, perquirir acerca da 

presença do elemento subjetivo característico da improbidade, ou seja, o componente da 

desonestidade, da deslealdade, da má-fé, da malversação da coisa pública em prol de 

interesses particulares. 

Especificamente para a configuração do ato de improbidade administrativa 

lesivo ao erário – sobre o qual versa a imputação no caso concreto –, saliento que não 

basta o prejuízo causado pelo agente público por simples erro de interpretação legal ou 

de inabilidade administrativa, sendo necessária a existência de indício sério de que ele 

tenha conduzido sua conduta com dolo ou com culpa denotativa de má-fé, tendo em 

vista que a lei de improbidade administrativa visa a punir o agente público desonesto 

ou imoral e não aquele imperito ou inábil (TRF2, Remessa Necessária n. 0002624-

44.2009.4.02.5002, Quinta Turma Especializada, DJe 09/11/2018). 
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O ônus de produzir a prova relativa ao tantas vezes mencionado elemento 

subjetivo da desonestidade é do autor da ação (art. 373, CPC) e o standard probatório 

há de ser exigente, considerada a relevante carga moral e, sobretudo, a tensão com o 

princípio democrático potencialmente resultante de uma condenação em ação de 

improbidade. 

2.2.2 Caso concreto 

A presente ação de improbidade versa sobre alegadas irregularidades 

ocorridas em licitações realizadas pela Prefeitura de Macaé para aquisição de gêneros 

alimentícios para merenda escolar, com verbas do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar – PNAE e, em pequena proporção, com verbas próprias ou oriundas de 

royalties. As irregularidades teriam ocorrido em dezenas de licitações na modalidade 

‘convite’ realizadas nas gestões de 2001 a 2004 e de 2005 a 2008, quando o Executivo 

municipal era chefiado, respectivamente, pelos réus SYLVIO e RIVERTON. Segundo o 

MPF, essas irregularidades consistiram em indevido fracionamento, realização de 

convites com número de propostas inferior ao mínimo legal, repetição de licitações sem 

extensão dos convites a outros possíveis interessados e entrega de convites a empresas 

“fantasmas” ou a fornecedores vinculados a um mesmo grupo de pessoas, com vistas ao 

direcionamento das licitações, além da contratação por preços antieconômicos, 

superiores aos praticados no mercado, principalmente no atacado. 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE tem por objetivo 

contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o 

rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio 

de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas 

necessidades nutricionais durante o período letivo (art. 4º, Lei n. 11.947/2009). O 

repasse de recursos é feito por meio de transferência direta, sem necessidade de 

celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento similar (art. 5º, §1º, Lei n. 

11.947/2009), sendo que qualquer pessoa física ou jurídica poderá denunciar ao FNDE, 

ao Tribunal de Contas da União, aos órgãos de controle interno do Poder Executivo da 

União, ao Ministério Público e ao CAE as irregularidades eventualmente identificadas 
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na aplicação dos recursos destinados à execução do PNAE (art. 10, Lei n. 11.947/2009). 

Como se nota, a lei primou em superpor instâncias de controle, visando ao reforço da 

garantia de legalidade na aplicação dos recursos do PNAE. 

A valoração do conjunto dos elementos de prova impõe dar razão ao 

Parquet. Essa análise permite concluir que os vícios formais encontrados no conjunto 

das 78 licitações/dispensas em questão (49 na gestão de SYLVIO e 29 na gestão de 

RIVERTON2) não são meras “divergências procedimentais” ou “falhas formais”, como 

alegado pelos réus em razões finais (fl. 4186 e 4276), ou defeitos de formalização 

desimportantes, compreensíveis no contexto de uma prefeitura de interior. São, isso sim, 

um conjunto de indícios que apontam no sentido da existência de elemento subjetivo 

doloso ou, no mínimo, de culpa denotativa de má-fé por parte dos agentes públicos e 

dos particulares envolvidos, tanto os diretamente beneficiados como aqueles que 

concorreram para os ilícitos. 

Pois bem. Registro que a íntegra dos 78 procedimentos relacionados ao 

objeto do feito (cujas cópias integram os Apensos destes autos) fazem parte de uma 

mesma unidade fenomênica e serão tratados em conjunto, tendo em vista que padecem 

de vícios análogos e foram alvo de um mesmo modus operandi, que visou perpetuar a 

empresa VIEIRA E PESSANHA LTDA como fornecedora de gêneros alimentícios para 

merenda escolar, apesar das irregularidades comunicadas e determinações exaradas por 

mais de um órgão de controle. 

Tratam-se de 77 licitações na modalidade ‘convite’ (às quais se adiciona 01 

procedimento de dispensa de licitação) que se estenderam de 2001 a 2006 nas quais 

houve indevido fracionamento, com a utilização de modalidade licitatória menos 

rigorosa do que a aplicável, com direcionamento em proveito de VIEIRA E 

PESSANHA LTDA. Os vícios arguidos pelo MPF consistentes na ausência do número 

mínimo de licitantes (art. 22, §§ 3º e 7º, Lei n. 8.666/1993) e na não convocação de 

novos interessados (art. 22, §6º, Lei n. 8.666/93) perdem sentido diante da constatação 

                                                           
2 Vide Tabelas II e IV (fls. 4114/4116v e 4127v/4130) das alegações finais do MPF, donde constam as 
listagens desses procedimentos, bem como as empresas que “concorreram” com a ré VIEIRA E 
PESSANHA. 
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de que a CPL sequer efetuava convites a quaisquer possíveis interessados, limitando-se 

a fixar os convites em um quadro situado na Prefeitura. Esse fato já constava das 

explicações fornecidas pela CPL a órgãos de controle (vide fl. 252 do Apenso II3) e foi 

corroborada pelos depoimentos dos réus em juízo. Esse quadro de, digamos, 

passividade do poder público será posteriormente examinado e valorado. 

O TCU, ainda em 22/11/2002, produziu relatório de auditoria (fls. 235/257 

do Apenso II) que abrangeu os exercícios de 2000 e 2001, qualificando “como crítica a 

situação da execução do PNAE na Prefeitura Municipal de Macaé” (fl. 254 do Anexo 

II, sem destaque no original). A equipe detectou inúmeras falhas, das quais destaco: i) 

apenas um licitante, VIEIRA E PESSANHA LTDA, sagra-se vencedor na grande 

maioria dos processos de convite, sendo que “não aparenta ter porte e ramo de 

atividade compatível com tais fornecimentos” (fl. 253 do Apenso II); ii) esse licitante é 

uma padaria (“Sabor de Pão”, fotos à fl. 163 do Apenso II) que aparentemente não tem 

porte para o volume que fornece à Prefeitura, além de que no endereço registrado em 

suas notas fiscais existe um pequeno depósito de gêneros alimentícios (fotos à fl. 160 do 

Apenso II); iii) as empresas concorrentes costumam se alternar dentro de um 

reduzido número, não apresentam cotações e continuam participando dos demais 

convites, sem que a CPL convoque outros potenciais interessados; iv) alguns 

endereços dessas empresas concorrentes não apresentam atividades; v) os gêneros 

alimentícios são adquiridos por preços acima dos mercados atacadista e varejista; vi) 

não há pesquisa prévia de preços de mercado registrada nos processos licitatórios 

com suas respectivas fontes de consulta; vii) “ocorre aquisição de gêneros alimentícios 

para o PNAE de fornecedor comprovadamente sem capacidade operacional de 

suprimento, com visível repasse da contratação para empresa dos mesmos 

proprietários e localização próxima” (fl. 253 do Apenso II). No corpo do relatório, foi 

consignado a existência de indícios de fracionamento (fl. 245 do Apenso II). 

                                                           
3 Consta a transcrição de reunião com a CPL, que afirmou que “infelizmente o mercado local é reduzido, 
os avisos são colocados em quadro (situado em andar superior de prédio da Prefeitura, com pouca 
visibilidade) e ocorria divulgação anual de chamada de empresas, em jornal local, sem contatos outros, 
pelo menos telefônicos, de pesquisa de interessados”, 
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Lendo esses achados, é compreensível que o auditor tenha qualificado a 

situação do PNAE em Macaé como ‘crítica’. 

Um parêntesis no acompanhamento da atuação fiscalizatória do TCU: um 

rico elenco de irregularidades, desta vez já no exercício de 2002, também foi constatado 

pela CGU que, na Nota Técnica n. 1019, de 30/12/2002 (fls. 298/301 do Apenso II), 

afirmou que a modalidade de licitação ‘convite’ era  “inadequada caracterizando 

fracionamento da despesa”, mencionou a ausência de documentos que comprovem 

pesquisa de preços e a aquisição de produtos acima da média praticada no mercado 

local, além de “ausência de documentação que comprove a efetiva realização dos 

certames”. A CGU notou um importante aspecto: as atas de reuniões de análise da 

documentação e julgamento das propostas não foram assinadas pelos licitantes. 

Retomando a ação do TCU. Entre as propostas de encaminhamento, constou 

a audiência prévia do responsável, o então prefeito SYLVIO LOPES, além da 

determinação à Prefeitura Municipal de Macaé para que estendesse a participação, em 

suas licitações e “em especial nos Convites para aquisição de produtos para merenda 

escolar, ao máximo de empresas com potencial de interesse, efetuando divulgação mais 

eficaz dos processos, bem como contactando outras empresas além daquelas que 

rotineiramente participam dos mesmos” (fl. 255 do Apenso II). Posteriormente, 

despacho do Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, acrescentou a oitiva 

da CPL (fl. 260 do Apenso II). 

As determinações contidas nesse primeiro relatório de auditoria do TCU – 

lembro, elaborado em 2002 – constituem cautelas elementares relacionadas ao zelo que 

o poder público deve ter para conferir publicidade e ampliar a concorrência entre as 

empresas potencialmente interessadas, agindo ativamente no sentido da persecução da 

finalidade legal da licitação. No entanto, essas determinações não foram atendidas 

pelos agentes públicos, pois os mesmos vícios se mantiveram até o final da gestão 

em questão (2001 - 2004). 

As comunicações processuais feitas aos membros da CPL SIMONE, 

ALESSANDRA e JORGE foram recebidas e assinadas pelos próprios (fls. 271/276 do 
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Apenso II) em 2003, mesmo ano em que apresentaram seus esclarecimentos (fls. 

284/286 do Apenso II), todos de idêntico teor. 

A comunicação ao prefeito SYLVIO foi entregue por AR em duas 

oportunidades, em maio e dezembro de 2003 (fls. 281 e 295 do Apenso II). É certo que 

SYLVIO recebeu a comunicação em questão, encaminhada pelo Ofício n. 526/2003 (fl. 

268 do Apenso II), porque a respondeu, embora apenas em dezembro de 2004 – logo, 

um ano depois da segunda entrega do referido ofício. Esse lapso temporal não deixa de 

ser um indicador do pouco caso com que o prefeito tratava a questão da regularidade 

das licitações envolvendo verba do PNAE. 

Antes dos esclarecimentos de SYLVIO, foi elaborado novo relatório de 

auditoria, datado de 29/09/2004 (fls. 308/312 do Apenso II), apreciando as respostas 

apresentadas tempestivamente pelos membros da CPL. Esse relatório não acatou as 

explicações no que toca à inexistência do número mínimo de propostas válidas, 

consignando que “os membros das comissões de licitação são intrinsecamente 

responsáveis pela participação dos licitantes convidados na modalidade de convite, 

haja vista que nesse tipo de certame, em particular, os interessados são escolhidos e 

convidados pela unidade administrativa ou manifestam interesse em participar com 

antecedência (...)”, de modo que “a administração pública deve ter pleno conhecimento 

da idoneidade, capacidade e, principalmente, interesse dos convidados em efetivamente 

participarem dos certames” (fl. 308 do Apenso II). 

Quanto à ausência de convocação de novos interessados, destoando do que 

afirmara anteriormente (fl. 252 do Apenso II4), a CPL afirmou que “a Comissão sempre 

convidou outros interessados”, o que o auditor facilmente afastou com base no exame 

dos procedimentos licitatórios, donde constam “sempre as mesmas empresas que 

retiravam os editais de convites e não apresentavam as cotações de preços esperadas, 

sem que a Comissão de Licitação procedesse às diligências recomendadas” (fl. 309 do 

                                                           
4 Consta a transcrição de reunião com a CPL, que afirmou que “infelizmente o mercado local é reduzido, 
os avisos são colocados em quadro (situado em andar superior de prédio da Prefeitura, com pouca 
visibilidade) e ocorria divulgação anual de chamada de empresas, em jornal local, sem contatos outros, 
pelo menos telefônicos, de pesquisa de interessados”, 
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Apenso II). Tampouco a ausência de pesquisa prévia de preços nos procedimentos 

licitatórios foi considerada justificada, porque “o confronto dos preços ofertados pelos 

licitantes com os praticados nos mercados é imprescindível em qualquer licitação, 

devendo inclusive ser devidamente registrado na ata de julgamento das propostas, nos 

termos do art. 43, inciso IV, da Lei n.º 8.666/93” (fl. 310 do Apenso II). 

O auditor considerou que os dados disponíveis no relatório não eram 

suficientes para caracterizar sobrepreço, que a adoção da modalidade licitatória 

adequada (tomada de preços) solucionara a questão do fracionamento – noves fora o 

fato de que, como hoje se sabe, continuaram a ser realizados convites até 2006 – e que 

havia sim capacidade operacional da empresa VIEIRA E PESSANHA LTDA para 

fornecer os gêneros alimentícios. Concluiu que, estando comprovado que os produtos 

adquiridos foram efetivamente entregues pelas empresas contratadas, “as falhas 

remanescentes nos autos, apontadas no Relatório de Auditoria, restringem-se às de 

caráter meramente formais, podendo ser emanadas deste Tribunal as recomendações 

necessárias para supressão das mesmas, ante o fato de não ter ficado caracterizada a 

má-fé ou locupletamento dos responsáveis envolvidos” (fl. 311 do Apenso II). 

Submetido o assunto ao Plenário do TCU, o colegiado, no Acórdão n. 

966/2005 (fls. 331/332 do Apenso II), seguindo o voto do Relator Ministro-Substituto 

Marcos Bemquerer Costa (fls. 319/330 do Apenso II), adotou entendimento distinto, 

enxergando no conjunto de não conformidades graves violações à Lei de Licitações e 

atuação antieconômica a ensejar aplicação de multa, na forma dos incisos II e III do art. 

58 da Lei n. 8.443/92, cujas hipóteses tratam de “ato praticado com grave infração à 

norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial” e “ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resulte 

injustificado dano ao Erário”. 

Foram aplicadas multas aos responsáveis – SYLVIO, SIMONE, 

ALESSANDRA e JORGE – e foi determinado ao Município de Macaé, entre outras 

providências, que cessasse os fracionamentos indevidos, observasse o número mínimo 

de 3 propostas em licitações na modalidade ‘convite’, bem como que convidasse outros 
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interessados, além de efetuar prévia pesquisa de preços e de manter esses registros nos 

autos dos procedimentos. 

As comunicações processuais feitas aos membros da CPL SIMONE, 

ALESSANDRA e JORGE foram recebidas e assinadas pelos próprios (fls. 341, 343 e 

348 do Apenso II) em 2005. JORGE chegou a pagar sua multa e a ter a respectiva 

quitação declarada (fls. 356 do Apenso II). A comunicação de SYLVIO foi entregue 

com AR no mesmo ano (fls. 333 e 340 do Apenso II). 

Por sua vez, a determinação dirigida ao Município para que regularizasse os 

procedimentos licitatórios foi endereçada e recebida ao novo Chefe do Executivo, a 

saber, RIVERTON. A comunicação foi recebida por AR (fls. 337 e 340 do Apenso II). 

As determinações realizadas pelo Acórdão n. 966/2005, que repisam aquelas 

contidas no primeiro relatório de auditoria do TCU – lembro, elaborado em 2002 – 

constituem cautelas elementares relacionadas ao zelo que o poder público deve ter para 

garantir a publicidade e a concorrência entre as empresas potencialmente interessadas, 

agindo ativamente no sentido da legalidade do certame. No entanto, pela segunda vez, 

essas determinações não foram atendidas pelo Município, devidamente cientificado 

na pessoa de seu então prefeito RIVERTON, pois os mesmos vícios se mantiveram 

até 2006, apesar da constituição de nova CPL composta por JOÃO LUIS, 

JUCEIMARCIA, PAULO e WANDECI. 

Pois bem. O cenário então é o seguinte: a atuação fiscalizatória do TCU, 

inclusive com visitas à Prefeitura, reunião com CPL e intimação dos responsáveis para 

justificativas, resultou em determinações que foram solenemente ignoradas pelos 

agentes públicos envolvidos. O Município de Macaé manteve as mesmas práticas 

licitatórias, que descuidavam das mais básicas cautelas e diligências do Poder Público 

ao contratar com particulares. Não foi por falta de conhecimento de causa, uma vez que 

os órgãos incumbidos por lei de fiscalizar (notadamente o TCU e a CGU) – que não 

deixam de cumprir uma função pedagógica, principalmente em Prefeituras de interior – 

não foram omissos, mas sim atuaram de modo diligente e firme, como se percebe da 

exposição acima. 
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Esse descaso constante e renitente, que se estendeu de 2002 – quando se 

iniciou a atuação fiscalizatória do TCU, cf. Portaria de Fiscalização n. 1501/2002 (fl. 01 

do Apenso II) – a 2006 – último ano dos convites relacionados ao objeto do feito –, 

consubstancia uma inércia dos agentes públicos que é suficiente para configurar culpa 

denotativa de má-fé, apta a configurar o elemento subjetivo próprio ao ato de 

improbidade. Note-se: esse elemento subjetivo não é extraído apenas da gravidade, 

constância e longevidade das irregularidades (fracionamento indevido5, com ausência de 

cuidados básicos no sentido de garantir competitividade6 e de evitar sobrepreço7), mas 

sim combinando-as com a inércia qualificada dos agentes públicos perante a atuação 

dos órgãos de controle. A questão da mudança de gestão do Executivo entre 2004 e 

2005 será abordada quando da análise individualizada do elemento subjetivo de cada 

réu. 

Bem analisada a conduta dos agentes públicos perante a atuação 

fiscalizatória do TCU e, em menor grau, da CGU, passo a analisar os fatos alegados na 

inicial, que apontam para um contexto ainda mais gravoso, a saber, o que situa as 

irregularidades nos 78 convites no âmbito do direcionamento doloso dessas 

contratações em proveito de VIEIRA E PESSANHA LTDA, inclusive com a tentativa 

de a posteriori de artificialmente forjar a competitividade e legalidade dos certames, 

mediante o concurso de terceiros. 

2.2.2.1 Do indevido fracionamento 

É certa a ocorrência de fracionamento indevido nas 78 licitações na 

modalidade ‘convite’ relacionadas ao objeto do feito (vide Tabelas II e IV, 

respectivamente, às fls. 4114/4116v e 4127v/4130 das alegações finais do MPF). 

A regência legal autoriza o parcelamento das contratações, portanto que a 

modalidade de licitação seja a condizente com o valor total da aquisição. É o que se 

extrai dos dispositivos pertinentes da Lei n. 8.666/93: 

                                                           
5 Convites sucessivos no lugar de tomada de preços. 
6 Ausência de realização efetiva dos convites, de número mínimo de propostas, de convocação de novos 
interessados e de verificação da higidez das supostas competidoras. 
7 Ausência de prévia pesquisa de preços. 
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Art. 23.  As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo 

anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor 

estimado da contratação: 

(...) 

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:    (Redação dada pela 

Lei nº 9.648, de 1998) 

a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);   (Redação dada pela Lei nº 

9.648, de 1998) 

b) tomada de preços - até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais);   

(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 

c) concorrência - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais).   

(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 

(...) 

§ 1o  As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas 

em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, 

procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos 

disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de 

escala.                          (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 2o  Na execução de obras e serviços e nas compras de bens, parceladas nos termos 

do parágrafo anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, serviço ou 

compra, há de corresponder licitação distinta, preservada a modalidade pertinente 

para a execução do objeto em licitação.                          (Redação dada pela Lei nº 

8.883, de 1994) 

(...) 

§ 5o  É vedada a utilização da modalidade "convite" ou "tomada de preços", 

conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para 

obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser 

realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus 

valores caracterizar o caso de "tomada de preços" ou "concorrência", 
respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de natureza 

específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade 

diversa daquela do executor da obra ou serviço.                       (Redação dada pela 

Lei nº 8.883, de 1994) (sem destaques no original) 

A título de exemplo, entre setembro e novembro de 2001 (3 meses), 

ocorreram 7 convites, todos para aquisição de gêneros alimentícios, no total de quase 

R$ 250.000,00 (pouco mais de 3 vezes o limite para a modalidade ‘convite’). Esses 7 

convites visavam à aquisição de gêneros alimentícios variados e simples que podiam e 

deviam ter sido licitados em conjunto (vide Apenso III, fl. 96 – carne bovina –, fl. 103 – 

gêneros alimentícios variados, com destaque para carne seca e arroz –, fl. 44 – gêneros 

alimentícios variados, com destaque para fermento fresco –, fl. 114 – carne bovina e 
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frango –, 122 – gêneros alimentícios variados, com destaque para óleo de soja –, fl. 135 

– gêneros alimentícios variados – e fl. 145 – gêneros alimentícios variados, com 

destaque para arroz). 

Em face do TCU, os agentes públicos responsáveis apresentaram 

justificativas desencontradas para o fracionamento. Enquanto o os membros da CPL – 

SIMONE, ALESSANDRA e JORGE – informaram ser decorrência de um problema de 

falta de planejamento (fls. 284/286 do Apenso II), o então prefeito SYLVIO recorreu a 

explicações que envolviam autonomia administrativa das escolas frente à Secretaria 

Municipal e peculiaridades dessas quanto a armazenamento e cultura alimentar (fl. 316 

do Apenso II8). 

O Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa não acolheu as 

justificativas, seja porque as supostas falhas de planejamento foram apenas vagamente 

ventiladas, sem qualquer especificação das dificuldades encontradas, seja porque o 

PNAE é executado centralizadamente no Município de Macaé, onde não foi adotada a 

chamada ‘escolarização’, consistente no repasse de recursos às escolas beneficiadas (fl. 

329 do Apenso II). 

Com razão o Relator do Acórdão n. 966/2005. Argumentação similar foi 

ventilada pelos réus nesta ação judicial. Enquanto SYLVIO, reconhecendo “alguma 

divergência procedimental” (fl. 4276), insistiu na tese das peculiaridades do vasto 

território municipal e das diferentes topografias, hábitos e culturas alimentares (vide 

alegações finais às fls. 4266/4292), os réus BENEDITO, JOBEL, JOÃO BATISTA, 

LUIZ FERNANDO e VIEIRA E PESSANHA LTDA, além de também falarem em 

“ocorrência de falhas formais” (fls. 4186), alegaram que o depósito da prefeitura, 

denominado COPA, era insuficiente, que os gêneros eram perecíveis, que a entrega 

tinha que ser direta e simultânea às escolas e que isso implicaria licitações 

                                                           
8 Lembro que as justificativas de SYLVIO foram extemporâneas e por isso não foram analisadas pelo 
relatório de auditoria datado de 29/09/2004 (fls. 308/312 do Apenso II), mas apenas pelo voto do 
Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (fls. 319/330 do Apenso II), que foi acolhido no 
Acórdão n. 966/2005 (fls. 331/332 do Apenso II). 
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“necessariamente fracionadas” (vide alegações finais às fls. 4178/4198). As alegações 

finais dos demais réus não inovaram no tema (fls. 4205/4236, 4294/4303 e 4304/4323). 

Essas circunstâncias não justificam o fracionamento, uma vez que deveria 

ser “preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação” (art. 

23, §2º, Lei n. 8.666/93), ou seja, para a execução do valor global em determinado lapso 

temporal relevante e planejado. As peculiaridades de cada escola, além de referidas 

vagamente e não concretamente (qual seria a peculiaridade dos gêneros alimentícios 

fornecidos a uma escola rural situada na região serrana em face de uma situada no 

centro da cidade? Uma delas não come carne bovina ou frango? Tem uma horta na 

escola e por isso dispensa verduras?), não ajudam, porque a compra é centralizada, 

como bem consignado no acórdão do TCU. Tampouco as dificuldades de 

armazenamento e o caráter perecível das mercadorias saneia o fracionamento, pois 

bastaria programar a remessa diária ou na periodicidade mais conveniente em razão da 

durabilidade do produto. Lembro que se tratam de despesas de caráter continuo e 

perfeitamente previsíveis e planificáveis. 

Recordo que não foi por falta de aviso que a Prefeitura de Macaé manteve 

os fracionamentos indevidos, porque pelo menos desde 2003 os agentes públicos foram 

instados a corrigir essa irregularidade, que culminou na aplicação de multa aos 

responsáveis – SYLVIO, SIMONE, ALSSANDRA e JORGE – e cientificação do novo 

alcaide – RIVERTON (que, por final, fora anteriormente membro do CAE, como 

adiante será tratado). 

Diante de todo o exposto, concluo ter havido fracionamento indevido nas 78 

licitações relacionadas ao objeto do feito (vide Tabelas II e IV, respectivamente, às fls. 

4114/4116v e 4127v/4130 das alegações finais do MPF). 

2.2.2.2 Do direcionamento em proveito de VIEIRA E PESSANHA 

LTDA 

Para além da já tratada inércia qualificada dos responsáveis em face da 

atuação da CGU e do TCU, que culminou no Acórdão n. 966/2005, há outros elementos 

Documento No: 23411626-259-0-1191-126-542335 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade



 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO 

70 
 

de prova que permitem concluir ter havido direcionamento das 78 licitações/dispensas 

em favor de VIEIRA E PESSANHA LTDA, com a tentativa de artificialmente forjar a 

competitividade e legalidade dos certames, mediante o concurso de terceiros. 

Os primeiros elementos nesse sentido dizem respeito aos próprios defeitos 

dos procedimentos licitatórios identificados pelo TCU e pela CGU, que não apenas 

atentaram para o aspecto estritamente formal – ausência de um número mínimo de 3 

propostas por licitação, de convite a outros novos potenciais interessados e de pesquisa 

prévia de preços documentada nos procedimentos – como explicitamente sinalizaram 

vários indícios que materialmente apontavam no sentido do favorecimento da VIEIRA 

E PESSANHA LTDA. 

Lembro que, o TCU, no relatório de auditoria datado de 22/11/2002 (fls. 

235/257 do Apenso II), sinalizou explicitamente que: i) apenas um licitante, VIEIRA 

E PESSANHA LTDA, sagra-se vencedor na grande maioria dos processos de convite; 

ii) as empresas concorrentes costumam se alternar dentro de um reduzido número, 

não apresentam cotações e continuam participando dos demais convites, sem que a 

CPL convoque outros potenciais interessados; iii) alguns endereços dessas empresas 

concorrentes não apresentam atividades; v) os gêneros alimentícios são adquiridos por 

preços acima dos mercados atacadista e varejista; vi) não há pesquisa prévia de 

preços de mercado registrada nos processos licitatórios com suas respectivas fontes 

de consulta. 

A CGU, por sua vez, na Nota Técnica n. 1019, de 30/12/2002 (fls. 298/301 

do Apenso II), acrescentou a questão da ausência de documentação que comprovasse 

a efetiva realização dos certames e notou um importante aspecto: as atas de reuniões 

de análise da documentação e julgamento das propostas não foram assinadas pelos 

licitantes, mas apenas pelos membros da CPL. 

Esse é um conjunto tal de irregularidades que um gestor público, ao tomar 

conhecimento, tem a obrigação de agir para corrigir. Inclusive, não seria necessária 

diligência ou capacitação técnica diferenciadas, uma vez que os vícios identificados são 

grosseiros. 
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No entanto, recordo que os responsáveis – SYLVIO, SIMONE, 

ALESSANDRA e JORGE – foram instados a prestar esclarecimentos e promover 

adequações em 2003 (fls. 271/276, 281, 284/286, 295 e 308/312 do Apenso II), sem que 

essa provocação tenha resultado em nenhuma alteração relevante no modo de seleção de 

propostas para contratação de fornecedores de gêneros alimentícios para merenda 

escolar. 

A propósito, os vícios arguidos pelo MPF consistentes na ausência do 

número mínimo de licitantes (art. 22, §§ 3º e 7º, Lei n. 8.666/1993) e na não convocação 

de novos interessados (art. 22, §6º, Lei n. 8.666/93) perdem sentido diante da 

constatação de que a CPL sequer efetuava convites a quaisquer possíveis interessados, 

limitando-se a fixar os convites em um quadro situado na Prefeitura. Esse fato já 

constava das explicações fornecidas pela CPL a órgãos de controle (vide fl. 252 do 

Apenso II9) e foi corroborada pelos depoimentos dos réus em juízo. 

Em síntese: a atuação do Poder Público na busca ativa por concorrentes 

interessados em contratar era tendente a zero. Esse quadro de, digamos, absoluta 

passividade, em patente descumprimento das normas de regência e à revelia das 

determinações dos órgãos de controle, é suficiente para caracterizar culpa denotativa de 

má fé. Mas – repito – o exame das integrantes do reduzido grupo de empresas que se 

alternavam na participação permite concluir no sentido da existência de dolo. 

Todas as empresas que participaram das 77 licitações vencidas pela VIEIRA 

E PESSANHA LTDA (lembrando que o 78º procedimento se trata de uma dispensa de 

licitação), incluindo ambas as gestões de 2001 – 2004 e de 2005 – 2008 (vide Tabelas II 

e IV, respectivamente, às fls. 4114/4116v e 4127v/4130 das alegações finais do MPF), 

reduzem-se às 12 empresas abaixo examinadas: 

1. L B DE BARROS MOUTINHO BAR E MERCEARIA – ME 

(consta como convidada em 10 licitações, entre os anos 2001 e 

                                                           
9 Consta a transcrição de reunião com a CPL, que afirmou que “infelizmente o mercado local é reduzido, 
os avisos são colocados em quadro (situado em andar superior de prédio da Prefeitura, com pouca 
visibilidade) e ocorria divulgação anual de chamada de empresas, em jornal local, sem contatos outros, 
pelo menos telefônicos, de pesquisa de interessados”, 
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2002): a empresa foi cliente do contador JOAO BATISTA, de 

acordo com depoimento extrajudicial (fls. 1339/1341), corroborado 

em juízo, da representante legal da empresa, Lúcia Balbina de 

Barros Moutinho, que a administrava com o auxílio de seu falecido 

companheiro, Luís Rodrigues de Albuquerque, sendo que o nome 

fantasia era “Bar e Mercearia Dois Irmãos”, tendo exercido atividade 

empresarial de comércio de gêneros alimentícios em pequenas 

quantidades, sempre no varejo e visando ao público dos moradores 

de seu bairro, tendo afirmado peremptoriamente nunca ter 

participado de nenhuma licitação e não serem suas ou de seu 

falecido companheiro as assinaturas constantes dos procedimentos 

licitatórios10. 

Logo, trata-se de empresa ligada ao escritório de contabilidade dos 

réus LUIZ FERNANDO e JOAO BATISTA cujos dados foram 

usados em procedimentos licitatórios para lhes conferir aparência de 

legalidade, sem conhecimento ou autorização de quem de direito, 

inclusive mediante falsificação de assinaturas. 

2. JOSUÉ S SILVA (consta como convidada em 24 licitações, entre 

os anos 2001 e 2003): foi cliente do escritório “Exata 

Contabilidade”, de acordo com depoimento extrajudicial de LUIZ 

FERNANDO (fls. 1432/1434), e, de acordo com cadastro da 

JUCERJA, é firma individual cujo nome fantasia é “Bar do Josué” 

(fl. 192 do Apenso II). Não foi localizado no endereço pelo TCU ou 

pelo fisco (fls. 277 e 290 do Apenso II); 

Logo, trata-se de empresa ligada ao escritório de contabilidade dos 

réus LUIZ FERNANDO e JOAO BATISTA e que, além de não ter 

sido localizada pelas autoridades, aparentemente funcionava como 

um bar, negócio que, segundo regras de experiência, não se 

                                                           
10 A lista das assinaturas que reconhecidamente não saíram do pulso de Lúcia ou de seu falecido 
companheiro encontra-se à fl. 1340. 
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compatibiliza com o fornecimento de gêneros alimentícios para 

merenda escolar. 

3. S Q DOS SANTOS ME (consta como convidada em 21 licitações, 

entre os anos 2001 e 2003): foi cliente do escritório “Exata 

Contabilidade”, de acordo com depoimento extrajudicial da titular 

do empreendimento, Silvana Queiroz dos Santos (fls. 1333/1334), 

confirmado em juízo, no qual afirmou peremptoriamente nunca ter 

participado de licitações no Município de Macaé e serem falsas as 

assinaturas constantes dos procedimentos licitatórios11, informando 

que o nome fantasia da empresa era “Varejão dos Doces”, porque 

pretendia vender doces, o que nunca ocorreu, tendo desenvolvido 

atividade empresarial de venda de quentinhas no Município de 

Carapebus, sendo que nos anos de 2001 e 2002 a empresa não estava 

em atividade; 

Logo, trata-se de mais uma empresa ligada ao escritório de 

contabilidade dos réus LUIZ FERNANDO e JOAO BATISTA cujos 

dados foram usados em procedimentos licitatórios para lhes conferir 

aparência de legalidade, sem conhecimento ou autorização de quem 

de direito, inclusive mediante falsificação de assinaturas. 

4. DISTRIBUIDORA PALÁCIO DE MACAÉ LTDA (consta como 

convidada em 37 licitações, entre os anos 2001 e 2005): seu ato 

constitutivo (fls. 1159/1169), datado de 02/09/1998, tem como 

sócios JOAO BATISTA e LUIZ FERNANDO e sede à Rua Rui 

Barbosa, n. 270, loja 6, endereço onde existe uma galeria da 

Associação Comercial e Industrial de Macaé – ACIM, conforme 

fotografias que instruem relatório de diligência (fls. 1148/1151). Em 

depoimento extrajudicial (fls. 1317/1318), confirmado em juízo, 

José de Araújo Soares – médico que possui consultório/clínica na 

                                                           
11A lista das assinaturas que reconhecidamente não saíram do pulso de Silvana encontra-se à fl. 1334. 
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galeria desde a década de 80/9012 – relatou que na sala 6 da galeria 

funcionava o escritório de contabilidade de LUIZ FERNANDO, mas 

que, por volta do ano de 2002, o médico incorporou essa sala, 

acrescentando que jamais funcionou na galeria empresa que 

exercesse o objeto social da DISTRIBUIDORA PALÁCIO DE 

MACAÉ LTDA (“COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE 

MATERIAL ESCOLAR, DE LIMPESA; MATERIAL DE 

SEGURANÇA, GENEROS ALIMENTÍCIOS, PEÇAS INDUSTRIAIS 

E FERRAMENTAS, SERVIÇOS DE TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS DE CARGAS, MANUTENÇÃO, LIMPEZAS, 

MONTAGENS DE ESTRUTURA METÁLICA E 

REPRESENTAÇÕES” – fl. 1159). Em alteração contratual de 

18/07/2001 (fls. 1164/1169), mantido a sede formalmente no mesmo 

endereço, LUIZ FERNANDO se retirou formalmente da sociedade e 

Inês Maria Pereira Rosa nela ingressou, sendo que, em depoimento 

extrajudicial (fls. 1319/1320), confirmado em juízo, esta afirmou que 

era empregada doméstica da família de LUIZ FERNANDO mais ou 

menos desde 199613, que nunca exerceu atividade empresarial, mas 

que assinou alguns papeis para constar como sócia de uma empresa 

– cujo objeto social desconhecia –, a pedido de LUIZ FERNANDO 

e JOAO BATISTA, sendo que essa empresa não chegou a funcionar. 

Acrescentou que seu irmão é amigo de JOAO BATISTA. Em 

depoimento extrajudicial, LUIZ FERNANDO confirmou que Inês 

era sua empregada doméstica (fls. 1432/1434), o que também consta 

do depoimento extrajudicial de JOÃO BATISTA (fls. 1426/1428). 

                                                           
12 Como seu depoimento extrajudicial (fls. 1317/1318) foi colhido em 05/08/2008 e ele então afirmou 
que há cerca de 10 anos trabalhava no mesmo endereço, o médico atua da galeria da ACIM 
aproximadamente desde 1998. Em juízo, deu mais precisão, afirmando que desde 1985 tem consultório 
no prédio da ACIM. 
13 Como seu depoimento extrajudicial (fls. 1319/1320) foi colhido em 06/08/2008 e ela então afirmou 
que há cerca de 12 anos trabalhava com a família de LUIZ FERNANDO, Inês trabalhava como doméstica 
para a família desse réu desde aproximadamente 1996. 
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Logo, trata-se de empresa ligada umbilicalmente aos réus LUIZ 

FERNANDO e JOAO BATISTA, que são seus sócios-fundadores, e 

que jamais teve existência econômica real – fenômeno usualmente 

chamado de “empresa fantasma” –, tendo sua utilidade extraída do 

uso de seus dados em procedimentos licitatórios para lhes conferir 

aparência de legalidade. Além disso, a retirada formal de LUIZ 

FERNANDO da sociedade deu-se com o ingresso de pessoa que era 

sua empregada doméstica, contexto que aponta inequivocamente 

para a condição de “laranja”. 

5. J C D S LOUREIRO REPRESENTAÇÕES LTDA (consta como 

convidada em 01 licitação, no ano de 2001): seu ato constitutivo 

(fls. 1367/1372) apresenta como testemunhas LUIZ FERNANDO e 

JOAO BATISTA e refere como objeto social atividades 

variadíssimas e inverossímeis quanto à realidade econômica, de 

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

DE CARGAS E PASSAGEIROS (MUNICIPAL, ESTADUAL E 

INTERESTADUAL), E COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA 

DE MATERIAL ESCOLAR, DE INFORMÁTICA, DE ESCRITÓRIO, 

DE LIMPEZA; DE SEGURANÇA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 

DE PEÇAS INDUSTRIAIS, DE FERRAMENTAS, E MONTAGENS 

DE ESTRUTURAS METÁLICAS E REPRESENTAÇÕES” (fl. 1367), 

configurando o assim chamado ‘objeto social guarda-chuva’, 

indicador de empresa fantasma, forjada com o intuito deliberado de 

fraudar licitações, sendo que diligência realizada em 01/08/2008 (fls. 

1321/1325) localizou o endereço da empresa e, no imóvel, não há 

sinal de atividade comercial alguma, como pode ser percebido em 

fotografia (fl. 1324). 

Logo, trata-se de empresa ligada aos réus LUIZ FERNANDO e 

JOAO BATISTA, que constam como testemunhas em seu ato 

constitutivo, e que jamais teve existência econômica real – 

fenômeno usualmente chamado de “empresa fantasma” –, tendo sua 
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utilidade extraída do uso de seus dados em procedimentos 

licitatórios para lhes conferir aparência de legalidade. 

6. ALINEMAR COMÉRCIO LTDA (consta como convidada em 03 

licitações, no ano de 2002): o objeto social vigente à época é relativo 

ao comércio varejista de pescado (fl. 1378/1379), sendo que apenas 

em 2003 foi ampliado (fls. 1380/1384). 

Logo, trata-se de empresa cujo objeto social, à época das licitações 

das quais consta como participante, não dá conta do fornecimento de 

gêneros alimentícios para merenda escolar, o que se consubstancia 

em indício de irregularidade. 

7. CURUMIM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA 

(consta como convidada em 02 licitações, no ano de 2002): o objeto 

social descrito no ato constitutivo (fls. 1386/1393) condiz com o 

fornecimento de gêneros alimentícios. 

Trata-se da única empresa cuja participação nas licitações em 

questão não ostenta indícios de irregularidade. 

8. E T SILVA BAR ME: (consta como convidada em 31 licitações, 

entre os anos 2002 e 2005): trata-se de pousada situada no Município 

de Carapebus, funcionando com o nome fantasia de “Pousada e 

Restaurante da Beth”, conforme se observa das fotografias contidas 

em relatório de diligência (fls. 1152/1157), sendo que, até 2004, 

tinha como contadores os réus LUIZ FERNANDO e JOAO 

BATISTA, de acordo com depoimento extrajudicial da titular do 

empreendimento, Elisabeth Tavares da Silva (fls. 1347/1348), 

confirmado em juízo, quando asseverou nunca ter participado de 

licitação organizada pelo Município de Macaé para aquisição de 

gêneros alimentícios ou merenda escolar, mas apenas, há muito 

tempo, por uma ou duas vezes, para a realização de eventos como 

casamentos comunitários, afirmando peremptoriamente serem falsas 

as assinaturas constantes dos procedimentos licitatórios (“era um 

garrancho”). Os depoimentos extrajudiciais de JOÃO BATISTA e 
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LUIZ FERNANDO confirmam que se ocuparam da contabilidade 

dessa empresa (fls. 1426/1428 e 1432/1434). 

Logo, trata-se de empresa ligada ao escritório de contabilidade dos 

réus LUIZ FERNANDO e JOAO BATISTA cujos dados foram 

usados em procedimentos licitatórios para lhes conferir aparência de 

legalidade, sem conhecimento ou autorização de quem de direito, 

inclusive mediante falsificação de assinaturas. 

9. R D DE SOUZA ME (consta como convidada em 19 licitações, 

entre os anos 2003 e 2005, sendo 14 na gestão 2002 – 2004 e 05 na 

gestão 2005 – 2008): o relatório de diligência (fls. 1144/1147) dá 

conta que a empresa usava o nome fantasia “Água e Cia” e 

funcionava no térreo de um sobrado no bairro de Imbetiba, cuja 

proprietária, Luciá Andrade Abreu Medeiros, em depoimento 

extrajudicial (fls. 1396/1397), confirmado em juízo, relatou que 

residiu no imóvel até maio de 2005 e que, quando se mudou, o 

depósito de bebidas, aberto em 2003, já encerrara suas atividades há 

algum tempo, acrescentando que o estabelecimento, além de bebidas 

em geral, vendia alguns produtos de limpeza, mas que não se recorda 

se vendia gêneros alimentícios, confirmando “QUE o depósito de 

bebidas chamava-se R D DE SOUZA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES”; 

Logo, trata-se de empresa que, além de ter encerrado suas atividades 

antes de parcela das participações em licitações, aparentemente 

funcionava como um depósito de bebidas, negócio que, segundo 

regras de experiência, não se compatibiliza com o fornecimento de 

gêneros alimentícios para merenda escolar. 

10. SONEU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (consta como 

convidada em 5 licitações, no ano de 2005): em depoimento 

extrajudicial (fls. 2294/2295), corroborado em juízo, a representante 

legal da empresa, Sofia Matheus Chaves, afirmou que a única 

licitação junto à Prefeitura de Macaé de que já participou foi para 
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uma obra no vestiário de um estádio, nunca tendo participado das 

licitações para as quais teria sido convidada, referentes a merenda 

escolar, e negando que as assinaturas apostas tenham partido de seu 

punho, “QUE tal assinatura nem mesmo se parece com a assinatura 

da declarante”, acrescentando que sua empresa não trabalha nem 

jamais trabalhou com carne, feijão, macarrão ou açúcar e que é 

casada com Diego Bichara Benjamin, que “não tem participação 

alguma nas atividades da empresa”. Apesar da menção lateral, no 

depoimento prestado em juízo, a alguma ajuda de seu marido, 

entendo que o conjunto dos elementos de prova permite concluir que 

Sofia estava, sim, à frente do negócios da empresa, contrariamente 

ao que afirmado em alegações finais (fl. 4185/4186). 

Logo, trata-se de empresa dotada de existência econômica real, cujos 

dados foram usados em procedimentos licitatórios para lhes conferir 

aparência de legalidade, sem conhecimento ou autorização de quem 

de direito, inclusive mediante falsificação de assinaturas. 

11. NOGUEIRA E MATOS GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 

(consta como convidada em 19 licitações, no ano de 2006): as sócias 

dessa empresa são Corina de Matos Borba Pessanha e Eny Nogueira 

Lopes Vieira, respectivamente, mães dos réus BENEDITO e 

JOBEL, sócios da empresa ré VIEIRA E PESSANHA, sendo que as 

genitoras não administravam a empresa, mas sim seus filhos, de 

acordo com seus depoimentos extrajudiciais (fls. 1423/1425 e 

1429/1431), confirmados em juízo; 

Logo, trata-se de empresa ligada umbilicalmente aos réus 

BENEDITO e JOBEL, que são filhos das sócias-fundadoras 

(meramente formais, isto é, “laranjas”), de modo que é adequada a 

designação de “empresas irmãs”, utilizada pelo MPF em sede de 

alegações finais (fl. 4138v), referindo-se a ‘Nogueira e Matos’ e 

VIEIRA E PESSANHA, sendo inexistente a efetiva competição 
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entre essas duas denominações, tendo ‘Nogueira e Matos’ 

participado das licitações para lhes conferir aparência de legalidade. 

12. FF DIAS ME (consta como convidada em 19 licitações, no ano de 

2006 – noto que se tratam das mesmas licitações nas quais consta a 

licitante abordada no item anterior): o titular da firma, Fabrício 

Franco Dias (Apenso 1, fl. 36), de acordo com depoimento 

extrajudicial (fls. 2340/2341), trabalha para a Prefeitura de Macaé na 

condição de servente (fls. 2235 e 2311 e 2318/2320), recebendo 

pouco mais de R$ 600,00 por mês e complementando sua renda com 

biscates, além de ser proprietário de uma pequena mercearia que 

atua no varejo e costuma dar prejuízo. Além disso, afirmou ser 

amigo, “mas sem intimidade”, de BENEDITO e JOBEL e que, 

precisando, compra produtos junto a VIEIRA E PESSANHA, 

relatando ter tentado vender para a Prefeitura de Macaé e ter 

participado de três ou quatro licitações, de modo que deixava a 

proposta na Prefeitura e aguardava telefonema para saber se havia 

ganhado ou perdido, sendo que nunca obteve resposta e que, mesmo 

indo à Prefeitura para saber o resultado, “foi encaminhado de um 

setor para o outro, sem resposta”. 

Logo, trata-se de empresa ligada aos réus BENEDITO e JOBEL e 

titularizada por pessoa cuja principal fonte de renda advém de posto 

de trabalho humilde junto à Prefeitura de Macaé e que jamais 

manifestou efetivo interesse nos certames, tratando-se de 

participação meramente figurativa que, por sinal, parece ter ocorrido, 

com a vênia do titular, bem menos vezes do que os 19 

procedimentos nos quais a empresa consta como licitante. 

Em síntese, a participação de praticamente todas as empresas – a única e 

exclusiva exceção é a sociedade CURUMIM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS 

LTDA, que consta em apenas 02 licitações – que constam das 78 licitações/dispensas 

vencidas pela VIEIRA E PESSANHA LTDA, incluindo ambas as gestões de 2001 – 
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2004 e de 2002 – 2008 apresentam irregularidades que vão desde empresas fantasmas 

ou com sócios laranjas a empresas reais, mas cujos dados foram usados à revelia de seus 

reais titulares (chegando ao cúmulo de falsificarem assinaturas), passando por empresas 

cujo objeto social não condiz com o fornecimento de gêneros alimentícios para merenda 

escolar. 

Diante dessas circunstâncias, o já mencionado cenário de absoluta 

passividade do Poder Público na busca ativa por concorrentes interessados em contratar, 

de patente descumprimento das normas de regência e de descaso com as determinações 

dos órgãos de controle assume outra conotação: posto em perspectiva, trata-se de um 

conjunto de atos voltados para o direcionamento doloso das licitações para a ré VIEIRA 

E PESSANHA LTDA. Assim, o que poderia ser entendido como descuidos grosseiros 

dos agentes públicos – suficientes, como já acima afirmado, para a caracterização de 

culpa denotativa de má fé, suficiente ao preenchimento do elemento subjetivo do ato de 

improbidade administrativa – passa a fazer sentido no âmbito de ações finalísticas 

voltadas para o direcionamento de licitações, com a tentativa de conferir aparência de 

legalidade aos respectivos procedimentos. 

Dito isso, passo a examinar individualmente a caracterização do elemento 

subjetivo de cada um dos réus, remetendo ao exame do conjunto dos elementos de 

prova até agora levado a cabo. 

2.2.2.3 Do elemento subjetivo 

2.2.2.3.1 Sylvio Lopes Teixeira (Prefeito Municipal durante a gestão 

2001 – 2004) 

Para a responsabilização por ato de improbidade administrativa lesivo ao 

erário, lembro ser necessária a existência de indício sério de que o agente público tenha 

se conduzido com dolo ou com culpa denotativa de má-fé, tendo em vista que a lei de 

improbidade administrativa visa a punir o agente público desonesto ou imoral e não 

aquele imperito ou inábil (TRF2, Remessa Necessária n. 0002624-44.2009.4.02.5002, 

Quinta Turma Especializada, DJe 09/11/2018). 
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O contexto permite concluir pela existência, no mínimo, do elemento 

subjetivo consistente na culpa denotativa de má fé na conduta do réu SYLVIO. Essa 

conclusão não se sustenta meramente em sua posição de chefe do Poder Executivo 

Municipal, o que significaria inaceitável responsabilidade objetiva, tampouco depende 

de uma ficção que postule que o ocupante do topo hierárquico de uma organização tudo 

sabe – ou deva saber – acerca de seu funcionamento. 

Talvez, até mesmo o fato de SYLVIO ter homologado os 49 procedimentos 

licitatórios (vide Tabela II, às fls. 4114/4116v das alegações finais do MPF) não fosse 

suficiente para reconhecer a presença do elemento subjetivo necessário à 

responsabilização por ato de improbidade, uma vez que na pessoa do Chefe do 

Executivo se afunila parte significativa da produção de atos da burocracia municipal, 

havendo dúvida razoável acerca da capacidade de uma pessoa checar essa 

documentação e apurar, por sua própria iniciativa, vícios procedimentais – ainda que, é 

bem verdade, os vícios que eivaram as licitações em questão fossem grosseiros, a 

exemplo da ausência de assinatura dos licitantes presentes nas sessões de julgamento. 

Pois bem. No caso concreto, adicionam-se circunstâncias que permitem 

concluir pela presença, no mínimo, do elemento subjetivo consistente na culpa 

denotativa de má fé na conduta do réu SYLVIO, a saber, as circunstâncias que versam 

sobre a atuação dos órgãos de controle – que não deixam de cumprir uma função 

pedagógica, principalmente em Prefeituras de interior e que, no caso concreto, não 

foram omissos, mas sim atuaram de modo diligente e firme, como já acima exposto. 

Em particular, o réu SYLVIO foi concreta e especificamente informado 

pelos órgãos de controle acerca das irregularidades em curso nas licitações para 

aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar. No entanto, SYLVIO não 

adotou quaisquer medidas administrativas tendentes a saná-las. Simplesmente nada fez, 

transparecendo surpreendente descaso em face da atuação da CGU e do TCU. 

Importante notar que se trata de político experiente, não sendo razoável que 

desconhecesse o significado e a função desses órgãos. 

Documento No: 23411626-259-0-1191-126-542335 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade



 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO 

82 
 

Lembro que o TCU, ainda em 22/11/2002, produziu relatório de auditoria 

(fls. 235/257 do Apenso II) que abrangeu os exercícios de 2000 e 2001, qualificando 

“como crítica a situação da execução do PNAE na Prefeitura Municipal de Macaé” (fl. 

254 do Anexo II, sem destaque no original). A comunicação ao prefeito SYLVIO foi 

entregue por AR em duas oportunidades, em maio e dezembro de 2003 (fls. 281 e 295 

do Apenso II). É certo que SYLVIO recebeu a comunicação em questão, encaminhada 

pelo Ofício n. 526/2003 (fl. 268 do Apenso II), porque a respondeu, embora apenas em 

dezembro de 2004 – logo, um ano depois da segunda entrega do referido ofício. 

As determinações contidas nesse primeiro relatório de auditoria do TCU – 

elaborado em 2002 – constituem cautelas elementares relacionadas ao zelo que o poder 

público deve ter para conferir publicidade e ampliar a concorrência entre as empresas 

potencialmente interessadas, agindo ativamente no sentido da persecução da finalidade 

legal da licitação. No entanto, essas determinações não foram atendidas pelos agentes 

públicos – notadamente, foram ignoradas por SYLVIO –, pois os mesmos vícios se 

mantiveram até o final da gestão em questão (2001 - 2004). 

Submetido o assunto ao Plenário do TCU, o colegiado, no Acórdão n. 

966/2005 (fls. 331/332 do Apenso II), seguindo o voto do Relator Ministro-Substituto 

Marcos Bemquerer Costa (fls. 319/330 do Apenso II), enxergou no conjunto de não 

conformidades graves violações à Lei de Licitações e atuação antieconômica a ensejar 

aplicação de multa, na forma dos incisos II e III do art. 58 da Lei n. 8.443/92. A 

comunicação processual a SYLVIO acerca da aplicação da multa foi entregue com AR 

no mesmo ano (fls. 333 e 340 do Apenso II). 

O réu, então chefe da Administração Municipal, não adotou sequer a mais 

fácil – embora, em geral, insuficiente – das medidas aplicáveis em casos de suspeitas de 

irregularidades: a exoneração do responsável pelo setor em questão. Pelo contrário, 

manteve a ré SIMONE como presidente da Comissão de Licitação durante toda a sua 

gestão (2001 – 2004). 
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Diante desse cenário, é incontornável concluir pela presença, no mínimo, do 

elemento subjetivo consistente na culpa denotativa de má fé na conduta do réu 

SYLVIO.  

2.2.2.3.2 Simone Marins Quaresma (presidente da Comissão de 

Licitação durante a gestão 2001 – 2004) 

Da análise do conjunto dos elementos de prova exsurge um contexto a partir 

do qual não é possível não concluir pela existência, no mínimo, do elemento subjetivo 

consistente na culpa denotativa de má fé na conduta da ré SIMONE. Em primeiro lugar, 

por se tratar da Presidente da CPL, sua atribuição precípua era realizar as licitações e 

zelar por sua licitude, isto é, deflagrando os procedimentos, selecionando e convidando 

os interessados, divulgando o instrumento convocatório, recebendo as propostas e 

julgando-as conforme a legislação de regência e primando pela ampliação da 

competição. 

No entanto, as irregularidades pertinentes ao indevido fracionamento e aos 

indícios de direcionamento das licitações não foram alvo de nenhuma medida sua, que 

continuou realizando os certames com os mesmos vícios. 

Lembro que o TCU, ainda em 22/11/2002, produziu relatório de auditoria 

(fls. 235/257 do Apenso II) que abrangeu os exercícios de 2000 e 2001, qualificando 

“como crítica a situação da execução do PNAE na Prefeitura Municipal de Macaé” (fl. 

254 do Anexo II, sem destaque no original). As comunicações processuais feitas aos 

membros da CPL SIMONE, ALESSANDRA e JORGE foram recebidas e assinadas 

pelos próprios (fls. 271/276 do Apenso II) em 2003, mesmo ano em que apresentaram 

seus esclarecimentos (fls. 284/286 do Apenso II), todos de idêntico teor. 

As determinações contidas nesse primeiro relatório de auditoria do TCU – 

elaborado em 2002 – constituem cautelas elementares relacionadas ao zelo que o poder 

público deve ter para conferir publicidade e ampliar a concorrência entre as empresas 

potencialmente interessadas, agindo ativamente no sentido da persecução da finalidade 

legal da licitação. No entanto, essas determinações não foram atendidas pelos agentes 

Documento No: 23411626-259-0-1191-126-542335 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade



 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO 

84 
 

públicos – notadamente, foram ignoradas por SIMONE –, pois os mesmos vícios se 

mantiveram até o final da gestão em questão (2001 - 2004). 

Submetido o assunto ao Plenário do TCU, o colegiado, no Acórdão n. 

966/2005 (fls. 331/332 do Apenso II), seguindo o voto do Relator Ministro-Substituto 

Marcos Bemquerer Costa (fls. 319/330 do Apenso II), enxergou no conjunto de não 

conformidades graves violações à Lei de Licitações e atuação antieconômica a ensejar 

aplicação de multa, na forma dos incisos II e III do art. 58 da Lei n. 8.443/92. As 

comunicações processuais feitas aos membros da CPL SIMONE, ALESSANDRA e 

JORGE foram recebidas e assinadas pelos próprios (fls. 341, 343 e 348 do Apenso II) 

em 2005. 

Diante desse cenário, é incontornável concluir pela presença, no mínimo, do 

elemento subjetivo consistente na culpa denotativa de má fé na conduta da ré SIMONE. 

Essa conclusão, suficiente para a responsabilização por improbidade, 

constitui um minus em relação ao dolo implicado na alegação, ventilada pelo MPF, de 

que os procedimentos licitatórios eram simplesmente montados, isto é, consistiam em 

meros simulacros artificialmente criados apenas com o intuito de forjar a realização de 

um certame inexistente, sem a realidade subjacente de nenhuma atuação do Poder 

Público no sentido de angariar o máximo de propostas de interessados e de selecionar a 

melhor. 

Reconheço que a ausência de assinaturas dos licitantes presentes na ata das 

sessões, em conjunto com os erros grosseiros14 contidos ocorridos nos Convites n. 

944/2001 e n. 1.241/2002, aponta nesse sentido. Com efeito, a CGU, na Nota Técnica n. 

1019, de 30/12/2002 (fls. 298/301 do Apenso II), já fizera notar a “ausência de 

documentação que comprove a efetiva realização dos certames”. Ora, uma 

documentação que não se presta sequer a subsidiar o juízo acerca da efetiva realização 

dos certames inobserva formalidades essenciais e não propicia o “adequado grau de 

                                                           
14 Conforme ventilado à fl. 4125 das alegações finais do MPF e abaixo esmiuçados. 
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certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados” (art. 2º, parágrafo único, 

VIII e IX, Lei n. 9.784/99). 

No entanto, ao analisar as 05 empresas que mais teriam participado dos 49 

certames realizados pela CPL presidida por SIMONE entre os anos de 2002 e 2004 

(vide Tabela II, às fls. 4114/4116v das alegações finais do MPF), é difícil não se 

convencer de que a presidente da CPL não tenha agido com consciência e vontade para 

beneficiar VIEIRA E PESSANHA LTDA. Para tanto, seria necessário admitir extremo 

descaso com o desempenho de suas atribuições, o que redundaria no reconhecimento de 

culpa denotativa de má fé. 

L B DE BARROS MOUTINHO BAR E MERCEARIA – ME (convidada 

em 10 licitações, entre os anos 2001 e 2002), S Q DOS SANTOS ME (convidada em 21 

licitações, entre os anos 2001 e 2003) e E T SILVA BAR ME (convidada em 25 

licitações, entre os anos 2002 e 200415), embora se tratem de empresas dotadas de 

realidade econômica, tiveram seus dados usados sem conhecimento ou autorização de 

quem de direito, inclusive mediante falsificação de assinaturas, conforme demonstrado 

acima. Por sua vez, DISTRIBUIDORA PALÁCIO DE MACAÉ LTDA (convidada em 

27 licitações, entre os anos de 2001 e 200416) é uma “empresa fantasma” e JOSUÉ S 

SILVA (convidada em 24 licitações, entre os anos 2001 e 2003) seria um bar, cujas 

diligências das autoridades sequer conseguiram constatar efetivo funcionamento. 

Além dessas conclusões acerca das empresas supostamente concorrentes de 

VIEIRA E PESSANHA LTDA, retomo as situações exemplares dos erros grosseiros 

ocorridos nos Convites n. 944/2001 e n. 1241/2002. Conforme ventilado à fl. 4125 das 

alegações finais do MPF, no Convite n. 944/2001, há desencontro total entre as 

empresas que teriam recebido os convites e aquelas que teriam comparecido à sessão, 

sendo que, como sempre, não consta assinaturas dos licitantes suspostamente presentes, 

mas apenas as de SIMONE, ALESSANDRA e JORGE (fls. 42/43 do Apenso III). 

                                                           
15 Ainda foi convidada em outras 6 licitações, mas já na gestão seguinte, quando SIMONE não era mais 
presidente da CPL. 
16 Ainda foi convidada em outras 10 licitações, mas já na gestão seguinte, quando SIMONE não era mais 
presidente da CPL. 
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Por sua vez, no Convite n. 1241/2002, a proposta de preço supostamente 

apresentada por E T SILVA BAR ME tem dois carimbos superpostos, um de E T 

SILVA BAR ME, outro de L B DE BARROS MOUTINHO BAR E MERCEARIA – 

ME (fl. 24 do Apenso 4). A proposta está assinada por SIMONE. A superposição de 

carimbos induz pensar que o “proponente” estava de posse de diversos carimbos de 

empresas – situação obviamente inusitada e sugestiva de irregularidades – e selecionou 

o carimbo errado, sem se dar o trabalho sequer de elaborar outra versão da proposta, 

dessa vez com o carimbo certo. Talvez, porque estivesse certo de que a irregularidade 

flagrante não seria alvo de controle em razão do total descaso da Comissão de Licitação. 

Ou porque em conluio. 

Realmente, para que uma presidente de CPL exerça suas atribuições por 

quatro anos sem adotar quaisquer medidas minimamente efetivas para garantir a lisura 

dos procedimentos que preside, das duas, uma: ou bem age com dolo ou bem age com 

culpa denotativa de má fé. Nesta última hipótese, distinta do dolo, ter-se-ia uma postura 

de passividade total e absurda do agente público, que deixa de adotar cautelas mínimas 

para se certificar acerca (i) da realidade econômica – aplicável aos casos de “empresas 

fantasmas” – e (ii) da regularidade da representação das licitantes – aplicável aos casos 

em que os dados foram usados sem conhecimento ou autorização dos verdadeiros 

titulares das empresas. 

Assim, ainda que a ausência de conluio com outros agentes interessados em 

direcionar as licitações para VIEIRA E PESSANHA LTDA seja, em tese, admissível, a 

outra hipótese é quase tão reprovável quanto – e, certamente, justifica a sanção por ato 

de improbidade administrativa. Registro que o cenário, por certo, não permite o 

tratamento da conduta de SIMONE como mera imperícia ou inabilidade, justificável por 

desconhecimento ou ausência de preparo para o desempenho da função. Não: o cenário 

envolve vícios tão grotescos que, associados ao pouco caso diante da atuação dos 

órgãos de controle, torna impossível não associar à conduta de SIMONE o desvalor 

moral próprio aos atos de improbidade. 
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2.2.2.3.3 Alessandra Morais Maia, Jorge Manoel Nunes Pereira e 

Jacqueline Teixeira de Abreu (membros da Comissão de Licitação na gestão 2001 

– 2004) 

ALESSANDRA, JORGE e JACQUELINE foram membros da Comissão de 

Licitação presidida por SIMONE, na gestão 2001 – 2004, embora JORGE, apenas nos 

anos de 2001 e 2003, e JACQUELINE, nos anos de 2002 e 2004. Durante o período em 

que integraram a Comissão, todos as atas de sessões de julgamento de propostas estão 

assinadas pelos respectivos membros. 

Indico, a título de exemplo, um Convite a cada ano: no ano de 2001, a ata da 

sessão de julgamento do Convite n. 845/01 está assinada por SIMONE, ALESSANDRA 

e JORGE (fl. 95 do Apenso III); no ano de 2002, a ata da sessão de julgamento do 

Convite n. 499/02 está assinada por SIMONE, ALESSANDRA e JACQUELINE (fl. 

159 do Apenso III); no ano de 2003, a ata da sessão de julgamento do Convite n. 

517/2003 está assinada por SIMONE, ALESSANDRA e JORGE (fl. 209 do Apenso 7); 

no ano de 2004, a ata da sessão de julgamento do Convite n. 514/04 está assinada por 

SIMONE, ALESSANDRA e JACQUELINE (fl. 12 do Apenso 3). 

A atribuição precípua desses servidores era realizar as licitações e zelar por 

sua licitude, isto é, deflagrando os procedimentos, selecionando e convidando os 

interessados, divulgando o instrumento convocatório, recebendo as propostas e 

julgando-as conforme a legislação de regência e primando pela ampliação da 

competição. Ainda que a direção dos trabalhos fosse da Presidência da Comissão de 

Licitação – isto é, de SIMONE –, aplica-se aos demais servidores que a integravam o 

mesmo raciocínio quanto ao elemento subjetivo: ou bem agiram com dolo, ou bem com 

culpa denotativa de má fé, dado o extremo descaso e desídia que seria necessário para, 

na ausência de efetivo conluio, realizar procedimentos licitatórios com vícios tão 

gritantes. 

Lembro que o relatório de auditoria produzido pelo TCU em 2002 (fls. 

235/257 do Apenso II), tantas vezes mencionado e que qualificou como crítica a 

situação da execução do PNAE na Prefeitura Municipal de Macaé, também teve as 
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respectivas determinações cientificadas aos membros da Comissão de Licitação. As 

comunicações processuais feitas a SIMONE, ALESSANDRA e JORGE foram 

recebidas e assinadas pelos próprios (fls. 271/276 do Apenso II) em 2003, mesmo ano 

em que apresentaram seus esclarecimentos (fls. 284/286 do Apenso II), todos de 

idêntico teor. 

Após, com o Acórdão n. 966/2005 (fls. 331/332 do Apenso II), houve 

aplicação de multa aos responsáveis – SYLVIO, SIMONE, ALESSANDRA e JORGE. 

As comunicações processuais feitas aos membros da CPL SIMONE, ALESSANDRA e 

JORGE foram recebidas e assinadas pelos próprios (fls. 341, 343 e 348 do Apenso II) 

em 2005. JORGE chegou a pagar sua multa e a ter a respectiva quitação declarada (fls. 

356 do Apenso II). 

Portanto, o reconhecimento do elemento subjetivo necessário à 

responsabilização por ato de improbidade é reforçado para aqueles – ALESSANDRA e 

JORGE – que chegaram a ser instados a se adequar e, depois, sancionados pela atuação 

do TCU. Nada obstante, como acima exposto, o fato de integrar a Comissão de 

Licitação e de tomar parte ativa, no mínimo, na lavratura das atas das sessões de 

julgamento, se mostra suficiente para reconhecer, também, o elemento subjetivo da 

culpa denotativa de má fé – se não do dolo – de JACQUELINE. 

2.2.2.3.4 Riverton Mussi Ramos (Prefeito Municipal na gestão 2005 – 

2008) 

Para a responsabilização por ato de improbidade administrativa lesivo ao 

erário, lembro ser necessária a existência de indício sério de que o agente público tenha 

se conduzido com dolo ou com culpa denotativa de má-fé, tendo em vista que a lei de 

improbidade administrativa visa a punir o agente público desonesto ou imoral e não 

aquele imperito ou inábil (TRF2, Remessa Necessária n. 0002624-44.2009.4.02.5002, 

Quinta Turma Especializada, DJe 09/11/2018). 

O contexto permite concluir pela existência, no mínimo, do elemento 

subjetivo consistente na culpa denotativa de má fé na conduta do réu RIVERTON. Essa 
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conclusão não se sustenta meramente em sua posição de chefe do Poder Executivo 

Municipal na gestão 2005 – 2008, o que significaria inaceitável responsabilidade 

objetiva, tampouco depende de uma ficção que postule que o ocupante do topo 

hierárquico de uma organização tudo sabe – ou deva saber – acerca de seu 

funcionamento. 

Talvez, até mesmo o fato de RIVERTON ter homologado os 29 

procedimentos licitatórios (vide Tabela IV, às fls. 4127v/4130 das alegações finais do 

MPF) não fosse suficiente para reconhecer a presença do elemento subjetivo necessário 

à responsabilização por ato de improbidade, uma vez que na pessoa do Chefe do 

Executivo se afunila parte significativa da produção de atos da burocracia municipal, 

havendo dúvida razoável acerca da capacidade de uma pessoa checar essa 

documentação e apurar, por sua própria iniciativa, vícios procedimentais – ainda que, é 

bem verdade, os vícios que eivaram as licitações em questão fossem grosseiros, a 

exemplo da ausência de assinatura dos licitantes presentes nas sessões de julgamento. 

Pois bem. No caso concreto, adicionam-se circunstâncias que permitem 

concluir pela presença, no mínimo, do elemento subjetivo consistente na culpa 

denotativa de má fé na conduta do réu RIVERTON, a saber, as circunstâncias que 

versam sobre (i) a atuação dos órgãos de controle – que não deixam de cumprir uma 

função pedagógica, principalmente em Prefeituras de interior e que, no caso concreto, 

não foram omissos, mas sim atuaram de modo diligente e firme, como já acima exposto 

– e sobre (ii) o próprio histórico do réu como integrante do CAE. 

Quanto ao item (i), o réu RIVERTON foi concreta e especificamente 

informado pelos órgãos de controle acerca das irregularidades em curso nas licitações 

para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar. Lembro que a 

determinação, oriunda do Acórdão n. 966/2005 do TCU (fls. 331/332 do Apenso II), 

dirigida ao Município para que regularizasse os procedimentos licitatórios foi 

endereçada e recebida pelo Chefe do Executivo recém-eleito, a saber, RIVERTON. A 

comunicação foi recebida por AR (fls. 337 e 340 do Apenso II). 
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As determinações realizadas pelo Acórdão n. 966/2005, que repisam aquelas 

contidas no primeiro relatório de auditoria do TCU – lembro, elaborado em 2002 – 

constituem cautelas elementares relacionadas ao zelo que o poder público deve ter para 

garantir a publicidade e a concorrência entre as empresas potencialmente interessadas, 

agindo ativamente no sentido da legalidade do certame. No entanto, essas 

determinações não foram atendidas pelo Município, devidamente cientificado na 

pessoa de seu então prefeito RIVERTON, pois os mesmos vícios se mantiveram até 

2006, apesar da constituição, pela nova gestão, de uma nova CPL, dessa vez 

presidida por JOÃO LUIS e composta por JUCEIMARCIA, PAULO e 

WANDECI. 

Quanto ao item (ii), o réu RIVERTON foi membro do CAE, nomeado ainda 

pelo réu SYLVIO em 200017 (fl. 68 do Apenso II). O CAE é órgão colegiado de caráter 

fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, composto da forma do art. 

18 da Lei n. 11.947/2009, cujas atribuições, descritas no art. 19 da mesma Lei, incluem 

acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar. 

Inclusive, em depoimento judicial, RIVERTON afirmou que a questão do 

fracionamento das aquisições “já era um cobrança do Conselho na época da gestão de 

Sylvio” – confirmando que era previamente de seu conhecimento o debate acerca da 

irregularidade em questão. 

O princípio da continuidade administrativa, ventilado por RIVERTON em 

sede de alegações finais (fl. 4245), implica apenas em reconhecer a existência de 

políticas de estado (em contraposição a políticas de governo) e na inadequação de 

mudanças bruscas, que desestabilizem o funcionamento da máquina administrativa e 

possam causar solução de continuidade no serviço público. No entanto, obviamente, não 

implica em nenhum compromisso com irregularidades eventualmente praticadas na 

gestão anterior: devem ser mantidas as boas práticas e corrigidos os desvios. Sem 

sombra de dúvida, a situação das licitações realizadas pelo Município para aquisição de 

gêneros alimentícios para merenda escolar merecia atuação saneadora do Prefeito 

                                                           
17 Registro que o réu SYLVIO foi reeleito para a gestão de 2001 – 2004, de modo que já exercia mandato 
em 2000. 
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recém-eleito para a gestão de 2005 – 2008 – ainda mais quando se leva em consideração 

que RIVERTON foi, logo no início de sua gestão, notificado formalmente acerca das 

irregularidades e da sanção aplicada pelo TCU, além de ter um histórico de participação 

no CAE e, portanto, de familiaridade com a questão do PNAE. Desse modo, bem visto 

o cenário de irregularidades, “a manutenção de procedimentos, contratos e 

fornecedores em curso na gestão anterior” certamente não indica atuação de boa-fé, 

diferentemente da afirmação contida em alegações finais (fl. 4245). 

Diante desse cenário, é incontornável concluir pela presença, no mínimo, do 

elemento subjetivo consistente na culpa denotativa de má fé na conduta do réu 

RIVERTON.  

2.2.2.3.5 João Luis de Faria (presidente da Comissão de Licitação na 

gestão 2005 – 2008) 

Da análise do conjunto dos elementos de prova exsurge um contexto a partir 

do qual não é possível não concluir pela existência, no mínimo, do elemento subjetivo 

consistente na culpa denotativa de má fé na conduta do réu JOÃO LUIS. Em primeiro 

lugar, por se tratar do Presidente da CPL na nova gestão de 2005 – 2008, sua atribuição 

precípua era realizar as licitações e zelar por sua licitude, isto é, deflagrando os 

procedimentos, selecionando e convidando os interessados, divulgando o instrumento 

convocatório, recebendo as propostas e julgando-as conforme a legislação de regência e 

primando pela ampliação da competição. 

No entanto, ao assumir seu posto e se deparar com o estado de coisas 

altamente precário da realização das licitações para aquisição de gêneros alimentícios 

para merenda escolar, JOÃO LUIS nada fez para corrigi-lo: pelo contrário, deu plena 

continuidade aos trâmites equivocados tal qual eram feitos pela gestão anterior. Seria de 

se esperar que a nova gestão aproveitasse a oportunidade e, sem compromisso com os 

erros alheios, promovesse as adequações cabíveis. Acerca do princípio da continuidade 

administrativa, remeto às considerações acima tecidas, pertinentes ao réu RIVERTON 

(item 2.2.2.3.4). 
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Noto que as irregularidades eram patentes e macroscópicas: sequer eram 

efetivamente feitos quaisquer convites às empresas potencialmente interessadas, num 

descumprimento frontal da legislação de regência. Aliás, numa modalidade de licitação 

denominada ‘convite’, não há como sustentar que os agentes públicos envolvidos não 

imaginassem que o respectivo procedimento incluía o ato de ‘convidar’ empresas – ato 

esse que nunca ocorreu. Consigno que a modalidade ‘convite’, sendo aquela de menor 

publicidade e rigor formal, faz recair sobre o gestor público o ônus da escolha das 

convidadas, de modo que acaba por exigir uma postura ativa por parte da 

Administração, que deve ter conhecimento acerca da idoneidade, capacidade e interesse 

dos convidados em efetivamente participarem do certame, atendendo ao chamamento da 

Comissão. 

Lembro que os vícios arguidos pelo MPF consistentes na ausência do 

número mínimo de licitantes (art. 22, §§ 3º e 7º, Lei n. 8.666/1993) e na não convocação 

de novos interessados (art. 22, §6º, Lei n. 8.666/93) perdem sentido diante da 

constatação de que a Comissão de Licitação sequer efetuava convites a quaisquer 

possíveis interessados, limitando-se a fixar os convites em um quadro situado na 

Prefeitura. Esse fato já constava das explicações fornecidas pela CPL a órgãos de 

controle (vide fl. 252 do Apenso II18) e foi corroborada pelos depoimentos dos réus em 

juízo. 

Diante desse cenário, é incontornável concluir pela presença, no mínimo, do 

elemento subjetivo consistente na culpa denotativa de má fé na conduta do réu JOÃO 

LUIS. 

Essa conclusão, suficiente para a responsabilização por improbidade, 

constitui um minus em relação ao dolo implicado na alegação, ventilada pelo MPF, de 

que os procedimentos licitatórios eram simplesmente montados, isto é, consistiam em 

meros simulacros artificialmente criados apenas com o intuito de forjar a realização de 

                                                           
18 Consta a transcrição de reunião com a CPL, que afirmou que “infelizmente o mercado local é reduzido, 
os avisos são colocados em quadro (situado em andar superior de prédio da Prefeitura, com pouca 
visibilidade) e ocorria divulgação anual de chamada de empresas, em jornal local, sem contatos outros, 
pelo menos telefônicos, de pesquisa de interessados”, 
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um certame inexistente, sem a realidade subjacente de nenhuma atuação do Poder 

Público no sentido de angariar o máximo de propostas de interessados e de selecionar a 

melhor. 

Reconheço que a ausência de assinaturas dos licitantes presentes na ata das 

sessões aponta nesse sentido. É importante notar que nenhuma das 29 atas dos 29 

certames estão assinadas por nenhum dos licitantes supostamente presentes – logo, não 

se trata de lapsos ocasionais, mais de omissão total, sistêmica, o que reforça a aparência 

de mera montagem. Com efeito, a CGU, na Nota Técnica n. 1019, de 30/12/2002 (fls. 

298/301 do Apenso II), já fizera notar a “ausência de documentação que comprove a 

efetiva realização dos certames”. Ora, uma documentação que não se presta sequer a 

subsidiar o juízo acerca da efetiva realização dos certames inobserva formalidades 

essenciais e não propicia o “adequado grau de certeza, segurança e respeito aos 

direitos dos administrados” (art. 2º, parágrafo único, VIII e IX, Lei n. 9.784/99). 

No entanto, ao analisar as 06 empresas que teriam participado dos 29 

certames realizados pela Comissão de Licitação presidida por JOÃO LUIS entre os anos 

de 2005 e 2006 (vide Tabela IV, às fls. 4127v/4130 das alegações finais do MPF), é 

difícil não se convencer de que o presidente da CPL não tenha agido com consciência e 

vontade para beneficiar VIEIRA E PESSANHA LTDA. Para tanto, seria necessário 

admitir extremo descaso com o desempenho de suas atribuições, o que redundaria no 

reconhecimento de culpa denotativa de má fé. 

E T SILVA BAR ME (convidada em 06 licitações, no ano de 200519) e 

SONEU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (convidada em 05 licitações, no ano de 

2005), embora se tratem de empresas dotadas de realidade econômica, tiveram seus 

dados usados sem conhecimento ou autorização de quem de direito, inclusive mediante 

falsificação de assinaturas, conforme demonstrado acima. Por sua vez, 

DISTRIBUIDORA PALÁCIO DE MACAÉ LTDA (convidada em 10 licitações, no ano 

                                                           
19 A empresa constou como convidada em outras 25 licitações realizadas durante a gestão anterior, 
quando JOÃO LUIS ainda não era presidente da CPL. 
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de 200520) é uma “empresa fantasma” e R D DE SOUZA ME (convidada em 05 

licitações, no ano de 200521), além de ter encerrado suas atividades antes das licitações 

realizadas em 2005, aparentemente funcionava como um depósito de bebidas, negócio 

que, segundo regras de experiência, não se compatibiliza com o fornecimento de 

gêneros alimentícios para merenda escolar. 

Mas as empresas que mais constaram como participantes dos certames 

foram NOGUEIRA E MATOS GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA e FF DIAS ME, 

que constaram como convidadas nos 19 convites realizados no ano de 2006. A primeira, 

é “empresa irmã” de VIEIRA E PESSANHA LTDA, enquanto a segunda participou de 

modo meramente figurativo – e, aparentemente, por vezes, sem a vênia do titular –, 

como já explicitado acima, de modo que o caráter concorrencial desses certames foi 

certamente nulo. 

Realmente, para que um presidente de Comissão de Licitação assuma esse 

cargo e exerça suas atribuições sem adotar quaisquer medidas minimamente efetivas 

para garantir a lisura dos procedimentos que preside, das duas, uma: ou bem age com 

dolo ou bem age com culpa denotativa de má fé. Nesta última hipótese, distinta do dolo, 

ter-se-ia uma postura de passividade total e absurda do agente público, que deixa de 

adotar cautelas mínimas para se certificar acerca (i) da realidade econômica – aplicável 

aos casos de “empresas fantasmas” –, (ii) da regularidade da representação das licitantes 

– aplicável aos casos em que os dados foram usados sem conhecimento ou autorização 

dos verdadeiros titulares das empresas e (iii) da ausência de ligações de fato entre as 

empresas concorrentes – aplicável aos casos de “empresas irmãs”. 

Assim, ainda que a ausência de conluio com outros agentes interessados em 

direcionar as licitações para VIEIRA E PESSANHA LTDA seja, em tese, admissível, a 

outra hipótese é quase tão reprovável quanto – e, certamente, justifica a sanção por ato 

de improbidade administrativa. Registro que o cenário, por certo, não permite o 

                                                           
20 A empresa constou como convidada em outras 27 licitações realizadas durante a gestão anterior, 
quando JOÃO LUIS ainda não era presidente da CPL. 
21 A empresa constou como convidada em outras 14 licitações realizadas durante a gestão anterior, 
quando JOÃO LUIS ainda não era presidente da CPL 
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tratamento da conduta de JOÃO LUIS como mera imperícia ou inabilidade, justificável 

por desconhecimento ou ausência de preparo para o desempenho da função. Não: o 

cenário envolve vícios tão grotescos que se faz impossível não associar à conduta de 

JOÃO LUIS o desvalor moral próprio aos atos de improbidade. 

2.2.2.3.6 Juceimarcia Pinto Vaz, Paulo Cesar Rozendo Gonçalves, 

Wandeci Carneiro da Silva (membros da Comissão de Licitação na gestão 2005 – 

2008) 

JUCEIMARCIA, PAULO e WANDECI foram membros da Comissão de 

Licitação presidida por JOÃO LUIS na gestão 2005 – 2008, no período de interesse dos 

certames em questão, que se estende até 2006 – embora JUCEIMARCIA, apenas no ano 

de 2005, e WANDECI, no ano de 2006. Durante o período em que integraram a 

Comissão, todos as atas de sessões de julgamento de propostas estão assinadas pelos 

respectivos membros. 

Indico, a título de exemplo, um Convite a cada ano: no ano de 2005, a ata da 

sessão de julgamento do Convite n. 171/2005 está assinada por JOÃO LUIS, PAULO e 

JUCEIMARCIA (fl. 190 do Apenso V); no ano de 2006, a ata da sessão de julgamento 

do Convite n. 379/2006 está assinada por JOÃO LUIS, PAULO e WANDECI (fl. 225 

do Apenso 10). 

A atribuição precípua desses servidores era realizar as licitações e zelar por 

sua licitude, isto é, deflagrando os procedimentos, selecionando e convidando os 

interessados, divulgando o instrumento convocatório, recebendo as propostas e 

julgando-as conforme a legislação de regência e primando pela ampliação da 

competição. Ainda que a direção dos trabalhos fosse da Presidência da Comissão de 

Licitação – isto é, de JOÃO LUIS –, aplica-se aos demais servidores que a integravam o 

mesmo raciocínio quanto ao elemento subjetivo: ou bem agiram com dolo, ou bem com 

culpa denotativa de má fé, dado o extremo descaso e desídia que seria necessário para, 

na ausência de efetivo conluio, realizar procedimentos licitatórios com vícios tão 

gritantes. 
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Reitero que o fato de integrarem a Comissão de Licitação e de tomarem 

parte ativa, no mínimo, na lavratura das atas das sessões de julgamento, se mostra 

suficiente para reconhecer, também, o elemento subjetivo da culpa denotativa de má fé 

– se não do dolo – de JUCEIMARCIA, PAULO e WANDECI. 

2.2.2.3.7 Benedito Borba Pessanha, Jobel Lopes Vieira, Luiz Fernando 

Borba Pessanha e João Batista Silva Correa 

BENEDITO e JOBEL são cunhados22 e sócios de VIEIRA E PESSANHA 

LTDA., empresa diretamente beneficiada pelas 78 licitações/dispensas em questão. 

BENEDITO, por sua vez, é irmão de LUIZ FERNANDO, que atuava como contador e é 

sócio do escritório “Exata Contabilidade” juntamente com JOÃO BATISTA, que era 

seu antigo funcionário. Posteriormente, mais ou menos em 2000/2001, LUIZ 

FERNANDO deixou a atividade de contador e passou a se dedicar à carreira política e à 

advocacia, vindo a ser eleito vereador (vide informações contidas nos depoimentos 

extrajudiciais dos réus em questão, às fls. 1423/1434). 

Da análise do conjunto dos elementos de prova exsurge um contexto a partir 

do qual não é possível não concluir pela existência do elemento subjetivo doloso na 

conduta dessa constelação de réus – BENEDITO, JOBEL, LUIZ FERNANDO e JOÃO 

BATISTA –, em torno dos quais se aglutinam pelo menos 09 do total de 13 empresas 

que constam como concorrentes nas 78 licitações relacionadas ao objeto do feito. Essas 

empresas são as 12 examinadas no item 2.2.2.2 somadas à própria VIEIRA E 

PESSANHA LTDA. 

Dessas 13 empresas, que participaram de 78 licitações/dispensas para 

aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar durante 06 anos, as únicas que 

não apresentam ligação com os réus em questão são ALINEMAR COMÉRCIO LTDA 

(consta como convidada em apenas 03 licitações, no ano de 2002), CURUMIM 

EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (consta como convidada em apenas 02 

licitações, no ano de 2002), R D DE SOUZA ME (consta como convidada em 19 

                                                           
22 BENEDITO é casado com a irmã de JOBEL, Joelma Maria Lopes Vieira Pessanha, de acordo com o 
depoimento extrajudicial de JOBEL (fls. 1423/1425). 
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licitações, entre os anos 2003 e 2005) e SONEU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

(consta como convidada em apenas 5 licitações, no ano de 2005). Dessas, a única cuja 

participação nas licitações não apresenta indícios de irregularidades é CURUMIM, cuja 

participação foi ínfima. Acerca das irregularidades, remeto ao item 2.2.2.2. 

Todas as outras 09 empresas são, de um jeito ou de outro, ligadas a esse 

grupo de réus, unidos por laços familiares e negócios em comum23 – tanto que suas 

defesas em juízo são harmônicas e patrocinadas pelos mesmos profissionais. Essas 

ligações se dão: i) por intermédio da clientela do escritório “Exata Contabilidade”, 

sejam empresas com realidade econômica, cujos dados foram usados à revelia de quem 

de direito – situação na qual se enquadram L B DE BARROS MOUTINHO BAR E 

MERCEARIA – ME (1), S Q DOS SANTOS ME (2) e E T SILVA BAR ME (3) –, seja 

empresa que não foi localizada pelas autoridades, cujas atividades não se 

compatibilizavam com o fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar – 

situação na qual se enquadram JOSUÉ S SILVA (4); ii) por meio da presença de alguns 

dos réus em seus atos constitutivos, sejam como sócios – situação na qual se enquadram 

DISTRIBUIDORA PALÁCIO DE MACAÉ LTDA (5) –, sejam como testemunhas – 

situação na qual se enquadra J C D S LOUREIRO REPRESENTAÇÕES LTDA (6); iii) 

em razão de a empresa ter como sócias as mães de dois réus, sendo geridas pelos 

próprios réus – situação na qual se enquadra NOGUEIRA E MATOS GENEROS 

ALIMENTÍCIOS LTDA (7); ou, finalmente, em decorrência de iv) a empresa ser de 

titularidade pessoa cuja principal fonte de renda advém de posto de trabalho humilde 

junto à Prefeitura de Macaé e que mantém relação pessoal e comercial com alguns réus 

– situação na qual se enquadra FF DIAS ME. A nona empresa é a própria VIEIRA E 

PESSANHA LTDA (09), que também era cliente do escritório “Exata Contabilidade”. 

A admissão de que um tal cenário ocorreu sem a participação consciente e 

volitiva (dolosa) dos réus conduziria à conclusão absurda de que todas essas 

                                                           
23 As relações familiares e os negócios estão tão imbricados que as mães de BENEDITO e JOBEL constam 
como sócias de empresa que é administrada por estes (NOGUEIRA E MATOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
LTDA), sendo de se imaginar que a iniciativa empresarial seja dos filhos, não das duas senhoras, que 
apenas concordaram em assinar os papeis e em constar formalmente como sócias. Lembrando que 
BENEDITO é irmão de LUIZ FERNANDO, de quem JOÃO BATISTA foi funcionário por anos. 
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coincidências, que culminaram com a vitória de VIEIRA E PESSANHA LTDA em 78 

licitações, foram obra do acaso ou de terceiros benfeitores que agissem ilegalmente para 

beneficiar não a si mesmos, mas à própria VIEIRA E PESSANHA LTDA. Noves fora 

essa hipótese absurda, a única explicação plausível para um tal cenário é, realmente, o 

modus operandi descrito pelo MPF: LUIZ FERNANDO e JOÃO BATISTA tinham 

acesso aos dados e carimbos de diversas empresas em razão de sua atuação como 

contadores e os usaram à revelia de quem de direito para forjar concorrência nas 

licitações direcionadas em favor da empresa de BENEDITO e JOBEL – concorrência 

forjada essa que também contou com o expediente de “empresas fantasmas” criadas 

pelos réus, eventualmente com a presença de “laranjas”, tudo isso em conluio com os 

agentes públicos da Comissão de Licitação ou, no mínimo, contando com a grave 

desídia desses. 

As alegações finais dos réus (fls. 4178/4198) discorrem sobre a merenda 

escolar em Macaé e negam o direcionamento das licitações para VIEIRA E 

PESSANHA LTDA. Quanto ao uso de dados de clientes do escritório de contabilidade, 

afirmou que nenhum dos representantes das empresas acusou formalmente JOÃO 

BATISTA ou LUIZ FERNANDO (item 25 das alegações à fl. 4185). Realmente. Quem 

os acusa formalmente é o MPF. Aliás, os titulares desses negócios não tinham 

conhecimento do uso dos dados de suas empresas, tampouco sofreram prejuízo com o 

mesmo – salvo o inconveniente de ter que depor extrajudicial e judicialmente. Mas da 

ausência de “acusação formal” por parte dos titulares das empresas não se extrai 

consequência favorável aos réus. 

A alegação de que Lúcia Balbina de Barros Moutinho (item 26 das 

alegações à fl. 4185) não administrava a sociedade L B DE BARROS MOUTINHO 

BAR E MERCEARIA – ME, mas sim seu falecido companheiro, tampouco é relevante, 

porque Lúcia afirmou com veemência que as assinaturas constantes dos procedimentos 

licitatórios não são nem suas, nem dele. 

Finalmente, quanto à afirmação de que nenhuma “das testemunhas 

conseguiu provar qualquer ato de má-fé por parte dos réus” (fl. 4186), tenho que lhe 
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assiste razão: afinal, a prova da má-fé dos réus é oriunda da valoração do conjunto dos 

elementos de prova – no caso, notadamente da prova documental –, não exclusivamente 

da prova testemunhal. Essa afirmação leva a crer que os réus sustentam uma espécie de 

tarifação, onde o único meio de prova admitido seria o depoimento da testemunha 

direta, que, compromissada, dissesse algo como “– Eu vi JOÃO BATISTA e LUIZ 

FERNANDO usando os dados e carimbos de minha empresa para, em conluio com 

BENEDITO e JOBEL, forjarem a existência de empresas concorrentes”. Naturalmente, 

a teoria da prova não comporta um tal pensamento. 

O réu BENEDITO, especificamente, estava à frente das licitações da 

empresa VIEIRA E PESSANHA LTDA, narrando, em seu depoimento judicial, que ia à 

Prefeitura pegar os convites e participava das sessões de julgamento. Logo, sua atuação 

era a mais aparente externamente, nada havendo de peculiaridade que permita afastar a 

conclusão pela presença do elemento subjetivo doloso. Ademais, é incontroverso que 

administrava a empresa NOGUEIRA E MATOS juntamente com JOBEL e que essa 

empresa, cujas sócias são as mães dos réus em questão, disputou 19 licitações no ano de 

2006. Ora, é de conhecimento comum que duas empresas (VIEIRA E PESSANHA e 

NOGUEIRA E MATOS) administradas pelas mesmas pessoas “disputando” um mesmo 

pleito servem apenas para conferir aparência de concorrência. Em seu depoimento 

judicial, o réu relatou que, de fato, apresentava propostas pelas duas empresas, o que 

torna ainda mais evidente sua consciência e vontade em atuar no sentido do 

direcionamento das licitações para VIEIRA E PESSANHA LTDA. 

O réu JOBEL, por sua vez, participava das licitações não externamente, mas 

internamente, na elaboração das propostas a serem apresentadas. Ainda que não atuasse 

ostensivamente, considero não ser plausível que JOBEL não tomasse conhecimento  e 

parte do esquema em questão, sobretudo considerando que, na qualidade de sócio de 

VIEIRA E PESSANHA LTDA, auferiu as vantagens decorrentes do direcionamento das 

licitações para VIEIRA E PESSANHA LTDA. Além disso, não era sócio meramente 

figurativo, mas, sim, atuava na gestão da empresa, sendo que apenas a divisão interna de 

tarefas lhe reservou papel menos ostensivo. Mais: é incontroverso que administrava a 

empresa NOGUEIRA E MATOS juntamente com BENEDITO e que essa empresa, 
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cujas sócias são as mães dos réus em questão, disputou 19 licitações no ano de 2006 – 

isto é, duas empresas administradas pelas mesmas pessoas em um pleito servem apenas 

para conferir aparência de concorrência. Ainda que tenha afirmado, em depoimento 

judicial, que desconhecia o fato de que NOGUEIRA E MATOS participou de licitações, 

considero que essa afirmação não possui poder de convencimento. Isso porque, se assim 

fosse, estaria em jogo uma quebra de confiança nada insignificante entre os sócios e 

cunhados BENEDITO e JOBEL, a implicar até mesmo conflito de interesses e 

estratégias defensivas distintas. No entanto, noto que as defesas dos sócios e cunhados é 

patrocinada pelos mesmos profissionais, o que denota a harmonia e permanência da 

relação entre eles. 

O réu LUIZ FERNANDO, em particular, exerceu o papel de elo de ligação 

entre os sócios de VIEIRA E PESSANHA LTDA – seu irmão, BENEDITO, e 

respectivo cunhado, JOBEL – e o contador JOÃO BATISTA, seu ex-funcionário que 

veio a se tornar seu sócio e que toca o serviço no escritório “Exata Contabilidade”. O 

fato de ter se afastado desse escritório para exercer atividade política e advocacia não 

lhe confere álibi algum, uma vez que sua esfera de influência sobre o escritório se 

manteve. Por sua vez, o fato de que se retirou formalmente da “empresa fantasma” 

PALÁCIO DE MACAÉ para dar lugar ao ingresso de pessoa submetida a relação de 

subalternidade e hierarquia social – sua empregada doméstica, Inês Maria – indica 

contexto próprio do uso de “laranjas”, quando ao agente não interessa atuar 

ostensivamente num negócio, por uma razão ou por outra, geralmente movido por 

interesses ilícitos. A relação de amizade do irmão de Inês com JOÃO BATISTA não 

altera essa conclusão e, na verdade, a reforça, uma vez que o próprio JOÃO BATISTA 

foi funcionário de LUIZ FERNANDO e, portanto, a relação entre eles guarda também 

essa marca de subordinação. Ademais, LUIZ FERNANDO consta como testemunha, 

juntamente com JOÃO BATISTA, nos atos constitutivos de outra “empresa fantasma”, 

J C D S LOUREIRO. 

O réu JOÃO BATISTA, finalmente, além de ser detentor dos dados e 

carimbos necessários para forjar a participação de empresas à revelia de quem de 

direito, consta como sócio fundador da “empresa fantasma” PALÁCIO DE MACAÉ 
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juntamente com LUIZ FERNANDO, passando, após a saída formal deste, a ter 

sociedade com Inês Maria, empregada doméstica de LUIZ FERNANDO, que é também 

irmã de um amigo de JOÃO BATISTA. Chegou a afirmar em seu depoimento judicial 

que participou de licitações como representante da empresa PALÁCIO DE MACAÉ, 

cuja realidade econômica foi descartada. Ademais, JOÃO BATISTA consta como 

testemunha, juntamente com LUIZ FERNANDO, nos atos constitutivos de outra 

“empresa fantasma”, J C D S LOUREIRO. Enfim, nada há de peculiaridade que permita 

afastar a conclusão de que agiu com consciência e vontade no sentido do 

direcionamento das licitações para VIEIRA E PESSANHA LTDA. 

2.2.2.4 Da tipificação do ato de improbidade – Do dano – Do sobrepreço 

É certo o enquadramento das condutas sob o art. 10, VIII, da Lei n. 

8.429/92, cuja redação é a seguinte: 

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer 

ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 

malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta 

lei, e notadamente: 

(...) 

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

anterior à Lei n. 13.019/2014)” 

A jurisprudência do STJ entende que o prejuízo decorrente da dispensa 

indevida de licitação é presumido (dano in re ipsa), consubstanciado na impossibilidade 

da contratação pela Administração da melhor proposta, sendo que o próprio art. 10, 

VIII, da Lei n. 8.492/1992 “conclui pela existência de dano quando há frustração do 

processo de licitação, inclusive abarcando a conduta meramente culposa. Assim, não 

há perquirir-se sobre a existência de dano ou má-fé nos casos tipificados pelo art. 10 

da Lei de Improbidade Administrativa” (Resp 769.741/MG, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, DJe 20.10.2009; REsp 1685214/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017). 

Registro que, no caso concreto, não há alegação ou indício de que o serviço 

não tenha sido efetivamente prestado. Pelo contrário, os depoimentos colhidos em juízo 
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indicam que as mercadorias adquiridas por intermédio das licitações direcionadas 

efetivamente foram entregues a contento. 

Em razão desse fato incontroverso, apesar do enquadramento no art. 10 da 

Lei n. 8.492/1992, entendo não ser cabível a devolução do total dos valores recebidos 

pela empresa favorecida VIEIRA E PESSANHA LTDA, pois a contraprestação 

contratual (obrigação de fazer consistente na entrega dos gêneros alimentícios) foi 

efetivamente adimplida. A condenação na devolução da íntegra dos valores pagos pelo 

Município implicaria quebra da relação de equivalência e enriquecimento sem causa do 

Poder Público, de modo que deve recair apenas sobre eventual sobrepreço. 

Com efeito, o ressarcimento do dano previsto no art. 12, II, da Lei n. 

8.492/1992 não tem natureza punitiva, mas meramente ressarcitória e, portanto, é regida 

pelo direito civil, devendo corresponder estritamente à extensão do dano (art. 944, CC). 

O sancionamento da conduta, sob o aspecto pecuniário, está consubstanciado na multa 

civil – que, essa, sim, possui natureza punitiva. 

O MPF alegou ocorrência de sobrepreço em 06 licitações (n. 849/2001, n. 

969/2001, n. 970/2001, n. 996/2001, n. 1003/2001 e n. 406/2002) e em um 

procedimento de dispensa de licitação (n. 688/2002), baseando-se no Acórdão n. 

966/2005 (fls. 331/332 do Apenso II) e, mais especificamente, na tabela constante do 

voto do Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (fls. 323 do Apenso II). 

Em seu voto, o Relator consignou que existem “evidências de que diversas aquisições 

com recursos do PNAE situaram-se em patamar superior aos preços atacadistas e até 

mesmo dos preços de varejo adotados como referencial pelo Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de Janeiro” (fl. 329 do Apenso II). 

O Relator afastou fundamentadamente a conclusão do analista, contida no 

relatório de auditoria datado de 29/09/2004 (fls. 308/312 do Apenso II), no sentido da 

insuficiência dos dados para caracterizar gestão antieconômica. O analista considerara 

que a maior parte das diferenças estava concentrada no produto ‘peito de frango’ e que 

carnes estão sujeitas a sazonalidades e diferenças de características (fl. 309 do Apenso 

II). O Relator assim fundamentou sua decisão (fl. 329 do Apenso II): 
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“6. Ainda que fosse possível relevar o equívoco quanto à modalidade licitatória adotada, 

constam nos autos fartos indícios de que a Comissão responsável pelas licitações, assim 

como a autoridade responsável pela homologação dos certames, não observaram as 

precauções elementares para a proteção do interesse público na obtenção da proposta mais 

vantajosa, a iniciar pela ausência do levantamento dos preços de mercado. (...) Não 

prospera a alegação de complexidade do procedimento, atribuída pelos integrantes da CPL 

à possibilidade de cotação de preços variáveis em função de promoções, de pagamento 

contra-entrega ou a médio e longo prazo, porque incumbe ao órgão adquirente especificar a 

forma de pagamento em função do cronograma de entrega das mercadorias e, a partir daí, 

efetuar as comparações cabíveis. 

(...) 

8. Diversamente da conclusão a que chegou o Analista ao examinar as razões de 

justificativa, verifico que a ausência de paradigma específico do produto peito de frango 

com osso, embora inviabilize a quantificação de eventual dano ao erário, não descaracteriza 

a antieconomicidade das aquisições relacionadas na tabela transcrita no item 12.11.2. Isto 

porque foi pago pelo produto o valor de R$ 5,95, superior em mais de 150% ao produto 

desossado, cuja maior cotação foi R$ 2,35, diferença essa que, na prática, não se estabelece 

entre as duas variedades do produto. 

9. Ante as evidências de que diversas aquisições com recursos do PNAE situaram-se em 

patamar superior aos preços atacadistas e até mesmo dos preços de varejo adotados como 

referencial pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, conforme demonstra a 

tabela recém mencionada, não há como considerar como simples falhas formais os achados 

de fiscalização.” 

O Relator tem razão. A Tabela III (fls. 4120v/4121v) das alegações finais do 

Parquet apresenta uma versão adaptada da Tabela que integra o voto do Relator (fls. 

323 do Apenso II), à qual foram acrescentadas as informações pertinentes a quais 

procedimentos licitatórios ou de dispensa se referiam os produtos. Dos diversos gêneros 

alimentícios elencados, pinço como exemplo arroz e feijão, ou seja, dois dos mais 

básicos componentes da dieta da população brasileira. Foram comprados, no Convite n. 

849/2001, 10.000 kg (!!!) de arroz tipo II, pagando o valor de R$ 1,69 por 5 kg. No 

entanto, o preço no atacado era de R$ 0,98 e, mesmo no varejo, em mercado vizinho a 

VIEIRA E PESSANHA LTDA, o mesmo produto foi adquirido por R$ 1,45 – ou seja, o 

preço praticado pela empresa favorecida no atacado, que deveria ser inferior em razão 

da economia de escala, foi superior até mesmo ao preço do mercado local de varejo. A 

mesma coisa aconteceu com o feijão preto, que foi fornecido por VIEIRA E 

PESSANHA LTDA a R$ 3,25 por 1 kg, enquanto no mercado local de varejo custava 

R$ 1,99. A quantidade fornecida, no mesmo Convite n. 849/2001, foi de 3.000 kg (!!!). 

No Convite n. 1003/2001, no qual as quantidades compradas foram um pouco menores 

(6.000 kg de arroz e 1.000 kg de feijão), os valores são os mesmos. 
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As alegações finais de SYLVIO (fls. 4266/4292), em cuja gestão se 

concentram os convites que alegadamente apresentam sobrepreço, não apresentam 

impugnações concretas aos valores apurados pelo TCU e manejados pelo MPF. 

Destacam que as estimativas eram elaboradas na Secretaria de Educação, que transferia 

à Comissão de Licitação apenas o dever de julgar as propostas (item 72 das alegações 

finais, à fl. 4286). No entanto, para além do inusitado dessa distribuição de atribuições 

(o usual é que a própria CPL, que vai organizar e realizar o certame, realize a pesquisa 

de preço e instrua o procedimento com essa documentação), não há elemento 

documental que subsidie a afirmação de que as cotações eram realmente feitas e que 

apontavam para um preço de mercado, no atacado, superior ao preço de varejo praticado 

por estabelecimento vizinho à empresa favorecida. 

Mesmo a alegação de que as pesquisas de preço eram atribuição da 

Secretaria de Educação não é harmônica com os depoimentos dos réus: enquanto 

SIMONE, em juízo, confirmou essa dinâmica, JORGE24 afirmou que a Presidente da 

Comissão era a responsável pela verificação da cotação dos preços. 

As alegações finais de BENEDITO, JOBEL, VIEIRA E PESSANHA 

LTDA, JOÃO BATISTA e LUIZ FERNANDO (fls. 4266/4292) transcrevem (item 32, 

à fl. 4187) o já mencionado trecho do relatório de auditoria, datado de 29/09/2004 (fls. 

308/312 do Apenso II), que veio a não ser acatado pelo TCU, que, seguindo o voto do 

Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (fls. 319/330 do Apenso II), 

adotou entendimento distinto, também já explicitado, enxergando no conjunto de não 

conformidades graves violações à Lei de Licitações e atuação antieconômica a ensejar 

aplicação de multa, na forma dos incisos II e III do art. 58 da Lei n. 8.443/92, cujas 

hipóteses tratam de “ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar 

de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial” e “ato de 

gestão ilegítimo ou antieconômico de que resulte injustificado dano ao Erário”. 

As alegações finais dos réus ventilam ainda impugnações relativas à 

ausência de especificação da qualidade dos produtos e à possibilidade que estivessem 

                                                           
24 Lembro que Jorge foi o único a pagar a multa aplicada pelo TCU. 
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em promoção. Bem vistas as discrepâncias exemplares acima demonstradas nos 

produtos arroz e feijão, entendo que essas impugnações não são capazes de retirar poder 

de convencimento acerca dos dados angariados pelo TCU e encampados pelo MPF. As 

especificações básicas dos produtos estão presentes (arroz tipo II, feijão preto), assim 

como as quantidades das unidades/pacotes comprados/cotados (5 kg, 1 kg). Eventuais 

promoções também não explicam a divergência, especialmente considerando a 

economia de escala que deveria implicar preços menores no atacado. A margem de 

lucro do comerciante, também mencionada pelos réus, não vem ao caso. A alegação de 

que as tabelas da FGV referem-se a preços da praça da capital tampouco ajuda, porque a 

comparação feita pelo TCU considerou também compras realizadas em mercado situado 

em Macaé, próximo ao estabelecimento de VIEIRA E PESSANHA LTDA. 

Diante do exposto, reconheço a existência de sobrepreço nos Convites n. 

849/2001, n. 969/2001, n. 970/2001, n. 996/2001, n. 1003/2001 e n. 406/2002 e no 

procedimento de dispensa de licitação n. 688/2002, o que enseja a condenação dos réus, 

solidariamente, no ressarcimento dos valores pertinentes ao acréscimo correspondente 

ao sobrepreço, além do enquadramento da conduta no art. 10, V, da Lei n. 8.429/92, 

cuja redação é a seguinte: 

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer 

ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 

malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta 

lei, e notadamente: 

(...) 

V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço 

superior ao de mercado” 

A obrigação de ressarcimento deve recair solidariamente sobre os seguintes 

réus, na seguinte proporção e pelas seguintes razões suscintamente apresentadas, tendo 

em vista a extensa fundamentação já desenvolvida no sentido da demonstração da 

responsabilidade destes pelo dano ao erário: 

 SYLVIO, pois era o Prefeito Municipal durante a realização dos 06 

convites e da dispensa de licitação; 
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 SIMONE, pois era a Presidente da Comissão de Licitação durante a 

realização dos 06 convites e da dispensa de licitação; 

 ALESSANDRA, pois era membro da Comissão de Licitação, 

durante a realização dos 06 convites, mas não tomou parte da 

dispensa de licitação (fls. 163/168 do Apenso III); 

 JORGE, mas apenas quanto aos Convites n. 849/2001, n. 969/2001, 

n. 970/2001, n. 996/2001 e n. 1003/2001, pois em 2002 não fazia 

mais parte da Comissão; 

 JACQUELINE, mas apenas quanto ao Convite n. 406/2002, pois em 

2001 ainda não fazia parte da Comissão e não tomou parte da 

dispensa de licitação (fls. 163/168 do Apenso III); 

 BENEDITO, JOBEL e VIEIRA E PESSANHA LTDA, pois 

auferiram os valores e foram diretamente beneficiados pelo 

sobrepreço; 

 JOÃO BATISTA e LUIZ FERNANDO, pois concorreram para o 

dano ao erário. 

A alegação de ocorrência de sobrepreço não abrange licitações realizadas na 

gestão do réu RIVERTON (2005 – 2008). 

Determino a quantificação dos valores a serem ressarcidos através dos 

dados constantes da Tabela III (fls. 4120v/4121v) das alegações finais do Parquet, 

especificamente através dos dados contidos na última coluna da direita, que apresentam 

o cálculo da diferença entre os valores praticados pela empresa beneficiada e os valores 

de compras realizadas em mercado local, consideradas as quantidades envolvidas na 

operação. Apesar de as compras realizadas pela Prefeitura serem no atacado, usar preços 

cotados no mercado local, ainda que de varejo, confere maior segurança acerca da 

justiça da condenação no ressarcimento. Como, em alguns casos, não constam esses 

dados, determino a utilização, subsidiariamente, dos dados da coluna pertinente à 

diferença com os preços do varejo (segunda coluna da direita para a esquerda), que se 

afastam menos daqueles ora considerados mais adequados. 
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2.2.2.5 Da dosimetria das sanções – Da continuidade delitiva – Da 

sanção de perda da função pública 

A repercussão do dano, o elemento subjetivo do agente e outras 

particularidades do caso concreto devem ser avaliados e ponderados pelo julgador 

ordinário na dosimetria das sanções, aplicáveis cumulativamente ou não, à luz dos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (REsp 1184897/PE, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 

27/04/2011). Nos termos do art. 12, parágrafo único, da Lei n. 8.429/92, na fixação das 

penas o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito 

patrimonial obtido pelo agente, podendo ser aplicadas de modo cumulativo ou não. A 

sanção de suspensão dos direitos políticos é a mais drástica das penalidades 

estabelecidas no art. 12 da Lei n. 8.429/1992, devendo ser aplicada tão somente em 

casos graves (AgRg no AREsp 11.146/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 22/08/2011). 

No caso concreto, está em jogo o direcionamento de dezenas de licitações, a 

ensejarem o reconhecimento de dezenas de atos de improbidade praticados pelos réus – 

isto porque cada licitação isoladamente possui realidade jurídica autônoma (apesar de 

fazerem parte de um esquema mais amplo) e é suficiente para o reconhecimento de um 

ato de improbidade. Diante disso, em homenagem ao princípio constitucional da 

proporcionalidade, entendo aplicável ao caso concreto a regra da continuidade delitiva 

(art. 71, caput, CP) – o que foi, inclusive, defendido pelo MPF (fls. 2195/2210). Em que 

pese não ter natureza penal, a ação de improbidade administrativa está sem dúvida 

inserida no campo do direito sancionador, rendendo homenagem similar ao imperativo 

constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CRFB). Nesse contexto, 

diante da ausência de disciplina sobre o tema na Lei n. 8.429/1992, entendo que se 

impõe a aplicação, por analogia, da disciplina penal da continuidade delitiva – que, 

favorável ao réu, evita a aplicação de sanções exacerbadas e desproporcionais. 

Em direito penal, o STJ possui o entendimento consolidado de que, em se 

tratando de majoração de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 
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aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 

1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações (AgRg no REsp 

1442329/PE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 13/08/2019). O 

mesmo parâmetro pode ser usado, analogicamente, a atos de improbidade. 

As sanções estabelecidas pelo art. 12, II, da Lei n. 8.429/1992 são: i) perda 

da função pública; ii) suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos; iii) 

pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano; e iv) proibição de contratar 

com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário, pelo prazo de cinco anos. 

O ressarcimento integral do dano e a perda dos bens ou valores acrescidos 

ilicitamente ao patrimônio, como já explicitado, não possuem natureza punitiva, mas 

meramente ressarcitória, motivo pelo qual não serão tratados neste tópico. 

Quanto à sanção de perda da função pública, por saber que o tema não é 

pacífico, é importante consignar que comungo da posição majoritária da Primeira 

Turma do STJ, segundo a qual “a sanção da perda do cargo público, prevista entre 

aquelas do art. 12 da Lei n. 8.429/1992, não está relacionada ao cargo ocupado pelo 

agente ímprobo ao tempo do trânsito em julgado da sentença condenatória, mas sim 

àquele (cargo) que serviu de instrumento para a prática da conduta ilícita” (REsp 

1766149/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Rel. p/ Acórdão Ministro 

GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 04/02/2019). Isso porque as normas 

que descrevem infrações administrativas e cominam penalidades constituem matéria de 

legalidade estrita, não podendo sofrer interpretação extensiva, motivo pelo qual a 

sanção de perda da função pública do art. 12 da Lei n. 8.429/1992, ao tempo do trânsito 

em julgado da sentença condenatória, não pode atingir cargo público diverso ocupado 

pelo agente daquele que serviu de instrumento para a prática da conduta ilícita (AgInt 

no REsp 1423452/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 01/03/2018, DJe 13/03/2018). 
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Fixados esses parâmetros, passo à dosimetria da sanção de cada um dos 

réus. 

2.2.2.5.1 Sylvio Lopes Teixeira 

SYLVIO era o Prefeito Municipal na gestão 2001 – 2004, tendo sido 

reeleito para esse mandato. Trata-se de político experiente e um dos principais líderes da 

região. Esse contexto aumenta a reprovabilidade de sua conduta que, como já 

explicitado, apresentou, no mínimo, a marca do elemento subjetivo da culpa denotativa 

de má fé (culpa grave). Lembro que sua conduta implicou não apenas na permanência, 

por anos a fio, de vícios gritantes e de direcionamento dos procedimentos licitatórios 

para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, como o fez em detrimento 

da atuação fiscalizatória dos órgãos de controle. 

Não há alegação ou indício de que tenha obtido proveito patrimonial. 

Quanto à extensão do dano, considerando que não há alegação ou indício de 

que as mercadorias não tenham sido entregues e que só houve sobrepreço em 07 

procedimentos (dos 49 realizados em sua gestão), reputo o dano estritamente 

patrimonial de pequena monta. No entanto, não deixo de computar o dano pertinente à 

imagem do Poder Público e à perpetuação do ranço patrimonialista, que sugere à 

população a imagem de que o Estado existe para favorecer amigos dos detentores do 

poder, em franca contradição com os esforços civilizatórios e democráticos encampados 

pela CRFB. De resto, como salientado pela jurisprudência do STJ, o dano decorrente da 

frustração da licitude de processo licitatório se dá in re ipsa, no reconhecimento da 

impossibilidade da contratação, pela Administração, da melhor proposta. Em síntese, no 

caso concreto, reputo grave o dano, notadamente considerando o número de 

procedimentos fraudados e a extensão temporal dos fatos. 

Em razão dessas variáveis, entendo necessária e suficiente a medida drástica 

da suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 06 anos. Porém, aplicada a regra da 

continuidade delitiva (art. 71, caput, CP), seguindo o parâmetro de aumento acolhido 

pelo STJ na seara penal, incide o acréscimo de 2/3 – porque foram 49 procedimentos 
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direcionados em sua gestão –, resultando na suspensão de direitos políticos por 10 anos. 

Por não haver proveito econômico, entendo não se aplicar a sanção pecuniária da multa 

civil. Tampouco faz sentido a proibição de contratação com o Poder Público. Em se 

tratando de detentor de mandato eletivo, é na esfera da restrição dos direitos políticos 

que deve ocorrer seu sancionamento. De resto, a perda de função perde aplicabilidade, 

pois o réu não ocupa mais o cargo no qual adotou a conduta ímproba ora sancionada. 

2.2.2.5.2 Simone Marins Quaresma 

SIMONE é servidora pública25 e foi a presidente da Comissão de Licitação 

durante a gestão 2001 – 2004. Sua conduta, marcada – no mínimo – pelo elemento 

subjetivo da culpa denotativa de má fé, implicou não apenas na permanência, por anos a 

fio, de vícios gritantes e de direcionamento dos procedimentos licitatórios para 

aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, como o fez em detrimento da 

atuação fiscalizatória dos órgãos de controle. 

Não há alegação ou indício de que tenha obtido proveito patrimonial. 

Quanto à extensão do dano, considerando que não há alegação ou indício de 

que as mercadorias não tenham sido entregues e que só houve sobrepreço em 07 

procedimentos (dos 49 realizados enquanto Presidente da CPL), reputo o dano 

estritamente patrimonial de pequena monta. No entanto, não deixo de computar o dano 

pertinente à imagem do Poder Público e à perpetuação do ranço patrimonialista, que 

sugere à população a imagem de que o Estado existe para favorecer amigos dos 

detentores do poder, em franca contradição com os esforços civilizatórios e 

democráticos encampados pela CRFB. De resto, como salientado pela jurisprudência do 

STJ, o dano decorrente da frustração da licitude de processo licitatório se dá in re ipsa, 

no reconhecimento da impossibilidade da contratação, pela Administração, da melhor 

proposta. Em síntese, no caso concreto, reputo grave o dano, notadamente considerando 

o número de procedimentos fraudados e a extensão temporal dos fatos. 

                                                           
25 De acordo com depoimento prestado em juízo, é concursada desde 1990. 
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Em razão dessas variáveis, entendo necessária e suficiente a sanção de perda 

da função pública. Afasto a aplicação da medida drástica da suspensão dos direitos 

políticos, pois não se trata de ocupante de mandato eletivo. Por não haver proveito 

econômico, entendo não se aplicar a sanção pecuniária da multa civil. Tampouco faz 

sentido a proibição de contratação com o Poder Público. Em se tratando de pessoa que 

mantém vínculo estável e profissional com a Administração, é com a perda desse 

vínculo que deve ocorrer seu sancionamento. 

2.2.2.5.3 Alessandra Morais Maia, Jorge Manoel Nunes Pereira e 

Jacqueline Teixeira de Abreu 

ALESSANDRA26, JORGE27 e JACQUELINE são servidores públicos e 

foram membros da Comissão de Licitação presidida por SIMONE, durante a gestão 

2001 – 2004, embora JORGE, apenas nos anos de 2001 e 2003, e JACQUELINE, nos 

anos de 2002 e 2004. Suas condutas no desempenho de suas atribuições funcionais, 

marcadas – no mínimo – pelo elemento subjetivo da culpa denotativa de má fé, 

implicaram não apenas na permanência, por anos a fio, de vícios gritantes e de 

direcionamento dos procedimentos licitatórios para aquisição de gêneros alimentícios 

para merenda escolar, como o fizeram em detrimento da atuação fiscalizatória dos 

órgãos de controle (à exceção de JACQUELINE, que não chegou a ser notificada pelo 

TCU). 

Não há alegação ou indício de que tenham obtido proveito patrimonial. 

Quanto à extensão do dano, considerando que não há alegação ou indício de 

que as mercadorias não tenham sido entregues e que só houve sobrepreço em 07 

procedimentos (dos 49 realizados pela CPL integrada pelos réus), reputo o dano 

estritamente patrimonial de pequena monta. No entanto, não deixo de computar o dano 

pertinente à imagem do Poder Público e à perpetuação do ranço patrimonialista, que 

sugere à população a imagem de que o Estado existe para favorecer amigos dos 

detentores do poder, em franca contradição com os esforços civilizatórios e 

                                                           
26 De acordo com depoimento prestado em juízo, é concursada desde 1991. 
27 De acordo com depoimento prestado em juízo, ocupou apenas cargo em comissão. 
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democráticos encampados pela CRFB. De resto, como salientado pela jurisprudência do 

STJ, o dano decorrente da frustração da licitude de processo licitatório se dá in re ipsa, 

no reconhecimento da impossibilidade da contratação, pela Administração, da melhor 

proposta. Em síntese, no caso concreto, reputo grave o dano, notadamente considerando 

o número de procedimentos fraudados e a extensão temporal dos fatos. 

Em razão dessas variáveis, entendo necessária e suficiente a sanção de perda 

da função pública. Afasto a aplicação da medida drástica da suspensão dos direitos 

políticos, pois não se trata de ocupante de mandato eletivo. Por não haver proveito 

econômico, entendo não se aplicar a sanção pecuniária da multa civil. Tampouco faz 

sentido a proibição de contratação com o Poder Público. Em se tratando de pessoas que 

mantêm vínculo estável e profissional com a Administração, é com a perda desses 

vínculos que devem ocorrer os respectivos sancionamentos. 

No caso específico de JORGE, que ocupava apenas cargo em comissão por 

nomeação de SYLVIO, a sanção de perda da função cai no vazio. Em razão disso, 

substituo-a pelo pagamento de multa civil no valor do dano estritamente patrimonial, ou 

seja, do sobrepreço ocorrido nos 05 procedimentos dos quais tomou parte, na forma já 

delineada acima. Lembro que JORGE chegou a pagar multa no valor de R$ 2.000,00 e a 

ter a respectiva quitação declarada (fls. 356 do Apenso II). Como essa sanção 

administrativa refere-se ao mesmos fatos e possui a mesma natureza, entendo que deve 

ser abatido o respectivo valor da multa civil ora aplicada judicialmente. 

2.2.2.5.4 Riverton Mussi Ramos 

RIVERTON era o Prefeito Municipal na gestão 2005 – 2008. Trata-se de 

político experiente e de outro dos principais líderes da região, oriundo de família 

historicamente ligada ao poder na região. Esse contexto aumenta a reprovabilidade de 

sua conduta que, como já explicitado, apresentou, no mínimo, a marca do elemento 

subjetivo da culpa denotativa de má fé (culpa grave). Lembro que sua conduta implicou 

não apenas na permanência de vícios gritantes e de direcionamento dos procedimentos 

licitatórios para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, como o fez em 

detrimento da atuação fiscalizatória dos órgãos de controle – recordo que as 
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determinações oriundas do Acórdão n. 966/2005 do TCU foram direcionadas ao Chefe 

do Executivo recém-eleito (RIVERTON), que deixou de adotar, na gestão que se 

iniciava, quaisquer medidas para mudar o quadro e corrigir os rumos das licitações. 

Além disso, a reprovabilidade de sua conduta ainda aumenta quando se considera que 

foi membro do CAE. 

Não há alegação ou indício de que tenha obtido proveito patrimonial. 

Quanto à extensão do dano, considerando que não há alegação ou indício de 

que as mercadorias não tenham sido entregues ou da ocorrência de sobrepreço nos 29 

procedimentos realizados em sua gestão, reputo o dano estritamente patrimonial de 

pequena monta. No entanto, não deixo de computar o dano pertinente à imagem do 

Poder Público e à perpetuação do ranço patrimonialista, que sugere à população a 

imagem de que o Estado existe para favorecer amigos dos detentores do poder, em 

franca contradição com os esforços civilizatórios e democráticos encampados pela 

CRFB. De resto, como salientado pela jurisprudência do STJ, o dano decorrente da 

frustração da licitude de processo licitatório se dá in re ipsa, no reconhecimento da 

impossibilidade da contratação, pela Administração, da melhor proposta. Em síntese, no 

caso concreto, reputo grave o dano, notadamente considerando o número de 

procedimentos fraudados e a extensão temporal dos fatos. 

Em razão dessas variáveis, entendo necessária e suficiente a medida drástica 

da suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 05 anos (menos do que SYLVIO, 

porque responde por menos procedimentos fraudados, durante menor lapso de tempo). 

Porém, aplicada a regra da continuidade delitiva (art. 71, caput, CP), seguindo o 

parâmetro de aumento acolhido pelo STJ na seara penal, incide o acréscimo de 2/3 – 

porque foram 29 procedimentos direcionados em sua gestão –, resultando na suspensão 

de direitos políticos por 8 anos e 4 meses. Por não haver proveito econômico, entendo 

não se aplicar a sanção pecuniária da multa civil. Tampouco faz sentido a proibição de 

contratação com o Poder Público. Em se tratando de detentor de mandato eletivo, é na 

esfera da restrição dos direitos políticos que deve ocorrer seu sancionamento. De resto, 
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a perda de função perde aplicabilidade, pois o réu não ocupa mais o cargo no qual 

adotou a conduta ímproba ora sancionada. 

2.2.2.5.5 João Luis de Faria 

JOÃO LUIS é servidor público28 e foi o presidente da Comissão de 

Licitação durante a gestão 2005 – 2008. Sua conduta, marcada – no mínimo – pelo 

elemento subjetivo da culpa denotativa de má fé, implicou na permanência de vícios 

gritantes e de direcionamento dos procedimentos licitatórios para aquisição de gêneros 

alimentícios para merenda escolar, apesar da mudança de gestão e da oportunidade de 

sanear o setor, sem compromisso com os erros alheios. Essa é, em tese, uma das 

vantagens da alternância de poder prevista nos sistemas democráticos. 

Não há alegação ou indício de que tenha obtido proveito patrimonial. 

Quanto à extensão do dano, considerando que não há alegação ou indício de 

que as mercadorias não tenham sido entregues ou da ocorrência de sobrepreço nos 29 

procedimentos realizados pela Comissão presidida por JOÃO LUIS, reputo o dano 

estritamente patrimonial de pequena monta. No entanto, não deixo de computar o dano 

pertinente à imagem do Poder Público e à perpetuação do ranço patrimonialista, que 

sugere à população a imagem de que o Estado existe para favorecer amigos dos 

detentores do poder, em franca contradição com os esforços civilizatórios e 

democráticos encampados pela CRFB. De resto, como salientado pela jurisprudência do 

STJ, o dano decorrente da frustração da licitude de processo licitatório se dá in re ipsa, 

no reconhecimento da impossibilidade da contratação, pela Administração, da melhor 

proposta. Em síntese, no caso concreto, reputo grave o dano, notadamente considerando 

o número de procedimentos fraudados e a extensão temporal dos fatos. 

Em razão dessas variáveis, entendo necessária e suficiente a sanção de perda 

da função pública. Afasto a aplicação da medida drástica da suspensão dos direitos 

políticos, pois não se trata de ocupante de mandato eletivo. Por não haver proveito 

econômico, entendo não se aplicar a sanção pecuniária da multa civil. Tampouco faz 

                                                           
28 De acordo com depoimento prestado em juízo, é cedido pelo Estado do Rio de Janeiro. 
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sentido a proibição de contratação com o Poder Público. Em se tratando de pessoa que 

mantém vínculo estável e profissional com a Administração, é com a perda desse 

vínculo que deve ocorrer seu sancionamento. 

2.2.2.5.6 Juceimarcia Pinto Vaz, Paulo Cesar Rozendo Gonçalves e 

Wandeci Carneiro da Silva 

JUCEIMARCIA29, PAULO30 e WANDECI são servidores públicos e foram 

membros da Comissão de Licitação presidida por JOÃO LUIS, durante a gestão 2005 – 

2008. Suas condutas no desempenho de suas atribuições funcionais, marcadas – no 

mínimo – pelo elemento subjetivo da culpa denotativa de má fé, implicaram na 

permanência de vícios gritantes e de direcionamento dos procedimentos licitatórios para 

aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, apesar da mudança de gestão e 

da oportunidade de sanear o setor, sem compromisso com os erros alheios. Essa é, em 

tese, uma das vantagens da alternância de poder prevista nos sistemas democráticos. 

Não há alegação ou indício de que tenha obtido proveito patrimonial. 

Quanto à extensão do dano, considerando que não há alegação ou indício de 

que as mercadorias não tenham sido entregues ou da ocorrência de sobrepreço nos 29 

procedimentos realizados pela Comissão integrada por JUCEIMARCIA, PAULO e 

WANDECI, reputo o dano estritamente patrimonial de pequena monta. No entanto, não 

deixo de computar o dano pertinente à imagem do Poder Público e à perpetuação do 

ranço patrimonialista, que sugere à população a imagem de que o Estado existe para 

favorecer amigos dos detentores do poder, em franca contradição com os esforços 

civilizatórios e democráticos encampados pela CRFB. De resto, como salientado pela 

jurisprudência do STJ, o dano decorrente da frustração da licitude de processo licitatório 

se dá in re ipsa, no reconhecimento da impossibilidade da contratação, pela 

Administração, da melhor proposta. Em síntese, no caso concreto, reputo grave o dano, 

notadamente considerando o número de procedimentos fraudados e a extensão temporal 

dos fatos. 

                                                           
29 De acordo com depoimento prestado em juízo, é servidora desde 1998. 
30 De acordo com depoimento prestado em juízo, trabalha na Prefeitura desde 1992. 
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Em razão dessas variáveis, entendo necessária e suficiente a sanção de perda 

da função pública. Afasto a aplicação da medida drástica da suspensão dos direitos 

políticos, pois não se tratam de ocupantes de mandatos eletivos. Por não haver proveito 

econômico, entendo não se aplicar a sanção pecuniária da multa civil. Tampouco faz 

sentido a proibição de contratação com o Poder Público. Em se tratando de pessoas que 

mantêm vínculos estáveis e profissionais com a Administração, é com a perda desses 

vínculos que devem ocorrer os respectivos sancionamentos. 

2.2.2.5.7 Benedito Borba Pessanha e Jobel Lopes Vieira 

BENEDITO e JOBEL são os sócios de VIERA E PESSANHA LTDA, em 

cujo favor foram direcionadas as 78 licitações/dispensas relacionadas ao objeto do feito. 

Suas condutas dolosas no sentido da tentativa de conferir aparência de licitude aos 

certames é altamente reprovável, por motivos óbvios. 

Os réus obtiveram o proveito patrimonial resultante da adjudicação dos 78 

contratos de fornecimento de gêneros alimentícios, ainda que esse proveito tenha se 

dado indiretamente, na qualidade de sócios da pessoa jurídica diretamente beneficiada. 

Quanto à extensão do dano, considerando que não há alegação ou indício de 

que as mercadorias não tenham sido entregues nos 78 contratos e que só houve 

sobrepreço em 07 desses procedimentos, reputo o dano estritamente patrimonial de 

pequena monta. No entanto, não deixo de computar o dano pertinente à imagem do 

Poder Público e à perpetuação do ranço patrimonialista, que sugere à população a 

imagem de que o Estado existe para favorecer amigos dos detentores do poder, em 

franca contradição com os esforços civilizatórios e democráticos encampados pela 

CRFB. De resto, como salientado pela jurisprudência do STJ, o dano decorrente da 

frustração da licitude de processo licitatório se dá in re ipsa, no reconhecimento da 

impossibilidade da contratação, pela Administração, da melhor proposta. Em síntese, no 

caso concreto, reputo grave o dano, notadamente considerando o número de 

procedimentos fraudados e a extensão temporal dos fatos. 
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Em razão dessas variáveis, entendo necessárias e suficientes as sanções de: 

(i) pagamento de multa civil de 02 (duas) vezes o valor do dano estritamente 

patrimonial, ou seja, do sobrepreço ocorrido em 07 procedimentos, na forma já 

delineada acima; e de (ii) 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 05 (cinco) 

anos. 

Afasto a aplicação da medida drástica da suspensão dos direitos políticos, 

pois não se tratam de ocupantes de mandatos eletivos. Tampouco faz sentido a perda da 

função pública. 

2.2.2.5.8 Luiz Fernando Borba Pessanha e João Batista Silva Correa 

LUIZ FERNANDO e JOÃO BATISTA são sócios do escritório “Exata 

Contabilidade”. Suas condutas dolosas no sentido da tentativa de conferir aparência de 

licitude aos certames é altamente reprovável, por motivos óbvios. 

Não há alegação ou indício de que tenham obtido proveito patrimonial, 

embora seus interesses estejam associados aos dos sócios de VIEIRA E PESSANHA 

LTDA por laços familiares e negócios em comum. 

Quanto à extensão do dano, considerando que não há alegação ou indício de 

que as mercadorias não tenham sido entregues nos 78 contratos e que só houve 

sobrepreço em 07 desses procedimentos, reputo o dano estritamente patrimonial de 

pequena monta. No entanto, não deixo de computar o dano pertinente à imagem do 

Poder Público e à perpetuação do ranço patrimonialista, que sugere à população a 

imagem de que o Estado existe para favorecer amigos dos detentores do poder, em 

franca contradição com os esforços civilizatórios e democráticos encampados pela 

CRFB. De resto, como salientado pela jurisprudência do STJ, o dano decorrente da 

frustração da licitude de processo licitatório se dá in re ipsa, no reconhecimento da 

impossibilidade da contratação, pela Administração, da melhor proposta. Em síntese, no 
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caso concreto, reputo grave o dano, notadamente considerando o número de 

procedimentos fraudados e a extensão temporal dos fatos. 

Em razão dessas variáveis, entendo necessárias e suficientes as sanções de: 

(i) pagamento de multa civil no valor do dano estritamente patrimonial, ou seja, do 

sobrepreço ocorrido em 07 procedimentos, na forma já delineada acima; e de (ii) 

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 05 (cinco) anos. 

Quanto a JOÃO BATISTA, afasto a aplicação da medida drástica da 

suspensão dos direitos políticos, pois não se trata de ocupante de mandato eletivo. 

Tampouco faz sentido a perda de função pública. 

Quanto a LUIZ FERNANDO, entendo que tampouco é cabível a perda de 

eventual mandato/função pública, seja o mandato de vereador junto à Câmara Municipal 

de Macaé, seja outro. Isso porque sua participação no esquema se deu por intermédio de 

sua atividade privada e de sua influência junto ao escritório “Exata Contabilidade”. 

Neste feito, o réu foi julgado na qualidade de particular, não na qualidade de agente 

público: embora o réu tenha vindo a se eleger vereador, a causa de pedir não 

contemplou nenhuma espécie de advocacia administrativa ou de tráfico de influência 

eventualmente exercido por dentro da máquina pública. Logo, deve ser evitado o 

tensionamento com o princípio democrático. 

2.2.2.5.9 Vieira e Pessanha LTDA 

VIERA E PESSANHA LTDA é a sociedade em cujo favor foram 

direcionadas as 78 licitações/dispensas relacionadas ao objeto do feito. 

Tratando-se da pessoa jurídica que obteve diretamente o proveito 

patrimonial resultante da adjudicação dos 78 contratos de fornecimento de gêneros 

alimentícios, entendo necessárias e suficientes as sanções de: (i) pagamento de multa 

civil de 02 (duas) vezes o valor do dano estritamente patrimonial, ou seja, do sobrepreço 

ocorrido em 07 procedimentos, na forma já delineada acima; e de (ii) proibição de 
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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 05 (cinco) anos. 

3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS 

PEDIDOS (art. 487, I, CPC) para CONDENAR: 

1. SYLVIO LOPES TEIXEIRA como incurso, por 49 vezes, no ato 

de improbidade tipificado no art. 10, VIII, Lei n. 8.429/1992, e, por 

07 vezes, no ato de improbidade tipificado no art. 10, V, Lei n. 

8.429/1992, bem como CONDENANDO-O, solidariamente, no 

ressarcimento dos valores pertinentes ao acréscimo correspondente 

ao sobrepreço, na forma da fundamentação, e DECRETANDO-LHE 

a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 10 (dez) anos; 

2. SIMONE MARINS QUARESMA como incursa, por 49 vezes, no 

ato de improbidade tipificado no art. 10, VIII, Lei n. 8.429/1992, e, 

por 07 vezes, no ato de improbidade tipificado no art. 10, V, Lei n. 

8.429/1992, bem como CONDENANDO-A, solidariamente, no 

ressarcimento dos valores pertinentes ao acréscimo correspondente 

ao sobrepreço, na forma da fundamentação, e DECRETANDO-LHE 

a perda da função pública, na forma da fundamentação; 

3. ALESSANDRA MORAIS MAIA como incursa, por 49 vezes, no 

ato de improbidade tipificado no art. 10, VIII, Lei n. 8.429/1992, e, 

por 06 vezes, no ato de improbidade tipificado no art. 10, V, Lei n. 

8.429/1992, bem como CONDENANDO-A, solidariamente, no 

ressarcimento dos valores pertinentes ao acréscimo correspondente 

ao sobrepreço, na forma da fundamentação, e DECRETANDO-LHE 

a perda da função pública, na forma da fundamentação; 

4. JORGE MANOEL NUNES PEREIRA como incurso, por 23 

vezes, no ato de improbidade tipificado no art. 10, VIII, Lei n. 
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8.429/1992, e, por 05 vezes, no ato de improbidade tipificado no art. 

10, V, Lei n. 8.429/1992, bem como CONDENANDO-O, (i) 

solidariamente, no ressarcimento dos valores pertinentes ao 

acréscimo correspondente ao sobrepreço, na forma da 

fundamentação, e (ii) no pagamento de multa civil no valor do dano 

estritamente patrimonial, ou seja, do sobrepreço ocorrido nos 05 

procedimentos dos quais tomou parte, descontado o valor da multa 

administrativa já paga, na forma da fundamentação; 

5. JACQUELINE TEIXEIRA DE ABREU como incursa, por 25 

vezes, no ato de improbidade tipificado no art. 10, VIII, Lei n. 

8.429/1992, e, por 01 vez, no ato de improbidade tipificado no art. 

10, V, Lei n. 8.429/1992, bem como CONDENANDO-A, 

solidariamente, no ressarcimento dos valores pertinentes ao 

acréscimo correspondente ao sobrepreço, na forma da 

fundamentação, e DECRETANDO-LHE a perda da função pública, 

na forma da fundamentação; 

6. RIVERTON MUSSI RAMOS como incurso, por 29 vezes, no ato 

de improbidade tipificado no art. 10, VIII, Lei n. 8.429/1992, e 

DECRETANDO-LHE a suspensão dos direitos políticos pelo prazo 

de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses, na forma da fundamentação; 

7. JOÃO LUIS DE FARIA como incurso, por 29 vezes, no ato de 

improbidade tipificado no art. 10, VIII, Lei n. 8.429/1992, e 

DECRETANDO-LHE a perda da função pública, na forma da 

fundamentação;  

8. JUCEIMARCIA PINTO VAZ como incursa, por 10 vezes, no ato 

de improbidade tipificado no art. 10, VIII, Lei n. 8.429/1992, e 

DECRETANDO-LHE a perda da função pública, na forma da 

fundamentação; 

9. PAULO CESAR ROZENDO GONÇALVES como incurso, por 

29 vezes, no ato de improbidade tipificado no art. 10, VIII, Lei n. 
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8.429/1992, e DECRETANDO-LHE a perda da função pública, na 

forma da fundamentação; 

10. WANDECI CARNEIRO DA SILVA como incurso, por 19 vezes, 

no ato de improbidade tipificado no art. 10, VIII, Lei n. 8.429/1992, 

e DECRETANDO-LHE a perda da função pública, na forma da 

fundamentação; 

11. BENEDITO BORBA PESSANHA como incurso, por 78 vezes, no 

ato de improbidade tipificado no art. 10, VIII, Lei n. 8.429/1992, e, 

por 07 vezes, no ato de improbidade tipificado no art. 10, V, Lei n. 

8.429/1992, bem como CONDENANDO-O, (i) solidariamente, no 

ressarcimento dos valores pertinentes ao acréscimo correspondente 

ao sobrepreço, na forma da fundamentação, e (ii) no pagamento de 

multa civil de 02 (duas) vezes o valor do dano estritamente 

patrimonial, ou seja, do sobrepreço, na forma da fundamentação, 

DECRETANDO-LHE a proibição de contratar com o Poder Público 

ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos; 

12. JOBEL LOPES VIEIRA como incurso, por 78 vezes, no ato de 

improbidade tipificado no art. 10, VIII, Lei n. 8.429/1992, e, por 07 

vezes, no ato de improbidade tipificado no art. 10, V, Lei n. 

8.429/1992, bem como CONDENANDO-O, (i) solidariamente, no 

ressarcimento dos valores pertinentes ao acréscimo correspondente 

ao sobrepreço, na forma da fundamentação, e (ii) no pagamento de 

multa civil de 02 (duas) vezes o valor do dano estritamente 

patrimonial, ou seja, do sobrepreço, na forma da fundamentação, 

DECRETANDO-LHE a proibição de contratar com o Poder Público 

ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos; 
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13. LUIZ FERNANDO BORBA PESSANHA como incurso, por 78 

vezes, no ato de improbidade tipificado no art. 10, VIII, Lei n. 

8.429/1992, e, por 07 vezes, no ato de improbidade tipificado no art. 

10, V, Lei n. 8.429/1992, bem como CONDENANDO-O, (i) 

solidariamente, no ressarcimento dos valores pertinentes ao 

acréscimo correspondente ao sobrepreço, na forma da 

fundamentação, e (ii) no pagamento de multa civil no valor do dano 

estritamente patrimonial, ou seja, do sobrepreço, na forma da 

fundamentação, DECRETANDO-LHE a proibição de contratar com 

o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 

(cinco) anos; 

14. JOÃO BATISTA SILVA CORREA como incurso, por 78 vezes, 

no ato de improbidade tipificado no art. 10, VIII, Lei n. 8.429/1992, 

e, por 07 vezes, no ato de improbidade tipificado no art. 10, V, Lei n. 

8.429/1992, bem como CONDENANDO-O, (i) solidariamente, no 

ressarcimento dos valores pertinentes ao acréscimo correspondente 

ao sobrepreço, na forma da fundamentação, e (ii) no pagamento de 

multa civil no valor do dano estritamente patrimonial, ou seja, do 

sobrepreço, na forma da fundamentação, DECRETANDO-LHE a 

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que 

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo 

prazo de 05 (cinco) anos; 

15. VIEIRA E PESSANHA LTDA como incursa, por 78 vezes, no ato 

de improbidade tipificado no art. 10, VIII, Lei n. 8.429/1992, e, por 

07 vezes, no ato de improbidade tipificado no art. 10, V, Lei n. 

8.429/1992, bem como CONDENANDO-A, (i) solidariamente, no 

ressarcimento dos valores pertinentes ao acréscimo correspondente 

ao sobrepreço, na forma da fundamentação, e (ii) no pagamento de 
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multa civil de 02 (duas) vezes o valor do dano estritamente 

patrimonial, ou seja, do sobrepreço, na forma da fundamentação, 

DECRETANDO-LHE a proibição de contratar com o Poder Público 

ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos. 

A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se 

efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória (art. 20, caput, Lei n. 

8.429/1992). 

Com o trânsito em julgado, insiram-se os réus no Cadastro Nacional de 

Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que implique 

Inelegibilidade – CNCIAI, na forma da Resolução CNJ n. 44, de 20 de novembro de 

2007. 

No exercício do poder geral de cautela, deixo de levantar as constrições 

sobre o patrimônio dos réus ainda vigentes em decorrência da medida de 

indisponibilidade anteriormente deferida, em razão do claro interesse recursal das partes 

e tendo em vista que esta decisão está sujeita à apreciação das instâncias superiores. 

Ademais, o dano a ser ressarcido e os valores das multas civis aplicadas não se 

encontram liquidados. 

Custas na forma da lei. 

Sem condenação em honorários, por força da disposição do art. 18 da Lei n. 

7.347/1985, aplicável por analogia, e do princípio da simetria (REsp 1758077/CE, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/03/2019). 

Registre-se. Publique-se. Intimem-se. 

Sem prejuízo, antes da publicação e das intimações pessoais, proceda-se à 

digitalização dos autos. 
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 Macaé, 11 de setembro de 2019. 

 

(assinado eletronicamente, cf. Lei nº 11.419/2006) 

MÔNICA MARIA CINTRA LEONE CRAVO 

Juíza Federal Substituta 
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