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SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo
Ministério Público do Estado de Goiás em face dos requeridos já qualificados nos autos, tendo
como fundamento o fato de que a desafetação de uma série de áreas públicas no Loteamento
Dom Bosco e a dação destas áreas em pagamento ter  sido feita por mero decreto do Poder
Executivo Municipal.

Foram juntados documentos pelo autor às fls. 70/283.

Foi proferida decisão inicial às fls. 285 dos autos na qual deferiu parcialmente
pedido de liminar feito pelo autor da ação, determinando o bloqueio na comercialização dos
terrenos dados em dação em pagamento a Construtora CCE Ltda.

O Município de Cidade Ocidental apresentou defesa preliminar às fls. 329/333 no
qual alegou como matéria preliminar uma suposta perda do objeto, porque o Município teria
tomado as providências cabíveis para anular a dação em pagamento e desta forma o objeto da
presente demanda teria deixado de ter sentido.

No mérito o Município sustenta que a dação em pagamento teria sido feita de
forma equivocada por erro na interpretação da Lei Municipal nº 668/2007, já que tal lei permite
que  o  Município  na  verdade  receba  dívidas  tributárias  municipais  através  da  dação  em
pagamento,  não  havendo  previsão  contrária,  ou  seja,  de  pagamento  de  dívidas  através  da
desafetação de áreas públicas.

O Município juntou documentos com sua defesa preliminar às fls. 335/343.

O requerido Alex José Batista juntou sua defesa preliminar às fls. 346/351.

O requerido Alex invocou a preliminar de perda do objeto, bem como no mérito
afirmou que todas as providências que seriam cabíveis ao Município tomar para reversão da
dação em pagamento foram tomadas e que desta forma não caberia mais a adoção de qualquer
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providência para tentar reverter os atos de desafetação feitos pelo requerido, necessitando para a
reversão da situação de pronunciamento da esfera judicial.

O requerido Alex juntou documentos às fls. 353/368.

O requerido CCE Construtora Ltda. ofereceu defesa preliminar às fls. 393/403 no
qual alega como matéria preliminar a perda do objeto da ação, que teria ocorrido em virtude da
revogação da dação em pagamento.

O  requerido  CCE  alega  ainda  que  apesar  de  ter  sido  revogada  a  dação  em
pagamento é perfeitamente legal o contrato de execução de obras nº 178/2011, sendo desta forma
legítimo o direito de pleitear o recebimento por serviços prestados por parte da requerida.

Mais a frente a Construtora CCE afirma que para a mesma ser condenada pela
prática de suposta improbidade administrativa faz-se necessária a prova de que a requerida tenha
agido de forma dolosa.

O Ministério Público manifestou-se através do parecer de fls. 406/407 no qual o
membro do  parquet  pugnou pela prolação de decisão de recebimento da inicial proposta pelo
Ministério Público e que fosse dado seguimento ao feito.

Foi  proferida  decisão  de  fl.  408 no qual  a  petição  inicial  foi  recebida  já  que
nenhuma das matérias aventadas foi capaz de fundamentar um indeferimento ab initio  da ação
proposta pelo Ministério Público.

O requerido Alex José Batista ofereceu contestação às fls. 423/433 onde repisa
matérias já ventiladas na defesa preliminar como a preliminar de perda do objeto.

O requerido alega que a responsabilidade pelo ocorrido seria do gestor municipal
o Sr. Carlos Eduardo Ramos Rodrigues, afirmando que à época o prefeito municipal não teve
nada haver com a formulação do convênio, arguindo a ilegitimidade passiva do requerido.

O requerido arguiu a preliminar de inadequação da via eleita, dizendo que como
não houve prejuízo ao erário não seria o caso em tela objeto para ação civil pública.

No mérito o requerido afirma que o órgão do parquet deve provar que o requerido
tenha agido com dolo e que haja prova também de dano ao Erário como consequência do ato que
o Ministério Público pretende impugnar.

O requerido afirma ainda que caso tenha havido alguma ilegalidade no que se
refere  ao  caso  em tela  tal  ilegalidade  não  pode  ser  tomada  automaticamente  como  ato  de
improbidade, devendo aquele que acusa comprovar como já foi dito o prejuízo ao Erário e o
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dolo.

O requerido Alex juntou documentos às fls. 435/496.

A requerida CCE Construtora Ltda. apresentou contestação às fls. 498/508 no qual
a requerida sustenta que o Ministério Público em sua peça inaugural não narrou qualquer ato que
tenha sido praticado pela requerida e que fosse passível de sanção prevista na LIA.

A requerida afirma que não recebeu nenhum dos imóveis objetos da lide e que até
hoje o Município de Cidade Ocidental não honrou com os serviços contratados com a requerida
remanecendo um débito de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

A requerida  afirma  que  participou  regularmente  de  certame  licitatório  e  que
executou os serviços contratados e que foi instruído pelo Poder Público Municipal a indicar
imóveis que poderiam ser dados em pagamento para saldar a dívida que tem com o Município.

A requerida juntou documentos às fls. 510/511.

Foi juntada a pedido do Ministério Público a certidão de matrícula de fls. 546 e
548/559.

Por fim o Ministério Público apresentou o parecer de fls. 593/601 no qual pugnou
pelo julgamento antecipado da lide.

Este é o relatório.

No  caso  em  tela  entende  este  juízo  que  o  feito  comporta  perfeitamente  o
julgamento antecipado da lide, conforme previsto no art. 330, inciso I do CPC que está assim
redigido:

“Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:
I – quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito
e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.”

Desta forma verifica-se que a questão é unicamente de direito, sendo que os fatos
que devem ser provados o foram através  de prova documental,  não havendo necessidade de
produção de prova em audiência, sendo que desta forma passaremos ao julgamento antecipado
da lide.

Antes de adentrarmos a análise do mérito da ação devemos nos pronunciar sobre
preliminares levantadas durante o curso do processo.
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DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

O  requerido  Alex  José  Batista  alega  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva
afirmando  que  o  responsável  pelo  acompanhamento  do  convênio  seria  o  gestor  público
municipal, o Sr. Carlos Eduardo Ramos Rodrigues.

No caso em tela não existe a menor chance da preliminar ser acolhida, posto que a
preliminar levantada nada tem a ver com a situação fática dos autos, já que está se discutindo
duas matérias de fundo ou meritórias: 1º) a responsabilidade do Prefeito Municipal Alex José
Batista  em  ter  contratado  serviços  de  asfaltamento  de  vias  do  município  sem  ter  previsão
orçamentária, ou seja, sem ter dinheiro para pagar pelas obras contratadas; 2º) a responsabilidade
do Prefeito Municipal Alex José Batista que não tendo dinheiro para pagar pelas obras de asfalto
supostamente feitas neste município ter lançado mão do expediente de dar em pagamento áreas
públicas no bairro Dom Bosco, e fazendo a desafetação através da edição de Decreto Municipal,
ou seja, do Poder Executivo sem a devida autorização legislativa para tal.

Logo, em momento algum está se questionando a responsabilidade do gestor Alex
José  Batista  no  que  diz  respeito  a  execução  ou  acompanhamento  de  convênio,  sendo  tal
preliminar totalmente estranha ao objeto do processo, motivo pelo qual não resta outro caminho
a não ser rejeitar a matéria preliminar levantada.

 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A  inadequação  da  via  eleita  também  não  merece  acolhida,  posto  que  os
requeridos alegam que a ação civil pública não seria o instrumento adequado para apurar e punir
os atos de improbidade administrativa, já que os danos ao patrimônio público não estariam entre
as matérias previstas como sendo de objeto de ação civil pública.

Verifica-se  que  a  Lei  nº  8.429/92,  que  trata  sobre  os  atos  de  improbidade
administrativa, foi promulgada posteriormente a Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85) e
desta forma aquela lei previu que o instrumento adequado para apuração de responsabilidade e
punição dos agentes públicos que praticam atos de improbidade administrativa e que a ação civil
pública que tem como um dos legitimados a propô-la o Ministério Público. Desta forma rejeito a
preliminar.

DA PERDA DO OBJETO

Trata-se  de  preliminar  levantada  pelos  requeridos  Alex  José  Batista  e  CCE
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Construtora  Ltda.  dizendo  que  a  demanda  perdeu  o  objeto  já  que  a  escritura  de  dação  em
pagamento já tinha sido registrada pelo Cartório de Registro de Imóveis e a anulação do registro
só seria possível através de decisão judicial.

No caso em tela não há como acatar a preliminar de perda do objeto, já que a
pretensão expressada pelo Ministério Público está mais viva do que nunca, pois o Ministério
Público pode não ter conseguido impedir a escrituração das áreas em nome da CCE Construtora
Ltda. conforme fazem prova os documentos de fls. 546 e 548 a 559 que comprovam que os
terrenos foram transferidos a requerida CCE Construtora Ltda. e esta repassou os terrenos para
terceiro.

O Ministério  Público  em sua  petição  inicial,  mais  especificamente  às  fls.  67,
pleiteia que seja declarada a nulidade das dações em pagamento dos bens públicos referentes as
matrículas nº 172.581, 172.584, 172.585 e 172.589 e pugna ainda pelo retorno de tais bens ao
patrimônio público municipal na categoria de bens de uso comum do povo.

Ou  seja,  o  pedido  formulado  expressamente  pelo  Ministério  Público  na  sua
petição inicial é de caráter muito mais amplo que quer fazer parecer a defesa do requerido Alex
José  Batista,  pois  não  pleiteia  somente  o  impedimento  da  escrituração  das  áreas  dadas  em
pagamento para a Construtora CCE Ltda. mas também a declaração de nulidade das dações em
pagamento e o consequente retorno dos bens públicos de volta ao patrimônio do Município.

Logo, a conclusão lógica que devemos chegar é de que a presente demanda não
perdeu o objeto, mas pelo contrário encontra-se mais viva do que nunca.

Desta forma não resta outro caminho a não ser rejeitar a preliminar suscitada.

Superadas as preliminares passaremos a analisar o mérito da demanda, sendo que
começaremos analisando a conduta do requerido Alex José Batista.

O Ministério Público pugna pela aplicação das sanções previstas no art. 12, inciso
II da Lei nº 8.429/92, como consectário lógico dos atos e ações praticadas pelo requerido no caso
em tela.

É de domínio público que as penalidades previstas no inciso II do art.  12 são
aplicáveis  àqueles  que  violam os  tipos  sancionatórios  civis  previstos  no  art.  10  do  mesmo
diploma legal e que está assim descrito:

“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:
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I  –  facilitar  ou  concorrer  por  qualquer  forma  para  a  incorporação  ao
patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou
valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art.
1º desta Lei;
II – permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize
bens,  rendas,  verbas  ou  valores  integrantes  do  acervo  patrimonial  das
entidades  mencionadas  no  art.  1º  desta  Lei,  sem  a  observância  das
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
III – doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado,
ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores
do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta Lei,
sem  observância  das  formalidades  legais  e  regulamentares  aplicáveis  à
espécie;
IV – permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante
do patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta Lei, ou
ainda  a  prestação  de  serviço  por  parte  delas,  por  preço  inferior  ao  de
mercado;
V – permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço
por preço superior ao de mercado;
VI  –  realizar  operação  financeira  sem  observância  das  normas  legais  e
regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea;
VII  –  conceder  benefício  administrativo  ou  fiscal  sem  a  observância  das
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
VIII  –  frustrar  a  licitude  de  processo  licitatório  ou  dispensá-lo
indevidamente;
IX – ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou
regulamento;
X – agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no
que diz respeito à conservação do patrimônio público;
XI – liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes
ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;
XII  –  permitir,  facilitar  ou  concorrer  para  que  terceiro  se  enriqueça
ilicitamente;
XIII  –  permitir  que  se  utilize,  em  obra  ou  serviço  particular,  veículos,
máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade
ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta Lei,
bem como o trabalho de servidor público, empregados, terceiros contratados
por essas entidades;
XIV  –  celebrar  contrato  ou  outro  instrumento  que  tenha  por  objeto  a
prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as
formalidades previstas na lei;
XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia
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dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei.”

Antes de adentrarmos ao enquadramento legal  da conduta do ex-prefeito  Alex
José Batista nos ditames das penalidades da Lei de Improbidade Administrativa devemos fazer
um apanhado geral e panorâmico da conduta de tal agente público e depois comparar a referida
conduta com os ditames existentes nos incisos do art. 10.

No caso em tela está devidamente comprovado que houve uma desafetação de
áreas públicas do Loteamento Dom Bosco e que além de desafetar tais áreas as mesmas foram
entregues  em  dação  em  pagamento  para  saldar  dívidas  supostamente  existentes  entre  o
Município de Cidade Ocidental e a também processada nestes autos CCE Construtora Ltda.

Compulsando os autos encontramos uma das pérolas deste enigmático processo,
qual seja, os Decretos Municipais nº 960/2012 e 961/2012 (fls. 132/151) que: “Dispõe sobre
desafetamento  do  uso  de  áreas  públicas  municipais  para  fins  de  alienação  e  dá  outras
providências”.

No caso em tela verifica-se que o referido Decreto Municipal foi lavrado sem ter a
devida autorização legislativa para desafetação da área pública.

Para a desafetação de bem público é necessária e imprescindível a existência de
lei autorizadora aprovada pelo Poder Legislativo.

Por  que  é  necessária  a  autorização  legislativa  para  a  desafetação  de  áreas
públicas? 

A resposta é simples. A autorização legislativa exigida neste caso é consectário da
estruturação do Poder em três esferas distintas: executiva, legislativa e judiciária e faz parte do
sistema  chamado  pelos  americanos  de  checks  and  balances,  ou,  traduzindo  para  o  bom
português, o que é conhecido como sistema de freios e contrapesos, onde um poder fiscaliza a
atuação do outro.

O requerido Alex ao se arvorar da função legislativa e determinar a desafetação de
áreas públicas sem a autorização legislativa violou o sistema de freios e contrapesos, evitando
desta forma a fiscalização que seria exercida pelo Poder Legislativo, sendo que com tal fato,
também se deixou de discutir  democraticamente se haveria  a  necessidade de desafetar  áreas
públicas para pagar por obras de infraestrutura realizadas em Cidade Ocidental.

Com tal conduta o requerido Alex violou pelo menos dois incisos do art. 10 da Lei
nº 8.429/92, quais sejam os incisos I e X que estão assim redigidos:

“I  –  facilitar  ou  concorrer  por  qualquer  forma  para  a  incorporação  ao
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patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou
valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art.
1º desta Lei;
…
X – agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no
que diz respeito à conservação do patrimônio público;”

Conforme  já  dito,  o  requerido  Alex  com  sua  conduta  temerária  facilitou
indevidamente  a  incorporação  de  bens  públicos  municipais  ao  patrimônio  da  empresa  CCE
Construtora Ltda e com tal conduta agiu negligentemente na conservação do patrimônio público.

Verifica-se que a desafetação das áreas públicas foi feita de forma irregular, mas
as ilegalidades não param por aí, pois além da desafetação e para completar o festival de horrores
perpetrados  no  caso  em  tela  o  Município  realizou  uma  dação  em  pagamento  das  áreas
desafetadas ilegalmente diretamente para a empreiteira que teria realizado obras de infraestrutura
no Município.

Já que a desafetação foi feita de forma ilegal remanescia a esperança de que pelo
menos a destinação a ser dada as áreas desafetadas fosse a melhor possível, contudo, não foi o
que aconteceu no caso em tela.

Desafetadas as áreas e disponíveis para alienação esperava-se que fosse cumprida
a lei e fosse determinada a abertura de um procedimento licitatório com ampla divulgação e que
os bens fossem vendidos no preço de mercado e o produto apurado na licitação fosse empregado
se fosse o caso no pagamento do débito a CCE Construtora Ltda.

Contudo,  o  que  se  viu  foi  outro  show  de  horrores,  fazendo  uma  dação  em
pagamento diretamente do Município para a empresa CCE Construtora Ltda. sem se tentar pelo
menos vender os bens desafetados através de procedimento licitatório.

Com tal  conduta mais que temerária o requerido Alex José Batista violou três
incisos do art. 10 da LIA quais sejam os incisos IV, VIII e XII que estão assim redigidos:

“IV – permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante
do patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta Lei, ou
ainda  a  prestação  de  serviço  por  parte  delas,  por  preço  inferior  ao  de
mercado;
...
VIII  –  frustrar  a  licitude  de  processo  licitatório  ou  dispensá-lo
indevidamente;
...
XII  –  permitir,  facilitar  ou  concorrer  para  que  terceiro  se  enriqueça
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ilicitamente;”

A alegação feita pela defesa do Sr. Alex José Batista de que houve um equívoco
na interpretação da Lei Municipal nº 668/2007 não merece ser considerada, pois a lei cuja cópia
está acostada às fls. 153 dos autos é bem clara ao dizer:

“Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a promover, na forma
de  Regulamento,  a  alienação  de  imóveis  recebidos  a  título  de  dação  em
pagamento de tributos municipais.”

O referido artigo de lei  é bem claro ao dizer  que é autorizada a alienação de
imóveis, mas que sejam recebidos a título de dação em pagamento de tributos municipais, ou
seja, o Prefeito poderia vender os lotes que teriam sido usados para pagar os impostos e taxas
municipais.

A referida lei  em momento algum autoriza que se aliene bens públicos para o
pagamento de dívidas do Município com fornecedores, sendo que com tal conduta o requerido
Alex José Batista dispensou indevidamente a realização de certame licitatório.

Com tal conduta além de violar o inciso VIII também violou o inciso XII da Lei nº
8.429/92 já que ao desafetar e dar em pagamento áreas públicas de forma irregular o requerido
permitiu que terceiro se locupletasse com o referido ato.

Quanto a violação do inciso IV do art.  10 da Lei nº 8.429/92 a mesma restou
caracterizada pelo menos no entender deste juízo.

Analisando os documentos de fls. 163 e 197 poderíamos chegar a conclusão que
as  avaliações  juntadas  foram  feitas  a  pedido  do  Município,  contudo,  não  é  isto  que  resta
caracterizado    dentro  dos  autos,  já  que  pela  análise  do  pedido  de  pagamento  de  obras  de
recapeamento da malha viária do município constante no processo de fls. 155/200 verifica-se que
a avaliação foi juntada com o pedido de pagamento da requerida CCE Construtora Ltda. não
havendo em nenhum momento nos autos qualquer despacho do município mandando realizar a
avaliação das áreas públicas para efeito de fixação de valores para dação em pagamento.

Frise-se, ainda, que as avaliações de fls. 163 e 197 são bastante simplórias e não
especificam a forma ou método utilizado para se chegar ao valor apurado na avaliação, sendo
que tal procedimento é no entender do juízo totalmente irregular.

Pelo que está retratado nos autos está caracterizado que a avaliação foi feita a
pedido da CCE Construtora Ltda. e não pelo município, o que mina a credibilidade da avaliação,
não no que diz respeito ao conteúdo em si, mas a forma como a mesma foi aportada no feito que
culminou na dação em pagamento do município para a requerida CCE.
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Além dos cinco incisos anteriores que o requerido Alex violou entende este juízo
que o requerido incidiu em improbidade administrativa a partir do momento em que comprova
documentalmente através dos documentos de fls. 195 e 211/213 que atestam que as obras de
recapeamento  de  asfalto  no  centro  de  Cidade  Ocidental  seriam  custeadas  pela  rubrica
orçamentária 15.451.1230.1021.44.90.51, ou seja,  atestando que havia dinheiro em caixa sob
esta rubrica para custear o recapeamento do asfalto do Centro.

Desta forma é muito estranho que após a realização dos serviços o governo viesse
a constatar que não havia dinheiro para custear as obras e seria necessário dilapidar o patrimônio
público numa operação cheia de vícios e nódoas para saldar seus compromissos.

Tal  conduta  de  ordenar  despesa  sem  a  respectiva  dotação  orçamentária  é
considerada como ato de improbidade administrativa, passível de punição, sendo que pedimos
vênia para transcrever ementa de julgado a este respeito:

“Improbidade  administrativa.  Obras  públicas.  Despesas  sem  previsão  e
empenho.  A  deflagração  de  obra  pública  sem  prévio  empenho  ou
disponibilidade financeira,  que  acaba paralisada,  em evidente  prejuízo  ao
erário, caracteriza improbidade administrativa na forma culposa.”
(TJ-RO  -  APR:  10001520050052092  RO  100.015.2005.005209-2,  Relator:
Desembargador Eliseu Fernandes, Data de Julgamento: 27/06/2007, 2ª Vara
Criminal)

O requerido Alex José Batista alega em sua defesa que não estaria comprovado o
prejuízo ao erário bem como o dolo do requerido na referida operação.

Diversamente do que é defendido pelo advogado do requerido Alex entende este
juízo que sim o requerido tinha consciência dos atos que estava praticando e das consequências
de tal conduta, mas, mesmo assim, o requerido insistiu em desobedecer de forma reiterada os
ditames legais, lembrando-se que pelo princípio da legalidade administrativa o requerido não
poderia fazer aquilo o que a lei não proíbe, mas ao contrário deveria ter feito tudo que a lei
determina, o que não o fez.

Não o fez já que deveria ter desafetado as áreas públicas mediante autorização
legislativa, bem como deveria ter feito licitação das áreas desafetadas, o que também não o fez,
preferindo realizar dação em pagamento diretamente com a requerida CCE Construtora Ltda.

Entende este  juízo que o requerido conforme já dito  tinha consciência do que
fazia, ou seja, agiu de forma dolosa e perpetrou os atos que culminaram na transferência indevida
de bens públicos (áreas públicas do Jardim Dom Bosco) não havendo como se esquivar de tal
constatação.
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Além disto o prejuízo ao erário é evidente, já que as áreas dadas em pagamento
foram transferidas formalmente para a CCE Construtora Ltda., e hoje integram o patrimônio da
CCE e não mais pertencendo ao patrimônio público.

Além  disto  devemos  frisar  que  as  condutas  do  requerido  violaram  os  mais
diversos princípios norteadores da Administração Pública, entre eles o princípio da legalidade em
primeiro lugar, já que praticou uma série de atos administrativos de sua atribuição ao arrepio da
lei. Violou, ainda, o princípio da impessoalidade já que a mal explicada operação de desafetação
e logo em seguida de dação em pagamento foi feita visando a favorecer terceiro determinado,
qual seja, a CCE Construtora Ltda, o que não se coaduna com o referido princípio.

Tanto que para evitar a violação do princípio da impessoalidade deveria ter  se
adotado  o  procedimento  licitatório  para  venda  e  apuração  de  valores  que  poderiam
posteriormente ser usados para pagar os serviços de recapeamento da malha asfáltica do centro
da  cidade,  já  que  com a  licitação  não  poder-se-ia  insinuar  qualquer  tipo  de  favorecimento
direcionado a determinada pessoa, o que é vedado pelo princípio da impessoalidade.

Por fim verificamos que com todo o acontecido referente as áreas públicas que
constituem o objeto da presente ação civil pública o princípio da moralidade foi assassinado, não
havendo muito mais coisas a se dizer.

Frise-se  que  com  seus  atos  provavelmente  impensados  ou  ao  contrário  bem
pensados  o  alcaíde  municipal  à  época  além de  violar  uma  série  de  dispositivos  da  Lei  de
Improbidade Administrativa também violou o disposto no art. 66, inciso V da Constituição do
Estado de Goiás que dispõe:

“Art. 66 - Ao Município é terminantemente proibido:
...
V - doar bens imóveis de seu patrimônio, ou constituir sobre eles ônus real, ou
conceder isenções fiscais ou remissões de dívidas fora dos casos de manifesto
interesse público, com expressa autorização da Câmara Municipal, sob pena
de nulidade do ato.”

Com tais condutas o requerido violou os incisos I, IV, VIII, X e XII do art. 10 da
Lei nº 8.429/92, devendo desta forma sofrer a reprimenda prevista no inciso II do art. 12 da Lei
nº  8.429/92,  sendo  que  as  sanções  que  o  requerido  deverá  sofrer  serão  determinadas  mais
adiante, sendo que agora passaremos a analisar a conduta do outro requerido CCE Construtora
Ltda.

Por fim no que se refere ao dano moral coletivo entende o juízo que o mesmo
restou caracterizado a partir do momento que o gestor público subtrai da população por vias
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transversas áreas públicas que se bem utilizadas poderiam servir  para a melhoria de vida da
população em geral, não havendo dúvidas sobre o cabimento do ressarcimento pela ocorrência
do dano moral coletivo requerido pelo Ministério Público.

Para fundamentar nosso entendimento pedimos vênia para transcrever ementa de
julgado a respeito:

“AMBIENTAL,  ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.
COMPLEXO PARQUE DO SABIÁ. OFENSA AO ART. 535, II,  DO CPC
NÃO  CONFIGURADA.  CUMULAÇÃO  DE  OBRIGAÇÕES  DE  FAZER
COM  INDENIZAÇÃO  PECUNIÁRIA.  ART.  3º  DA  LEI  7.347/1985.
POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS COLETIVOS. CABIMENTO. 1. Não
ocorre  ofensa  ao  art.  535  do  CPC,  se  o  Tribunal  de  origem  decide,
fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. Segundo
a  jurisprudência  do  STJ,  a  logicidade  hermenêutica  do  art.  3º  da  Lei
7.347/1985 permite a cumulação das condenações em obrigações de fazer ou
não fazer e indenização pecuniária em sede de ação civil pública, a fim de
possibilitar a  concreta  e  cabal  reparação  do  dano  ambiental  pretérito,  já
consumado. Microssistema de tutela coletiva. 3. O dano ao meio ambiente,
por  ser  bem  público,  gera  repercussão  geral,  impondo  conscientização
coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a
um  meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado.  4.  O  dano  moral  coletivo
ambiental  atinge  direitos  de  personalidade  do  grupo  massificado,  sendo
desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a
indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado. 5. Recurso especial provido,
para  reconhecer,  em  tese,  a  possibilidade  de  cumulação  de  indenização
pecuniária com as obrigações de fazer,  bem como a condenação em danos
morais coletivos, com a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que
verifique se,  no caso,  há dano indenizável  e  fixação do eventual  quantum
debeatur.”
(STJ, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 24/09/2013, T2
- SEGUNDA TURMA)

DA CONDUTA DA REQUERIDA CCE CONSTRUTORA LTDA

A requerida CCE Construtora Ltda. em sua defesa meritória afirma que não tem
nada a ver com o fato e alega que o Ministério Público não teria narrado fatos que tivessem o
condão de fazê-la responder a uma ação por prática de ato de improbidade administrativa.
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Ao  contrário  do  defendido  da  requerida  CCE  Construtora  Ltda.  o  Ministério
Público  demonstra  claramente  a  responsabilidade  da  presente  requerida  conforme  a
argumentação expressada  pelo  Ministério  Público  nos  itens  2.8 e  2.9 da petição inicial  (fls.
44/59).

O argumento de defesa apesar de válido não convence a este juízo já que não é
dado a qualquer pessoa maior e capaz alegar o desconhecimento da lei e a requerida como pessoa
jurídica de direito privado sabia que a forma como os imóveis foram repassados a requerida para
saldar dívidas por serviços supostamente feitos não era a forma correta, devendo desta forma
sofrer a sanção cabível em virtude da violação de diversos incisos do art. 10 da Lei nº 8.429/92.

A responsabilidade da requerida CCE Construtora Ltda. é cristalina, não havendo
dúvidas de que ela deve ser penalizada em conjunto com o requerido Alex José Batista, sendo
que o art. 3º da Lei nº 8.429/92 espanca qualquer dúvida a este respeito:

“Art. 3º. As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que,
mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato
de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.”

Logo pela singela análise da letra da lei, verifica-se que não somente os agentes
públicos são passíveis de cometer ato de improbidade administrativo, mas também terceiros que
de qualquer forma se beneficiem direta ou indiretamente do ato de improbidade administrativa.

Não há dúvidas de que no caso concreto a pessoa que mais se beneficiou das
irregularidades perpetradas na desafetação e posterior dação em pagamento foi a requerida CCE
Construtora Ltda. motivo pelo qual não há como se excluir a responsabilidade desta.

Para embasarmos nosso posicionamento pedimos licença para transcrever ementa
de julgado a este respeito:

“PROCESSUAL CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. VIOLAÇÃO AO
ARTIGO  535  DO  CPC  INOCORRENTE.  PESSOA  JURÍDICA  DE
DIREITO PRIVADO.  LEGITIMIDADE PASSIVA.  1.  Não  há  violação  do
artigo  535  do  CPC  quando  o  acórdão,  mesmo  sem  ter  examinado
individualmente  cada  um  dos  argumentos  trazidos  pelo  recorrente,  adota
fundamentação  suficiente  para  decidir  de  modo  integral  a  controvérsia,
apenas não adotando a tese defendida pelo recorrente, manifestando-se, de
maneira clara e fundamentada, acerca de todas as questões relevantes para a
solução  da  controvérsia,  inclusive  em relação  às  quais  o  recorrente  alega
contradição e omissão. 2. Considerando que as pessoas jurídicas podem ser
beneficiadas e condenadas por atos ímprobos, é de se concluir que, de forma
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correlata, podem figurar no polo passivo de uma demanda de improbidade,
ainda que desacompanhada de seus sócios. 3. Recurso especial não provido.”
(RECURSO  ESPECIAL Nº  970.393  -  CE  (2007/0158591-4)  (f)  RELATOR  :
MINISTRO BENEDITO GONÇALVES RECORRENTE : STN SISTEMA DE
TRANSMISSÃO  NORDESTE  S/A  ADVOGADO  :  WAGNER  BARREIRA
FILHO  E  OUTRO(S)  RECORRIDO  :  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL
INTERES. : KENNEDY MOURA RAMOS)

Logo  verifica-se  que  a  responsabilidade  da  requerida  advém do  seu  dever  de
conhecer a lei e também por força do art. 3º da LIA, não restando outro caminho a não ser a
condenação da requerida nas penalidades previstas na LIA e compatíveis com a sua condição de
pessoa jurídica.

DAS SANÇÕES AO REQUERIDO ALEX JOSÉ BATISTA

Começaremos a fixar as sanções previstas na Lei da Improbidade Administrativa
começando pela pessoa de Alex José Batista.

Analisaremos a aplicação das sanções por desobediência ao art. 10, incisos I,
IV, VIII, X e XII da Lei nº 8.429/92.

As penalidades para aqueles que incidem nas condutas acoimadas como ato de
improbidade administrativa elencadas no art. 10, estão previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92,
sendo que no presente caso a penalidade pela violação ao disposto no art. 10, inciso I, VIII, X e
XII  da  Lei  nº  8.429/92  está  previsto  no  inciso  II  do  artigo  12  e  que  pedimos  licença  para
transcrever:

“Art. 12. …
…
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância,
perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, de 5 (cinco) anos a
8 (oito) anos, pagamento de multa civil de até 2 (duas) vezes o valor do dano e
proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público  ou  receber  benefícios  ou
incentivos  fiscais  ou  creditícios,  direta  ou  indiretamente,  ainda  que  por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5
(cinco) anos.”

Analisando as circunstâncias que cercam o caso em tela e levando-se em conta o
princípio da proporcionalidade passaremos a fixar as penalidades que o requerido deverá sofrer
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por ter praticado ato de improbidade administrativa capitulado no art. 10, inciso I, IV, VIII, X e
XII da Lei nº 8.429/92.

Antes de passarmos a fixação das sanções propriamente ditas este juízo tem a
esclarecer que seguindo o princípio da proporcionalidade já mencionado no parágrafo anterior
entendemos que o fato praticado pelo alcaide municipal à época reveste-se de especial gravidade
já que dissipou de forma consciente patrimônio municipal sem obedecer as regras legais.

Não é permitido ao requerido Alex José Batista alegar o desconhecimento da lei,
quanto mais pelo fato de que o requerido contava com assistência jurídica paga pelos cofres do
Município, não sendo possível acatar a alegação de desconhecimento legal, bem como não há
como aceitar que a regra constante da Lei Municipal nº 668/2007.

Considerando que o fato praticado é extremamente grave como já dito a pena
também deve acompanhar tal gravidade.

O inciso II  do art.  12 da LIA prevê o ressarcimento integral do dano, quando
houver,  sendo  que  no  presente  caso  verifica-se  que  houve  dano  ao  erário,  já  que  foram
transferidas de forma irregular diversas áreas públicas do Município no Loteamento Jardim Dom
Bosco,  sendo  que  condeno  o  requerido  solidariamente  com  a  CCE  Construtora  Ltda.  ao
ressarcimento de dano moral coletivo no valor de R$ 4.862.455,00 (quatro milhões, oitocentos e
sessenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais), corrigidos desde a data da citação do
requerido, devendo tais valores serem revertidos ao Fundo Municipal de Meio Ambiente ou na
falta ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.

A perda de função pública não é mais cabível, já que o requerido não exerce mais
função eletiva.

Está prevista também a suspensão dos direitos políticos por um prazo que vai de 5
a 8 anos. Considerando a gravidade do fato praticado pelo requerido, bem como a ocorrência de
prejuízo aos cofres públicos, determino que a suspensão dos direitos políticos do requerido se dê
pelo prazo máximo de 08 (oito) anos que se afigura a reprimenda mais adequada ao caso em tela.

No que diz respeito ao pagamento de multa civil a mesma pode ser fixada em até
02 (duas) vezes o valor do dano, sendo que desta forma fixo a multa civil em 02 (duas) vezes o
valor da condenação por danos, ou seja, condeno o requerido Alex José Batista solidariamente
com a requerida CCE Construtora Ltda. a pagar a título de multa civil de R$ 9.724.910,00 (nove
milhões, setecentos e vinte e quatro mil novecentos e dez reais).

Por fim, aplico ao requerido a proibição do mesmo em contratar com o Poder
Público, 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)
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anos.

Por fim declaro nula de pleno direito a desafetação das áreas públicas nº 04, 07,08
e 12 do Jardim Dom Bosco, bem como a dação em pagamento realizada entre o Município e o
requerido CCE Construtora Ltda.

Por  fim  como  consectário  lógico  da  ação  determino  ainda  a  perda  das  áreas
públicas  ilicitamente  dadas  em  pagamento  a  Construtora  CCE  Ltda.,  devendo  as  áreas
retornarem ao domínio do Município, motivo pelo qual determino o cancelamento dos registros
das escrituras de dação em pagamento que transferiram a Construtora CCE Ltda. a propriedade
das áreas públicas, bem como determino o cancelamento de registros posteriores a dação em
pagamento.

DAS SANÇÕES A REQUERIDA CCE CONSTRUTORA LTDA.

Já fixadas as sanções ao requerido Alex passaremos a fixar as sanções previstas na
Lei da Improbidade Administrativa a requerida CCE Construtora Ltda.

Analisaremos a aplicação das sanções por desobediência ao art. 10, incisos I,
IV, VIII, X e XII da Lei nº 8.429/92.

As penalidades para aqueles que incidem nas condutas acoimadas como ato de
improbidade administrativa elencadas no art. 10, estão previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92,
sendo que no presente caso a penalidade pela violação ao disposto no art. 10, inciso I, IV, VIII, X
e XII da Lei nº 8.429/92 está previsto no inciso II do artigo 12 e que pedimos licença para
transcrever:

“Art. 12. …
…
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância,
perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, de 5 (cinco) anos a
8 (oito) anos, pagamento de multa civil de até 2 (duas) vezes o valor do dano e
proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público  ou  receber  benefícios  ou
incentivos  fiscais  ou  creditícios,  direta  ou  indiretamente,  ainda  que  por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5
(cinco) anos.”

Analisando as circunstâncias que cercam o caso em tela e levando-se em conta o
princípio da proporcionalidade passaremos a fixar as penalidades que o requerido deverá sofrer
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por ter praticado ato de improbidade administrativa capitulado no art. 10, inciso I, IV, VIII, X e
XII da Lei nº 8.429/92.

Verificamos  que  conforme  previsto  no  art.  3º  da  Lei  nº  8.429/92  a  requerida
concorreu para a prática dos atos de improbidade administrativa, bem como se beneficiou de
forma direta do ato ímprobo.

Considerando que o fato praticado é extremamente grave como já dito a pena
também deve acompanhar tal gravidade.

O inciso II  do art.  12 da LIA prevê o ressarcimento integral do dano, quando
houver,  sendo  que  no  presente  caso  verifica-se  que  houve  dano  ao  erário,  já  que  foram
transferidas de forma irregular diversas áreas públicas do Município no Loteamento Jardim Dom
Bosco, sendo que condeno a requerida CCE Construtora Ltda. solidariamente com Alex José
Batista ao ressarcimento de dano moral coletivo no valor de R$ 4.862.455,00 (quatro milhões,
oitocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais), corrigidos desde a data
da citação da requerida,  devendo tais  valores serem revertidos ao Fundo Municipal de Meio
Ambiente ou na falta ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.

A perda de função pública não é cabível, já que se trata de pessoa jurídica e não
tem como se candidatar a qualquer função eletiva.

Também não é cabível pela mesma forma a aplicação da suspensão dos direitos
políticos.

No que diz respeito ao pagamento de multa civil a mesma pode ser fixada em até
02 (duas) vezes o valor do dano, sendo que desta forma fixo a multa civil em 02 (duas) vezes o
valor  da  condenação  por  danos,  ou  seja,  condeno  a  requerida  CCE  Construtora  Ltda.
solidariamente o requerido Alex José Batista a pagar a título de multa civil de R$ 9.724.910,00
(nove milhões, setecentos e vinte e quatro mil novecentos e dez reais).

Por  fim,  aplico  a  requerida  proibição  da  mesma  em  contratar  com  o  Poder
Público,  receber  benefícios  ou  incentivos  fiscais  ou creditícios,  direta  ou indiretamente  pelo
prazo de 05 (cinco) anos.

DO DISPOSITIVO

Isto posto e por tudo que dos autos consta JULGO PROCEDENTE os pedidos
formulados pelo autor para extinguir o processo com julgamento de mérito fundamentado no art.
269, inciso I do Código de Processo Civil para condenar os requeridos Alex José Batista e CCE
Construtora Ltda. pela prática de atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, incisos
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I,  IV,  VIII,  X e XII da  Lei  nº  8.429/92,  sendo que  primeiramente  fixaremos  as  sanções  ao
requerido Alex José Batista, e condeno o requerido nas seguintes penalidades:

a) suspensão dos direitos políticos do requerido pelo prazo de 08 (oito) anos;
b) pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor  total  de R$
4.862.455,00 (quatro milhões,  oitocentos e  sessenta e  dois mil,  quatrocentos  e
cinquenta e cinco reais), corrigidos desde a data da citação da requerida, devendo
tais valores serem revertidos ao Fundo Municipal de Meio Ambiente ou na falta
ao Fundo Estadual do Meio Ambiente;
c) proibição de contratar com o Poder Público, 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;
d) pagamento de multa civil a mesma no valor de R$ 9.724.910,00 (nove milhões,
setecentos e vinte e quatro mil novecentos e dez reais) corrigidos desde a data da
citação da requerida, devendo tais valores serem revertidos ao Fundo Municipal
de Meio Ambiente ou na falta ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.

Quanto  a  requerida  CCE Construtora Ltda. condeno a  mesma a  cumprir  as
seguintes penalidades:

a) pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor total  de R$
4.862.455,00 (quatro milhões,  oitocentos e  sessenta e  dois mil,  quatrocentos  e
cinquenta e cinco reais), corrigidos desde a data da citação da requerida, devendo
tais valores serem revertidos ao Fundo Municipal de Meio Ambiente ou na falta
ao Fundo Estadual do Meio Ambiente;
b) proibição de contratar com o Poder Público, receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 05 (cinco) anos;
c) pagamento de multa civil a mesma no valor de R$ 9.724.910,00 (nove milhões,
setecentos e vinte e quatro mil novecentos e dez reais) corrigidos desde a data da
citação da requerida, devendo tais valores serem revertidos ao Fundo Municipal
de Meio Ambiente ou na falta ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.

Declaro, ainda, nula de pleno direito a desafetação das áreas públicas nº 04, 07,08
e 12 do Jardim Dom Bosco, bem como a dação em pagamento realizada entre o Município e o
requerido CCE Construtora Ltda.

Determino, ainda, a perda das áreas públicas ilicitamente dadas em pagamento a
Construtora CCE Ltda., devendo as áreas retornarem ao domínio do Município, motivo pelo qual
determino o cancelamento dos registros das escrituras de dação em pagamento que transferiram a
Construtora CCE Ltda. a propriedade das áreas públicas, bem como determino o cancelamento
de registros posteriores a dação em pagamento.

Determino a extração de cópia do feito e o encaminhamento para a Promotoria
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com atribuições criminais desta Comarca para que a Promotoria tome as providências cabíveis se
achar necessário.

Condeno os requeridos ainda ao pagamento de custas finais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cidade Ocidental, 23 de novembro de 2.015.

ANDRÉ COSTA JUCÁ
Juiz de Direito
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