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AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MPF 
RÉUS:  THEMÍSTOCLES  DE  SAMPAIO  PEREIRA  FILHO,  A  S  EVANGELISTA  DA 
COSTA,  ALBERTO  SALOMÃO  EVANGELISTA  DA  COSTA,  ARINO  ARTANHÃ  DE 
ARAUJO,  CELESTE  AÍDA  FALCÃO  AZEVEDO  NOVAES,  EDUARDO  MARTINS 
THOMÉ, FRANCISCO ANTONIO PAES LANDIM FILHO, JOAO ALVES DE MOURA 
FILHO, JOSÉ RICARDO PACHECO, ROSÂNGELA DA SILVA OLIVEIRA, ROSANGELA 
MAGALHÃES DE ALMEIDA e WILSON NUNES BRANDÃO

SENTENÇA
Tipo “A” - Resolução CJF nº 535/06

1. RELATÓRIO

Trata-se  de  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  por ATO  DE  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA ajuizada  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL–  MPF,em  face  de 
THEMÍSTOCLES  DE  SAMPAIO  PEREIRA  FILHO,  A  S  EVANGELISTA  DA  COSTA, 
ALBERTO  SALOMÃO  EVANGELISTA  DA  COSTA,  ARINO  ARTANHÃDE  ARAUJO, 
CELESTE  AÍDA  FALCÃO  AZEVEDO  NOVAES,  EDUARDO  MARTINS  THOMÉ, 
FRANCISCO ANTONIO PAES LANDIM FILHO, JOAO ALVES DE MOURA FILHO, JOSÉ 
RICARDO PACHECO, ROSÂNGELA DA SILVA OLIVEIRA, ROSANGELA MAGALHÃES DE 
ALMEIDA e WILSON NUNES BRANDÃO,objetivando a condenação destes nas sanções do art. 
12 da Lei n. 8.429/92, em face do cometimento dos atos de improbidade capitulados no art. 10, I, 
VI, VIII, XI e XII e no art. 11, I, da Lei nº 8.429/92.

Segundo consta na exordial, no ano de 2003, foi instaurado Inquérito Civil Público para 
apurar a correta aplicação dos recursos públicos recebidos através do Convênio nº 007/2000, de 
27/06/2000,  firmado  entre  a  União  e  o  Estado  do  Piauí,  e  demais  termos  aditivos,  visando  à 
construção da Penitenciária Irmão Guido. Relata que matérias jornalísticas da época davam conta da 
fragilidade da construção.
________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA VLÁDIA MARIA DE PONTES AMORIM em 13/08/2020, com base na 
Lei 11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 12436794000209.

                                 Pág. 1/70



 

  0  0  0  5  4  9  6  6  8  2  0  0  3  4  0  1  4  0  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ

Processo N° 0005496-68.2003.4.01.4000 (Número antigo: 2003.40.00.005491-1) - 3ª VARA - TERESINA
Nº de registro e-CVD 00053.2020.00034000.2.00708/00128

Em extenso arrazoado, aduz o MPF que requisitou à Controladoria Geral da União a 
realização de uma auditoria (análise contábil e financeira) no convênio. Solicitou, ainda, o auxílio 
de profissionais de engenharia da Universidade Federal do Piauí – UFPI, que se incumbiram da 
análise física da obra, nos aspectos quantitativos e qualitativos. Procedeu, ainda, à verificação da 
documentação exigida pela Lei nº 8.666/93, com a colaboração de técnicos do próprio MPF, o que 
resultou na elaboração de três relatórios que integram e fundamentam a presente ação.

O autor informa que, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, foi realizado um 
Relatório de Inspeção com a análise da construção da Penitenciária, oportunidade em que foram 
constatadas diversas falhas na execução de tal projeto, com grandes distorções entre as quantidades 
orçadas e as verdadeiramente executadas, que culminaram em um prejuízo aos cofres públicos de 
cerca de R$ 231.000,00 (duzentos e trinta e um mil reais). 

As falhas detectadas estão especificadas no item 2 da inicial, em que se faz referência, 
dentre  outras,  às  seguintes  irregularidades:  a)  divergências  entre  as  quantidades  orçadas  e  as 
verificadas;  b)  aprovação  da  documentação  técnica  referente  ao  convênio  n°  007/2000  pelo 
departamento  penitenciário  nacional  –DEPEN,  em desacordo  com a  resolução  n°  16/1994,  do 
conselho nacional de política criminal e penitenciária; a instrução normativa n° 01/97 e a lei n° 
8.666/93;  c)  pagamento  pela  Secretaria  da  Justiça  e  da  Cidadania  do  Estado  do  Piauí,  da 
hospedagem  do  servidor  do  Ministério  da  Justiça  responsável  pela  fiscalização  das  obras  da 
penitenciária Irmão Guido; d) Impropriedades no procedimento licitatório referente à tomada de 
preços  n°  002/2000,  relativa  à  construção  da  penitenciária  da  Penitenciária  Irmão  Guido;  e) 
Utilização indevida de modalidade de licitação; composição da comissão permanente de licitação 
em desacordo com a lei n° 8.666/93; início de execução dos serviços antes da respectiva licitação; 
indícios de direcionamento de licitação; homologação e adjudicação de convite com apenas uma 
proposta com valor dentro do limite da modalidade de licitação e o acatamento de propostas com 
valores  acima  do limite  da  modalidade  de  licitação;  f)  falta  de  preservação  da  modalidade  de 
licitação  correspondente  ao  objeto  como  um  todo;g)  pagamentos  antecipados  das  parcelas 
contratuais e a emissão de cheques nominativos às secretarias de fazenda e da justiça e da cidadania 
do Estado do Piauí; h)aplicação inadequada dos recursos financeiros do convênio; i) pagamentos de 
despesas fora do prazo de aplicação e contabilização indevida das parcelas comprovadas; j) indícios 
de fornecimento de material de construção pela Secretaria da Justiça e da Cidadania do Estado do 
Piauí, para utilização em serviços contratados com terceiros por execução indireta, sob regime de 
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empreitada por preço global.

No tocante à responsabilidade dos réus, assim elencou a inicial:

1 - THEMISTOCLES FILHO: Foi Secretário de Justiça no Estado à época dos fatos, de 
03.02.1999  a  19.11.2001.  Firmou  o  convênio  07/2000  para  a  construção  da  Penitenciária  de 
Teresina, assinando ainda os quatro termos aditivos posteriores;  movimentou a maior parte dos 
recursos do convênio, cerca de R$ 1.400.000,00(Um milhão e quatrocentos mil reais. Foi ainda 
responsável pela nomeação de Arino Artanhã, representante do Estado a quem competia fiscalizar o 
acompanhamento da obra. Nomeou irregularmente os integrantes da Comissão de Licitação relativo 
aos procedimentos licitatórios, Tomada de Preço 02/2000;Convite 03/2001; Convite 026/2001, eis 
que seus integrantes, não pertenciam, ao quadro efetivo da Secretaria de Justiça, infringindo assim o 
art. 51 da Lei 8666/93, que estabelece que pelo menos 2 (dois) dos integrantes de tal comissão, 
devem pertencer ao quadro permanente do órgão licitante. Responsável também pelos pagamentos 
da  hospedagem do Servidor  do Ministério  da Justiça,  bem como pela  recepção do Sr.Eduardo 
Martins Tomé, a quem competia fiscalizar a execução da obra. Responsável pela homologação do 
procedimento licitatório, tomada de preço 02/2000, adjudicando à firma A.S Evangelista da Costa, 
com posterior assinatura do contrato. Aquisição de diversos materiais de construção pela própria 
Secretaria, na sua gestão e à época da construção da Penitenciária Irmão Guido.

2 - WILSON NUNES BRANDÃO- Ocupou o cargo de Secretário de Justiça no período 
de 21.11.2001 a 07.04.2002 época da construção da Penitenciária Irmão Guido. Apesar de todas as 
ilegalidades existentes na execução da obra, o réu,  ao invés de sustar a sua execução, solicitou 
prorrogação de prazo para a sua conclusão, nomeando irregularmente servidores para integrar a 
comissão de licitação no Convite 03/2002 (referente a Complementação dos Serviços de construção 
da  Penitenciária),eis  que  nenhum do seus  membros  pertencia  aos  quadros  da Secretaria,  órgão 
licitante, como exige a lei 8666/93 em seu art.  51. Movimentou cerca de R$170.000.00(cento e 
setenta mil reais) da Conta do Convênio. 

3 - FRANCISCO ANTONIO PAES LANDIM FILHO - Esteve à frente da Secretaria de 
Justiça, no período de 08.04.2002 a 31.12.2002. Apesar de todas as irregularidades na execução da 
obra, deu prosseguimento a esta, assinando o sexto e último aditivo ao convênio nº 07/2000, onde 
solicitou prorrogação do prazo de sua vigência e o que é mais grave aceitou o recebimento final da  
obra, como 100%,atestando tudo como dentro das especificações exigidas e de acordo com o Plano 
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de Trabalho. Autorizou ainda o pagamento de diárias ao Fiscal do Ministério da Justiça.

4 - ARINO ARTANHÃ DE ARAUJO- Nomeado como representante do Estado para 
acompanhar a execução da obra,  sua participação foi decisiva para a não aplicação regular dos 
recursos públicos, uma vez que, na qualidade de fiscal do Estado, atestou a execução de serviços 
não realizados, como constataram os auditores da CGU. Deveria ter denunciado as irregularidades 
encontradas e ao contrário, com sua inércia contribuiu decisivamente para o andamento irregular 
destas (art. 67 § 10 da lei 8666/93). Atestou o recebimento da obra como tendo sido executada 
dentro dos padrões técnicos, apesar de todas as impropriedades elencadas na inicial.

5 - JOSÉ PACHECO - Técnico do DIAAP (Divisão de Acompanhamento e Análise de 
Projetos-DIAAP) do Ministério da Justiça, concorreu para aprovação do projeto da penitenciária 
Irmão Guido, na medida em que deu parecer favorável à documentação apresentada,  apesar de 
incompleta e em desacordo com resolução nº 16/94, IN 01/97 e Lei 8666/93.

6 - CELESTE NOVAES - Aceitou e deu seguimento,  enquanto Chefe do DIAAP, a 
mencionada documentação técnica da Penitenciária Irmão Guido, em desacordo com a resolução n° 
16/94 e instrução normativa 01/97 e a Lei 8666/93.

7  -  ROSÂNGELA ALMEIDA -  na  qualidade  de  diretora  do  DEPEN,  aprovou  a 
documentação técnica da penitenciária Irmão Guido, em desacordo com a resolução n° 16/94 e com 
a instrução normativa 01/97 e a lei 8666/93.

8 - EDUARDO MARTINS THOME - Recebeu diárias para sua hospedagem aqui em 
Teresina por parte da secretaria, não exerceu a contento sua fiscalização. Pelo contrário; contribuiu 
sobremaneira  para  a  execução  irregular  da  Penitenciária  de  Teresina,  na  medida  em  que  não 
fiscalizou a obra a contento atestando o termo de recebimento e declarando que tal obra teria sido 
executado dentro dos padrões técnicos. 

9  -  JOÃO  ALVES  DE  MOURA  FILHO  -  engenheiro  que  integrou  a  comissão 
responsável pelo recebimento definitivo da obra, que confirma não ter procedido uma análise da 
execução da obra, como o emprego do material ali empregado. Entretanto, assinou a declaração 
afirmando que esta estaria de acordo com as especificações do projeto.
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10  -  ROSÂNGELA DA SILVA OLIVEIRA-  Presidente  da  Comissão  de  licitação, 
tomada de preço nº 02/2000, restringiu o caráter competitivo de tal certame, ao violar diversos 
dispositivos da lei de licitação, concorrendo assim para o resultado da licitação.

11 – A S EVANGELISTA DA COSTA e ALBERTO SALOMÃO EVANGELISTA DA 
COSTA: empresa  irregularmente  contratada  e  responsável  técnico  pela  execução deficiente  das 
obras na Penitenciária Irmão Guido.

Após individualizar a conduta de cada um dos requeridos, concluiu o MPF que estes 
cometeram irregularidades na gestão dos recursos da União, que importaram ato de improbidade 
administrativa.

Requereu, ainda, a concessão de medida liminar para determinar a indisponibilidade de 
bens dos requeridos e dos respectivos cônjuges, no valor correspondente ao dano causado, bem 
como o afastamento do sigilo bancário.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, com a aplicação das penalidades previstas 
na Lei de Improbidade.

Acompanha a inicial a documentação de fls. 57/664.

O  Juiz  Federal  então  condutor  do  feito,  na  decisão  de  fls.  667/668,  declinou  da 
competência, determinando a remessa dos autos ao e. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

À  fl.  688,  o  Desembargador  Relator  determinou  a  notificação  dos  requeridos  para 
oferecimento de manifestação, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 17, §7º da Lei nº 8.429/92.

Petição  apresentada  por  Francisco  Paes  Landim,  às  fls.703/705,  em  que  requer 
providências ao TRF1.

Às fls. 708/730,THEMISTOCLES DE SAMPAIO PEREIRA FILHO apresentou defesa 
preliminar, sustentando que exercia o cargo de Secretário de Justiça do Estado do Piauí à época dos 
fatos  e  argumentou  que  o  relatório  do  TCE mencionado na  inicial  foi  reavaliado  pelo  mesmo 
auditor,  após esclarecimentos e  apresentação de documentos,  resultando em novo relatório com 
parecer pelo julgamento da regularidade das contas da Secretaria de Justiça. Sustentou que carece 
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de veracidade a  alegação de que foram pagas  diárias  ao fiscal  do Ministério  da Justiça;  que a 
modificação do edital acerca da data de abertura foi feita de acordo com a Lei nº 8.666/93; que as  
falhas  detectadas  no  procedimento  de  licitação  são  meramente  formais;  que  a  penitenciária 
contratada não é de segurança máxima e que o requerido deixou a administração quando a obra 
citada ainda se encontrava em andamento. Juntou documentos de fls. 731/823.

A empresa A S EVANGELISTA DA COSTA, encarregada da execução das obras e o 
requerido ALBERTO SALOMÃO EVANGELISTA DA COSTA, manifestaram-se às fls. 829/845, 
sustentando a incompetência do Tribunal de Contas do Estado para atuação no caso, por se tratar de 
verbas repassadas pela União. Argumentaram a ausência de contraditório no Inquérito Civil Público 
e alegaram que as falhas encontradas não existem, já que a penitenciária encontra-se em pleno 
funcionamento,  sendo  infundado  o  argumento  de  que  o  procedimento  de  licitação  não  foi  o 
adequado.  Requereu,  ao  final,  a  rejeição  da  ação,  ante  a  manifesta  ausência  de  dolo.  Juntou 
documentos de fls. 848/849.

EDUARDO MARTINS THOMÉ, servidor do Ministério da Justiça, acusado de não ter 
exercido a fiscalização da obra a contento e de ter recebido diárias para hospedagem por parte da 
secretaria, manifestou-se às fl.851/867. Na ocasião, arguiu a carência de ação por ausência de atos 
de improbidade administrativa. Alegou que não possui qualquer responsabilidade pela fiscalização 
da execução qualitativa da obra, cabendo-lhe tão somente a supervisão do estágio físico da obra, 
avaliando  a  evolução  do  convênio,  bem como  se  a  obra  atendia  às  especificações  do  projeto 
arquitetônico, estando fora de sua atribuição a análise acerca de pagamentos efetuados. No que diz 
respeito às diárias, afirmou as ter recebido de boa-fé e que efetuou a devolução. Juntou documentos 
de fls. 869/973.

Já CELESTE AINDA FALCÃO AZEVEDO NOVAIS, que exercia o cargo de Chefe da 
DIAAP (Divisão  de  Análise  e  Acompanhamento  de  Projetos)  acusada  de  ter  aceitado  e  dado 
seguimento à documentação técnica da obra em desacordo com a Resolução nº 16/94, Instrução 
Normativa nº 01/97 e a Lei nº 8.666/93, manifestou-se às fls. 975/986, ressaltando que sempre 
cumpriu as determinações da DEPEN, a quem incumbe a adoção de providências necessárias à 
observância das regras estabelecidas na Resolução nº 16/94. Relatou,  ainda,  que, se em alguma 
oportunidade o DIAAP deixou de cumprir alguma regra da referida resolução, foi em decorrência 
de orientação do Diretor do próprio DEPEN, que assim entendia adequado e necessário. Juntou 
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documentos de fls.989/1053.

FRANCISCO ANTONIO PAES LANDIM, que exerceu o cargo de Secretário de Justiça 
e Cidadania no período de 08/04/2002 a 09/12/2002, manifestou-se às fls. 1055/1120,afirmando, em 
suma, que, ao assumir o cargo, determinou uma vistoria para verificar a adequação da obra aos 
termos contratuais, cujo resultado implicou a notificação extrajudicial da empresa contratada para 
que  executasse  os  serviços  que  ainda  não  tinham sido  concluídos,  ou  que  o  foram de  modo 
insatisfatório.  Relatou,  ainda,  que:  quando  assumiu  a  Secretaria  a  obra  já  estava  totalmente 
concluída; a obra teve recebimentos provisórios de cada etapa de execução, sempre precedida de 
fiscalização por técnicos da área; o recebimento definitivo foi precedido de ampla inspeção da obra; 
que um mês após o recebimento da obra, o Ministério da Justiça também a recebeu, considerando-a 
concluída;  que apenas efetuou pagamento da última parte  da 5ª  parcela  após manifestação dos 
setores técnicos de fiscalização, que atestaram a plena conclusão da obra. Juntou documentos de fls. 
1121/1244.

Às fl.  1246/1249, JOÃO ALVES DE MOURA FILHO, engenheiro da Secretaria  de 
Justiça,  à época do recebimento da obra, apresentou resposta preliminar.  Alegou que assumiu a 
função quando a obra já estava concluída e que, para o recebimento da obra, não existe o dever de 
teste  de  resistência  física  desta.  Ressaltou  que  os  próprios  técnicos  da  UFPI  recomendaram a 
contratação de empresa especializada para um parecer conclusivo.

À fl. 1272, foi determinado à Secretaria de Justiça o encaminhamento da documentação 
solicitada às fls. 1266/1268, a qual repousa às fl. 1282/1332.

ARINO  ARTANHÃ  DE  ARAUJO,  nomeado  como  representante  do  Estado  para 
acompanhamento  da  obra,  às  fls.  1334/1348,  alegou  que  todo  o  projeto  estrutural  da  obra  foi 
elaborado por um engenheiro civil calculista, sendo deste toda a responsabilidade pela estabilidade 
da obra. Argumentou que sempre agiu de boa-fé, justificando que as alterações ocorridas no projeto 
de  execução  da  obra  decorreram  de  necessidades  técnicas.  Asseverou  que  inexistem  as 
irregularidades apontadas na exordial. Juntou documentos de fls.1350/1396.

Às fl. 1399/1406, WILSON NUNES BRANDÃO, que exerceu o cargo de Secretário de 
Justiça no período de 21/11/2001 a 07/04/2002, em sua defesa, argumentou que assumiu o cargo 
quando a penitenciária já estava em fase de acabamento, limitando-se a dar continuidade à obra, não 
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tendo  chegado  ao  seu  conhecimento  a  existência  de  qualquer  irregularidade,  até  porque  havia 
permanente fiscalização por parte do Ministério da Justiça. Quanto aos membros da comissão de 
licitação, afirmou que eram servidores do Estado, pertencentes ao seu quadro efetivo. Ressaltou, ao 
final, que o TCE já havia mudado seu parecer antes mesmo do ajuizamento da ação de improbidade.

ROSANGELA DA SILVA OLIVEIRA, às fls. 1409/1445, acusada de ter restringido o 
caráter competitivo do certame, alegou que não há nenhum fato que comprove haver a requerida 
praticado  qualquer  ilícito.  Ressaltou  que  durante  o  procedimento  não  houve  qualquer 
incidente/recurso por parte dos participantes e que é servidora pública concursada.

Notificado, o requerido JOSÉ RICARDO PACHECO não apresentou defesa preliminar 
– fls.1452.

Às  fls.  1462/1470,  ROSANGELA MAGALHÃES  DE ALMEIDA sustentou  que,  à 
época  em que esteve  à  frente  do  DEPEN,  todos  os  engenheiros  que  se  manifestaram sobre  o 
convênio atestaram sua regularidade, de modo que não havia razões para duvidar das afirmações. 
Quanto à aprovação da documentação técnica,  alegou que a mesma é precedida de análise  por 
técnicos do DEPEN com o referendo da chefia do DIAAP, que se posicionaram favoravelmente à 
aprovação. Juntou a documentação de fl. 1495/1512.

Por  meio  do despacho de  fl.  1532,  foi  determinado o  retorno dos  autos  à  primeira 
instância, com fundamento no acórdão proferido pelo STF no bojo da ADIN 2797/DF.

Em  seguida,  a  União,  às  fls.  1549/1556,  requereu  sua  admissão  na  qualidade  de 
assistente litisconsorcial do autor.

Os  autos  foram  remetidos  ao  MPF,  sendo  devolvidos  com  a  manifestação  de  fls. 
1559/1598, oportunidade em que rebateu as alegações de defesa apresentadas pelos réus, pugnando 
pelo  recebimento  da  ação,  pelo  deferimento  do  pedido  liminar  formulado  na  inicial  e  juntou 
documentos. Juntou novos documentos às fls.1591/1696.

O pedido de decretação de indisponibilidade de bens foi indeferido na decisão proferida 
às  fls.  1698/1700.  A mesma decisão  determinou  a  intimação  do MPF acerca  da  existência  de 
decisão definitiva acerca da Tomada de Contas Especial junto ao TCU e ao Ministério da Justiça, 
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bem como determinou a intimação do Estado do Piauí solicitando as informações requeridas pelo 
MPF às fls. 1589.

Em atendimento ao determinado, o MPF apresentou a manifestação de fls. 1704/1707, 
na qual pugnou pela apreciação do recebimento da inicial independente das informações solicitadas, 
ressaltando  a  independência  entre  as  instancias  judicial  e  administrativa.  Em  seguida,  às  fls. 
1709/1723, o MPF juntou as informações oriundas do TCU e, às fls. 1724/1796, requereu a juntada 
das informações obtidas junto ao Ministério da Justiça/DEPEN.

À  fl.  1807,  o  Estado  do  Piauí,  em  atendimento  à  solicitação  do  Juízo,  anexou  a 
documentação de fls. 1808/1871.

Manifestação do MPF acerca da documentação trazida aos autos pelo Estado do Piauí às 
fl. 1881/1885, ocasião em que reiterou o pedido de recebimento da inicial.

A inicial foi recebida às fl. 1891/1900.

Às  fls.  1914,  o  MPF  requereu  a  juntada  de  documentos  referentes  a  processo 
administrativo instaurado no Ministério da Justiça.

CELESTE AIDA FALCÃO AZEVEDO NOVAIS interpôs embargos de declaração em 
face da decisão que recebeu a inicial (fl. 1945/1947).

Devidamente  citado,  WILSON  NUNES  BRANDÃO  apresentou  contestação  às  fls. 
1973/1977.  Alegou  que  esteve  à  frente  da  Secretaria  de  Justiça  no  período  de  21/11/2011  a 
07/04/2002, quando a obra já se encontrava na fase final, de modo que apontou ser o responsável 
pela quantia paga de R$ 153.917,79 (cento e cinquenta e três mil, novecentos e dezessete reais e 
setenta  e  nove  centavos),  o  que  afirmou  ter-se  dado  dentro  da  legalidade.  Defendeu  que  a 
penitenciária não é de segurança máxima e que todas das irregularidades apontadas pelos técnicos 
responsáveis  não se deram durante sua gestão e  que a inicial  não tem base em fatos,  mas em 
conclusões subjetivas sem apoio na realidade ou na Lei.

ARINO  ARTANHÃ  DE  ARAÚJO  apresentou  contestação  às  fls.1984/1997. 
Preliminarmente,  suscitou sua ilegitimidade passiva.  No mérito,  afirmou que o laudo elaborado 
partiu da concepção de que se tratava de uma penitenciária de segurança máxima, o que não seria a 
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realidade.  Em extenso  arrazoado,  dirigiu  seus  esforços  a  rebater  cada  uma das  irregularidades 
técnicas mencionadas na inicial, bem como defendeu a inexistência de dolo em sua conduta.

Às  fls.  2002/2017,  THEMISTOCLES DE SAMPAIO PEREIRA FILHO apresentou 
contestação,  oportunidade  na  qual  defendeu  que  não  obteve  qualquer  proveito  ou  acréscimo 
patrimonial para configurar o enriquecimento ilícito. Sustentou que os preços contratados estavam 
abaixo da média de mercado, segundo o Ministério da Fazenda no Relatório de Fiscalização nº 
97/2001, e que tudo foi executado dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de 
trabalho previamente aprovado pelo Ministério da Justiça, não havendo que se falar em desrespeito 
à Instrução Normativa ou à Lei de Licitações.

ALBERTO  SALOMÃO  EVANGELISTA DA COSTA e  A.  S.  EVANGELISTA DA 
COSTA oferecerem  contestação  nas  fls.  2018/2041.  Preliminarmente,  suscitaram  a  inépcia  da 
inicial. No mérito, argumentaram que a inicial estaria baseada em suposições e que as condutas dos 
réus não foram devidamente individualizadas, prejudicando o exercício do contraditório e da ampla 
defesa. Defenderam que nas perícias e nas vistorias realizadas no curso da investigação não foi dado 
aos defendentes o direito de assistir ou esclarecer fatos e sequer foram ouvidos no procedimento 
investigativo. Sustentaram a ausência de provas de qualquer irregularidade e a ausência de dolo ou 
de prejuízo ao erário.Juntou documentos às fls. 2042/2054.

CELESTE AIDA FALCÃO AZEVEDO NOVAIS contestou os termos da inicial,às fls. 
2071/2085. Defendeu a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano supostamente 
causado,  não  havendo qualquer  elemento  a  apontar  que  a  demandada tenha  concorrido  para  a 
prática de ato de improbidade administrativa. Salienta ainda que tão somente se lhe é imputado o 
descumprimento de normas. Ressaltou, por fim, que a Resolução nº 16/94 não era cumprida em sua 
totalidade por orientação do próprio DEPEN. Juntou documentos de fls. 2086/2189.

Às  fls.  2195/2198  o  MPF  apresentou  contrarrazões  aos  embargos  de  declaração 
interpostos por CELESTE AIDA FALCÃO AZEVEDO NOVAIS.

A decisão  de  fl.  2216  não  conheceu  dos  Embargos  de  Declaração  haja  vista  sua 
intempestividade.

EDUARDO MARTINS THOMÉ apresentou contestação às fl. 2227/2269. Argumentou 
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a impossibilidade de se imputar ao réu a responsabilidade de fiscalizar o andamento da obra, uma 
vez que aos engenheiros da DIAAP e do DEPEN caberia a supervisão da obra e não a fiscalização, 
explicando a diferença técnica entre os termos e mencionando o fato de que entre os anos de 2000 a  
2002 mais de 215 obras foram supervisionadas por apenas 04 servidores do Ministério da Justiça, 
entre eles o demandado. Defendeu que a responsabilidade pela fiscalização da obra, de acordo com 
a  Resolução  03/2005,  do  Conselho  Nacional  de  Política  Criminal,  é  exclusiva  da  unidade  da 
federação e que o Termo de Aceitação assinado pelo defendente apenas atesta a finalização dos 
serviços, não se confundido com o Termo de Recebimento. Juntou documentos de fls. 2271/2386.

Às fl.2391/2612, o MPF requereu a juntada de documentos oriundos do Ministério da 
Justiça/DEPEN  referentes  à  conclusão  do  procedimento  administrativo  que  responsabilizou  os 
agentes públicos pelas irregularidades no âmbito das obras da Penitenciária Irmão Guido.

Certidão  de  fls.2613,  atestando  que  José  Ricardo  Pacheco,  apesar  de  devidamente 
citado, não apresentou contestação.

O demandado FRANCISCO ANTONIO PAES LANDIM apresentou resposta às fls. 
2619/2680. Preliminarmente, suscitou a ilegitimidade ativa do MPF para a propositura da ação, a 
falta de interesse processual  do MPF, a  inépcia da inicial  por ausência de individualização das 
condutas  dos  réus  e  a  inconstitucionalidade  do Inquérito  Civil  Público.  No mérito,  defendeu a 
ausência de prática de ato de improbidade administrativa, afirmando que: a) não houve ilicitude na 
assinatura da prorrogação do convênio se deu de modo a apenas referendar o ato do Governador de 
Estado e do Ministro da Justiça; b) o MPF não demonstra que a continuidade das obras trouxe 
prejuízo  ao  erário  ou  enriquecimento  ilícito;  c)  que  o  recebimento  da  obra  foi  precedido  das 
formalidades legais; d) que o atestado de conclusão da obra não foi passado pelo requerido; e) que 
não autorizou o pagamento de diárias ao engenheiro do Ministério da Justiça; f) a inexistência de 
ato de improbidade administrativa. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos.

JOÃO ALVES DE MOURA FILHO, às fls. 2687/2690, contestou a ação. Alegou que 
assumiu a função quando a obra já estava concluída e que, para o recebimento da obra, não existe o 
dever de teste de resistência física desta. Ressaltou que os próprios técnicos da UFPI recomendaram 
a contratação de empresa especializada para um parecer conclusivo.

O despacho de fl. 2692 determinou a intimação dos autores para réplica, bem como a 
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intimação dos réus para manifestação acerca da documentação de 1807/1871 e 2391/2612.

O  MPF  manifestou-se  acerca  das  contestações  apresentadas  às  fls.  2694/2711  e  a 
UNIÃO às fls. 2738/2739.

Despacho para especificação das provas a produzir às fl. 2762.

O MPF e a União não requereram outras provas (fl. 2763 e 2765).

Às fl. 2768/2769, 2771, 2772, 2774/2783, 2784, 2788, 2961, 2962, 2964/2965 e 2966 os 
réus requereram a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal dos réus.

Decisão do TRF1 acostada às fls.2804/2810, que determinou o arquivamento de IPL, 
em que  eram investigados  os  Secretários  de  Justiça  Themístocles  Sampaio,  Wilson  Brandão  e 
Antonio Paes Landim.

A sentença de fls. 2812/2818 julgou extinto o processo sem resolução de mérito em 
relação ao demandado FRANCISCO ANTONIO PAES LANDIM FILHO, prosseguindo o feito 
quanto aos demais.

Irresignado, o MPF interpôs recurso de apelação (fl.  2820/2827) e a UNIÃO às fls. 
2831/2839.

À fl.  2846, foram recebidos os recursos de apelação interpostos, abriu-se prazo para 
apresentação de contrarrazões, conforme publicação certificada à fl.2846-v, e foi determinada nova 
tentativa  de  citação  das  rés  ROSANGELA  DA  SILVA  OLIVEIRA  e  ROSANGELA 
MAGALHÃES, que não localizadas em seus endereços.

A contestação apresentada por  ROSANGELA DA SILVA OLIVEIRA repousa  às  fl. 
2875/2886. Na ocasião, defendeu a incompetência da Justiça Federal e, no mérito, esclareceu que o 
TCE/PI  reavaliou  o  relatório  de  fiscalização,  opinando  pela  regularidade  das  contas.  Por  fim, 
requereu  o  reconhecimento  da  não  ocorrência  de  ato  de  improbidade  administrativa  e  arrolou 
testemunhas.

Já  ROSANGELA  MAGALHÃES  DE  ALMEIDA  apresentou  contestação  nas  fl. 
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2897/2910.  Defendeu  que  sua  conduta  de  ter  aprovado  a  documentação  técnica  da  obra  em 
desacordo com a Instrução Normativa 1/97 se deu após o exame e análise de técnicos do DEPEN e 
com o referendo da chefia da DIAAP, que se posicionaram favoráveis à celebração e que, por tais 
razões não haveria dolo em sua conduta.

O MPF manifestou-se acerca das contestações apresentadas às fl. 2931/2936. O mesmo 
fez a UNIÃO às fl. 2941/2944.

O MPF juntou os documentos de fl. 2957/2958.

A Secretaria de Justiça do Estado do Piauí trouxe aos autos as informações contidas no 
Ofício de fl. 3008/3009 acerca das reformas realizadas na penitenciária após o recebimento da obra. 
Acompanha os documentos de fl. 3010/3059.

Às fls. 3064/3066, o réu Antônio Paes Landim requereu a manutenção de sua exclusão 
do polo passivo da demanda.

Após oportunizada a manifestação, os demandados apresentaram considerações acerca 
dos documentos da Secretaria de Justiça do Estado do Piauí nas fls. 3068, 3071/3075 e 3077/3081.

A decisão de fl. 3108/3112 declarou a incompetência do Juízo Federal de primeiro 
grauedeterminou a remessa dos autos ao TRF 1ª Região.

Em seguida, o MPF interpôs agravo de instrumento contra a decisão (fl. 3115/3127) e o 
TRF 1ª Região deu provimento ao recurso, determinando o prosseguimento do feito (fl. 3149/3154).

A demandada ROSANGELA MAGALHÃES DE ALMEIDA atravessou nova petição, 
abordando questões atinentes ao mérito da demanda e pugnando por sua absolvição (fl. 3221/3260).

Novo  despacho  às  fl.  3265/3266,  determinando  a  intimação  de  ROSANGELA DA 
SILVA  OLIVEIRA,  EDUARDO  MARTINS  THOME  e  JOSÉ  RICARDO  PACHECO  para 
especificarem, em 10 (dez) dias, as provas que pretendem produzir, delimitando-lhes o objeto.

JOSÉ RICARDO PACHECO requereu a oitiva de testemunhas e juntou documentos 
(fls. 3273/3290).
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Às fls. 3294/3296, o MPF manifestou-se sobre a petição de José Ricardo Pacheco e a 
União o fez às fls.3299/

O MPF requereu a oitiva de duas testemunhas à fl. 3488.

Termos de Audiência de Instrução e Julgamento nas fls. 3392, 3592, 3713, 3715, 3768, 
3837 e 3882.

Às fls. 3784/3798, João Alves de moura Filho requereu a juntada de cópia de sentença.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL apresentou alegações finais às fls. 3887/3896, 
pugnando  pela  condenação  dos  demandados  nos  termos  da  inicial,  assim  como  a  UNIÃO 
apresentou alegações finais em forma de memoriais nas fl. 3898/3902.

O  demandado  THEMISTOCLES  DE  SAMPAIO  PEREIRA  FILHO  apresentou 
alegações finais às fls. 3914/3934.  Alegou a ausência de provas acerca de sua participação nos atos 
de  improbidade,  a  ausência  de  nexo  de  causalidade  e  de  dolo  do  agente,  requerendo  a 
improcedência dos pedidos.

WILSON NUNES BRANDÃO apresentou razões  finais  nas fls.  3959/3978, na qual 
alegou não ter concorrido para a prática de atos de improbidade, em razão de ter permanecido no 
cargo apenas por 04 meses e 13 dias, deparando-se com a obra já concluída. Defendeu a ausência de 
elemento subjetivo e de dano ao erário.

CELESTE AÍDA FALCÃO AZEVEDO NOVAIS, por sua vez, apresentou razões finais 
às fl. 3980/4002. Defendeu a inexistência de ato de improbidade, asseverando que não cometeu 
qualquer ato contrário às normas aplicáveis à espécie e que todos os seus atos se deram com base 
nos relatórios apresentados pelo engenheiro e também réu EDUARDO THOMÉ, que não relatava 
qualquer problema na execução do convênio. Afirma que não foi responsável por orçamentos ou 
realização de pagamentos, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Já  ROSANGELA  DA  SILVA  OLIVEIRA  apresentou  alegações  finais  nas  fls. 
4007/4017. Também defendeu a ausência de ato de improbidade administrativa, por entender que 
não houve dano ao erário, fraude à licitação e que todos os recursos foram devidamente empregados 
na obra. 
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Às fl.  4030/4034,  JOSÉ RICARDO PACHECO apresentou suas alegações  finais  de 
defesa. Argumentou que não participou da execução das obras ou teve qualquer ingerência sobre o 
processo licitatório em questão, apenas efetuou a análise preliminar dos estudos de arquitetura, na 
qualidade de terceirizado do Ministério da Justiça. Portanto, requereu a improcedência dos pedidos.

FRANCISCO  ANTONIO  PAES  LANDIM  apresentou  alegações  finais  nas  fls. 
4046/4049.  Defendeu  que  não  foi  responsável  pelo  orçamento,  pela  homologação  dos 
procedimentos adotados pela comissão de licitação, pela aprovação indevida de projetos nem tão 
pouco pela realização de pagamentos, recordando que já foi excluído do polo passivo da ação na 
decisão de fl. 3108/3112.

Às  fls.  4056/4060,  ALBERTO  SALOMÃO  EVANGELISTA  DA  COSTA  e  A  S 
EVANGELISTA DA COSTA também apresentaram alegações finais. Afirmaram que executaram as 
obras  de  acordo  com as  especificações  do  projeto  e  que  a  prova  dos  autos  deixa  claro  que  a 
penitenciária foi construída em sua integralidade,  não havendo prejuízo ao erário decorrente da 
conduta dos demandados.

ROSANGELA  MAGALHÃES  DE  ALMEIDA  manifestou-se  às  fls.  4066/4141. 
Sustentou que não cometeu atos de improbidade administrativa e que só esteve à frente do DEPEN 
no início da execução dos trabalhos, entre os dias 06/04/2000 e 20/12/2000, não podendo prever 
qualquer irregularidade futura.  Asseverou que todos os seus atos foram praticados com boa fé, 
seguindo as determinações legais e que não obteve qualquer vantagem ilícita.

Os demandados ARINO ARTANHÃ DE ARAÚJO, EDUARDO MARTINS THOMÉ e 
JOÃO ALVES DE MOURA FILHO não apresentaram alegações finais (Certidão de fls. 4142).

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passo a fundamentar para, ao final, decidir.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente,  cumpre  salientar  que  as  preliminares  levantadas  pelos  réus  já  foram 
apreciadas  por  ocasião  do  recebimento  da  inicial,  às  fls.  1891/1900,  sendo que  a  alegativa  de 
ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito e ali será apreciado.
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A Lei n. 8.429/92, ao tratar da Ação de  Improbidade  Administrativa, regulamentou o 
disposto no art. 37, § 4º, da Constituição Federal de 1988, com a finalidade de impor sanções aos 
agentes públicos, incursos em atos de improbidade, nos casos que: a) importem em enriquecimento 
ilícito  (art.9º);  b)  causem  prejuízo  ao  erário  (art.10);  ou  c)  atentem  contra  os  princípios  da 
administração pública (art.11).

Na hipótese,  os  requeridos  estão  sendo acusados,  em suma,  pela  prática  de atos  de 
improbidade previstos nos art. 10, I, VI, VIII, XI e XII e no art. 11, I, da Lei nº 8.429/92, abaixo 
transcritos:

"  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:
 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;
(...)
VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou  
aceitar garantia insuficiente ou inidônea;
(...)
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de  
parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente.
(...)
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;
(...)
Art.  11.  Constitui  ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da  
administração pública  qualquer  ação  ou  omissão que  viole  os  deveres  de  honestidade,  
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
  I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na  
regra de competência;”

Passa-se, pois, a análise das condutas narradas na inicial e imputadas aos réus.

2.1 - DO RÉU FRANCISCO ANTONIO PAES LANDIM
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FRANCISCO  ANTONIO  PAES  LANDIM  apresentou  alegações  finais,  nas  fls. 
4046/4049, defendendo que já foi excluído do pólo passivo da ação, requerendo a confirmação de 
tal decisão.

De  fato,  verifico  que  sentença  de  fls.  2812/2818  julgou  extinto  o  processo  sem 
resolução de mérito em relação ao demandado FRANCISCO ANTONIO PAES LANDIM FILHO, 
prosseguindo  o  feito  quanto  aos  demais  réus  e  que  o  MPF  interpôs  recurso  de  apelação  (fl. 
2820/2827) e a UNIÃO às fls. 2831/2839.

Ocorre que,  compulsando os autos,  verifico que o réu,  a despeito  de intimado,  não 
apresentou contrarrazões aos recursos de apelação interpostos pela União e pelo MPF, os quais, até 
o presente momento, não foram encaminhados ao TRF da 1ª Região para apreciação, permanecendo 
apenas dentro dos presentes autos.

Nesse diapasão, urge chamar o feito à ordem para, em relação ao réu FRANCISCO 
ANTONIO PAES LANDIM, determinar o desmembramento do feito com a consequente remessa 
dos autos ao TRF1 para apreciação dos recursos de apelação interpostos pelos autores, a qual foi 
devidamente publicada, conforme certidão de fls. 2846-v. 

Todavia, em razão do decurso de tempo e para que não haja prejuízo às partes, entendo 
que a manifestação de fls. 4046/4049 deve também ser encaminhada ao Tribunal para fins de plena 
apreciação da demanda.

2.2- DA RÉ ROSANGELA DA SILVA OLIVEIRA

De acordo com a inicial, a ré ocupou o cargo de Presidente da Comissão de licitação, 
tomada de preço nº 02/2000, restringiu o caráter competitivo de tal certame, ao violar diversos 
dispositivos da lei de licitação, concorrendo, assim, para o resultado da licitação.

Em relatório de auditoria, às fls.520/549, a CGU, na constatação 5.1.1.1, apontou as 
seguintes irregularidades relacionadas à Tomada de Preços nº 02/2000:

“I)  -  publicação  do resumo do edital  em tamanho reduzido  no Jornal  Correio  do Piauí,  que 
reconhecidamente não é jornal diário de grande circulação no Estado(os três jornais de maior  
circulação são: Jornal Meio Norte, Jornal Diário do Povo e Jornal O Dia). A publicação foi feita  
em desacordo com o artigo 21, III, da Lei n° 8.666/93, que exige que os avisos contendo os 
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resumos  dos  editais  das  tomadas  de  preços  sejam  publicados  em  jornal  diário  de  grande 
circulação no Estado; 
II)  -  falta  de correção  do edital,  item 8.3.3.1,  após  o pedido  de impugnação da Construtora 
Jurema Ltda., e que teve o consequente acolhimento do recurso pela Comissão Permanente de 
Licitação; 
III)- prorrogação por 7 (sete) dias da data de abertura das propostas, divulgada através do Oficio 
Circular  S/N 2.000,  de 15/08/2000, assinado por Rosângela  da Silva  Oliveira,  Presidente  da 
Comissão de Licitação e por Themístocles de Sampaio Pereira Filho, Secretário de Justiça e da 
Cidadania do Estado do Piauí, em função de erros encontrados nas planilhas orçamentárias e do  
acolhimento  do  pedido  de  impugnação  do  item 8.3.3.1  do  edital.  A modificação  no  Edital,  
alterando a data de abertura das propostas, foi feita em desacordo com o previsto no § 4°, do  
artigo 21, que exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o  
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas (correção nas planilhas orçamentárias afeta diretamente a formulação 
das propostas); 
IV) - inexistência da assinatura do assistente jurídico no exame prévio das minutas do edital e do  
contrato, feito nos seguintes termos: "Senhor Secretário, tendo sido analisado editalTomada de 
Preços n° 002/2000 e o mesmo preenche os requisitos da Lei n° 8.666/93 e correlatas, somos  
favorável à sua homologação"; 
V)  -  inexistência  de  assinatura  do  Secretário  da  Justiça  e  da  Cidadania  no  despacho  que 
homologa o Edital, transcrito a seguir: "HOMOLOGO o presente Edital Tomada de preço n°  
002/2000".
 VI) - composição da Comissão Permanente de Licitação em desacordo com o previsto no artigo 
51 da Lei n° 8.666/93, que exige que pelo menos 2(dois) dos 3(três) membros da comissão sejam 
servidores  qualificados  pertencentes  aos  quadros  permanentes  dos  órgãos  da  Administração 
responsáveis pela licitação. A Comissão Permanente de Licitação foi composta por Rosângela da 
Silva  Oliveira  (Presidente),  Correntino  de  Oliveira  Lima (Membro).  e  Luciana  Maria  Nunes 
Nogueira Campos Maia (Membro), designados através da Portaria n° 156/99, de 25/05/1999. 
Desses, somente Correntino de Oliveira Lima é pertencente aos quadros permanentes dos órgãos 
da  Administração  Estadual,  os  outros  dois  membros  não  pertencem a  esses  quadros,  apenas 
ocupavam cargos comissionados na gestão do então Secretário, Themístocles de Sampaio Pereira  
Filho.
Do exposto, conclui-se que a Comissão Permanente de Licitação deu prosseguimento ao processo 
licitatório sem as assinaturas nos despachos do Assessor Jurídico e do Secretário de Justiça e da  
Cidadania,  além de  inviabilizar  a  participação  de  outros  prováveis  interessados  na  licitação, 
restringindo o caráter competitivo do certame, ao deixar de corrigir o Edital da Tomada de Preços  
e não reabrir o prazo inicialmente previsto, com a devida publicação na forma prevista na Lei n° 
8.666/93.”

A contestação apresentada por  ROSANGELA DA SILVA OLIVEIRA repousa  às  fl. 
2875/2886. Na ocasião, esclareceu que o TCE/PI reavaliou o relatório de fiscalização, opinando 
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pela regularidade das contas.  Por fim,  requereu o reconhecimento da não ocorrência  de ato de 
improbidade administrativa e arrolou testemunhas.

Em seu  depoimento  pessoal  informou  que  era  oficial  de  justiça  desde  1999  e  que 
exerceu o cargo de Presidente da Comissão de Licitação, relativa à Tomada de Preço nº 02/2000, 
ressaltando  que  os  procedimentos  licitatórios  foram  normais  e  que  o  membro  da  Comissão 
denominado Correntino era advogado e orientava os procedimentos licitatórios.

Quanto às irregularidades constatadas na referida tomada de preços pela CGU, afirmou 
que o preço estava em conformidade com a modalidade escolhida, que não tinha muita experiência 
em  licitação,  que  a  publicação  no  jornal  Correio  do  Piauí  se  deu  em  orientação  de  que  as 
publicações deveriam ser feitas nesse jornal e que não constava assinatura de assistente jurídico no 
procedimento licitatório, em razãoda comissão possuir um membro que era advogado.

Vê-se, pois, que, em seu depoimento, a ré confessa que as publicações foram feitas no 
Jornal  Correio  do  Piauí  e  que  não  havia  assessoria  jurídica  auxiliando  a  comissão,  além  de 
reconhecer que, a despeito de ser presidente de uma comissão de licitação, cujo valor de contratação 
ultrapassava R$ 1.000.000,00, não tinha conhecimentos suficientes sobre procedimento licitatório.

A Lei nº 8.666/93, em seu art. 21, III, exige que  os avisos contendo os resumos dos 
editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no 
local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez, 
em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação no 
Município  ou  na  região  onde será  realizada  a  obra,  prestado o serviço,  fornecido,  alienado ou 
alugado o bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros 
meios de divulgação para ampliar a área de competição. 

Dessa feita, a publicação do edital em jornal que não possuía grande circulação feriu os 
ditames  legais,  restringindo,  assim  o  caráter  competitivo  do  certame,  ao  não  lhe  dar  a  ampla 
publicidade exigida por lei.

No que diz respeito à alegação de que a Comissão não possuía assessor jurídico porque 
um de seus membros era advogado, esta não encontra qualquer respaldo legal. Ademais, cumpre 
salientar que a assessoria jurídica não pode ser exercida por membro da Comissão de Licitação por 
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um  motivo  óbvio:  cabe  à  assessoria  jurídica  orientar  e  apontar  falhas  realizadas  no  processo 
licitatório, sendo, pois, externa à comissão, não se podendo ser, ao mesmo tempo, orientando e 
orientado, sendo prejudicial à transparência e integridade da licitação tal confusão de papéis.

No tocante ao fato de não ser servidora, afirma que era oficial de Justiça desde 1999. 

Ouvido em juízo, o auditor da CGU Eurípedes Filho, responsável pela confecção do 
relatório em relação à licitação, afirmou que não teve informações de que a Rosangela da Comissão 
era servidora e que, à época só trabalhava com informações passadas pelo auditado. 

A  despeito  da  ré  não  ter  diligenciado  em  comprovar  documentalmente  que  era 
servidora,  à  época  dos  fatos,  em  face  da  informação  prestada  pela  testemunha,  entendo  que 
inexistem elementos suficientes para análise de tal ponto do relatório.

No entanto, em relação às demais graves irregularidades apontadas no relatório, estas 
sequer restaram questionadas pela ré e nem poderiam, haja vista tratarem-se de análise documental 
do procedimento licitatório em testilha.

Nessa esteira,  verifico que as conclusões encontradas no relatório da CGU restaram 
soberanas, não podendo estas ser tratadas como meras irregularidades formais, uma vez que, ao 
publicar-se edital de licitação em jornal que não possui grande circulação, dar-se prosseguimento ao 
processo licitatório sem as assinaturas nos despachos do Assessor Jurídico e do Secretário de Justiça 
e da Cidadania, além de inviabilizar a participação de outros prováveis interessados na licitação, 
restringindo o caráter competitivo do certame, ao deixar de corrigir o Edital da Tomada de Preços e 
não reabrir o prazo inicialmente previsto, com a devida publicação na forma prevista na Lei n° 
8.666/93, feriu-se os princípio atinentes às licitações.

Ademais, verifico que a conduta da ré de, na condição de presidente da comissão de 
licitação,  deixar  de  verificar  normas  e  procedimentos  inerentes  às  licitações  configurou  ato  de 
improbidade administrativa, não podendo ser tratada a conduta da ré como mera desídia, uma vez 
que  compactuou  com as  irregularidades  apontadas,  assumindo  o  risco  de  acarretar  prejuízos  à 
Administração  Pública,  ao  restringir-se  o  caráter  competitivo  da  licitação,  enquadrando-se  sua 
conduta, no mínimo, na modalidade dolo eventual, o qual é suficiente para a caracterização do ato 
de improbidade previsto no art.11, caput, da Lei nº 8.429/92.
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2.3 – DO RÉU THEMÍSTOCLES DE SAMPAIO PEREIRA FILHO

De acordo com a inicial, THEMISTOCLES FILHO teria sido o Secretário de Justiça no 
Estado  à  época  dos  fatos,  de  03.02.1999  a  19.11.2001.  Firmou  o  convênio  07/2000  para  a 
construção da Penitenciária  de Teresina,  assinando ainda os  quatro  termos aditivos  posteriores; 
movimentou  a  maior  parte  dos  recursos  do  convênio,  cerca  de  R$ 1.400.000,00(Um milhão  e 
quatrocentos mil reais).

Foi ainda responsável pela nomeação de Arino Artanhã, representante do Estado a quem 
competia fiscalizar o acompanhamento da obra. Nomeou irregularmente os integrantes da Comissão 
de Licitação relativo aos procedimentos licitatórios, Tomada de Preço 02/2000; Convite 03/2001 e 
Convite 026/2001, eis que seus integrantes,  não pertenciam, ao quadro efetivo da Secretaria de 
Justiça, infringindo assim o art. 51 da Lei 8666/93, que estabelece que pelo menos 2 (dois) dos 
integrantes de tal comissão, devem pertencer ao quadro permanente do órgão licitante. 

Foi Responsável também pelos pagamentos da hospedagem do Servidor do Ministério 
da Justiça, bem como pela recepção do Sr.Eduardo Martins Tomé, a quem competia fiscalizar a 
execução da obra.  Responsável ainda pela homologação do procedimento licitatório,  tomada de 
preço02/2000, adjudicando à firma A.S Evangelista da Costa, com posterior assinatura do contrato. 
Ainda na sua gestão foram adquiridos diversos materiais de construção pela própria Secretaria, à 
época da construção da Penitenciária Irmão Guido.

Analisemos a  documentação acostada aos autos,  relativa às acusações  constantes  na 
inicial.

2.3.1  -  IMPROPRIEDADES  NO  PROCEDIMENTO  LICITATÓRIO 
REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS N° 002/2000, RELATIVA À CONSTRUÇÃO DA 
PENITENCIÁRIA IRMÃO GUIDO;  UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE MODALIDADE DE 
LICITAÇÃO;  COMPOSIÇÃO  DA  COMISSÃO  PERMANENTE  DE  LICITAÇÃO  EM 
DESACORDO  COM  A  LEI  N°  8.666/93.INDÍCIOS  DE  DIRECIONAMENTO  DE 
LICITAÇÃO; HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE CONVITE COM APENAS UMA 
PROPOSTA COM VALOR DENTRO DO LIMITE DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E 
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O  ACATAMENTO  DE  PROPOSTAS  COM  VALORES  ACIMA  DO  LIMITE  DA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO; FALTA DE PRESERVAÇÃO DA MODALIDADE DE 
LICITAÇÃO CORRESPONDENTE AO OBJETO COMO UM TODO.

No relatório apresentado pela CGU, às fls. 520/549, verifica-se a constatação  5.1.2.1  e 
5.1.2.2, que assim dispõe, em relação ao réu:

UTILIZAÇÃO  INDEVIDA  DE  MODALIDADE  DE  LICITAÇÃO;  COMPOSIÇÃO  DA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EM DESACORDO COM A LEI N° 8.666/93; 
INÍCIO  DE  EXECUÇÃO  DOS  SERVIÇOS  ANTES  DA  RESPECTIVA  LICITAÇÃO; 
INDÍCIOS DE DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO; HOMOLOGAÇA0 E ADJUDICAÇÃO 
DE CONVITE COM APENAS UMA PROPOSTA COM VALOR DENTRO DO LIMITE DA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO E O ACATAMENTO DE PROPOSTAS COM VALORES 
ACIMA DO LIMITE DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO.
As  etapas  seguintes  e  consideradas  necessárias  pela  Secretaria  da  Justiça  e  da  Cidadania  para  a 
conclusão da Penitenciária de Teresina foram efetuadas com a realização de 3 (três) licitações na 
modalidade Convite.
1 -  O Convite  n°  003/2001,  tendo como objeto  a  Construção  Complexo  Esportivo  (Quadra 
Poliespostiva com arquibancada e Campo de Futebol); 
2 - Convite n° 026/2001 tendo como objeto a Complementação da Penitenciária de Teresina-PI 
(Revestimento de Piso e Pintura) e 
3 - Convite 003/2002  tendo como objeto a Complementação dos Serviços de Construçao da 
Penitenciária de Teresina-PI (Obra de Acesso e Urbanização, da BR 316 ao muro frontal da 
Penitenciária,  e  impermeabilização  das  passarelas  do  pavilhão  de  detentos),  tiveram  como 
vencedor  a  Construtora  A.  S.  Evangelista  da  Costa  com  as  propostas  nos  valores  de  R$ 
129.373,95 (cento e vinte e nove mil, trezentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos), 
R$ 138.276,17 (cento e trinta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e dezessete centavos) e R$ 
59.549,95 (cinqüenta e nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos),  
respectivamente. (grifos nossos)
O Convite n° 003/2001 foi realizado com recursos do Terceiro Termo Aditivo ao Convênio n° 
007/2000,  o  qual  fixou  contribuição  adicional  para  o  Concedente  e  para  o  Convenente  no 
montante de R$ 443.191,44 (quatrocentos e quarenta e três mil, cento e noventa e um reais e 
quarenta e quatro centavos).  A Secretaria da Justiça e da Cidadania utilizou esses  recursos 
financeiros da seguinte forma: com base no parágrafo 1°, artigo 65 da Lei n° 8.666/93, celebrou 
o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 013/2000 no valor de R$ 312.500,00 (trezentos e doze 
mil e quinhentos reais) correspondendo a 25% (vinte e cinco por cento) do citado contrato; a 
diferença resultante, no valor de R$ 129.373,95 (cento e vinte e nove mil, trezentos e setenta e 
três reais e noventa e cinco centavos), foi utilizada para a realização do Convite n° 003/2001 e o  
saldo no valor de R$ 1.325,73 (um mil, trezentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos) foi 
devolvido ao Tesouro Nacional. Esse procedimento da Secretaria da Justiça e da Cidadania foi 
em desacordo, com o §2°,  do Artigo 23 da Lei n° 8.666/93, segundo o qual deveria ter sido  
"preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação", ou seja, utilizada 
a modalidade tomada de preços.
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No exame da documentação e da composição dos processos,  além do fracionamento de licitação, 
caracterizado  pela  não  preservação  da  modalidade  pertinente  para  a  execução  do  objeto 
licitado, constatou-se as seguintes impropriedades:
I) - Convite n° 003/2001 (Construção do Complexo Esportivo): a) abertura do processo se deu 
com a solicitação do Setor de Engenharia no dia 23/04/2001,  enquanto no Diário de Obras 
assinado pelo  arquiteto  Arino Artanhã de  Araújo,  consta  que os  serviços  de  construção  do 
Complexo Esportivo foram iniciados em 06/02/2001, anterior, portanto, à data da realização da 
licitação;  b)  a  Comissão  Permanente  de  Licitação  foi  composta  por  Marco  Aurélio  Maia 
(Presidente), Larissa Gonçalves Mendes de Carvalho e Correntino de Oliveira Lima (Membros), 
designados pela Portaria n° 005/2001-GSJC, de 03/01/2001. O primeiro e o segundo membros 
não  pertencem  ao  quadro  permanente  de  servidores  da  Secretaria,  ocupavam  cargos 
comissionados  na  gestão  do  então  Secretário  Themistocles  de  Sampaio  Pereira  Filho;  c)  as 
propostas dos licitantes Construtora GTEC Ltda. e Construtora J. N. A. Santos & Cia Ltda.,  
nos valores de R$ 158.978,00 (cento e cinqüenta e oito mil, novecentos e setenta e oito reais) e R$ 
172.486,75  (cento  e  setenta  e  dois  mil,  quatrocentos  e  oitenta  e  seis  reais  e  setenta  e  cinco 
centavos),  respectivamente,  estão  com os  valores  acima do limite  previsto  para  licitação  na 
modalidade Convite, para obras e serviços de engenharia, conforme estabelecido na_letra "a", 
inciso I, artigo 23 da Lei n° 8.666/93
II) - Convite n° 026/2001 (Complementação - Revestimento de Piso e Pintura): a) a Comissão-
Permanente de Licitação foi composta por Marco Aurélio Maia (Presidente), Larissa Gonçalves  
Mendes de Carvalho e Correntino de Oliveira Lima (Membros), designados através da Portaria 
n° 005/2001-GSJC, de 03/01/2001. O primeiro e o segundo membros não pertencem ao quadro 
permanente de servidores da Secretaria, ocupavam cargos comissionados na gestão do então 
Secretário Themistocles de Sampaio Pereira Filho; b) na planilha orçamentária da Secretaria, 
para  o  item  "1.0  Revestimento  de  Piso  -  1.1  Piso  Industrial  de  alta  resistência"  consta  a 
quantidade de 3.375,86 metros quadrados e a proposta vencedora da licitação apresenta para o 
mesmo  item,  a  quantidade  de  3.385,76  metros  quadrados,  ao  preço  unitário  de  R$  14,00 
(quatorze reais). A diferença é de 9,90 metros quadrados, e R$ 138,60 (cento e trinta e oito reais  
e sessenta centavos); c) as propostas dos licitantes J. N. A. Santos & Cia. Ltda. e Construtora 
GTEC Ltda., nos valores de R$ 153.514,87 (cento e cinqüenta e três mil, quinhentos e quatorze 
reais e oitenta e sete centavos) e R$ 159.158,39 (cento e cinqüenta e nove mil, cento e cinqüenta e 
oito reais e trinta e nove centavos), respectivamente, estão com valores acima do limite para  
licitação na modalidade Convite, para obras e serviços de engenharia, estabelecido na letra "a", 
inciso I, artigo 23 da Lei n° 8.666/93.
Convite n° 003/2002 Complementação dos Serviços de Construção da Penitenciária): a) a Comissão 
Permanente  de  Licitação  foi  composta  por  Walter  Ribeiro  Moura  (Presidente),  Maria  das  Graças 
Borges  Chaves  e  Joana  Batista  da  Costa  (Membros),  designados  através  da 
PORTARIA/GSJC/N°99/2002,  de  06/02/2002.  Todos  os  membros  da  Comissão  ocupavam cargos 
comissionados na gestão do então Secretário Wilson Nunes Brandão.  Do exposto, conclui-se que as 
Comissões Permanentes de Licitação procederam no julgamento das propostas em desacordo com a 
lei n° 8.666/93 no que se refere a: a) a proposta da Construtora A. S. Evangelista da Costa para o  
Convite  n°  026/2001  foi  apresentada  em  desacordo  com  as  exigências  do  Edital  (planilha 
orçamentária), fato que, segundo o disposto no inciso I do artigo 48 da Lei n° 8.666/93, deve resultar  
na desclassificação da mesma; b) os outros dois licitantes, J. N. A. Santos & Cia. Ltda. e a Construtora 
GTEC Ltda. apresentaram propostas nos Convites n° 003/2001 e n° 026/2001, com valores globais 

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA VLÁDIA MARIA DE PONTES AMORIM em 13/08/2020, com base na 
Lei 11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 12436794000209.

                                 Pág. 23/70



 

  0  0  0  5  4  9  6  6  8  2  0  0  3  4  0  1  4  0  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ

Processo N° 0005496-68.2003.4.01.4000 (Número antigo: 2003.40.00.005491-1) - 3ª VARA - TERESINA
Nº de registro e-CVD 00053.2020.00034000.2.00708/00128

superiores ao limite estabelecido para as licitações na modalidade Convite, infringindo o inciso II,  
artigo  48  da  Lei  8.666/93,  devendo  resultar  também  na  desclassificação  das  mesmas.  No  caso, 
segundo  o  §3º,  do  artigo  48  da  lei  n°  8.666/93,  sendo  todas  as  propostas  desclassificadas,  a 
administração poderá fixar aos  licitantes o prazo de oito dias  úteis para a apresentação de outras  
propostas escoimadas das causas da desclassificação, facultado, no caso de convite, a redução desse  
prazo para três dias úteis ".

FALTA DE PRESERVAÇÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO CORRESPONDENTE AO 
OBJETO COMO UM TODO.
A construção  da  Penitenciária  de Teresina teve início com a realização  da  Tomada de Preços n° 
002/2000 no valor de R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinqüenta mil reais). Posteriormente,  
foram realizados os Convites n° 003/2001, n° 026/2001 e n° 003/2002, nos valores de R$ 129.373,95 
(cento e vinte e nove mil, trezentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos), R$ 138.276,17 
(cento  e  trinta  e  oito  mil,  duzentos  e  setenta  e  seis  reais  e  dezessete  centavos)  e  R$  59.549,95 
(cinqüenta  e  nove  mil,  quinhentos  e  quarenta  e  nove  reais  e  noventa  e  cinco  centavos),  
respectivamente. Somando-se o valor da Tomada de Preços aos valores dos Convites realizados, o 
montante total é de R$ 1.577.200,07 (um milhão, quinhentos e setenta sete mil, duzentos reais e 
sete centavos). É uma constatação grave, uma vez que o montante licitado para a construção da  
Obra, em etapas, foi superior a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) que é o  
limite  para  a  realização  de  licitação  na  modalidade  tomada  de  preços,  o  que  ensejaria  a  
realização de licitação na modalidade concorrência, ao invés da realização de uma Tomada de 
Preços e 3 (três) Convites como feito.

Na constatação 5.1.1.1, o relatório apontou as seguintes irregularidades relacionadas à 
Tomada de Preços nº 02/2000:

“I)  -  publicação  do resumo do edital  em tamanho reduzido  no Jornal  Correio  do Piauí,  que 
reconhecidamente não é jornal diário de grande circulação no Estado(os três jornais de maior  
circulação são: Jornal Meio Norte, Jornal Diário do Povo e Jornal O Dia). A publicação foi feita  
em desacordo com o artigo 21, III, da Lei n° 8.666/93, que exige que os avisos contendo os 
resumos  dos  editais  das  tomadas  de  preços  sejam  publicados  em  jornal  diário  de  grande 
circulação no Estado; 
II)  -  falta  de correção  do edital,  item 8.3.3.1,  após  o pedido  de impugnação da Construtora 
Jurema Ltda., e que teve o consequente acolhimento do recurso pela Comissão Permanente de 
Licitação; 
III)- prorrogação por 7 (sete) dias da data de abertura das propostas, divulgada através do Oficio 
Circular  S/N 2.000,  de 15/08/2000, assinado por Rosângela  da Silva  Oliveira,  Presidente  da 
Comissão de Licitação e por Themístocles de Sampaio Pereira Filho, Secretário de Justiça e da 
Cidadania do Estado do Piauí, em função de erros encontrados nas planilhas orçamentárias e do  
acolhimento  do  pedido  de  impugnação  do  item 8.3.3.1  do  edital.  A modificação  no  Edital,  
alterando a data de abertura das propostas, foi feita em desacordo com o previsto no § 4°, do  
artigo 21, que exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o  
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
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formulação das propostas (correção nas planilhas orçamentárias afeta diretamente a formulação 
das propostas); 
IV) - inexistência da assinatura do assistente jurídico no exame prévio das minutas do edital e do  
contrato, feito nos seguintes termos: "Senhor Secretário, tendo sido analisado editalTomada de 
Preços n° 002/2000 e o mesmo preenche os requisitos da Lei n° 8.666/93 e correlatas, somos  
favorável à sua homologação"; 
V)  -  inexistência  de  assinatura  do  Secretário  da  Justiça  e  da  Cidadania  no  despacho  que 
homologa o Edital, transcrito a seguir: "HOMOLOGO o presente Edital Tomada de preço n°  
002/2000".
 VI) - composição da Comissão Permanente de Licitação em desacordo com o previsto no artigo 
51 da Lei n° 8.666/93, que exige que pelo menos 2(dois) dos 3(três) membros da comissão sejam 
servidores  qualificados  pertencentes  aos  quadros  permanentes  dos  órgãos  da  Administração 
responsáveis pela licitação. A Comissão Permanente de Licitação foi composta por Rosângela da 
Silva  Oliveira  (Presidente),  Correntino  de  Oliveira  Lima (Membro).  e  Luciana  Maria  Nunes 
Nogueira Campos Maia (Membro), designados através da Portaria n° 156/99, de 25/05/1999. 
Desses, somente Correntino de Oliveira Lima é pertencente aos quadros permanentes dos órgãos 
da  Administração  Estadual,  os  outros  dois  membros  não  pertencem a  esses  quadros,  apenas 
ocupavam cargos comissionados na gestão do então Secretário, Themístocles de Sampaio Pereira  
Filho.
Do exposto, conclui-se que a Comissão Permanente de Licitação deu prosseguimento ao processo 
licitatório sem as assinaturas nos despachos do Assessor Jurídico e do Secretário de Justiça e da  
Cidadania,  além de  inviabilizar  a  participação  de  outros  prováveis  interessados  na  licitação, 
restringindo o caráter competitivo do certame, ao deixar de corrigir o Edital da Tomada de Preços  
e não reabrir o prazo inicialmente previsto, com a devida publicação na forma prevista na Lei n° 
8.666/93.”

A documentação relacionada aos procedimentos licitatórios encontra-se acostada nos 
Apensos II e III, em que se constata que o réu foi responsável por realizar a Tomada de Preço nº 
02/2000 e quatro de seus  aditivos contratuais,  incluindo o aditivo de serviço,  bem como foi  o 
responsável  pelas  cartas-convites  nº  03/2000  e  021/2001,  em  que  constatadas  diversas 
irregularidades e graves indícios de direcionamento de licitação.

2.3.2–  PAGAMENTO, PELA SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA CIDADANIA 
DO  ESTADO  DO  PIAUÍ,  DA HOSPEDAGEM  DO  SERVIDOR  DO  MINISTÉRIO  DA 
JUSTIÇA RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA PENITENCIÁRIA 
IRMÃO GUIDO
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No relatório  apresentado  pela  CGU verifica-se  também a  constatação   4.1.1.2,  que 
assim dispõe:

“Dentre os documentos disponibilizados pela Secretaria da Justiça e da Cidadania do Estado do Piauí, 
verificou-se que os processos n° 2615/2000, n° 0629/2002 e n° 2760/2002 - nos valores de R$ 
40,00 (quarenta reais), R$ 90,00 (noventa reais) e R$ 207,50 (duzentos e sete reais e cinqüenta 
centavos)  -  referem-se  ao  pagamento  de hospedagem e  alimentação do engenheiro  Eduardo 
Martins Tomé, no Piauí Palace Hotel e Metropolitan Hotel Ltda. (conforme Nota Fiscal n° 2257, 
de 01/12/00, Nota Fiscal n° 3514, de 05/03/2002 e Nota Fiscal n° 102455, de 27/08/2002) ( doc. Fls. 
02/33 do Apenso V). O engenheiro Eduardo Martins Tomé é servidor do Ministério da Justiça e 
o técnico responsável pela fiscalização das obras de construção da Penitenciária Irmão Guido, 
tendo  recebido  diárias  do  Departamento  Penitenciário  Nacional/DEPEN/MJ  para  realizar 
inspeção técnica na obra referente ao Convênio n° 007/00, nos períodos de 06 a 11/11/2000, 19 a 
23/02/2001, 08 a 12/10/2001, 04 a 08/03/2002 e de 06 a 09/08/2002, nos valores, respectivamente, 
de R$ 607,14 (seiscentos e sete reais e quatorze centavos), R$ 490,32 (quatrocentos e noventa  
reais e trinta e dois centavos),  R$ 546,86 (quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis  
centavos)  R$  558,16  (quinhentos  e  cinqüenta  e  oito  reais  e  dezesseis  centavos),  R$  429,45 
(quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos), conforme Ordens Bancárias n° 
20000B000195,  20010B00020,  20010B000296,  20020B000071  e  20020B000245,  de  30/10/2000, 
15/02/2001, 03/10/2001 01/03/2002 e 02/08/2002, respectivamente. As diárias, conforme preceitua o 
artigo 2° do Decreto n° 343, de 19/11/1991, serão concedidas por dia de afastamento da sede do 
serviço, destinando-se a indenizar  o servidor de despesas  com pousada,  alimentação e locomoção 
urbana.”

A documentação analisada pela CGU consta às fls. 04/32, do Anexo V.

Nesse  ponto,  saliente-se  que,  após  processo  administrativo  disciplinar  em  apenso, 
Eduardo Tomé foi demitido e realizou a devolução dos valores ilicitamente recebidos.  

2.3.3-PAGAMENTOS  ANTECIPADOS  DAS  PARCELAS  CONTRATUAIS E A 
EMISSÃO  DE  CHEQUES  NOMINATIVOS  ÀS  SECRETARIAS  DE  FAZENDA E  DA 
JUSTIÇA E DA CIDADANIA DO ESTADO DO PIAUÍ; APLICAÇÃO INADEQUADA DOS 
RECURSOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO; PAGAMENTOS DE DESPESAS FORA DO 
PRAZO  DE  APLICAÇÃO  E  CONTABILIZAÇÃO  INDEVIDA  DAS  PARCELAS 
COMPROVADAS.  DIVERGÊNCIAS  ENTRE  AS  QUANTIDADES  ORÇADAS  E  AS 
VERIFICADAS.

No relatório produzido pela CGU, verifica-se que, na constatação 5.2.3.1, afirmou-se 
que “no exame das cópias dos extratos bancários, dos cheques fornecidos pelo Banco do Brasil S/A 
e das cópias das Notas Fiscais (sem a indicação das medições) dos serviços executados fornecidas 
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pela Secretaria da Justiça e da Cidadania, constatou-se a realização de "pagamentos antecipados" 
das parcelas contratuais, em desacordo com o estabelecido na clausula Oitava (- Do Preço e da 
Forma de  Pagamento)  do  contrato  n°  013/2000,  conforme demonstrativo  dos  quatro  primeiros 
pagamentos”  e que “o restante dos pagamentos, no valor de R$ 601.504,76 (seiscentos e um mil, 
quinhentos e quatro reais e setenta e seis centavos), também foi efetuado com base nas faturas 
apresentadas pela contratada sem as correspondentes medições exigidas em cláusula contratual. Os 
cheques  de n°  160501 a  160519 da  conta  11.703-X,  agência  1621-7 do Banco do Brasil  S/A, 
emitidos para pagamentos, no total de R$ 1.581.504,76 (um milhão, quinhentos e oitenta e um mil, 
quinhentos e quatro reais e setenta e seis centavos), estão assinados pelos Ordenadores de Despesas 
Themistócles de Sampaio Pereira Filho e Francisco Antônio Paes Landim Filho (Secretários de 
Justiça) e Luiza Lourdes Leal Nunes Ferreira (Chefe de Gabinete), juntamente com José Ribamar 
Noleto  de  Santana  e  Luiz  Alberto  Pinheiro  Leal  Nunes  (Diretores  Financeiro).  A forma  de 
pagamento  utilizada  pela  Secretaria  de  Justiça  e  da  Cidadania,  está  em  desacordo  com  o 
estabelecido  no art.  20  da  Instrução Normativa  /STN/MF n° 1,  de 15/01/1997 que  dispõe:  Os 
recursos serão mantidos em conta bancária  especifica,  somente sendo permitidos  saques para o 
pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, mediante cheque nominativo ao credor ou 
ordem bancária, ou para aplicação no mercado financeiro".

Aliado  a  isso,  a  constatação  5.2.2.1  verificou  a  incompatibilidade  entre  o  total  de 
recursos aplicados e o total de despesas comprovadas, resultando uma diferença de R$ 138.276,17 
(cento e trinta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e dezessete centavos)

Na  constatação  5.3.3.1,  verificou-se  que,  no  período  de  10/07/2000  a  04/07/2002, 
constatou-se a indisponibilidade da contrapartida na conta específica do convênio, totalizando o 
montante de R$ 169. 919, 14 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e dezenove reais e catorze 
centavos)

Na constatação 5.3.2.2, verificou que os rendimentos auferidos na aplicação financeira 
BBfix Administrativo Tradicional do Banco do Brasil S/A, no período de 10/07/2000 a 04/07/2002, 
encontrou-se uma diferença de R$ 68.333,09 (sessenta e oito mil, trezentos e trinta e três reais e 
nove centavos), decorrentes da diferença entre o valores que deveriam ter sido aplicados e os que 
efetivamente o foram.

Autorizações de pagamento constam no apenso V e extratos de movimentação de conta 
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corrente, constam às fls. 179/192 do Apenso IV.
2.3.4  -  INÍCIO DE EXECUÇÃO DOS  SERVIÇOS  ANTES  DA RESPECTIVA 

LICITAÇÃO INDÍCIOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PELA 
SECRETARIA  DA  JUSTIÇA  E  DA  CIDADANIA  DO  ESTADO  DO  PIAUÍ,  PARA 
UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS CONTRATADOS COM TERCEIROS POR EXECUÇÃO 
INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

CONSTATAÇÃO  4.1.1.1  -  INDÍCIOS  DE  FORNECIMENTO  DE  MATERIAL  DE 
CONSTRUÇÃO PELA SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA CIDADANIA DO ESTADO DO 
PIAUÍ,  PARA UTILIZAÇÃO  EM  SERVIÇOS  CONTRATADOS  COM  TERCEIROS  POR 
EXECUÇÃO  INDIRETA,  SOB  REGIME  DE EMPREITADA POR  PREÇO  GLOBAL.  No 
exame da documentação disponibilizada pela Secretaria da Justiça e da Cidadania do Estado do Piauí, 
referente  às  despesas  do  período  de  agosto/2000 a  julho/2002,  verificou-se  que  os  processos  de 
pagamentos  de  números  0221,  2938,  3317,  3869 e  3964  do  ano  de  2000;  e  os  processos  de 
pagamento de números 067, 0068, 0439, 1146, 1254, 1629, 1631, 1654, 1738, 1920, 2174, 2357, 
2442,2487, 2488, 2696, 2788, 3092, 3311 e 3339 do ano de 2001 se referem à aquisição de material 
de construção pela Secretaria da Justiça e da Cidadania do Estado do Piauí , conforme descrito 
nas respectivas Notas de Empenho: "pagamento do fornecimento de material de construção para as 
Penitenciárias  da  Capital,  conforme  orçamento".  As  Notas  de  Empenho  e  as  Ordens  de 
Fornecimento nos processos citados não especificam quais Penitenciárias  foram beneficiadas 
com esses materiais e as aquisições totalizaram R$ 52.240,74 (cinqüenta e dois mil, duzentos e 
quarenta reais e setenta e quatro centavos), dos seguintes fornecedores: Comercial Ferronorte 
Ltda.; H. M. Coelho Frota MME; Almir Saraiva Barbosa & Cia Ltda.; Pompeu Comércio e 
Representações  Ltda.;  J.  Monte  &  Cia.  Ltda.;  Paraíso  das  Construções  Ltda.;  Depósito 
Mafrense Ltda. e Helvécio Bezerra Leal. Os tipos e as quantidades de materiais de construção  
adquiridos no período de janeiro a novembro de 2001(665 sacos de cimento, 455 quilogramas de 
cantoneiras L 7x8, 900 metros de fio isolado 4.0mm, 650 metros de fio isolado 6.00mm, 450 
metros de cabo isolado 10.00mm, 400 metros de fio torcido 2x2 5.0mm, 434 metros de caibros, 3 
quadros de distribuição CEMAR (1, 2 e Q) e 1.050 metros de tela 'A fio 24), apontam que os  
materiais foram utilizados em serviços de grande escala, estando incompatíveis, portanto, com 
serviços de pequenos reparos.
Observou-se  também que  essas  despesas  foram empenhadas,  liquidadas  e  pagas  no  período  que 
coincide com a construção da Penitenciária de Teresina (Penitenciária Irmão Guido), com a Reforma e 
Ampliação da Penitenciária Feminina de Teresina, com a Ampliação da Casa de Custódia de Teresina 
e com a Reforma da Casa de Albergados de Teresina.

Ouvida  em  juízo,  a  representante  de  uma  das  empresas,  que  vendeu  materiais  de 
construção  à  Secretaria  de  Justiça,  Comercial  Ferronorte,  a  Sra.  Marta  Maria  Gomes  de 
Almeidaconfirmou seu depoimento anteriormente prestado, no sentido de que tais materiais, em 
grandes quantidades, tinham como lugar de destino a Penitenciária Irmão Guido.
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São essas as principais constatações relacionadas ao réu.

Às fls. 2002/2017, o réu apresentou contestação, oportunidade na qual defendeu que não 
obteve  qualquer  proveito  ou  acréscimo  patrimonial  para  configurar  o  enriquecimento  ilícito. 
Sustentou que os preços contratados estavam abaixo da média de mercado, segundo o Ministério da 
Fazenda  no  Relatório  de  Fiscalização  nº  97/2001,  e  que  tudo  foi  executado  dentro  das 
especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho previamente aprovado pelo Ministério 
da Justiça, não havendo que se falar em desrespeito à Instrução Normativa ou à Lei de Licitações.

Saliente-se, de início, que o réu está sendo acusado da prática de atos de improbidade 
que  causaram lesão  ao  erário  e  feriram princípios  que  regem a  Administração  Pública,  sendo 
irrelevante, pois, a alegativa de que não obteve proveito ou acréscimo patrimonial.

Em seu  depoimento  pessoal,  o  réu  enfatizou  que  tentou  resolver  os  problemas  de 
sistema penitenciário do Estado e que julgou que todas as pessoas que o auxiliavam eram capazes, 
que confiava em sua assessoria.

Todavia, o fato de se confiar em sua assessoria não retira do promovido o dever de 
fiscalizar os atos por ele praticados, mormente se considerado que é o ordenador de despesas e 
diretamente responsável por liberação de verbas públicas, sendo seu dever, como gestor, zelar pela 
correta  aplicação  de  verbas  públicas,  não  podendo,  pois,  eximir-se  de  suas  responsabilidades 
imputando-as aos seus subordinados exclusivamente.

Com relação à comissão de licitação afirmou que, até onde sabe,esta era composta por 
Correntino de Oliveira, que era servidor, Rosangela Oliveira, servidora do TJ e Luciana, que, de 
fato, não era servidora.

Com relação a tal alegativa, verifica-se que o réu limitou-se a se defender em relação à 
Comissão de Licitação que conduziu a Tomada de Preços nº02/2000, olvidando-se que as Cartas- 
convites  nº  003/2000  e  021/2001,  nas  quais  também  há  denúncias  de  que  apenas  o  membro 
Correntino era servidor, foram também autorizadas e tiveram os membros da comissão de licitação 
escolhidos pelo réu, não logrando êxito,pois, em desconstituir em sua totalidade as constatações 
apresentadas pela CGU.
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Afirmou ainda que o Ministério da Justiça recebeu a obra e que se esta continua de pé 
até os dias atuais é porque não é tão ruim.

Nesse ponto,  dispensa-se  maiores  comentários,  uma vez  que,  às  fls.  1808/1871 dos 
autos,  consta  documentação  relacionada  às  reformas  realizadas  nos  anos  de  2003  e  2005  na 
Penitenciária Irmão Guido, no montante total de R$ 400.448,93, comprovando-se que, pouco tempo 
após  a  conclusão  da  obra,  já  foram  necessárias  obras  de  reforma  no  presídio,  o  que  não  se 
entremostra razoável, ante o montante despendido na construção do presídio e o longo prazo para a 
sua conclusão.

Informa ainda que foi inocentado no âmbito penal, o que é irrelevante para a presente 
ação de improbidade, ante a independência das instâncias e a possibilidade, inclusive, de punição de 
atos de improbidade na modalidade culposa, a exemplo dos atos capitulados no art. 10, da LIA.

Sobre o fracionamento de licitação, informou não se recordar e não saber se os recursos 
foram  liberados  ao  mesmo  tempo,  não  trazendo  aos  autos,  pois,  nada  que  contestasse  as 
constatações apresentadas no relatório da CGU, que demonstraram claramente a irregularidade na 
contratação de obras para uma mesma finalidade, através de uma tomadas de preços e três cartas-
convites, burlando-se com tal prática, a modalidade adequada de licitação, qual seja, concorrência, 
em que mais ampla a possibilidade de concorrentes e mais favorável, pois, ao interesse público.

Sobre pagamentos antecipados, alegou que se pagou é porque estava no contrato e no 
que diz respeito às contas de transferência, sustentou que havia um decreto estadual que permitia 
que tal fosse realizado.

Mais  uma vez  o  réu  não conseguiu  afastar  as  conclusões  amplamente  mencionadas 
acima no relatório da CGU, demonstrando total desconhecimento sobre os fatos, a despeito de ter 
tido tempo suficiente para inteirar-se a respeito das inúmeras irregularidades apontadas nos autos, 
referentes a vícios graves nos procedimentos licitatórios,acompanhamento das obras pela Secretaria 
de Justiça e demais irregularidades supramencionadas, sendo impossível crer-se que um ordenador 
de despesas acredite ser possível, no âmbito da Administração Pública, pagamento antecipado de 
parcelas contratuais sem que haja a comprovação de prestação de serviços por parte do contratado.

Por fim, alegou que quem aprovava os projetos e fiscalizava a obra era o DEPEN eque 
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tudo  dependia  de  sua  autorização,  em  clara  tentativa  de  tentar  esquivar-se  de  suas 
responsabilidades, sendo certo que uma obra do tamanho da construção da Irmão Guido possuía 
fiscalização tanto do DEPEN, quanto da Secretaria de Justiça, a qual, inclusive, tinha a obrigação de 
manter tal fiscalização de obra de forma regular.

Patente, pois, a responsabilidade do réu pelas ilegalidades detectadas pelos órgãos de 
fiscalização, devendo-se salientar que, a despeito de todos os valores despendidos e o longo prazo 
para finalização da obra, esta foi entregue sem os menores padrões de qualidade e segurança que se 
espera para um local que se destinava a ser uma penitenciária, fato constatado pelos engenheiros da 
UFPI, em relatório acostado às fls. 02/24, do Apenso I.

Às fls.  1714/1721, 1732/1738,  1747/1753 consta  relatório de Tomada de Contas do 
TCU, em que há imputação de débito aos Secretários de Justiça que ocuparam o cargo durante toda 
a vigência do Convênio 007/2000, com base nas constatações realizadas pela CGU.

Vê-se, pois, que o réu praticou atos de improbidade que contribuíram para a lesão ao 
erário e feriram princípios administrativos, não configurando sua conduta mera desídia, visto que o 
réu, em verdade, assumiu o risco de causar lesão ao erário, agindo de forma dolosa, ao descumprir, 
de modo livre e consciente, princípios e normas voltadas aos procedimentos licitatórios, bem como 
ao liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes, concorrendo para que 
terceiro se enriquecesse ilicitamente, incidindo, assim, nas condutas previstas no art. 10,I, VI, VIII, 
XI e XII e art. 11, I, da Lei nº 8.429/92.

O dolo da conduta do réu, pois, é evidente, uma vez que foram cometidas, conforme 
amplamente  demonstrado  acima,  várias  irregularidades  durante  sua  gestão  como  Secretário  de 
Justiça,  descumprindo-se,  dessa  forma,  de  modo  reiterado  e  voluntário  os  preceitos  legais  e 
causando-se lesão ao erário, não se podendo alegar o desconhecimento da lei ou tentar imputar a 
outrem a responsabilidade que é inerente aos gestores públicos.

No que diz respeito à lesão causada ao erário, saliente-se que, no relatório da CGU, são 
apontadas várias irregularidades que acarretaram, durante toda a execução do contrato, prejuízo no 
montante de R$ 256.949,77 (duzentos e cinquenta e seis mil, novecentos e quarenta e nove reais e 
setenta e sete centavos), decorrente da orçamentação inadequada da obra, utilização de recursos 
financeiros  em desacordo com o plano  de  trabalho  e  do  prejuízo  causado  nos  rendimentos  de 
aplicações financeira, conforme apontado acima.
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Ademais, o TCU, além de ter concordado com tais valores, fixou a responsabilidade 
solidária dos secretários de justiça por tal ressarcimento, pensamento com o qual compactuo, por 
entender  que,  estando  em andamento  uma obra  de  tamanha  importância,  é  dever  de  todos  os 
secretários zelar pela lisura do processo licitatório como um todo, buscando, inclusive, corrigir erros 
praticados por gestores anteriores e não simplesmente dar seguimento a um contrato de tamanha 
monta e que se estendeu no tempo por um prazo tão longo sem preocupar-se em apurar os motivos 
para tanto e verificar a regular aplicação dos valores contratos.

2.4 – DO RÉU WILSON NUNES BRANDÃO

De acordo com a inicial, o réu ocupou o cargo de Secretário de Justiça no período de 
21.11.2001 a 07.04.2002 época da construção da Penitenciária Irmão Guido. Apesar de todas as 
ilegalidades  existentes  na  execução da obra,  o  Sr.  Brandão ao invés  de sustar  a  sua execução, 
solicitou  prorrogação de  prazo  para  a  sua  conclusão,  nomeando irregularmente  servidores  para 
integrar a comissão de licitação no Convite 03/2002 (referente a Complementação dos Serviços de 
construção da Penitenciária),eis que nenhum do seus membros pertencia aos quadros da Secretaria, 
órgão licitante, como exige a lei 8666/93 em seu art. 51. Movimentou cerca de R$170.000.00(cento 
e setenta mil reais) da Conta do Convênio. 

WILSON NUNES BRANDÃO apresentou contestação às fls. 1973/1977. Alegou que 
esteve à frente da Secretaria de Justiça no período de 21/11/2001 a 07/04/2002, quando a obra já se 
encontrava  na  fase  final,  de  modo  que  apontou  ser  o  responsável  pela  quantia  paga  de  R$ 
153.917,79 (cento e cinquenta e três mil, novecentos e dezessete reais e setenta e nove centavos), o 
que afirmou ter-se dado dentro da legalidade. Defendeu que a penitenciária não é de segurança 
máxima e que todas das irregularidades apontadas pelos técnicos responsáveis não se deram durante 
sua gestão e que a inicial  não tem base em fatos,  mas em conclusões subjetivas sem apoio na 
realidade ou na Lei.

Às fls. 95/96, consta o quinto aditivo ao convênio 007/2000, prorrogando seu prazo por 
60 (sessenta dias), assinado pelo réu Wilson Brandão.

Às fls.192, consta o terceiro termo aditivo ao contrato 013/2000, assinado pelo réu, 
prorrogando por  90 (noventa)  dias  o prazo do contrato,  passando este  a  ter  vigência  até  o  dia 
28/03/2002. Já às fls. 193, consta o quarto termo aditivo ao contrato 013/2000, assinado também 
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pelo réu, prorrogando por mais 60 (sessenta) dias o prazo do contrato, passando este a ter vigência 
até o dia 28/05/2002.

Às fls. 289, consta ofício do Diretor do DEPEN, datado de 18/03/2002, solicitando ao 
então  Secretário  Wilson  Brandão,  solicitando  providências  sobre  o  ritmo  de  obra  lento  da 
Penitenciária Irmão Guido.

No relatório apresentado pela CGU, às fls. 520/549, verifica-se a constatação  5.1.2.1  e 
5.1.2.2, que assim dispõe, em relação ao réu:

UTILIZAÇÃO  INDEVIDA  DE  MODALIDADE  DE  LICITAÇÃO;  COMPOSIÇÃO  DA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EM DESACORDO COM A LEI N° 8.666/93; 
INÍCIO  DE  EXECUÇÃO  DOS  SERVIÇOS  ANTES  DA  RESPECTIVA  LICITAÇÃO; 
INDÍCIOS DE DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO; HOMOLOGAÇA0 E ADJUDICAÇÃO 
DE CONVITE COM APENAS UMA PROPOSTA COM VALOR DENTRO DO LIMITE DA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO E O ACATAMENTO DE PROPOSTAS COM VALORES 
ACIMA DO LIMITE DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO.
As  etapas  seguintes  e  consideradas  necessárias  pela  Secretaria  da  Justiça  e  da  Cidadania  para  a 
conclusão da Penitenciária de Teresina foram efetuadas com a realização de 3 (três) licitações na 
modalidade Convite.
1 -  O Convite  n°  003/2001,  tendo como objeto  a  Construção  Complexo  Esportivo  (Quadra 
Poliespostiva com arquibancada e Campo de Futebol); 
2 - Convite n° 026/2001 tendo como objeto a Complementação da Penitenciária de Teresina-PI 
(Revestimento de Piso e Pintura) e 
3 - Convite 003/2002  tendo como objeto a Complementação dos Serviços de Construçao da 
Penitenciária de Teresina-PI (Obra de Acesso e Urbanização, da BR 316 ao muro frontal da 
Penitenciária,  e  impermeabilização  das  passarelas  do  pavilhão  de  detentos),  tiveram  como 
vencedor  a  Construtora  A.  S.  Evangelista  da  Costa  com  as  propostas  nos  valores  de  R$ 
129.373,95 (cento e vinte e nove mil, trezentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos), 
R$ 138.276,17 (cento e trinta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e dezessete centavos) e R$ 
59.549,95 (cinqüenta e nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos),  
respectivamente. (grifos nossos)
O  Convite  n°  003/2001  foi  realizado  com  recursos  do  Terceiro  Termo  Aditivo  ao  Convênio  n° 
007/2000, o qual fixou contribuição adicional para o Concedente e para o Convenente no montante de 
R$ 443.191,44 (quatrocentos e quarenta e três mil, cento e noventa e um reais e quarenta e quatro  
centavos).  A Secretaria  da  Justiça  e  da  Cidadania  utilizou  esses  recursos  financeiros  da  seguinte 
forma: com base no parágrafo 1°, artigo 65 da Lei n° 8.666/93, celebrou o Terceiro Termo Aditivo ao  
Contrato  n°  013/2000  no  valor  de  R$  312.500,00  (trezentos  e  doze  mil  e  quinhentos  reais)  
correspondendo a 25% (vinte e cinco por cento) do citado contrato; a diferença resultante, no valor de 
R$ 129.373,95 (cento e vinte e nove mil, trezentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos),  
foi utilizada para a realização do Convite n° 003/2001 e o saldo no valor de R$ 1.325,73 (um mil, 
trezentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos) foi devolvido ao Tesouro Nacional. Esse 
procedimento da Secretaria da Justiça e da Cidadania foi em desacordo, com o §2°, do Artigo 23 da 
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Lei n° 8.666/93, segundo o qual deveria ter sido "preservada a modalidade pertinente para a execução 
do objeto em licitação", ou seja, utilizada a modalidade tomada de preços.
No exame da documentação e da composição dos processos, além do fracionamento de licitação, 
caracterizado pela  não  preservação  da  modalidade  pertinente  para  a  execução  do  objeto  licitado, 
constatou-se as seguintes impropriedades:
I) - Convite n° 003/2001 (Construção do Complexo Esportivo): a) abertura do processo se deu com a  
solicitação do Setor de Engenharia no dia 23/04/2001, enquanto no Diário de Obras assinado pelo 
arquiteto Arino Artanhã de Araújo,  consta que os serviços de construção do Complexo Esportivo 
foram iniciados em 06/02/2001, anterior, portanto, à data da realização da licitação; b) a Comissão  
Permanente  de  Licitação  foi  composta  por  Marco  Aurélio  Maia  (Presidente),  Larissa  Gonçalves 
Mendes  de  Carvalho  e  Correntino  de  Oliveira  Lima  (Membros),  designados  pela  Portaria  n° 
005/2001-GSJC,  de  03/01/2001.  O  primeiro  e  o  segundomembros  não  pertencem  ao  quadro 
permanente  de  servidores  da  Secretaria,  ocupavam  cargos  comissionados  na  gestão  do  então 
Secretário Themistocles de Sampaio Pereira Filho; c) as propostas dos licitantes Construtora GTEC 
Ltda. e Construtora J. N. A. Santos & Cia Ltda., nos valores de R$ 158.978,00 (cento e cinqüenta e  
oito mil, novecentos e setenta e oito reais) e R$ 172.486,75 (cento e setenta e dois mil, quatrocentos e  
oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), respectivamente, estão com os valores acima do limite  
previsto  para  licitação  na  modalidade  Convite,  para  obras  e  serviços  de  engenharia,  conforme 
estabelecido na_letra "a", inciso I, artigo 23 da Lei n° 8.666/93
II)  -  Convite  n°  026/2001 (Complementação  -  Revestimento  de  Piso  e  Pintura):  a)  a  Comissão-
Permanente  de  Licitação  foi  composta  por  Marco  Aurélio  Maia  (Presidente),  Larissa  Gonçalves 
Mendes de Carvalho e Correntino de Oliveira Lima (Membros), designados através da Portaria n° 
005/2001-GSJC,  de  03/01/2001.  O  primeiro  e  o  segundo  membros  não  pertencem  ao  quadro 
permanente  de  servidores  da  Secretaria,  ocupavam  cargos  comissionados  na  gestão  do  então 
Secretário Themistocles de Sampaio Pereira Filho; b) na planilha orçamentária da Secretaria, para o 
item "1.0  Revestimento  de  Piso  -  1.1 Piso  Industrial  de  alta  resistência"  consta  a  quantidade  de 
3.375,86  metros  quadrados  e  a  proposta  vencedora  da  licitação  apresenta  para  o  mesmo item,  a  
quantidade de 3.385,76 metros quadrados, ao preço unitário de R$ 14,00 (quatorze reais). A diferença 
é  de 9,90 metros  quadrados,  e  R$ 138,60 (cento e  trinta  e  oito  reais  e  sessenta  centavos);  c)  as  
propostas dos licitantes J. N. A. Santos & Cia. Ltda. e Construtora GTEC Ltda., nos valores de R$ 
153.514,87 (cento e cinqüenta e três mil, quinhentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos) e R$ 
159.158,39 (cento e cinqüenta e nove mil, cento e cinqüenta e oito reais e trinta e nove centavos), 
respectivamente, estão com valores acima do limite para licitação na modalidade Convite, para obras  
e serviços de engenharia, estabelecido na letra "a", inciso I, artigo 23 da Lei n° 8.666/93.
Convite  n°  003/2002  Complementação  dos  Serviços  de  Construção  da  Penitenciária):  a)  a 
Comissão Permanente de Licitação foi composta por Walter Ribeiro Moura (Presidente), Maria 
das  Graças  Borges  Chaves  e  Joana  Batista  da  Costa  (Membros),  designados  através  da 
PORTARIA/GSJC/N°99/2002, de 06/02/2002. Todos os membros da Comissão ocupavam cargos 
comissionados na gestão do então Secretário Wilson Nunes Brandão.(grifo nosso) Do exposto, 
conclui-se que as Comissões Permanentes de Licitação procederam no julgamento das propostas em 
desacordo com a lei n° 8.666/93 no que se refere a: a) a proposta da Construtora A. S. Evangelista da 
Costa para o Convite n° 026/2001 foi apresentada em desacordo com as exigências do Edital (planilha 
orçamentária), fato que, segundo o disposto no inciso I do artigo 48 da Lei n° 8.666/93, deve resultar  
na desclassificação da mesma; b) os outros dois licitantes, J. N. A. Santos & Cia. Ltda. e a Construtora 
GTEC Ltda. apresentaram propostas nos Convites n° 003/2001 e n° 026/2001, com valores globais 
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superiores ao limite estabelecido para as licitações na modalidade Convite, infringindo o inciso II,  
artigo  48  da  Lei  8.666/93,  devendo  resultar  também  na  desclassificação  das  mesmas.  No  caso, 
segundo  o  §30,  do  artigo  48  da  lei  n°  8.666/93,  sendo  todas  as  propostas  desclassificadas,  a  
administração poderá fixar aos  licitantes o prazo de oito dias  úteis para a apresentação de outras  
propostas escoimadas das causas da desclassificação, facultado, no caso de convite, a redução desse  
prazo para três dias úteis ".
FALTA DE PRESERVAÇÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO CORRESPONDENTE AO 
OBJETO COMO UM TODO.
A construção  da  Penitenciária  de Teresina teve início com a realização  da  Tomada de Preços n° 
002/2000 no valor de R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinqüenta mil reais). Posteriormente,  
foram realizados os Convites n° 003/2001, n° 026/2001 e n° 003/2002, nos valores de R$ 129.373,95 
(cento e vinte e nove mil, trezentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos), R$ 138.276,17 
(cento  e  trinta  e  oito  mil,  duzentos  e  setenta  e  seis  reais  e  dezessete  centavos)  e  R$  59.549,95 
(cinqüenta  e  nove  mil,  quinhentos  e  quarenta  e  nove  reais  e  noventa  e  cinco  centavos),  
respectivamente. Somando-se o valor da Tomada de Preços aos valores dos Convites realizados, o 
montante total é de R$ 1.577.200,07 (um milhão, quinhentos e setenta sete mil, duzentos reais e 
sete centavos). É uma constatação grave, uma vez que o montante licitado para a construção da  
Obra, em etapas, foi superior a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) que é o  
limite  para  a  realização  de  licitação  na  modalidade  tomada  de  preços,  o  que  ensejaria  a  
realização de licitação na modalidade concorrência, ao invés da realização de uma Tomada de 
Preços e 3 (três) Convites como feito.

Às fls.  1714/1721, 1732/1738,  1747/1753 consta  relatório de Tomada de Contas do 
TCU, em que há imputação de débito aos Secretários de Justiça que ocuparam o cargo durante toda 
a vigência do Convênio 007/2000, com base nas constatações realizadas pela CGU.

Em seu depoimento pessoal,  reafirmou que foi  Secretário de Justiça,  no período de 
21/11/2001 a 04/04/2002, que já chegou na fase final da obra, não participando, pois, da fase de 
projeto, licitação. Salientou que nos 4 meses que esteve à frente da secretaria não houve qualquer 
denúncia de irregularidades, as quais ocorreram após a sua saída.

Afirma que houve um aditivo de prazo durante a sua gestão, não se recordando qual o 
motivo,  que  todos  os  servidores  da  comissão  de  licitação  eram servidores  do  estado  efetivos. 
Destaca que Luíza, sua chefe de gabinete, era quem fazia a parte administrativa da secretaria e, por 
isso, assinava os empenhos e pagamentos, pois o secretário não tinha como gerenciar tudo. Afirma, 
assim, que não era ordenador de despesa e sim, sua chefia de gabinete. 

Por fim, destacou que não houve ato doloso e nem má fé de sua parte. Que o contrato 
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firmado em sua gestão destinou-se à parte de urbanização da penitenciária e não da construção em 
si desta. Salientou que não fez prestação de contas da obra e nem foi ele quem recebeu a obra.

Todavia, compulsando as provas carreadas aos autos, verifica-se que o réu, durante o 
período  que  esteve  à  frente  da  Secretaria  de  Justiça,  não  limitou  sua  atuação  a  simplesmente 
prorrogar prazo do convênio e do contrato da Penitenciária Irmão Guido, conforme defende.  

De  fato,  conforme  constatado  pela  CGU,  o  réu  foi  responsável  pelo  Convite  n° 
003/2002, que tinha por objeto a Complementação dos Serviços de Construção da Penitenciária, 
sendo constatado, em relação a tal convite que a Comissão Permanente de Licitação foi composta 
por Walter Ribeiro Moura (Presidente), Maria das Graças Borges Chaves e Joana Batista da Costa 
(Membros),  designados  através  da  PORTARIA/GSJC/N°99/2002,  de  06/02/2002.  Todos  os 
membros  da  Comissão  ocupavam cargos  comissionados  na  gestão  do  então  Secretário  Wilson 
Nunes Brandão, ferindo, dessa feita, o art. 51 da Lei de Licitações, o qual exigeque a comissão 
permanente  ou  especial  de,  no  mínimo,  3  (três) membros,  sendo  pelo  menos  2  (dois) deles 
servidores  qualificados  pertencentes  aos  quadros  permanentes  dos  órgãos  da  Administração 
responsáveis pela licitação.

Ademais, referida Carta-Convite 003/2002, no montante de R$ 59.549,95 (cinquenta e 
nove mil,  quinhentos  e  quarenta e  nove reais  e  noventa  e  cinco centavos),  somadaao valor  da 
Tomada  de  Preços  e  os  dois  outros  convitesrealizados,  ultrapassa  o  montante  total   de  R$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), que é o limite para a realização de licitação na 
modalidade tomada de preços, o que ensejaria a realização de licitação na modalidade concorrência, 
ao invés da realização de uma Tomada de Preços e 3 (três) Convites como feito.

Todavia,  não  houve  qualquer  preocupação  por  parte  do  réu  em verificar  os  limites 
globais  dos  valores  já  contratados  para  referida  obra,  sem contar  que  o  objeto  do  convite  nº 
003/2002  constitui,  em  verdade,  mais  um  dos  tantos  fracionamentos  de  despesas,  que, 
coincidentemente, foram contratados com a mesma empresa vencedora da Tomada de Preços.

Saliente-se ainda que,  a  despeito  do réu sustentar  que durante sua gestão não ficou 
sabendo de nenhuma irregularidade nas obras do presídio, tal alegativa não se sustenta, mormente 
se considerarmos que o Diretor do DEPEN solicitou informações sobre o ritmo lento da obra, a 
qual, inclusive, já estava bastante atrasada e, mesmo assim, teve o contrato prorrogado por duas 
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vezes pelo réu durante os 4 meses que ocupou o cargo de Secretário de Justiça, sem que este saiba 
ao menos responder o motivo pelo qual foram necessárias tantas prorrogações.

No que diz respeito à comissão de licitação, a despeito de alegar que os membros da 
comissão  que  realizaram o  convite  nº  03/2002  eram do  quadro  efetivo,  não  trouxe  aos  autos 
qualquer informação nesse sentido, persistindo, pois, a irregularidade constatada.

Por fim, afirma o réu que não era ordenador de despesas, mas sim sua chefe de gabinete, 
fato, inclusive, por esta confirmado em juízo, prática esta que, além de irregular não o exime de sua 
responsabilidade como Secretário de Justiça, sendo dever da autoridade delegante de competência 
fiscalizar os atos praticados pelo agente delegatário, não podendo se eximir de tal responsabilidade, 
portanto.

No relatório produzido pela CGU, verifica-se ainda, na constatação 5.2.3.1 afirmou-se 
que “no exame das cópias dos extratos bancários, dos cheques fornecidos pelo Banco do Brasil S/A 
e das cópias das Notas Fiscais (sem a indicação das medições) dos serviços executados fornecidas 
pela Secretaria da Justiça e da Cidadania, constatou-se a realização de "pagamentos antecipados" 
das parcelas contratuais, em desacordo com o estabelecido na clausula Oitava (- Do Preço e da 
Forma de  Pagamento)  do  contrato  n°  013/2000,  conforme demonstrativo  dos  quatro  primeiros 
pagamentos”  e que “o restante dos pagamentos, no valor de R$ 601.504,76 (seiscentos e um mil, 
quinhentos e quatro reais e setenta e seis centavos), também foi efetuado com base nas faturas 
apresentadas pela contratada sem as correspondentes medições exigidas em cláusula contratual. Os 
cheques  de n°  160501 a  160519 da  conta  11.703-X,  agência  1621-7 do Banco do Brasil  S/A, 
emitidos para pagamentos, no total de R$ 1.581.504,76 (um milhão, quinhentos e oitenta e um mil, 
quinhentos e quatro reais e setenta e seis centavos), estão assinados pelos Ordenadores de Despesas 
Themístocles de Sampaio Pereira Filho e Francisco Antônio Paes Landim Filho (Secretários de 
Justiça) e Luiza Lourdes Leal Nunes Ferreira (Chefe de Gabinete), juntamente com José Ribamar 
Noleto  de  Santana  e  Luiz  Alberto  Pinheiro  Leal  Nunes  (Diretores  Financeiro).  A forma  de 
pagamento  utilizada  pela  Secretaria  de  Justiça  e  da  Cidadania,  está  em  desacordo  com  o 
estabelecido  no art.  20  da  Instrução Normativa  /STN/MF n° 1,  de 15/01/1997 que  dispõe:  Os 
recursos serão mantidos em conta bancária  especifica,  somente sendo permitidos  saques para o 
pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, mediante cheque nominativo ao credor ou 
ordem bancária, ou para aplicação no mercado financeiro".
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Aliado  a  isso,  a  constatação  5.2.2.1  verificou  a  incompatibilidade  entre  o  total  de 
recursos aplicados e o total de despesas comprovadas, resultando uma diferença de R$ 138.276,17 
(cento e trinta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e dezessete centavos).

Na  constatação  5.3.3.1,  verificou-se  que,  no  período  de  10/07/2000  a  04/07/2002, 
constatou-se a indisponibilidade da contrapartida na conta específica do convênio, totalizando o 
montante de R$ 169. 919, 14 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e dezenove reais e catorze 
centavos).

Por fim, na constatação 5.3.2.2, verificou que os rendimentos auferidos na aplicação 
financeira BBfix Administrativo Tradicional do Banco do Brasil S/A, no período de 10/07/2000 a 
04/07/2002, encontrou-se uma diferença de R$ 68.333,09 (sessenta e oito mil, trezentos e trinta e 
três reais e nove centavos), decorrentes da diferença entre o valores que deveriam ter sido aplicados 
e os que efetivamente o foram.

Vê-se, pois, que, embora exíguo o prazo em que o réu exerceu o cargo de Secretário de 
Justiça,  este  praticou  atos  de  improbidade  que  contribuíram  para  a  lesão  ao  erário  e  feriram 
princípios administrativos, não configurando sua conduta mera desídia, visto que o réu, em verdade, 
assumiu o risco de causar lesão ao erário, agindo de forma dolosa, ao descumprir, de modo livre e  
consciente, princípios e normas voltadas aos procedimentos licitatórios, bem como ao liberar verba 
pública  sem  a  estrita  observância  das  normas  pertinentes,  concorrendo  para  que  terceiro  se 
enriquecesse ilicitamente, incidindo, assim, no art. 10,I, VI,VIII, XI e XII e art. 11, I, da Lei nº 
8.429/92.

O  dolo  da  conduta  do  réu  é  evidente,  uma  vez  que  foram  cometidas,  conforma 
amplamente  demonstrado  acima,  várias  irregularidades  durante  sua  gestão  como  Secretário  de 
Justiça,  descumprindo-se,  dessa  forma,  de  modo  reiterado  e  voluntário  os  preceitos  legais  e 
causando-se lesão ao erário, não se podendo alegar o desconhecimento da lei ou tentar imputar a 
outrem a responsabilidade que é inerente aos gestores públicos.

No que diz respeito à lesão causada ao erário, saliente-se que no relatório da CGU são 
apontadas várias irregularidades que acarretaram, durante toda a execução do contrato, prejuízo no 
montante de R$ 256.949,77 (duzentos e cinquenta e seis mil, novecentos e quarenta e nove reais e 
setenta  e  sete  centavos),  decorrente daorçamentação inadequada da obra,  utilização de recursos 
financeiros  em desacordo com o plano  de  trabalho  e  do  prejuízo  causado  nos  rendimentos  de 
aplicações financeira, conforma apontado acima.
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Ademais, o TCU, além de ter concordado com tais valores, fixou a responsabilidade 
solidária dos secretários de justiça por tal ressarcimento, pensamento com o qual compactuo, por 
entender  que,  estando  em andamento  uma obra  de  tamanha  importância,  é  dever  de  todos  os 
secretários zelar pela lisura do processo licitatório como um todo, buscando, inclusive, corrigir erros 
praticados por gestores anteriores e não simplesmente dar seguimento a um contrato de tamanha 
monta e que se estendeu no tempo por um prazo tão longo sem preocupar-se em apurar os motivos 
para tanto e verificar a regular aplicação dos valores contratos.

2.5 – DO RÉU ARINO ARTANHÃ DE ARAÚJO

Em conformidade com a inicial, o réu foi nomeado como representante do Estado para 
acompanhar a execução da obra. Sua participação foi decisiva para a não aplicação regular dos 
recursos públicos, uma vez que, na qualidade de fiscal do Estado, atestou a execução de serviços 
não realizados, como constataram os auditores da CGU. Deveria ter denunciado as irregularidades 
encontradas e ao contrário, com sua inércia contribuiu decisivamente para o andamento irregular 
destas (art. 67, § 10 da lei 8666/93). Atestou o recebimento da obra como tendo sido executada 
dentro dos padrões técnicos, apesar de todas as impropriedades elencadas na inicial.

No relatório apresentado pela CGU, às fls. 520/549, verifica-se a constatação  5.2.1.1, 
em que relata inconsistências no diário de obras, ressaltando que “o comparativo entre o Diário de 
Obras  e  outros  documentos  relativos  à  execução  da  obra,  indicou  incompatibilidades  entre  os 
diversos registros, inclusive com informações contraditórias, quanto ao andamento da obra.”

Apontou, pois, a existência de várias inconsistências, com diversas incompatibilidades 
entre o Diário de Obras, o relatório de vistorias e o relatório de viagens do técnico do DEPEN e o  
início da construção do Complexo Esportivo da Penitenciária anterior à realização da respectiva 
licitação, tendo-se concluído que o réu Arino Artanhã atestou a execução de serviços não realizados, 
ensejando o pagamento antecipado e indevido ao construtor, com a consequente diminuição dos 
rendimentos das aplicações financeiras.

O diário de obras e notas fiscais de serviços encontram-se acostadas às fls.131/177, do 
Apenso nº IV.

Às fls. 02/24, do Apenso I, consta detalhado relatório técnico, realizado por engenheiros 
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da Universidade Federal do Piauí, em que foram constatadas, em sua parte III, 22 irregularidades, as 
quais inclusive foram transcritas na exordial, concluindo-se que “Fisicamente a Penitenciária Irmão 
Guido não reúne atualmente as condições necessárias a um estabelecimento penal de segurança 
máxima, como conceituado, naquelas diretrizes, devido às falhas de projeto, vícios de construção e 
fragilidade de dispositivos de controle e contenção de detentos apontados ao longo das três partes 
deste  relatório.  Financeiramente,  como demonstrado no comparativo que resume os orçamentos 
analíticos calculados, temos uma diferença de R$ 181.362,61 (cento e oitenta e um mil, trezentos e 
sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), em valores históricos, entre os valores contratados e 
os  valores  calculados  como  representativos  do  preço  do  complexo  penitenciário;  tal  diferença 
representa, em termos percentuais 9,62% do valor total contratado."

Às fls. 121/149 do Apenso I, em parecer Técnico oriundo da 5ª Câmara de Coordenação 
e  Revisão  do  Ministério  Público  Federal,  concluiu-se  que  recebimento  da  obra  ocorreu  em 
desrespeito ao que estabelece o art. 73 da Lei 8666/93.

Às fls. 186, dos autos consta termo de aceitação da obra, em que se verifica o seguinte 
texto: “Aos 07 (sete) dias do mês de agosto de 2.002 (dois mil e dois), presentes o Engenheiro 
EDUARDO MARTINS THOMÉ, representante do Ministério  da Justiça,  e o Arquiteto ARINO 
ARTANHÃ DE ARAÚJO e o Engenheiro JOÃO ALVES DE MOURA FILHO, representantes da 
Secretaria  da Justiça e  da Cidadania do Estado do Piauí  ,  para sob a presidência do Primeiro, 
constituírem a Comissão incumbida de promover a inspeção técnica nas obras de construção da 
Penitenciária  de  Teresina/PI,  objeto  do  Convênio  n°  007/00,  emitindo  o  respectivo  Termo  de 
Aceitação: designados para isto que foram pela Portaria n° 082/02, de 05 de agosto de 2002, do 
Departamento  Penitenciário Nacional  publicada  no Diário Oficial  da  União  -  D.O.U,  de 06 de 
agosto de 2002, em atendimento a letra C, item I, da Cláusula Terceira do referido Convênio.Após 
efetivação da Vistoria Técnica ficou constatado que foram executados serviços, constantes ao Plano 
de Trabalho, de acordo com os projetos e especificações, atendendo aos padrões normais exigidos.”

ARINO  ARTANHÃ  DE  ARAÚJO  apresentou  contestação  às  fls.1984/1997. 
Preliminarmente,  suscitou sua ilegitimidade passiva.  No mérito,  afirmou que o laudo elaborado 
partiu da concepção de que se tratava de uma penitenciária de segurança máxima, o que não seria a 
realidade.  Em extenso  arrazoado,  dirigiu  seus  esforços  a  rebater  cada  uma das  irregularidades 
técnicas mencionadas na inicial, bem como defendeu a inexistência de dolo em sua conduta.
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Em  seu  depoimento  pessoal,  informou  que  normalmente  quem  fiscaliza  a  obra  é 
engenheiro  civil,  mas  na  falta  ele  acompanhou  como arquiteto,  o  fazendo  desde  o  seu  início. 
Ressaltou que, durante a obra, só ele e os fiscais do DEPEN a acompanharam e que, a cada dois,  
três meses vinham fiscais de Brasília. Eduardo Tomé era quem vinha com mais frequência.

Ressaltou  que  não  havia  engenheiro  nos  quadros  da  secretaria  de  justiça  e  que  os 
engenheiros que acompanharam a obra nunca atestaram irregularidade na construção desta.

Salientou que o Estado não lhe dava condições de trabalho e que era necessário um 
engenheiro  em  campo  para  fiscalizar.  Que  muitas  vezes  queria  ir  na  obra,  mas  não  tinha 
combustível e viatura. 

Alega que sempre agiu de boa-fé,  mas as coisas não deram tanto certo por não ter 
estrutura  e  condições  de  trabalho.  Todavia,  afirma  que  nunca  reclamou  formalmente  com  os 
secretários sobre as condições de trabalho e a necessidade de ter um engenheiro

Indicou que observou, em algum momento (provisório ou definitivo), irregularidades na 
obra e foi informado à construtora e foram feitos.

Recorda que a obra parou e, antes de concluída, foi cedida pela justiça aos menores do 
CASA, o que acarretou outras reformas após o uso.

Confirmou que foi o responsável pela confecção do projeto básico e acreditou que todas 
as especificações estavam ali contidas. Realizou projetos e planilhas que deveriam ser feitas por 
engenheiros,  pois  achou  que  conseguia  fazer  uma  obra  maior  porque  era  acostumado  a  fazer 
pequenos projetos.

Sustenta que foi nomeado fiscal pelo Secretário de Justiça Temístocles Sampaio.

Aduz que os três membros da comissão foram de ambiente por ambiente e que, pra dar 
o ateste final, foi necessária uma manhã inteira para verificar o prédio todo. Meio expediente.

Sobre a quadra de esportes, informou que esta foi definida em momento posterior, que 
não era previsto no projeto inicial. 
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Por fim, sustenta que não tinha poder de decisão e que qualquer alteração tinha que 
comunicar ao DEPEN e que, no momento do recebimento da obra, não verificou irregularidades.

Inicialmente, cumpre salientar não proceder a alegativa do réu de que não seria parte 
legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez ser patente a sua participação 
decisiva nas irregularidades apontadas na execução da obra.

De fato, o réu foi nomeado pela Secretaria de Justiça como principal fiscal da obra da 
Penitenciária  Irmão Guido,  tendo,  no entanto,  desenvolvido sua atividade de modo desidioso e 
irresponsável,  chegando ao  cúmulo  de  atestar  obras  que  sequer  tinham tido  início,  acarretando 
pagamento antecipado à empresa contratada para executar a obra.

A forma  como  confeccionado  o  diário  de  obras  demonstra  a  total  falta  de  zelo  e 
comprometimento do réu com a coisa pública,  sendo nítido que este não realizou a contento a 
fiscalização da obra, tendo, por diversas vezes,  atestado o bom andamento da obra e sugeridaa 
liberação de parcelas contratuais, quando, em verdade, não se havia sequer executado o percentual 
necessário de obra para a liberação de recursos.

Não bastasse toda a desídia durante toda a execução da obra, o réu, juntamente com os 
engenheiros  João Alves  e  Eduardo Thomé aceitaram a obra,  atestando inexistir  pendências  nas 
obras, estando, pois, regular.

A alegativa  do  réu  de  que  realizou  trabalhos  que  deveriam ter  sido  efetuados  por 
engenheiros somente torna mais reprovável a sua conduta, uma vez que reconhecedor de que não 
possuía os conhecimentos técnicos necessários para realizar as tarefas por ele desenvolvidas durante 
toda a execução do contrato, assumindo, assim, o risco de acarretar lesão ao erário, o que, de fato,  
ocorreu.

Da mesma forma, a falta de condições de trabalho não é justificativa para que o réu 
desenvolva irregularmente suas atribuições, devendo-se dedicar com mais afinco a cada visita à 
obra, já que estas não se davam na frequência ideal, sendo certo que sequer o réu comunicou aos 
seus  superiores  eventuais  dificuldades  no  exercício  de  suas  funções,  negligenciando,  pois, 
conscientemente suas atividades.
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Verifico,  pois,  que  a  conduta  do  réu,  enquadra-se  no  art.  10,  I  e  XI,  da  Lei  de 
Improbidade Administrativa ao concorrer para que terceiro se enriquecesse ilicitamente,  ao não 
executar de forma diligente suas funções, causando lesão ao erário com sua conduta, entendendo 
presente a existência de, no mínimo, culpa grave no caso em espeque, ante o total descaso no trato  
com a coisa pública,  que acarretou prejuízo ao erário,  no montante de  R$ 181.362,61 (cento e 
oitenta e um mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), conforme relatório  
técnico produzido pela UFPI, valor este que deve ser objeto de ressarcimento solidariamente com 
todos  os  envolvidos  na  ausência  de  fiscalização  adequada  da  obra,  quais  sejam,  os  demais 
engenheiros que acompanharam a obra e a empresa executora.

2.6 – DO RÉU JOÃO ALVES DE MOURA FILHO

 JOÃO  ALVES  DE  MOURA FILHO,  de  acordo  com  a  inicial,  na  condição  de 
engenheiro, integrou a comissão responsável pelo recebimento definitivo da obra, confirmando não 
ter procedido uma análise da execução da obra, em relação ao material ali empregado. Entretanto, 
assinou a declaração afirmando que esta estaria de acordo com as especificações do projeto.

Às fls. 02/24, do Apenso I, consta detalhado relatório técnico, realizado por engenheiros 
da Universidade Federal do Piauí, em que foram constatadas, em sua parte III, 22 irregularidades, as 
quais inclusive foram transcritas na exordial, concluindo-se que “Fisicamente a Penitenciária Irmão 
Guido não reúne atualmente as condições necessárias a um estabelecimento penal de segurança 
máxima, como conceituado, naquelas diretrizes, devido às falhas de projeto, vícios de construção e 
fragilidade de dispositivos de controle e contenção de detentos apontados ao longo das três partes 
deste  relatório.  Financeiramente,  como demonstrado no comparativo que resume os orçamentos 
analíticos calculados, temos uma diferença de R$ 181.362,61 (cento e oitenta e um mil, trezentos e 
sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), em valores históricos, entre os valores contratados e 
os  valores  calculados  como  representativos  do  preço  do  complexo  penitenciário;  tal  diferença 
representa, em termos percentuais 9,62% do valor total contratado."

Às fls. 121/149 do Apenso I, em parecer Técnico oriundo da 5ª Câmara de Coordenação 
e  Revisão  do  Ministério  Público  Federal,  concluiu-se  que  recebimento  da  obra  ocorreu  em 
desrespeito ao que estabelece o art. 73 da Lei 8666/93.

Às fls. 186, dos autos consta termo de aceitação da obra, em que se verifica o seguinte 
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texto: “Aos 07 (sete) dias do mês de agosto de 2.002 (dois mil e dois), presentes o Engenheiro 
EDUARDO MARTINS THOMÉ, representante do Ministério  da Justiça,  e o Arquiteto ARINO 
ARTANHÃ DE ARAÚJO e o Engenheiro JOÃO ALVES DE MOURA FILHO, representantes da 
Secretaria  da Justiça e  da Cidadania do Estado do Piauí  ,  para sob a presidência do Primeiro, 
constituírem a Comissão incumbida de promover  a inspeção técnicanas  obras de construção da 
Penitenciária  de  Teresina/PI,  objeto  do  Convênio  n°  007/00,  emitindo  o  respectivo  Termo  de 
Aceitação: designados para isto que foram pela Portaria n° 082/02, de 05 de agosto de 2002, do 
Departamento  Penitenciário Nacional  publicada  no Diário Oficial  da  União  -  D.O.U,  de 06 de 
agosto de 2002, em atendimento a letra C, item I, da Cláusula Terceira do referido Convênio.Após 
efetivação da Vistoria Técnica ficou constatado que foram executados serviços, constantes ao Plano 
de Trabalho, de acordo com os projetos e especificações, atendendo aos padrões normais exigidos.”

O réu, às fls. 2687/2690, contestou a ação e alegou que assumiu a função quando a obra 
já estava concluída e que, para o recebimento da obra, não existe o dever de teste de resistência 
física desta. Ressaltou que os próprios técnicos da UFPI recomendaram a contratação de empresa 
especializada para um parecer conclusivo.

Em depoimento pessoal,  ressalta sempre que foi o terceiro membro da comissão de 
recebimento da obra, juntamente com Tomé e Arino e que sua participação teria sido somente essa. 
Afirma  que  foi  in  loco,  mas,  como  não  participou  desde  o  início  da  obra,  somente  fez  o 
levantamento  arquitetônico,  como  quantas  salas  tinham  sido  construídas,  quantas  luminárias 
encontradas.  Assim,  somente conferiu o que tinha sido realizado na parte  arquitetônica,  a  qual 
estava de acordo com o projeto. Ressalta que a parte de execução física ficou a cargo de Tomé e 
Arino, que faziam o acompanhamento desde o início.  Por fim, ressalta  que foi convidado pelo 
Secretário de Justiça Paes Landim para compor a comissão e que confiou que os outros que estavam 
acompanhando a obra desde o início atestariam os outros elementos.

Embora alegue que o único ato de que participou em relação às obras da penitenciária 
tenha sido o termo de aceitação da obra, realizado em 07/08/2002, verifico que, às fls. 35 do Apenso 
V,  consta  manifestação  do réu,  datada  de  10/07/2002,  favorável  à  liberação da  5  ª  parcela  do 
convênio,  no montante  de  R$ 125.000,00,  conforme termo de recebimento,  atestando,  também 
nessa oportunidade, que o contrato tinha sido executado conforme normas e especificações.

Após tal manifestação foi realizado o termo de aceitação definitiva da obra, datado de 
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19/07/2002,  pelo  então  Secretário  de  Justiça  Francisco  Antônio  Paes  Landim Filho,  conforme 
consta às fls. 118/119, dos autos.

Consta ainda, às fls.38, 41 e 87 do Apenso V, manifestação do réu igualmente favorável 
à liberação das últimas parcelas e pagamentos referentes aos contratos de nº. 004/2001, 013/2000 e 
034/2001.

Vê-se, pois, que a atuação do réu não se limitou apenas a ser o terceiro membro e a 
contar  salas  e  luminárias,  conforme quer  fazer  crer,  sendo este  igualmente responsável  com os 
demais réus por não terem detectado as irregularidades constatadas pelos engenheiros da UFPI, as 
quais inviabilizariam o recebimento e aceitação da obra. 

Saliente-se  que  o  réu  é  engenheiro,  tendo  conhecimentos  técnicos  suficientes  para 
detectar uma obra mal executada e requerer providências para fins de regularização de pendências e 
execuções incorretas, não podendo, pois, eximir-se de suas responsabilidades.

De fato, da análise do termo de aceitação da obra, verifica-se que este atestou que foi 
“constatado que foram executados serviços, constantes ao Plano de Trabalho, de acordo com os 
projetos e especificações, atendendo aos padrões normais exigidos”, assumindo dessa forma o risco 
por eventuais irregularidades na execução da obra que deixou de verificar.

Verifico,  pois,  que  a  conduta  do  réu,  enquadra-se  no  art.  10,  I  e  XI,  da  Lei  de 
Improbidade  Administrativa  ao  concorrer  para  que  terceiro  se  enriqueça  ilicitamente,  ao  não 
executar de forma diligente suas funções, causando lesão ao erário com sua conduta, entendendo 
presente a existência de culpa grave no caso em espeque, ante o total descaso no trato com a coisa 
pública, que acarretou prejuízo ao erário, no montante de R$ 181.362,61 (cento e oitenta e um mil, 
trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), conforme relatório técnico produzido 
pela UFPI, valor este que deve ser objeto de ressarcimento solidariamente com todos os envolvidos 
na  ausência  de  fiscalização  adequada  da  obra,  quais  sejam,  os  demais  engenheiros  que 
acompanharam a obra e a empresa executora.

2.7 DO RÉU EDUARDO MARTINS THOMÉ
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De acordo com o MPF, o réu recebeu diárias para sua hospedagem aqui em Teresina por 
parte da Secretaria de Justiça,  bem como contribuiu sobremaneira para a execução irregular da 
Penitenciária de Teresina, na medida em que não fiscalizou a obra a contento atestando o termo de 
recebimento e declarando que tal obra teria sido executada dentro dos padrões técnicos. 

Às fls. 02/24, do Apenso I, consta detalhado relatório técnico, realizado por engenheiros 
da Universidade Federal do Piauí, em que foram constatadas, em sua parte III, 22 irregularidades, as 
quais inclusive foram transcritas na exordial, concluindo-se que “Fisicamente a Penitenciária Irmão 
Guido não reúne atualmente as condições necessárias a um estabelecimento penal de segurança 
máxima, como conceituado, naquelas diretrizes, devido às falhas de projeto, vícios de construção e 
fragilidade de dispositivos de controle e contenção de detentos apontados ao longo das três partes 
deste  relatório.  Financeiramente,  como demonstrado no comparativo que resume os orçamentos 
analíticos calculados, temos uma diferença de R$ 181.362,61 (cento e oitenta e um mil, trezentos e 
sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), em valores históricos, entre os valores contratados e 
os  valores  calculados  como  representativos  do  preço  do  complexo  penitenciário;  tal  diferença 
representa, em termos percentuais 9,62% do valor total contratado."

Às fls. 121/149 do Apenso I, em parecer Técnico oriundo da 5ª Câmara de Coordenação 
e  Revisão  do  Ministério  Público  Federal,  concluiu-se  que  recebimento  da  obra  ocorreu  em 
desrespeito ao que estabelece o art. 73 da Lei 8666/93.

Às fls. 186 e 320 dos autos consta termo de aceitação da obra, em que se verifica o 
seguinte  texto:  “Aos  07  (sete)  dias  do  mês  de  agosto  de  2.002 (dois  mil  e  dois),  presentes  o 
Engenheiro EDUARDO MARTINS THOMÉ, representante do Ministério da Justiça, e o Arquiteto 
ARINO  ARTANHÃ  DE  ARAÚJO  e  o  Engenheiro  JOÃO  ALVES  DE  MOURA  FILHO, 
representantes da Secretaria da Justiça e da Cidadania do Estado do Piauí , para sob a presidência do 
Primeiro,  constituírem  a  Comissão  incumbida  de  promover  a  inspeção  técnicanas  obras  de 
construção da Penitenciária de Teresina/PI, objeto do Convênio n° 007/00, emitindo o respectivo 
Termo de Aceitação: designados para isto que foram pela Portaria n° 082/02, de 05 de agosto de 
2002, do Departamento Penitenciário Nacional publicada no Diário Oficial da União - D.O.U, de 06 
de  agosto  de  2002,  em  atendimento  a  letra  C,  item  I,  da  Cláusula  Terceira  do  referido 
Convênio.Após efetivação da Vistoria  Técnica ficou constatado que foram executados serviços, 
constantes ao Plano de Trabalho, de acordo com os projetos e especificações, atendendo aos padrões 
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normais exigidos.”

No relatório apresentado pela CGU, às fls. 520/549, verifica-se a constatação  4.1.1.2, 
que assim dispõe:

“Dentre os documentos disponibilizados pela Secretaria da Justiça e da Cidadania do Estado do Piauí, 
verificou-se que os processos n° 2615/2000, n° 0629/2002 e n° 2760/2002 - nos valores de R$ 40,00 
(quarenta reais), R$ 90,00 (noventa reais) e R$ 207,50 (duzentos e sete reais e cinqüenta centavos) -  
referem-se ao pagamento de hospedagem e alimentação do engenheiro Eduardo Martins Tomé, no 
Piauí Palace Hotel e Metropolitan Hotel  Ltda. (conforme Nota Fiscal  n° 2257, de 01/12/00, Nota 
Fiscal n° 3514, de 05/03/2002 e Nota Fiscal n° 102455, de 27/08/2002) ( doc. Fls. 02/33 do Apenso 
V). O engenheiro Eduardo Martins Tomé é servidor do Ministério da Justiça e o técnico responsável  
pela fiscalização das obras de construção da Penitenciária Irmão Guido, tendo recebido diárias do 
Departamento Penitenciário Nacional/DEPEN/MJ para realizar inspeção técnica na obra referente ao 
Convênio  n°  007/00,  nos períodos  de  06 a  11/11/2000,  19  a  23/02/2001,  08 a  12/10/2001,  04 a 
08/03/2002 e de 06 a 09/08/2002, nos valores, respectivamente, de R$ 607,14 (seiscentos e sete reais e 
quatorze centavos),  R$ 490,32 (quatrocentos e noventa reais e trinta e  dois centavos),  R$ 546,86 
(quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos) R$ 558,16 (quinhentos e cinqüenta e oito  
reais e dezesseis centavos), R$ 429,45 (quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos),  
conforme  Ordens  Bancárias  n°  20000B000195,  20010B00020,  20010B000296,  20020B000071  e 
20020B000245, de 30/10/2000, 15/02/2001, 03/10/2001 01/03/2002 e 02/08/2002, respectivamente. 
As diárias, conforme preceitua o artigo 2° do Decreto n° 343, de 19/11/1991, serão concedidas por dia 
de afastamento da sede do serviço, destinando-se a indenizar o servidor de despesas com pousada, 
alimentação e locomoção urbana.”

A documentação analisada pela CGU consta às fls. 04/32, do Anexo V.

Já no item 5.2.1.2, do relatório da CGU, este menciona o relatório de viagem nº 31, 
datado de 06/08/2002, assinado pelo técnico Eduardo Tomé, em que consta menção ao uso irregular 
da penitenciária por menores do Centro de Apoio Social do Adolescente – CASA. Todavia, a obra 
foi normalmente recebida pelo DEPEN, na pessoa de Eduardo Tomé, no dia 07/08/2002, mesmo 
diante  da  constatação  relatada  um  dia  antes,  que  constatava  que  a  obra  estava  utilizada  em 
desacordo com os termos do Convênio 007/2000.

Às fls.245/246, 249/251, 261/272, 274/281, 290/294, 303/315, constam os relatórios de 
viagem realizados  pelo  réu,  datados,  respectivamente,  de  21/08/2000,  16/11/2000,  28/02/2001, 
16/10/2001, 11/03/2002 e 06/08/2002, este último onde se atestou a presença de menores, tratando, 
no entanto, de tal assunto como se não tivesse importância alguma para o convênio.

Às fls. 318, todavia, verifica-se que o Diretor do DEPEN, ao tomar conhecimento sobre 
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a irregularidade relatada no relatório de viagem, encaminhou ofício ao Secretário de Justiça do 
Estado do Piauí, datado de 28/08/2002, alertando sobre a irregularidade da presença de menores no 
presídio, bem como sobre danos que deveriam ser reparados, tendo o então secretário de justiça, em 
18/09/2002, simplesmente informado, às fls. 316, que os menores ocupavam a penitenciária em 
caráter temporário e por força de determinação judicial.

Consta ainda, em relação ao réu, a emissão de parecer favorável a termos aditivos, às 
fls.  119,  126,  do  Apenso  IV,  bem como  cópia  do  relatório  final  e  decisão  final  em processo 
administrativo movido em desfavor do réu, junto ao Ministério da Justiça, que findou com a sua 
demissão dos quadros do Ministério da Justiça, cujas cópias repousam às fls.2393/2609.

De fato, concluiu-se, no processo administrativo em testilha que o réu infringiu deveres 
disciplinares de exercer com zelo as atribuições do cargo, de observar as normas regulamentares, 
deveres compatíveis com a moralidade administrativa, salientando-se que o réu agira dolosamente 
ao desconsiderar falhas e irregularidades facilmente constatáveis na obra de engenharia realizada na 
Penitenciária Irmão Guido, mesmo tendo procedido a várias inspeções no local, “culminando com a 
assinatura do Termo de Aceitação da Obra que o fizera na condição de Presidente da Comissão 
instituída  para  tal  finalidade,  causando  danos  ao  erário  e  ferindo  o  princípio  da  moralidade 
administrativa”.

Considerou-se ainda ineptos os relatórios realizados pelo réu,  ao não apontar  falhas 
visíveis até mesmo para um leigo, permitindo, assim, que particulares realizassem a obra fora dos 
padrões de normalidade e contribuindo para o enriquecimento ilícito deste.

Ao fim do processo, foi realizada a demissão do réu, através do ato acostado às fls.2608.

EDUARDO MARTINS THOMÉ apresentou contestação às fl. 2227/2269. Argumentou 
a impossibilidade de se imputar ao réu a responsabilidade de fiscalizar o andamento da obra, uma 
vez que aos engenheiros da DIAAP e do DEPEN caberia a supervisão da obra e não a fiscalização, 
explicando a diferença técnica entre os termos e mencionando o fato de que entre os anos de 2000 a  
2002 mais de 215 obras foram supervisionadas por apenas 04 servidores do Ministério da Justiça, 
entre eles o demandado. Defendeu que a responsabilidade pela fiscalização da obra, de acordo com 
a  Resolução  03/2005,  do  Conselho  Nacional  de  Política  Criminal,  é  exclusiva  da  unidade  da 
federação e que o Termo de Aceitação assinado pelo defendente apenas atesta a finalização dos 
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serviços, não se confundido com o Termo de Recebimento. Juntou documentos de fls. 2271/2386.

Em seu depoimento pessoal, ressaltou que apenas fazia a supervisão da obra e que era o 
único engenheiro do Ministério da Justiça nessa função. Esclareceu que quem recebia a obra era a 
Secretaria de Justiça do Estado. Afirmou que não constatou irregularidade nas visitas que fez e que 
nunca pediu diária, tendo ressarcido a Secretaria de Justiça. Informa que realizou 5 viagens pagas 
pelo Ministério da Justiça e que somente em uma viagem que se verificou já estar pago suas diárias.

Na ocasião, negou que tenha dito que a fiscalização por ele desenvolvida tenha sido 
somente pro-forma e que em seus relatórios apenas atestava o estado físico da obra e o percentual  
de cada etapa.

Argumentou ainda que não tinha como analisar a qualidade dos materiais empregados e 
que o fiscal de obra que tem que analisar isso no dia-a-dia.

Da vasta documentação acostada aos autos e amplamente ora detalhada, verifica-se que 
as alegações do réu não merecem acolhida, uma vez que nem mesmo o Ministério da Justiça, do 
qual o réu pertencia aos quadros, compactuou com sua tese de que não lhe era devido realizar o 
efetivo acompanhamento da obra, tendo, pelo contrário, demitido o réu de seus quadros, em razão 
das irregularidades constatadas no desempenho de suas funções.

Assim, verifico que o réu deixou de exercer efetivamente suas funções de  fiscalização, 
acarretando com sua conduta grave lesão ao erário, ao atestar constantemente a regularidade de obra 
que, em pouco tempo, mostrou-se totalmente irregular e mal feita, tanto que, no período de 2003 a 
2005  foram  realizadas  duas  reformas  em  uma  penitenciária  recém  inaugurada,  conforme 
documentos acostados às fls.1815/1871 dos autos.

Verifica-se, pois, que o réu, de fato, apenas realizava inspeções pro forma, de modo que 
não exercia a contento suas atividades, deixando de atestar irregularidades patentes, uma vez que 
paira dúvidas a respeito de que alguma fiscalização de fato foi realizada.

Saliente-se  que,  mesmo  quando  atestada  irregularidade,  referente  a  existência  de 
menores no complexo penitenciário, isso não impediu que o réu prontamente assinasse termo de 
aceitação da obra, o que só comprova o total descaso do réu com a coisa pública.
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Por  fim,  o fato  do  réu  ter  devolvido as  verbas  irregularmente  recebidas  a  título  de 
diárias pagas pela Secretaria de Justiça, não retira de tal conduta o seu aspecto imoral, devendo-se 
ressaltar  que  tal  devolução  não  foi  voluntária,  somente  ocorrendo  no  bojo  de  processo 
administrativo, sendo que, até então, o réu tinha demonstrado anuência à conduta irregular realizada 
pela Secretaria de Justiça, desta beneficiando-se, inclusive, sendo patente o dolo do réu ao ferir o 
princípio  da  moralidade,  o  qual  deve  reger  todos  os  atos  praticados  por  agentes  públicos, 
enquadrando-se sua conduta, pois, no art. 11, I, da Lei nº 8.429/92.

Verifico,  ainda,  que  a  conduta  do  réu,  enquadra-se,  no  art.  10,  I  e  XI,  da  Lei  de 
Improbidade  Administrativa  ao  concorrer  para  que  terceiro  se  enriqueça  ilicitamente,  ao  não 
executar de forma diligente suas funções, causando lesão ao erário com sua conduta, entendendo 
presente a existência de dolo no caso em espeque, ante o total descaso no trato com a coisa pública, 
assumindo  o  risco  de  acarretar  prejuízo  ao  erário,  o  que  de  fato  ocorreu,  no  montante  de  R$ 
181.362,61 (cento e oitenta e um mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), 
conforme relatório técnico produzido pela UFPI, valor este que deve ser objeto de ressarcimento 
solidariamente com todos os envolvidos na ausência de fiscalização adequada da obra, quais sejam 
os demais engenheiros e arquitetos que acompanharam a obra e a empresa executora.

2.8  – DOS RÉUS ALBERTO SALOMÃO EVANGELISTA DA COSTA e  A.  S. 
EVANGELISTA DA COSTA

De acordo com a inicial, A S EVANGELISTA DA COSTA e ALBERTO SALOMÃO 
EVANGELISTA  DA  COSTA  foram,  respectivamente,  empresa  irregularmente  contratada  e 
responsável técnico pela execução deficiente das obras na Penitenciária Irmão Guido, tendo sido os 
vencedores da Tomada de Preços nº 002/2000, Convites nºs 003/2001, 026/2001 e 003/2002, todos 
relacionados à construção da referida penitenciária.

No relatório apresentado pela CGU, às fls. 520/549, verifica-se a constatação  5.1.2.1, 
5.1.2.2 e 5.2.3.1, que assim dispõe, em relação ao réu:

UTILIZAÇÃO  INDEVIDA  DE  MODALIDADE  DE  LICITAÇÃO;  COMPOSIÇÃO  DA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EM DESACORDO COM A LEI N° 8.666/93; 
INÍCIO  DE  EXECUÇÃO  DOS  SERVIÇOS  ANTES  DA  RESPECTIVA  LICITAÇÃO; 
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INDÍCIOS  DE  DIRECIONAMENTO  DE  LICITAÇÃO;  HOMOLOGAÇÃO  E 
ADJUDICAÇÃO DE CONVITE COM APENAS UMA PROPOSTA COM VALOR DENTRO 
DO LIMITE DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E O ACATAMENTO DE PROPOSTAS 
COM VALORES ACIMA DO LIMITE DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO.
As  etapas  seguintes  e  consideradas  necessárias  pela  Secretaria  da  Justiça  e  da  Cidadania  para  a 
conclusão da Penitenciária de Teresina foram efetuadas com a realização de 3 (três) licitações na 
modalidade Convite.
1 -  O Convite  n°  003/2001,  tendo como objeto  a  Construção  Complexo  Esportivo  (Quadra 
Poliespostiva com arquibancada e Campo de Futebol); 
2 - Convite n° 026/2001 tendo como objeto a Complementação da Penitenciária de Teresina-PI 
(Revestimento de Piso e Pintura) e 
3 - Convite 003/2002  tendo como objeto a Complementação dos Serviços de Construçao da 
Penitenciária de Teresina-PI (Obra de Acesso e Urbanização, da BR 316 ao muro frontal da 
Penitenciária,  e  impermeabilização  das  passarelas  do  pavilhão  de  detentos),  tiveram  como 
vencedor  a  Construtora  A.  S.  Evangelista  da  Costa  com  as  propostas  nos  valores  de  R$ 
129.373,95 (cento e vinte e nove mil, trezentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos), 
R$ 138.276,17 (cento e trinta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e dezessete centavos) e R$ 
59.549,95 (cinqüenta e nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos),  
respectivamente. (grifos nossos)
(...)
No exame da documentação e da composição dos processos, além do fracionamento de licitação, 
caracterizado pela  não  preservação  da  modalidade  pertinente  para  a  execução  do  objeto  licitado, 
constatou-se as seguintes impropriedades:
I) - Convite n° 003/2001 (Construção do Complexo Esportivo): a) abertura do processo se deu com 
a solicitação do Setor de Engenharia no dia 23/04/2001, enquanto no Diário de Obras assinado 
pelo arquiteto Arino Artanhã de Araújo, consta que os serviços de construção do Complexo 
Esportivo foram iniciados em 06/02/2001, anterior, portanto, à data da realização da licitação; 
(...)
II) - Convite n° 026/2001 (Complementação - Revestimento de Piso e Pintura): (...) b) na planilha 
orçamentária  da  Secretaria,  para  o  item "1.0  Revestimento  de  Piso  -  1.1  Piso  Industrial  de  alta  
resistência" consta a quantidade de 3.375,86 metros quadrados e a proposta vencedora da licitação 
apresenta para o mesmo item, a quantidade de 3.385,76 metros quadrados, ao preço unitário de R$ 
14,00 (quatorze reais). A diferença é de 9,90 metros quadrados, e R$ 138,60 (cento e trinta e oito reais  
e sessenta centavos); 
(...)
Convite n° 003/2002 Complementação dos Serviços de Construção da Penitenciária): 
(...)
 Do exposto, conclui-se que as Comissões Permanentes de Licitação procederam no julgamento 
das  propostas  em  desacordo  com  a  lei  n°  8.666/93  no  que  se  refere  a:  a)  a  proposta  da 
Construtora  A.  S.  Evangelista  da  Costa  para  o  Convite  n°  026/2001  foi  apresentada  em 
desacordo com as exigências do Edital (planilha orçamentária), fato que, segundo o disposto no 
inciso I do artigo 48 da Lei n° 8.666/93, deve resultar na desclassificação da mesma ; b) os outros 
dois licitantes, J. N. A. Santos & Cia. Ltda. e a Construtora GTEC Ltda. apresentaram propostas nos  
Convites n° 003/2001 e n° 026/2001, com valores globais superiores ao limite estabelecido para as 
licitações na modalidade Convite, infringindo o inciso II, artigo 48 da Lei 8.666/93, devendo resultar 
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também na desclassificação das mesmas. No caso, segundo o §30, do artigo 48 da lei n° 8.666/93,  
sendo todas as propostas desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito 
dias  úteis  para  a  apresentação  de  outras  propostas  escoimadas  das  causas  da  desclassificação, 
facultado, no caso de convite, a redução desse prazo para três dias úteis ".

FALTA DE PRESERVAÇÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO CORRESPONDENTE AO 
OBJETO COMO UM TODO.
A construção  da  Penitenciária  de Teresina teve início com a realização  da  Tomada de Preços n° 
002/2000 no valor de R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinqüenta mil reais). Posteriormente,  
foram realizados os Convites n° 003/2001, n° 026/2001 e n° 003/2002, nos valores de R$ 129.373,95 
(cento e vinte e nove mil, trezentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos), R$ 138.276,17 
(cento  e  trinta  e  oito  mil,  duzentos  e  setenta  e  seis  reais  e  dezessete  centavos)  e  R$  59.549,95 
(cinqüenta  e  nove  mil,  quinhentos  e  quarenta  e  nove  reais  e  noventa  e  cinco  centavos),  
respectivamente. Somando-se o valor da Tomada de Preços aos valores dos Convites realizados, o 
montante total é de R$ 1.577.200,07 (um milhão, quinhentos e setenta sete mil, duzentos reais e 
sete centavos). É uma constatação grave, uma vez que o montante licitado para a construção da  
Obra, em etapas, foi superior a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) que é o  
limite  para  a  realização  de  licitação  na  modalidade  tomada  de  preços,  o  que  ensejaria  a  
realização de licitação na modalidade concorrência, ao invés da realização de uma Tomada de 
Preços e 3 (três) Convites como feito.

PAGAMENTOS  ANTECIPADOS  DAS  PARCELAS  CONTRATUAIS  E  A  EMISSÃO  DE 
CHEQUES  NOMINATIVOS  ÀS  SECRETARIAS  DE  FAZENDA E  DA JUSTIÇA E  DA 
CIDADANIA DO ESTADO DO PIAUÍ.
No exame das cópias dos extratos bancários, dos cheques fornecidos pelo Banco do Brasil S/A e 
das cópias das Notas Fiscais (sem a indicação das medições) dos serviços executados fornecidas 
pela  Secretaria  da  Justiça  e  da  Cidadania,  constatou-se  a  realização  de  "pagamentos 
antecipados" das parcelas contratuais, em desacordo com o estabelecido na clausula Oitava (- 
Do Preço e da Forma de Pagamento) do contrato n° 013/2000, conforme demonstrativo dos 
quatro primeiros pagamentos: a) O pagamento da 1ª parcela correspondente a 20% (vinte por 
cento) de execução da obra, no valor de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais),  
ocorreu  no  dia  29/08/2000  através  do  cheque  n°  160501,  concomitantemente  à  emissão  da 
Ordem de Serviço nº 032/2000, de 29/08/2000, sem que houvesse a correspondente execução da 
obra; b) segunda parcela, que corresponderia a 40% (quarenta por cento) da execução da obra, 
foi paga através do cheque n° 160502 no dia 07/12/2000, no valor de R$ 245.000,00 (duzentos e 
quarenta e cinco mil reais),  quando em— 06/11/2000 (aproximadamente trinta dias antes da 
data  do  pagamento),  no  Relatório  de  Vistoria  de  Obra  assinado  pelo  engenheiro  Eduardo 
Martins Thomé e pelo arquiteto Arino Artanhã de Araújo consta como executado apenas 0,1% 
(zero virgula um por cento) da obra; c) No dia 06/03/2001, para o pagamento da 3a parcela foi  
emitido o cheque n° 160503 no valor de R$ 245.000,00 (duzentos quarenta e cinco mil reais), 
correspondente  à  execução  de  60%  (sessenta  por cento)  da  obra,  quando  em 22/02/2001  o 
Relatório de Viagem do engenheiro Eduardo Martins Thomé atesta na vistoria fisica a execução 
de 35% (trinta e cinco por cento) da obra; d) b pagamento da 4a parcela, correspondente a 80% 
(oitenta por cento), foi efetuado no dia 10/05/2001 através do cheque n° 160505 no valor de R$ 
245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), sem que exista no processo o Relatório de 
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Viagem  ou  de  Vistoria  do  engenheiro  atestando  à  execução  dessa  etapa.  O  restante  dos 
pagamentos, no valor de R$ 601.504,76 (seiscentos e um mil, quinhentos e quatro reais e setenta  
e seis centavos), também foi efetuado com base nas faturas apresentadas pela contratada sem as 
correspondentes medições exigidas em cláusula contratual.”

Às fls. 02/24, do Apenso I, consta detalhado relatório técnico, realizado por engenheiros 
da Universidade Federal do Piauí, em que foram constatadas, em sua parte III, 22 irregularidades, as 
quais inclusive foram transcritas na exordial, concluindo-se que “Fisicamente a Penitenciária Irmão 
Guido não reúne atualmente as condições necessárias a um estabelecimento penal de segurança 
máxima, como conceituado, naquelas diretrizes, devido às falhas de projeto, vícios de construção e 
fragilidade de dispositivos de controle e contenção de detentos apontados ao longo das três partes 
deste  relatório.  Financeiramente,  como demonstrado no comparativo que resume os orçamentos 
analíticos calculados, temos uma diferença de R$ 181.362,61 (cento e oitenta e um mil, trezentos e 
sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), em valores históricos, entre os valores contratados e 
os  valores  calculados  como  representativos  do  preço  do  complexo  penitenciário;  tal  diferença 
representa, em termos percentuais 9,62% do valor total contratado."

As documentações relacionadas aos procedimentos licitatórios encontram-se acostadas 
nos Apensos II e III.

Às fls. 1808/1871 dos autos, consta documentação relacionada às reformas realizadas 
nos anos de 2003 e 2005 na Penitenciária Irmão Guido, no montante total de R$ 400.448,93.

Da  análise  da  documentação  apresentada  vê-se  que  os  réus  foram  beneficiados 
irregularmente em procedimentos licitatórios eivados de irregularidades, burlando-se, inclusive, a 
modalidade de licitação adequada, ao fracionar-se o procedimento licitatório em 1 tomada de preços 
e  3  cartas-convites  que,  em  conjunto  alcançavam  um  montante  hábil  a  atrair  a  modalidade 
concorrência, em que o universo de concorrentes é mais amplo, dificultando, assim, a possibilidade 
de escolha do licitante.

Causa  estranheza  ainda  o  fato  dos  réus  terem  logrado  êxito  em  vencer  todos  os 
procedimentos licitatórios, sendo que, especificamente em relação às cartas-convites, apresentou-se 
como único candidato hábil, já que as demais licitantes apresentaram preços acima do limite da 
carta-convite, o que deveria ter levado, pois, à desclassificação destas, o que não ocorreu, dando 
ares de legalidade à escolha dos réus como contratados.
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É tão patente o direcionamento de licitação para beneficiamento indevido dos réus que 
estes receberam parcelas contratuais antecipadamente e sem que sequer comprovassem a execução 
da obra nos percentuais necessários para a liberação da verba pública, iniciando obras, inclusive, 
antes  mesmo de  vencerem procedimento  licitatório,  como no caso da  construção do complexo 
esportivo.

Além de  todas  essas  irregularidades,  ainda  se  verifica  que  os  réus  não  cumpriram 
adequadamente com suas obrigações contratuais, entregando obra defeituosa e inservível para os 
fins a que se destinava, tanto é que, nos anos de 2003 a 2005, foram realizadas obras de reformas 
em montante considerável e desarrazoado se considerado o curto período de tempo em que tiveram 
de ser realizadas.

ALBERTO  SALOMÃO  EVANGELISTA DA COSTA e  A.  S.  EVANGELISTA DA 
COSTA oferecerem contestação, ocasião em que argumentaram que a inicial estaria baseada em 
suposições e que as condutas dos réus não foram devidamente individualizadas, prejudicando o 
exercício do contraditório e da ampla defesa. Defenderam que nas perícias e nas vistorias realizadas 
no curso da investigação não foi dado aos defendentes o direito de assistir ou esclarecer fatos e 
sequer foram ouvidos no procedimento investigativo. Sustentaram a ausência de provas de qualquer 
irregularidade  e  a  ausência  de  dolo  ou  de  prejuízo  ao  erário.  Juntaram os  documentos  às  fls. 
2042/2054.

Não vislumbro, inicialmente, a existência de qualquer cerceamento de defesa, uma vez 
que de fácil constatação na inicial dos fatos imputados aos réus, bem como a vasta possibilidade 
deles se defenderem durante toda a instrução processual.

Em  seu  depoimento  pessoal,  Alberto  Salomão  informou  ser  proprietário  da  AS 
EVANGELISTA que realizou a obra. Afirmou ser engenheiro e que apresentou o menor preço na 
Tomada de Preços e começou a executar a obra de acordo com o projeto.

Salienta que, depois de firmado o contrato, foram sendo acrescidas obras, tipo cozinha e 
que realizou as modificações, mas não se mexeu no valor do contrato.

Sustenta  que  os  banheiros  foram feitos  de  alvenaria,  pois  estava  no  projeto  e  que 
somente colocou concreto onde o projeto pedia, enfatizando que a estrutura atual do presídio é a 
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mesma, que nunca foi feito melhoramento.

Alega que foi chamado pela secretaria quando houve a rebelião para consertar o que era 
de sua responsabilidade e assim o fez.

Confessa que a primeira parcela do contrato recebeu adiantado porque viu no contrato 
que podia receber antes de executar. A última parcela só recebeu no final da obra. Para receber as 
parcelas, alega que foi cumprido o que deveria executar para receber os demais. Só não ocorreu na 
primeira parcela.

Informa que modificações no projeto foram feitas sem aditivo e que é praxe deixar para 
o final as modificações. 

Confirma que foram feitas uma tomada de preços e 3 convites, não se recordando se 
ganhou todas.

Por fim, alegou que havia erros no projeto que só foram verificados quando da execução 
e que não começou nenhuma obra sem contrato.

Todavia, ao contrário do alegado pelo réu é vasto o conjunto probatório acostado aos 
autos apto a comprovar tanto as irregularidades contratuais, quanto os vícios de obra que não foram 
sequer  corrigidos  pelo  réu,  acarretando,  pois,  prejuízos  ao  erário,  conforme  apontado  pelos 
engenheiros da UFPI.

Vê-se que os réus não lograram êxito em desconstituir as provas carreadas aos autos que 
dão conta de uma série de irregularidades nos procedimentos licitatórios e execuções dos contratos 
firmados com os réus, sendo nítido o favorecimento de sua empresa, bem como o descompromisso 
da Administração Pública para com a fiscalização da obra, deixando os réus livres para executar a 
obra ao seu alvedrio, sem qualquer fiscalização quantitativa e qualitativa adequada, favorecendo o 
desvio de recursos públicos em prol dos réus, que deixaram de cumprir adequadamente e no prazo 
razoável  os  serviços  para  os  quais  foram  contratados,  agindo  de  forma  dolosa,  uma  vez  que 
conscientes  da  inadequação  e  morosidade  do  serviço  prestado,  aproveitando-se  da  ausência  de 
fiscalização para realizar construção sem o mínimo de qualidade esperada daqueles que cumprem 
fielmente suas obrigações.
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Verifico,  pois,  que,  na forma do art.3  º  da Lei  de  Improbidade,  devem os  réus  ser 
responsabilizados  por  serem  beneficiários  diretos  das  ilegalidades  realizadas  por  servidores 
públicos, imputando-se a estes as condutas capituladas no art. 10, I, VIII e XI, da Lei nº 8.429/92.

Assim,  em  solidariedade  com  os  demais  envolvidos  no  ato  lesivo,  devemos  réus 
ressarcir os cofres públicos  o montante de  R$ 181.362,61 (cento e oitenta e um mil, trezentos e 
sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), conforme relatório técnico produzido pela UFPI, 
valor este que deve ser objeto de ressarcimento solidariamente com todos os envolvidos na ausência 
de fiscalização da obra.

2.9- DA RÉ CELESTE AIDA FALCÃO AZEVEDO NOVAIS

De acordo como o MPF, CELESTE NOVAIS aceitou e deu seguimento, enquanto Chefe 
do DIAAP, a documentação técnica da Penitenciária Irmão Guido, em desacordo com a resolução 
n° 16/94, com a instrução normativa 01/97 e com a Lei 8666/93.

O  relatório  apresentado  pela  CGU,  acostado  às  fls.520/552  dos  autos,  constatação 
5.3.1.2, o Plano de Trabalho referente ao Convênio n° 007/2000, tendo como objeto a construção da 
Penitenciária de Teresina, foi aprovado em desacordo com o previsto na IN n° 01/97, artigo 2°, §1° 
e na Lei n° 8.666/93, artigo 6°, inciso IX, uma vez que o projeto básico apresentado não oferecia 
elementos necessários e suficientes para caracterizar, com nível de precisão adequada, a obra objeto 
do  convênio,  listando  ainda  uma  série  de  documentos  que  deveriam  ter  sido  analisados  pelo 
DEPEN, após a análise preliminar, em conformidade com o disposto na Resolução nº16/1994, em 
pleno vigor à época.

A ré contestou os termos da inicial, às fls. 2071/2085. Defendeu a ausência de nexo de 
causalidade entre sua conduta e o dano supostamente causado, não havendo qualquer elemento a 
apontar que a demandada tenha concorrido para a prática de ato de improbidade administrativa. 
Salienta ainda que tão somente se lhe é imputado o descumprimento de normas. Ressaltou, por fim, 
que a Resolução nº 16/94 não era cumprida em sua totalidade por orientação do próprio DEPEN. 

Em seu depoimento pessoal, a ré afirmou que era chefe da DIAAP, à época dos fatos, 
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sendo  funcionária  pública  federal,  formação  de  administradora.  Afirmou  que  se  valia  de 
engenheiros para analisar a documentação apresentada. Alegou que a documentação encaminhada 
pela Secretaria de Justiça passou pela engenharia, direção e assessoria jurídica e que tudo ocorreu 
normalmente.  Sustentou  que  a  irregularidade  constatada  foi  corrigida  antes  da  celebração  do 
convênio e que cumpriu a IN 01/97. Ressaltou que a obra inicialmente era recebida pelo convenente 
e que engenheiros vieram fiscalizá-la e que não fizeram nenhuma ressalva. Alegou, por fim que não 
podia deixar de ratificar algo que vinha da engenharia, pois não tem conhecimentos técnicos para se 
opor e que nunca foi alertada pela engenharia do órgão sobre irregularidades.

Em relação à ré, vê-se que foram juntados ao processo os seguintes documentos:

No apenso IV constam os documentos de fls. 77, 80, 88, 90, 104, 106, 113, 118, 120 e 
127, relacionados à ré, em que se verifica que esta tinha plena consciência de toda a documentação 
que era repassada para a análise do setor de engenharia, não sendo necessário ser engenheiro para se 
verificar se os documentos que lhe eram entregues para análise dos setores responsáveis estavam 
em conformidade com a legislação.

Ademais,  como  diretora  do  DIAAP,  jamais  questionou  a  celeridade  com  que  os 
pareceres favoráveis lhe eram apresentados, visto que, via de regra, retornavam-lhe no mesmo dia 
ou um dia depois, não sendo necessário ser engenheiro também para saber que uma documentação 
tão  relevante  merece  análise  minuciosa,  o  que  é  impossível  de  ser  feito  em prazo  tão  curto,  
mormente se considerado o quadro diminuto de servidores do setor.

Mesmo diante disso, a diretora do DIAAP atestava, sem questionar, as conclusões de 
despachos realizados visivelmente de forma desidiosa e superficial.

Verifica-se ainda que a ré, conscientemente, deixava de seguir as regras constantes na 
Resolução nº 16/94, plenamente em vigor, sem que tivesse qualquer autorização formal para tanto.

A despeito de afirmar que a Resolução nº 16/94 não era cumprida em sua totalidade por 
orientação do próprio DEPEN, isso não a exime do dever de obedecer ao regramento legal em 
vigor, ainda que com este não concordasse, não sendo permitido ao servidor alegar, em sua defesa, 
o cumprimento a suposta ordem manifestamente ilegal.

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA VLÁDIA MARIA DE PONTES AMORIM em 13/08/2020, com base na 
Lei 11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 12436794000209.

                                 Pág. 57/70



 

  0  0  0  5  4  9  6  6  8  2  0  0  3  4  0  1  4  0  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ

Processo N° 0005496-68.2003.4.01.4000 (Número antigo: 2003.40.00.005491-1) - 3ª VARA - TERESINA
Nº de registro e-CVD 00053.2020.00034000.2.00708/00128

Verifica-se, portanto, que a ré, de forma livre e consciente, descumpriu o princípio da 
legalidade, ao deliberadamente deixar de cumprir as disposições legais em pleno vigor, tanto é que 
sequer fazia menção, em suas manifestações, à Resolução nº 16/94, omitindo-se, pois, quanto à sua 
análise, embora ciente de sua vigência.

É sabido que, enquanto ao particular é possível fazer tudo o que a lei não proíbe, em 
face do princípio da legalidade, ao servidor público somente é possível fazer ou deixar de fazer algo 
se houver  permissivo legal  para  tanto,  não podendo,  pois,  na condição de diretora  do DIAAP, 
exercendo cargo de chefia, pois, deixar de submeter-se aos ditames legais, ainda que com estes não 
concordasse.

Saliente-se,  por  fim,  que  a  conduta  da  ré  foi,  inclusive,  objeto  de  Processo 
Administrativo Disciplinar, em cujo relatório final, que repousa às fls.1536/ 1681, do Anexo VIII, 
concluiu-se  pela  inobservância,  por  parte  da  requerida,  das  normas  legais  e  regulamentares, 
atestando  reiteradamente  como  adequados  documentos  apresentados  em  desacordo  com  a 
Resolução nº 16/94 e IN 01/97, não sendo, pois, um mero descumprimento da lei conforme quer 
fazer crer a promovida, buscando minimizar seus atos.

Às fls. 2393/2609 dos autos, o Ministério Público Federal juntou a conclusão final do 
processo administrativo movido em desfavor da ré, junto ao Ministério da Justiça, que findou com a 
aplicação da pena de suspensão por 20 (vinte) dias, deixando de ser cumprida, todavia, em razão da 
ocorrência de prescrição. 

Vislumbro, pois, a existência de dolo na conduta da ré, manifestada na vontade livre e 
consciente de descumprir regra legal em pleno vigor, infringindo, pois, o disposto no art. 11, caput, 
da Lei nº 8.429/92.

2.10 - DA RÉ ROSANGELA MAGALHÃES DE ALMEIDA

De  acordo  com  o  MPF,  a  ré,  na  qualidade  de  diretora  do  DEPEN,  aprovou  a 
documentação técnica da penitenciária Irmão Guido, em desacordo com a resolução n° 16/94 e com 
a instrução normativa 01/97 e a lei 8666/93.

O  relatório  apresentado  pela  CGU,  acostado  às  fls.520/552  dos  autos,  constatação 
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5.3.1.2, o Plano de Trabalho referente ao Convênio n° 007/2000, tendo como objeto a construção da 
Penitenciária de Teresina, foi aprovado em desacordo com o previsto na IN n° 01/97, artigo 2°, §1° 
e na Lei n° 8.666/93, artigo 6°, inciso IX, uma vez que o projeto básico apresentado não oferecia 
elementos necessários e suficientes para caracterizar, com nível de precisão adequada, a obra objeto 
do  convênio,  listando  ainda  uma  série  de  documentos  que  deveriam  ter  sido  analisados  pelo 
DEPEN, após a análise preliminar, em conformidade com o disposto na Resolução nº16/1994, em 
pleno vigor à época.

A promovida apresentou contestação nas fls. 2897/2910. Defendeu que sua conduta de 
ter aprovado a documentação técnica da obra em desacordo com a Instrução Normativa 1/97 se deu 
após o exame e análise de técnicos do DEPEN e com o referendo da chefia da DIAAP, que se 
posicionaram favoráveis à celebração e que, por tais razões não haveria dolo em sua conduta.

Em seu depoimento pessoal, a ré afirmou que foi Diretora do DEPEN, no período de 
abril de 2000 a dezembro de 2000, que aprovou o repasse dos recursos como diretora do DEPEN. 
Afirmou que o setor responsável deu parecer favorável ao convênio e que a ré o liberou com base 
na análise feita pelo DIAAP. Sustentou que algumas análises de processos eram aceleradas ante a 
necessidade de repassar logo os recursos, às vezes por necessidade de encerrar o exercício, alegou 
não ter expertise na área de engenharia.

Vê-se  que  os  argumentos  da  ré  em muito  se  assemelham aos  apresentados  pela  ré 
Celeste Novais, mormente no que diz respeito à falta de expertise na área de engenharia.

No apenso IV constam os documentos de fls. 80 e 90, relacionados à ré, em que se 
verifica que esta, pela celeridade com que aprovada a documentação analisada pela DIAAP (mesmo 
dia),  sequer  interessou-se  em  verificar  se  tal  documentação  a  que  fazia  referência  em  sua 
manifestação preenchia requisitos mínimos para aprovação, não sendo necessário ser engenheiro 
para analisar-se se os documentos estavam em conformidade com a legislação.

Ademais,  como  diretora  do  DEPEN,  jamais  questionou  a  celeridade  com  que  os 
pareceres favoráveis eram apresentados pelos órgãos a ela subordinados, o que ressalta a hipótese 
de sequer ter-se dado ao trabalho de folhear os atos anteriores a sua manifestação, assumindo, com 
sua conduta, o risco de atestar como regulares atos em total dissonância com os ditames legais, 
como, de fato, ocorreu.
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Verifica-se,  pois,  que  a  diretora  do DEPEN atestava,  sem questionar,  as  conclusões 
feitas pelos órgãos a ela subordinados, realizados visivelmente de forma desidiosa e superficial, não 
se  fazendo  menção sequer  à  Resolução nº  16/94,  nas  manifestações  da  Diretora  do  DIAAP,  a 
despeito de plenamente em vigor, sem que tivesse qualquer alteração formal para tanto.

Demonstra-se, portanto, que a ré, de forma livre e consciente, descumpriu o princípio da 
legalidade, ao deliberadamente deixar de cumprir as disposições legais em pleno vigor, omitindo-se, 
pois,  quanto  ao  seu  dever  de  bem  exercer  suas  atividades,  mormente  se  considerarmos  a 
importância do cargo exercido pela requerida, que findou por dar o impulso inicial ao convênio 
firmado com o Ministério da Justiça, que, desde o seu nascimento, já apresentava irregularidades 
que poderiam acarretar prejuízo ao erário, como, de fato, findou por ocorrer.

Vê, pois, que a requerida tratou de forma desidiosa sua função, devendo-se salientar que 
a ré, em razão do cargo exercido, era ordenadora de despesas, sendo os recursos liberados em razão 
de sua atuação.

Saliente-se,  por  fim,  que  a  conduta  da  ré  foi,  inclusive,  objeto  de  Processo 
Administrativo Disciplinar, em cujo relatório final, que repousa às fls.1536/ 1681, do Anexo VIII, 
concluiu-se pela inobservância, por parte da requerida, das normas legais e regulamentares, bem 
como por aplicação irregular de dinheiro público, ao autorizar a liberação de recursos públicos para 
o convênio 007/2000.

Às fls. 2393/2609 dos autos, o Ministério Público Federal juntou a conclusão final do 
processo administrativo movido em desfavor da ré, junto ao Ministério da Justiça, que findou com a 
aplicação da conversão de exoneração a pedido em destituição de cargo em comissão, conforme ato 
do Ministro da Justiça, acostado às fls.2609.

Vislumbro, pois, a existência de dolo na conduta da ré, manifestada na vontade livre e 
consciente de descumprir regra legal em pleno vigor, infringindo, pois, o disposto no art. 11, caput, 
da Lei nº 8.429/92.

Verifico ainda que, com sua conduta desidiosa na liberação de recursos públicos, a ré 
assumiu o risco de causar lesão ao erário, incidindo a ré, ainda no disposto no art. 10, XI, da Lei nº 
8.429/92, não sendo demais salientar que, para esse caso, é suficiente a existência de culpa grave, o 
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que entendo existente, uma vez que a ré liberou verba pública sem a estrita observância das normas 
pertinentes, o que acarretou lesão ao erário.

Saliente-se  que,  a  despeito  da  ré  não  ter  exercido  o  cargo  de  Diretora  do  DEPEN 
durante  todo o  período  do  convênio,  não  há  como se  considerar  de  somenos  importância  sua 
atuação,  mormente  se  considerarmos  que  o  Convênio  foi  por  esta  aprovado,  de  seu  ato,  pois, 
decorrendo a lesão acarretada ao erário, sendo nítida a relação de causa e efeito, uma vez que, acaso 
a  ré  tivesse  exercido  com zelo  seus  deveres  funcionais,  exigindo de seus  subordinados  efetiva 
obediência  aos  ditames  legais,  o  convênio  em testilha  teria  sofrido relevantes  modificações  ou 
sequer teria sido aprovado.

Nesse diapasão, não vejo como isentar a ré pela lesão ao erário ocorrida, ainda que não 
tenha sido a única diretora a atuar no feito.

2.11 – DO RÉU JOSE RICARDO PACHECO

De acordo com a inicial, JOSÉ RICARDO PACHECO - Técnico do DIAAP (Divisão de 
Acompanhamento e Análise de Projetos-DIAAP) do Ministério da Justiça, teria concorrido para a 
aprovação do projeto da penitenciária Irmão Guido, na medida em que deu parecer favorável à 
documentação apresentada, apesar de incompleta e em desacordo com resolução nº 16/94, IN 01/97 
e Lei 8666/93.

De acordo com o relatório apresentado pela CGU, acostado às fls.520/552 dos autos, 
constatação 5.3.1.2, o Plano de Trabalho referente ao Convênio n° 007/2000, tendo como objeto a 
construção da Penitenciária de Teresina, foi aprovado em desacordo com o previsto na IN n° 01/97, 
artigo 2°, §1° e na Lei n° 8.666/93, artigo 6°, inciso IX, uma vez que o projeto básico apresentado 
não oferecia elementos necessários e suficientes para caracterizar, com nível de precisão adequada, 
a obra objeto do convênio, listando ainda uma série de documentos que deveriam ter sido analisados 
pelo DEPEN, após a análise preliminar, em conformidade com o disposto na Resolução nº16/1994, 
em pleno vigor à época.

Em relação ao referido réu, constam como provas os seguintes documentos:
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Às fls. 77, do Apenso IV, consta memorando da chefe do DIAAP, datado de 18/05/2000, 
direcionado ao  setor  de engenharia,  informando os  documentos  que  estava  encaminhando para 
análise e parecer.

Às fls. 78, do Apenso IV, consta despacho, datado de 19/05/2000, em que o réu afirma 
expressamente  que  a  documentação  encaminhada  encontra-se  adequada  para  a  celebração  do 
Convênio,  referente  à  Penitenciária  de  Teresina,  ressalvando  a  necessidade  de  apresentação  de 
relatório de sondagem do terreno.

Às fls.79, do Apenso IV, consta manifestação, datada de 31/05/2000, da Diretora da 
DIAAP,  atestando  a  regularidade  da  documentação  apresentada  pela  Secretaria  de  Justiça  e 
favorável à aprovaçãopelo DEPEN, tendo, na mesma data, a Diretora do DEPEN aprovado o plano 
de trabalho, cronograma físico-financeiro, projeto arquitetônico e planilha orçamentária.

Em memorando de fls. 104, a Diretora da DIAAP, no dia 10 de abril de 2001, envia 
documentos ao réu para análise e parecer. Em despacho de fls.105, datado igualmente de 10 de abril 
de  2001,  o  requerido  afirma  que  o  cronograma  físico-financeiro  encontra-se  adequado  para  a 
celebração do 3º aditivo e prorrogação de prazo. 

Embora não tenha apresentado contestação, o réu participou ativamente dos demais atos 
do processo, afirmando, em sede de alegações finais, que não participou da execução das obras ou 
teve  qualquer  ingerência  sobre  o  processo  licitatório  em  questão,  apenas  efetuou  a  análise 
preliminar  dos  estudos  de  arquitetura,  na  qualidade  de  terceirizado  do  Ministério  da  Justiça, 
salientando  que  não respondeu a  nenhum processo  administrativo  ou  penal  decorrentes  de  sua 
atuação  em  referido  caso  e  de  que  o  parecer  por  ele  apresentado  fazia  expressa  ressalva  à 
necessidade  de  apresentação  de  relatório  de  sondagem  do  terreno.  Requereu,  por  fim,  a 
improcedência dos pedidos.

Em seu  depoimento  pessoal,  sustentou  que  era  técnico  da  DIAAP e  que  analisava 
apenas o projeto arquitetônico, não sendo de sua alçada a análise de projeto executivo. Afirmou que 
sentiu falta de laudo de sondagem e que pediu para complementar, mas não lembra se deu parecer 
favorável com base já em apresentação desse laudo de sondagem. Ressaltou que não lembra se 
havia projeto executivo de implantação arquitetônica. 

Afirmou ainda que analisava o plano de trabalho, planilha orçamentária, cronograma 
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físico – financeiro e os memoriais que relatavam o que era a penitenciaria. Analisava isso junto com 
a parte de arquitetura. Atestou que a obra era executável.

De  fato,  verifico  a  existência  de  desídia  por  parte  do  réu  no  desempenho  de  suas 
funções, uma vez que responsável por analisar a documentação do convênio a este encaminhada 
para análise de regularidade e consonância com as diretrizes legais.

Da simples  verificação do memorando encaminhado pela  diretora  do DIAAP, vê-se 
claramente os documentos que foram encaminhados para análise.

Espantosamente,  um dia após o recebimento da documentação, o requerido já havia 
emitido  despacho  pela  regularidade  da  documentação,  ressaltando  apenas  a  necessidade  de 
apresentação  de  relatório  de  sondagem  do  terreno,  a  título  de  sugestão,  uma  vez  que  não 
condicionou  a  aprovação  à  apresentação  de  tal  documento,  não  fazendo  menção  em  sua 
manifestação sequer às normas que deveriam ter sido por ele observadas na análise documental, 
quais sejam, a Resolução nº 16/94, a IN 01/97 e a Lei 8666/93.

Pela celeridade em que analisada a documentação encaminhada, de pronto se vê que a 
análise desenvolvida não foi realizada com o zelo que se espera que seja seguido por todos aqueles 
que lidam com a coisa pública.

Todavia, a despeito da demonstração da extrema negligência no exercício do cargo, a 
conduta do réu não levou diretamente à lesão ao erário, não podendo ser enquadrada no art. 10, da 
Lei  nº  8.429/92,  uma vez que seu despacho ainda foi  submetido às Diretoras do DIAAP e do 
DEPEN, as quais ratificaram o parecer apresentado, sem sequer observar a ressalva apresentada no 
despacho e a ausência de qualquer menção à regulamentação de regência.

Assim, embora reprovável a conduta do requerido, observo que esta enquadraria-se no 
art.11, caput, da Lei nº 8.4929/92, uma vez que agiu em desacordo com o princípio da legalidade,  
ao dar parecer favorável, em desacordo com as normas que disciplinam os procedimentos a ele 
submetidos.

Todavia,  como sabido,  há  muito  firmou a  jurisprudência  o  entendimento  de que  as 
condutas previstas no art. 11, da Lei de Improbidade dependem de comprovação da existência de 
dolo na conduta,  o que não verifico elementos suficientes nos autos para a  sua caracterização, 
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embora entenda existente culpa grave, a qual, todavia, não é suficiente para condenação nos termos 
do art. 11 da lei em testilha.

Dessa  feita,  não  sendo  inconteste  o  dolo  na  conduta  do  réu  ao  apresentar  parecer 
favorável, hei por bem julgar improcedente a presente ação proposta em seu desfavor.

DISPOSITIVO

ANTE  O  EXPOSTO,  em  observância  ao  art.  487,  I,  do  CPC,  JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação, para:

 a)  CONDENAR  os  requeridos  THEMÍSTOCLES  DE  SAMPAIO  PEREIRA 
FILHOE  WILSON  NUNES  BRANDÃO,  nas  sanções  do  art.  12,  II,  da  Lei  8.429/92,  em 
consequência do cometimento das infrações capituladas no art. 10, I, VI, VIII, XI e XII e  art. 11, I, 
todos da Lei 8.429/92;

b)  CONDENAR  os  requeridos  ARINO  ARTANHÃ  DE  ARAUJO  E  JOAO 
ALVES DE MOURA FILHO,  nas sanções do art. 12, II, da Lei 8.429/92, em consequência do 
cometimento das infrações capituladas no art. 10, I e XI, da Lei 8.429/92;

c) CONDENAR os requeridos CELESTE AÍDA FALCÃO AZEVEDO NOVAESE 
ROSÂNGELA  DA SILVA OLIVEIRA,  nas  sanções  do  art.  12,  III,  da  Lei  8.429/92,  em 
consequência do cometimento das infrações capituladas no art. 11, caput, da Lei 8.429/92;

d) CONDENAR o requerido EDUARDO MARTINS THOMÉ, nas sanções do art. 
12, II, da Lei 8.429/92, em consequência do cometimento das infrações capituladas no art. 10, I e 
XI e art. 11, caput, todos da Lei 8.429/92.

e) CONDENAR a requerida  ROSANGELA MAGALHÃES DE ALMEIDA,  nas 
sanções do art. 12, II, da Lei 8.429/92, em consequência do cometimento das infrações capituladas 
no art. 10, XI e art. 11, caput,da Lei 8.429/92;

f)  CONDENAR  os  requeridos A S  EVANGELISTA DA COSTA,  ALBERTO 
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SALOMÃO  EVANGELISTA DA COSTA,  nas  sanções  do  art.  12,  II,  da  Lei  8.429/92,  em 
consequência do cometimento das infrações capituladas no art. 10, I, VIII e XI da Lei nº 8.429/92.

Passo à dosimetria das sanções:

- PARA O RÉU THEMÍSTOCLES DE SAMPAIO PEREIRA FILHO

a) Ressarcimento integral do dano em favor da União, no valor de R$ 256.949,77 
(duzentos e cinquenta e seis mil,  novecentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos),  
quantificados na presente ação, devidamente corrigido, desde o desfalque patrimonial, e com juros 
legais desde o evento danoso e em solidariedade com Wilson Nunes Brandão.

b)  multa no valor R$ 500.000, 00 (quinhentos mil reais),  devidamente corrigido,  a 
partir da sentença, de acordo com os índices previstos no Manual de Procedimentos de Cálculos da 
Justiça Federal.

c) suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos;

d)  proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual 
seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

- PARA O RÉU WILSON NUNES BRANDÃO

a) Ressarcimento integral do dano em favor da União, no valor de R$ 256.949,77 
(duzentos e cinquenta e seis mil,  novecentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos),  
quantificados na presente ação, devidamente corrigido, desde o desfalque patrimonial, e com juros 
legais desde o evento danoso e em solidariedade com Themístocles de Sampaio Pereira Filho.

b)  multa  no  valor  R$  250.000,00 (duzentos  e  cinquenta  mil  reais),  devidamente 
corrigido, a partir da sentença, de acordo com os índices previstos no Manual de Procedimentos de 
Cálculos da Justiça Federal.

c) suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos;
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d)  proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual 
seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

- PARA O RÉU ARINO ARTANHÃ DE ARAUJO

a) Ressarcimento integral do dano em favor da União, no valor de R$ 181. 362, 61 
(cento e oitenta e um mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), quantificados  
na presente ação, devidamente corrigido, desde o desfalque patrimonial, e com juros legais desde o 
evento danoso e em solidariedade com Eduardo Martins Thomé, A S Evangelista da Costa, Alberto 
Salomão Evangelista Da Costa e João Alves de Moura Filho.

b)  multa  no  valor  R$  360.000,  00  (trezentos  e  sessenta  mil  reais),  devidamente 
corrigido, a partir da sentença, de acordo com os índices previstos no Manual de Procedimentos de 
Cálculos da Justiça Federal.

c) suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos;

d)  proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual 
seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

e) perda da função pública em que realizada o ato ímprobo.

- PARA O RÉU EDUARDO MARTINS THOMÉ

a) Ressarcimento integral do dano em favor da União, no valor de R$ 181. 362, 61 
(cento e oitenta e um mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), quantificados  
na presente ação, devidamente corrigido, desde o desfalque patrimonial, e com juros legais desde o 
evento danoso e em solidariedade com Arino Artanhã de Araujo, A S Evangelista da Costa, Alberto 
Salomão Evangelista Da Costa e João Alves de Moura Filho.

b)  multa  no  valor  R$  360.000,  00  (trezentos  e  sessenta  mil  reais),  devidamente 
corrigido, a partir da sentença, de acordo com os índices previstos no Manual de Procedimentos de 
Cálculos da Justiça Federal.
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c) suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos;

d)  proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual 
seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

e) perda da função pública em que realizada o ato ímprobo.

- PARA O RÉU JOÃO ALVES DE MOURA FILHO

a) Ressarcimento integral do dano em favor da União, no valor de R$ 181. 362, 61 
(cento e oitenta e um mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), quantificados  
na presente ação, devidamente corrigido, desde o desfalque patrimonial, e com juros legais desde o 
evento danoso e em solidariedade com Eduardo Martins Thomé, A S Evangelista da Costa, Alberto 
Salomão Evangelista Da Costa e Arino Artanhã de Araujo.

b) multa no valor R$ 100.000, 00 (cem mil reais), devidamente corrigido, a partir da 
sentença, de acordo com os índices previstos no Manual de Procedimentos de Cálculos da Justiça 
Federal.

c)  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.

PARA A RÉ ROSANGELA MAGALHÃES DE ALMEIDA

a) multa no valor R$ 100.000, 00 (cem mil reais), devidamente corrigido, a partir da 
sentença, de acordo com os índices previstos no Manual de Procedimentos de Cálculos da Justiça 
Federal.

b)  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.

PARA O RÉU ALBERTO SALOMÃO EVANGELISTA DA COSTA
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a) Ressarcimento integral do dano em favor da União, no valor de R$ 181. 362, 61 
(cento e oitenta e um mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), quantificados  
na presente ação, devidamente corrigido, desde o desfalque patrimonial, e com juros legais desde o 
evento danoso e em solidariedade com Eduardo Martins Thomé, A S Evangelista da Costa, Arino 
Artanhã de Araujo e João Alves de Moura Filho.

b)  multa  no  valor  R$  360.000,  00  (trezentos  e  sessenta  mil  reais),  devidamente 
corrigido, a partir da sentença, de acordo com os índices previstos no Manual de Procedimentos de 
Cálculos da Justiça Federal.

c) suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos;

d)  proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual 
seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

PARA O RÉU A S EVANGELISTA DA COSTA

a) Ressarcimento integral do dano em favor da União, no valor de R$ 181. 362, 61 
(cento e oitenta e um mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), quantificados  
na presente ação, devidamente corrigido, desde o desfalque patrimonial, e com juros legais desde o 
evento danoso e em solidariedade com Eduardo Martins Thomé, Alberto Salomão Evangelista Da 
Costa, Arino Artanhã de Araujo e João Alves de Moura Filho.

b)  multa  no  valor  R$  360.000,  00  (trezentos  e  sessenta  mil  reais),  devidamente 
corrigido, a partir da sentença, de acordo com os índices previstos no Manual de Procedimentos de 
Cálculos da Justiça Federal.

c)  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.

PARA A RÉ CELESTE AÍDA FALCÃO AZEVEDO NOVAES

a) multa no valor  10 vezes o valor da remuneração percebida pela ré,  devidamente 
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corrigido, a partir da sentença, de acordo com os índices previstos no Manual de Procedimentos de 
Cálculos da Justiça Federal.

b) 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 03 (três) anos.

PARA A RÉ E ROSÂNGELA DA SILVA OLIVEIRA

a) multa no valor  10 vezes o valor da remuneração percebida pela ré,  devidamente 
corrigido, a partir da sentença, de acordo com os índices previstos no Manual de Procedimentos de 
Cálculos da Justiça Federal.

b) 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 03 (três) anos.

A multa  aplicada  aos  promovidos  será  revertida  em favor  do ente  lesado com a 
conduta ímproba, qual seja, a União.

Custas ex lege, pelos réus.

Descabe o pagamento de honorários advocatícios em favor do MPF e da União, em 
aplicação à simetria.

Certificado o trânsito em julgado:

1) Intime-se o MPF para providenciar a execução dos capítulos condenatórios de 
obrigação de pagar quantias em dinheiro;

2) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins de efetivação da suspensão 
dos direitos políticos.

3) Oficie-se ao Tribunal de Contas da União e ao Banco Central do Brasil,  para 
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efeito  de  aplicação  da  sanção  relativa  à  proibição  de  contratar  com o  Poder 
Público.

Forneçam-se  as  informações  necessárias  à  alimentação  do  Cadastro  Nacional  de 
Condenados por ato de Improbidade Administrativa – CNCIA, de que trata a Resolução nº 44, de 20 
de novembro de 2007, do CNJ.

Desmembre-se os presentes autos e realize-se a remessa dos autos ao TRF da 1ª 
Região para apreciação das apelações de fl. 2820/2827 e fls. 2831/2839.

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

Teresina, 13 de agosto de 2020.

Vládia Maria de Pontes Amorim

Juiz Federal Substituta da 3ª Vara Federal/SJPI
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