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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,  WILSON  NUNES 
BRANDÃO,  FRANCISCO  ANTONIO  PAES  LANDIM  FILHO,  JOSÉ  RIBAMAR 
NOLETO  DE  SANTANA,  ARINO  ARTANHÃ  DE  ARAUJO,  JOÃO  ALVES  DE 
MOURA FILHO, EDUARDO MARTINS THOMÉ, ENGENHARIA DO NORDESTE 
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LIMITADA, HERBERT COSTA NAPOLEÃO DO REGO, MARCO AURÉLIO MAIA, 
LARISSA GONÇALVES M.DE CARVALHO e CORRENTINO DE OLIVEIRA LIMA, 
objetivando a condenação destes nas sanções do art.12 da Lei n. 8.429/92.

Segundo consta na exordial, a Controladoria Geral da União produziu 
um relatório de ação de controle (n° 00190.001406/2005-32) noticiando várias 
irregularidades na execução do Convênio MJ/013/2001, firmado entre a União e 
a  Secretaria  de  Justiça  e  Cidadania  do  Piauí,  cujo  objeto  era  a  reforma  e 
ampliação da Penitenciária Feminina de Teresina/PI, tendo sido repassados R$ 
920.035,  (novecentos e  vinte  mil,  trezentos e  trinta e  cinco reais  e  cinqüenta 
centavos) do OGU para realização desta obra.

Em  extenso  arrazoado,  o  MPF  apontou  diversas  irregularidades  na 
execução do convênio: a) orçamento da Secretaria da Justiça e da Cidadania com 
preço  unitário  incompatível  com  o  preço  do  SINAPI;  b)  preço  orçado  pela 
Secretaria da Justiça e da Cidadania (e pela empresa vencedora da tomada de 
preços  007/2001)  incompatível  com  o  preço  de  mercado;  c)  planilhas 
orçamentárias da Secretaria da Justiça e da Cidadania com preços diferenciados 
para um mesmo serviço; d) impropriedades na licitação, referente à tomada de 
preços nº 007/2001; e) impropriedades na formalização do contrato nº 016/2001; 
f) ausência de ART referente ao projeto; g) aprovação indevida do projeto básico; 
h)  prejuízo  decorrente  do  pagamento  de  serviços  não  executados  e 
superfaturamento de preços; i) impropriedade na fase de liquidação/pagamento 
de despesa; j)  não comprovação do recolhimento da retenção do INSS sobre a 
mão-de-obra; l) não desconto do valor destinado para a caução; m) pagamentos 
antecipados;  n)  transferência  indevida  de  recursos  da  conta  específica  do 
convênio; o) pagamento de serviços não executados; p) incompatibilidade entre os 
quantitativos  de  serviços  constantes  nas  planilhas  orçamentárias  e  os 
quantitativos executados; q) fiscalização inadequada da execução das obras.
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Em relação à conduta de cada réu, assim delineou o autor:

1 - Themístocles Sampaio: na condição de Secretário de Justiça à época 
da abertura do procedimento licitatório e, ainda, durante parte da execução do 
contrato  ora  atacado,  Themistocles  Sampaio  Pereira  Filho  (03/02/1999  a 
19/11/2001), possui notável responsabilidade nos eventos e atos praticados com 
improbidade.  Dos fatos narrados, sobressai a responsabilidade do ex-secretário 
nas  condutas  narradas  nos  itens  d,  h,  i,  j,  1,  m  e  n.  Asseverou  que  as 
irregularidades do procedimento licitatório foram homologadas pelo Secretário, 
sendo inclusive o responsável pela nomeação irregular da Comissão de licitação e 
pelas impropriedades praticadas na execução, sobretudo no campo do pagamento 
e respeito às formalidades financeiras, que não se produziram fora da órbita de 
sua influência ou participação direta, uma vez que o secretário é o ordenador de 
despesas da secretaria.

2 – Wilson Brandão: sucedeu Themístocles Filho no cargo de secretário 
no período que vai de 21/11/2001 a 07/04/2002, devendo ser responsabilizado 
pela prática das irregularidades apontadas nos itens e, h, i, j, 1 e m dos fatos.

3  -  Francisco  Antônio  Paes  Landim  Filho:  sucedeu  Wilson  Nunes 
Brandão no cargo de Secretário de Justiça no período que vai de 08/04/2002 a 
31/12/2002,  devendo  ser  responsabilizado  pela  prática  das  irregularidades 
apontadas no item h dos fatos. Salientou que, apesar de todas as ilegalidades 
apontadas durante a execução do convênio, pelos auditores da CGU, recebeu a 
obra  definitivamente,  atestando inclusive  que  ela  estava  100% realizada  e  de 
acordo com as especificações exigidas.

4 - Marco Aurélio Maia, Larissa Gonçalves M. de Carvalho e Correntino 
de Oliveira Lima -  foram os membros da comissão de licitação da tomada de 
preços n.° 007/2001, que resultou na contratação da empresa ENGENE, devendo 
ser  responsabilizados  pelos  atos  de  improbidade  praticados  no  âmbito  do 
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certame,  uma  vez  que  foram  os  dirigentes  com  contato  imediato  com  as 
irregularidades apontadas. Salientou que, dos membros integrantes da licitação 
apenas  o  Sr.  Correntino  de  Oliveira  era  servidor  do  quadro  permanente  da 
Secretaria de Justiça, razão pela qual tal comissão estava eivada de ilegalidade, 
vez  que  a  lei  de  Licitação  exige  que  pelo  menos  dois  pertençam  ao  quadro 
permanente  do  órgão  licitante.  Nessa  linha,  são  imputadas  à  Comissão  — 
composta por Marco Aurélio Maia, na condição de presidente, acompanhado dos 
membros Larissa Gonçalves M. de Carvalho e Correntino de Oliveira Lima — as 
condutas narradas no item “d” dos fatos.

5  –  Arino  Artanhã  de  Araújo:  representante  da  SEJUS-PI  para 
acompanhamento  e  fiscalização  da  execução  do  contrato  e  elaborador  das 
planilhas orçamentárias da obra, possuindo larga responsabilidade sobre os atos 
de improbidade ora apontados. Boa parte das irregularidades narradas tem como 
nascente  o  trabalho  de  elaboração  das  planilhas,  que  levou  a  preços 
superfaturados e a propostas contrárias ao interesse público. De outro lado, a 
fiscalização  inadequada provocou a  aceitação  de  pagamentos  antecipados e  a 
discrepâncias  entre  os  quantitativos  constantes  das  planilhas  e  aqueles 
efetivamente  executados.  Por  último  assinou  o  termo  de  aceitação  da  obra, 
praticando, assim, as condutas narradas nos itens a, b, c, g, h, o, p e q, dos 
fatos.

6 - Eduardo Martins Thomé: na condição de engenheiro do Ministério 
da  Justiça,  faltou  com  o  dever  de  fiscalizar  adequadamente  a  execução  do 
contrato, fato que causou prejuízo aos cofres públicos conforme assentado nos 
itens h, o e p, dos fatos. Ademais atestou o termo de recebimento da obra.

7 - João Alves de Moura Filho: arquiteto da SEJUS-PI,  assim como o 
Sr.  Eduardo Martins  Thomé,  tinha  por  obrigação velar  pela  boa execução do 
contrato,  de  forma  que,  tal  qual  o  supracitado  requerido,  deve  ser 
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responsabilizado pelas irregularidade narradas nos itens h, o e p, dos fatos. Por 
último, atestou como regular toda a execução da obra.

8 - José Ribamar Noleto: Diretor Financeiro da Secretaria de Justiça, à 
época dos fatos, foi responsável por várias irregularidades apontadas no Relatório 
da CGU, como impropriedade na fase de liquidação / pagamento da despesa; não 
comprovação do recolhimento da retenção do INSS sobre  a mão-de-obra;  não 
desconto  do  valor  destinado  para  a  caução;  pagamentos  antecipados  e 
transferência  indevida  de  recursos  da  conta  específica  do  convênio,  conforme 
narrado nos itens i, j, 1, m e n, dos fatos.

9 - Empresa ENGENE e seu responsável  Herbert  Costa Napoleão do 
Rêgo: ambos participaram diretamente, ou foram beneficiários, de todos os atos 
imputados aos Deputados Themístocles Filho e Wilson Brandão, bem como dos 
demais representados, conforme narrado nos itens h, o e p, dos fatos.

Após individualizar a conduta de cada um dos requeridos, concluiu o 
MPF que estes cometeram irregularidades na gestão de recursos da União, que 
importaram  em  atos  de  improbidade  administrativa  violadores  de  princípios 
administrativos e causadores de dano ao erário.

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

Juntou a documentação de fls.33/347.

Por  força  do  despacho  de  fl.351,  foi  determinada  a  notificação  dos 
requeridos, bem como da União Federal e do Estado do Piauí para dizerem se 
tinham interesse no feito. Determinou-se, também, expedição de ofício à CGU, 
conforme requerido.

Às  fls.  355,  requereu  o  MPF a  juntada  de  documentos  referentes  à 
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movimentação  bancária  da  conta  específica  para  recepção  dos  recursos  e 
pagamentos das despesas inerentes ao Convênio MJ/013/2001 (conta n° 14701-
X, Agência 1621 do Banco do Brasil S/A), anexados às fls. 352/430.

A UNIÃO FEDERAL (fls.445/448) requereu sua admissão no feito, na 
qualidade de assistente simples do requerente.

A  Controladoria  Geral  da  União  encaminhou  os  documentos  de 
fls.461/492.

Notificado, JOSÉ RIBAMAR NOLETO DE SANTANA apresentou defesa 
preliminar, às fls.494/530, por meio da qual pugnou pela rejeição da ação em 
razão da prescrição, considerando o decurso do prazo de mais de 05 anos da data 
de conhecimento do fato. Apontou, ainda, a ausência de inquérito civil público e a 
inexistência de ato de improbidade, por ausência de dolo, má-fé e dano ao erário, 
havendo tão-somente falhas que não alteraram o alcance do objetivo do convênio.

A empresa ENGENE e seu representante HERBERT COSTA NAPOLEÃO 
DO REGO, em sua defesa preliminar (fls.539/547), arguiram, preliminarmente, a 
ocorrência de prescrição,  a impropriedade da via eleita para ressarcimento do 
dano e a necessidade de cisão do processo. No mérito, apontaram a inexistência 
do ato de improbidade por ausência de perda patrimonial.

LARISSA  GONÇALVES  MENDES  DE  CARVALHO  acostou  defesa 
preliminar  às  fls.561/568,  arguindo,  em  sede  preliminar,a  ocorrência  de 
prescrição, ao argumento de que a licitação ocorreu em junho de 2001 e a ação 
fora proposta somente em outubro de 2006, quando já transcorridos 5 anos; no 
mérito, sustentou a inexistência de ato de improbidade, pois a sua nomeação 
para compor a Comissão de Licitação,  embora não ocupasse  cargo efetivo na 
Secretaria de Justiça, era ato de competência exclusiva do gestor, não tendo- lhe 
proporcionado qualquer benefício ou causado prejuízo ao erário. Ressaltou que o 
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procedimento licitatório obedeceu às disposições legais. Juntou documentos de 
fls.569/748.

Às fls.750/751, o Estado do Piauí requereu seu ingresso no polo ativo 
do feito.

Já  WILSON  NUNES  BRANDÃO,  às  fls.752/775,  ressaltou  que  a 
prestação  de  contas  do  convênio  foi  inteiramente  aprovada,  de  sorte  que  as 
irregularidades apontadas são simples  impropriedades formais.  Argumentou a 
impossibilidade de sua responsabilização por improbidade culposa. Alegou que a 
ausência de publicação de aditivo contratual não lhe pode ser imputada porque 
era  da  responsabilidade  da  gestão  anterior.  Sustentou,  também,  que  não  há 
obrigatoriedade do orçamento ser compatível com o preço do SINAPI. Asseverou 
que não restou demonstrada a prática de ato de improbidade.

Defesa  preliminar  de  CORRENTINO  DE  OLIVEIRA  LIMA,  às  fls. 
778/780,onde  arguiu  prescrição  e  ausência  de  inquérito  civil  público. 
Argumentou que era um simples membro da Comissão de Licitação, sem poderes 
para fiscalizar a obra ou pagar empreiteiras.

O demandado THEMÍSTOCLES SAMPAIO PEREIRA FILHO apresentou 
defesa preliminar às fls.791/814. Na ocasião, levantou preliminar de prescrição, 
sob o  argumento  de  que  o  despacho  que  ordenou a  citação  foi  proferido  em 
09/01/2007, após o fluxo do prazo quinquenal, contado a partir da data em que 
deixou  a  Secretaria  de  Justiça  do  Estado  do  Piauí  (19/11/2001).  No  mérito, 
argumentou, em suma, a inexistência de ato de improbidade, rebatendo os fatos 
apontados  na  exordial.  Sustentou  que  a  entrega  da  obra  e  a  aprovação  das 
respectivas  contas  afastam  eventual  responsabilização  por  falhas  meramente 
formais.  Alegou  que  não  pode  ser  condenado  sem  a  efetiva  comprovação  de 
enriquecimento ilícito, dolo, má-fé e dano ao patrimônio público.
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EDUARDO MARTINS THOMÉ,  por  sua  vez,  em defesa preliminar  de 
fls.842/868,  argumentou  que  não  tinha  a  função  de  fiscalizar  a  execução 
quantitativa e qualitativa da obra, que incumbia aos técnicos da Secretaria de 
Justiça do Estado do Piauí, mas de supervisioná-la (verificar o cumprimento das 
etapas de cada parte da obra), colaborando com as unidades federadas no ato de 
implantação de unidades penais. Sustentou que é da Unidade da Federação a 
responsabilidade pela execução da obra e de fiscalização dos serviços. Alegou que 
não praticou conduta desonesta ou ímproba. Juntou documentos de fls.870/990.

Defesa  preliminar  de  MARCO  AURÉLIO  MAIA,  às  fls.  994/1023, 
suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do MPF, a inadequação da via 
eleita, inépcia da petição inicial por falta de imputação e descrição dos atos de 
improbidade  e,  por  fim,  a  ocorrência  de  prescrição.  No  mérito,  alegou  a 
inexistência do ato de improbidade.

Às  fls.1025/1042,  FRANCISCO  ANTÔNIO  PAES  LANDIM  FILHO 
apresentou defesa preliminar na qual  argumentou que não é  responsável  por 
nenhum dos fatos que lhe são imputados pelo MPF. Ponderou que assumiu o 
cargo  de  Secretário  de  Justiça  em 08.04.2002,  quando  a  obra  já  havia  sido 
concluída, permanecendo até 09.12.2002. Sustentou que os atos apontados são 
de  responsabilidade da Subsecretaria,  que é  o  verdadeiro órgão ordenador  de 
despesas,  não havendo qualquer empenho ou ordem de pagamento assinados 
pelo requerido. Alegou que o ato de recebimento da obra, o qual foi baseado nas 
conclusões dos responsáveis pela fiscalização, foi confirmado pelo Ministério da 
Justiça. Acostou as peças de fls.1043/1045.

JOÃO  ALVES  DE  MOURA  FILHO,  em  defesa  preliminar  de 
fls.1054/1062,  alegou  inépcia  da  petição  inicial  e  a  inexistência  de  ato  de 
improbidade.

Despacho de fl.1067, determinando a retificação da autuação para fins 
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de incluir no polo ativo do feito a UNIÃO e o ESTADO DO PIAUÍ, na condição de 
assistente simples do autor.

Manifestando-se  acerca  das  defesas  preliminares,  o  MPF,  às 
fls.1070/1080,  pugnou  pelo  não  acatamento  das  preliminares  e,  de 
conseqüência, pelo recebimento da inicial. 

Em petição atravessada às fls.1117/1122, o requerido ARINO ARTANHA 
DE ARAÚJO alegou a inaplicabilidade da tabela  do  SINAPI,  a  inexistência  de 
superfaturamento de preços e a responsabilidade dos técnicos do DEPEN pela 
aprovação do Projeto Básico. Ressaltou que as falhas foram de caráter apenas 
formal,  não  prejudicando  a  execução  da  obra.  Juntou  documentos  de 
fls.1.124/1.142.

Manifestação do Estado do Piauí,  às fls.1147/1148 sobre as defesas 
preliminares apresentadas pelos réus.

A inicial  foi  recebida às fls.  1153/1160, oportunidade em que foram 
afastadas preliminares de ilegitimidade ativa do MPF, inadequação da via eleita, 
inépcia da inicial, dispensabilidade de existência de inquérito civil público para a 
propositura da ação e prescrição.

Às fls.1163/1189, o MPF procedeu à juntada de relatório conclusivo do 
processo administrativo disciplinar instaurado em face de EDUARDO MARTINS 
TOMÉ (nº 08004.001729/2006-79), onde consta que ele já fora demitido por fatos 
idênticos em processo anterior de nº 08004.001280/2003-04.

A  União  requereu  a  indisponibilidade  de  bens  dos  requeridos  às 
fls.1205/1207.

CORRENTINO  DE  OLIVEIRA  LIMA  apresentou  contestação  às  fls. 
1211/1214.  Alegou  ter  atuado  apenas  como  um  membro  da  Comissão  de 
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Licitação, que não tinha poder de fiscalizar a obra ou pagar antecipadamente a 
empreiteira,  narra  que  seu  papel,  juntamente  com  os  outros  membros  da 
comissão de licitação, era apenas realizar o procedimento, sem qualquer poder de 
decisão.  Defendeu  que  não  atuou  com  dolo  ou  má-fé,  elementos  que 
caracterizariam a prática de ato ímprobo. Por fim, requereu a improcedência dos 
pedidos iniciais, bem como o reconhecimento da prescrição.

WILSON NUNES BRANDÃO interpôs  embargos  de  declaração  às  fls. 
1216/1224 em face da decisão que recebeu a petição inicial, a fim de que fosse 
reconhecida a incompetência da Justiça Federal.

Às  fls.1238/1259,  LARISSA  GONÇALVES  MENDES  DE  CARVALHO 
apresentou nos autos petição de agravo de instrumento.

Decisão proferida à fl.1261 indeferiu o pedido de indisponibilidade de 
bens formulado pela União.

Às fls.1263/1287, MARCO AURÉLIO MAIA apresentou contestação. Na 
oportunidade,  suscitou,  preliminarmente,  a  ilegitimidade  do  MPF,  a  falta  de 
interesse de agir do MPF, a inépcia da inicial e a ocorrência da prescrição. No 
mérito,  defendeu  a  inexistência  de  ato  de  improbidade  administrativa,  pela 
ausência de dolo ou má-fé dos membros da comissão de licitação e, ainda, que a 
obrigatoriedade  de  expedição  da  ART  seria  de  atribuição  dos  engenheiros 
responsáveis pela obra e não da comissão de licitação. Dirigiu seus esforços a 
demonstrar que o procedimento licitatório não foi frustrado e que o autor não 
mencionou qual seria o ato diverso do previsto em Lei praticado pelo demandado.

O MPF, às fls. 1290/1292, e a União, às fls. 1294/1299, apresentaram 
contrarrazões aos embargos de declaração.

Em decisão de fls.1312/1315, o TRF1ª Região negou o pedido de efeito 
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suspensivo  ao  agravo  de  instrumento  interposto  por  LARISSA  GONÇALVES 
MENDES DE CARVALHO. 

Às  fls.1316/1332,  ARINO  ARTANHÃ  DE  ARAÚJO  apresentou 
contestação.  Preliminarmente,  suscitou  a  ilegitimidade  passiva  ad  causam  do 
MPF para propositura da ação. No mérito, afirmou que os projetos e orçamentos 
elaborados para a reforma e ampliação da penitenciária feminina foram de acordo 
com  a  Resolução  n°  16/94,  do  Conselho  Nacional  de  Política  Criminal  e 
Penitenciária e que o convênio MJ nº 013/2001, seguia as orientações da IN nº 
01/97, defendendo a inexistência de faturamento e de dolo para a prática de ato 
de improbidade administrativa.

Já  WILSON NUNES BRANDÃO contestou a  ação  às  fls.  1333/1372. 
Suscitou a incompetência da Justiça Federal para processamento e julgamento 
da demanda. No mérito, em suma, defendeu a inexistência de dolo ou má-fé e a 
impossibilidade  de  condenação  nas  hipóteses  do  art.  10  da  Lei  8.429/92 na 
modalidade  culposa.  Em  seguida,  defendeu  que,  na  época  da  assinatura  do 
acordo adicional (27/10/2001), não mais estava à frente da Secretaria de Justiça 
do  Estado  do  Piauí.  Afirma  que  a  lei  que  estabeleceu  o  SINAPI,  parâmetro 
comparativo de preços para contratação de obras do Poder Público somente foi 
promulgada em 2002, com vigência a partir  de 2003, inexistindo, portanto,  à 
época da contratação. Questionou o fato de o ressarcimento pretendido equivaler 
à  quantia  do  primeiro  aditivo  contratual,  afirmando  que  nenhum  dano  foi 
demonstrado nos autos. Defendeu que a não comprovação de recolhimento da 
retenção do INSS sobre a mão de obra gera apenas mero vício formal, assim como 
questionou a legalidade da exigência do valor destinado à caução e, por fim, a 
inexistência de atos de improbidade, ao contrário do que sustenta o autor na 
inicial. Acostou as peças de fls.1373 e 1375/1379.

Às  fls.1381/1396,  foi  apresentada  contestação  pelo  demandado 
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FRANCISCO  ANTÔNIO  PAES  LANDIM  FILHO.  Após  breve  relato  dos  fatos, 
defendeu  a  inexistência  de  atos  de  improbidade  administrativa.  Afirmou  que 
ocupou o cargo de Secretário de Justiça a partir de 08/04/2002 até 09/12/2002 
para afastar a responsabilidade sobre superfaturamento de preços nas planilhas 
orçamentárias, já que, segundo afirma, não as elaborou. Atribuiu o recebimento 
final da obra por ele assinado aos pareceres técnicos elaborados pelos servidores 
competentes, uma vez que não possui conhecimento técnico para tanto. Por fim, 
requereu a improcedência dos pedidos iniciais, ante a não configuração de ato de 
improbidade administrativa.

ENGENE -  ENGENHARIA DO NORDESTE LTDA e HERBERT COSTA 
NAPOLEÃO  DO  REGO  apresentaram  contestação  às  fls.1398/1442. 
Preliminarmente,  alegaram  a  inépcia  da  inicial,  a  ilegitimidade  passiva  de 
HERBERT COSTA NAPOLEÃO DO REGO e a prejudicial de mérito da prescrição. 
No  mérito,  defenderam que  não  houve  qualquer  superfaturamento  de  preços 
durante a execução da obra, tampouco serviços pagos e não executados e que 
não há a obrigatoriedade de que o orçamento seja compatível com os preços do 
SINAPI. Acrescentou que o SINAPI estabeleceu os custos unitários a partir do ano 
de  2003,  quando o projeto  básico para a  obra em questão se  deu em 2001, 
restando, portanto, impossível se cogitar da utilização de parâmetros de fixação 
de valores que só tiveram nascimento jurídico depois da concretização do ato 
administrativo e até mesmo da execução da obra em referência. Sustentaram a 
execução total do objeto contratado e que não concorreram para a prática de atos 
de improbidade administrativa.

Às  fls.1443/1469,  EDUARDO  MARTINS  THOMÉ  apresentou 
contestação aos termos da ação. Sustentou a impossibilidade de se imputar ao 
demandado responsabilização por atos fora de sua esfera de atribuições, como a 
fiscalização da obra que, no seu entender, seria de responsabilidade exclusiva do 
Ente Federado. Defendeu que não assinou o termo de aceitação da obra, mas o 
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termo de recebimento, ou seja, atestar a conclusão da execução dos serviços e 
que  não  houve  má-fé  por  parte  do  defendente.  Juntou  documentos  de 
fls.1470/1693.

THEMISTOCLES  SAMPAIO  PEREIRA  FILHO,  às  fls.1695/1709, 
apresentou contestação onde defendeu não haver dolo, má-fé ou qualquer dano 
ao erário, quer seja por qualquer defeito no edital ou na contratação, vez que a 
obra teria sido, de fato, regularmente concluída. Em seguida, sustentou a não 
obrigatoriedade de obediência aos parâmetros do SINAPI e que, ainda que assim 
não fosse, a Lei que estabeleceu os critérios de preços ainda não estava em vigor 
na data da execução do convênio. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos, 
ante a não configuração de atos de improbidade administrativa.

JOSÉ RIBAMAR NOLETO DE SANTANA, por sua vez, apresentou defesa 
às fls.1715/1732. Suscitou a incompetência da Justiça Federal e a incidência da 
prescrição.  No  mérito,  defendeu  a  inexistência  de  ato  de  improbidade 
administrativa,  baseado  no  seguinte:  a)  que  o  próprio  Ministério  da  Justiça 
reconheceu o cumprimento integral do objeto, o que ratifica a regularidade dos 
pagamentos; b) que a falta de indicação do número do convênio na Nota fiscal 
consubstancia mera irregularidade formal; c) que a falta de destaque e retenção 
do INSS sobre a mão de obra deve ser atribuída apenas à empresa pagadora, não 
cabendo ao Estado a cobrança baseada apenas no contrato; d) que a imposição 
da  garantia  por  meio  de  caução  não  implica  irregularidade;  e)  que  não  há 
impedimento legal à antecipação de pagamentos; e f)  que as transferências de 
recursos da conta específica do convênio se deram por ordem do Chefe do Poder 
Executivo Estadual.Colacionou documentos de fls.1733/1770, entre eles, parecer 
técnico elaborado pelo Engenheiro Paulo de Tarso de Morais Trindade Carvalho.

Às  fls.1771/1791,  o  MPF  manifestou-se  acerca  das  contestações, 
apresentando impugnação específica aos argumentos levantados pelos réus.
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LARISSA  GONÇALVES  MENDES  DE  CARVALHO  apresentou 
contestação às fls.1794/1805. Defendeu a incompetência da Justiça Federal e 
pugnou pelo reconhecimento da prescrição. No mérito, argumentou que a obra foi 
executada,  vistoriada  e  recebida,  que  a  prestação  de  contas  do  convênio  foi 
aprovada, não havendo, portanto, irregularidades passíveis de punição por força 
da Lei de Improbidade Administrativa.

Negado provimento ao agravo de instrumento interposto por LARISSA 
GONÇALVES MENDES DE CARVALHO (fl.1807).

Os Embargos de Declaração interpostos por WILSON BRANDÃO foram 
rejeitados por força da decisão de fls.1808/1809.

Às  fls.  1815/1820,  a  União  manifestou-se  acerca  das  contestações 
apresentadas pelos réus.

À fl.1821, certidão atestando que o Estado do Piauí, apesar de intimado, 
deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação acerca das contestações.

O  demandado  WILSON  NUNES  BRANDÃO  interpôs  agravo  de 
instrumento  (fls.1826/1849)  contra  a  decisão  que  negou  provimento  aos 
embargos de declaração por ele interpostos, que restou mantida pelo então MM. 
Juiz Federal condutor do feito (fl.1850).

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou seguimento ao recurso 
(fls.1852/1853).

O MPF e a União manifestaram desinteresse em produzir outras provas 
(fls.1865 e 1867, respectivamente).

Em petição de fls.1871/1872, WILSON NUNES BRANDÃO requereu a 
produção de prova documental e testemunhal, oportunidade em que anexou as 
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peças de fls.1873/2092.

ENGENE -  ENGENHARIA DO NORDESTE LTDA,  às  fls.  2093/2120, 
pugnou pela produção de prova testemunhal e pericial.

LARISSA  GONÇALVES  MENDES  DE  CARVALHO  e  JOSÉ  RIBAMAR 
NOLETO  DE  SANTANA,  por  sua  vez,  requereram  a  produção  de  prova 
testemunhal  e  pericial  às  fls.  2127/2128.  Acostaram  documentos  de 
fls.2129/2166.

Às  fls.  2167/2168,  FRANCISCO  ANTÔNIO  PAES  LANDIM  FILHO 
protestou pela produção de prova testemunhal, bem como requereu a expedição 
de  ofícios  para  requisição  de  documentos  junto  ao  Ministério  da  Justiça  e  à 
Secretaria de Justiça do Estado do Piauí.

Em  manifestação,  o  MPF,  às  fls.  2173/2176,  asseverou  a 
desnecessidade de produção de prova pericial, ao tempo em que se manifestou 
favorável  à  produção  de  prova  testemunhal  e  documental.  Requereu,  ainda, 
fossem requisitadas ao TCU as Notas Técnicas n° 2212-DSSEG/DS/SFC/CGU-
PR e 1129/2007-DEPEN/DPP/COENA, fls. 727/738-Vol 3 e 742/762-A-V6L4, da 
Tomada de Contas Especial.

A  União,  acerca  dos  requerimentos  de  prova,  manifestou-se 
favoravelmente à produção de prova testemunhal e documental (fls. 2179/2181).

Às  fls.2183/2192,  o  MPF  manifestou-se  acerca  dos  documentos  de 
fls.1874/1885,  juntados  por  WILSON  NUNES  BRANDÃO,  ao  tempo  em  que 
acostou as peças de fls.2197/2297.

À fl.2302, o Estado do Piauí não requereu a produção de outras provas, 
pugnando, tão-somente, pelo prosseguimento do feito.
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THEMISTOCLES  DE  SAMPAIO  PEREIRA  FILHO,  às  fls.  2304/2306, 
requereu  a  juntada  de  Parecer  pelo  perito  independente,  Paulo  de  Tarso  de 
Morais  Trindade  Carvalho,  acerca  da  Nota  Técnica  1129/2007  da  CGU 
(fls.2307/2313 e anexos de fls.2314/2344), a qual pleiteia seja reformulada.

Manifestação  do  MPF acerca  da  petição  supra  e  documentos  que  a 
acompanham  (fls.2348/2353),  no  sentido  de  que  são  protelatórios  os 
requerimentos formulados.

LARISSA  GONÇALVES  MENDES  DE  CARVALHO  e  JOSÉ  RIBAMAR 
NOLETO  DE  SANTANA,  às  fls.  2365/2367,  manifestaram-se  acerca  dos 
documentos  anexados  pelo  MPF  às  fls.  2197/2297,  asseverando  que  as 
irregularidades  apontadas  nestes  documentos  inexistem  ou  foram  sanadas, 
referindo-se ao parecer técnico apresentado pelo demandado THEMISTOCLES DE 
SAMPAIO,  elaborado  pelo  engenheiro  Paulo  de  Tarso  de  Morais  Trindade 
Carvalho.

Já  o  demandado  WILSON NUNES BRANDÃO,  apresentou petição  às 
fls.2373/2376, asseverou que o Tribunal de Contas da União julgou regulares as 
contas, com ressalvas (Acórdão nº 3252/2012), razão pela qual entende que a 
presente ação não deve mais prosseguir. Anexou documentos de fls.2377/2382.

Manifestando-se,  às  fls.2384/2387,  acerca dos  documentos  juntados 
pelo  MPF,  FRANCISCO ANTÔNIO PAES LANDIM disse  que os documentos de 
fls.2197/2297  se  reportam  à  peças  do  processo  administrativo  TC  nº 
003.311/2009-8, referentes à tomada de contas especial da Secretaria de Justiça 
e Cidadania do Estado do Piauí – SEJUS/PI com relação ao convênio nº 13/2001, 
firmado  entre  o  DEPEN/MJ  e  o  Estado  do  Piauí,  onde  se  observa  que  os 
responsáveis  são  THEMÍSTOCLES  DE  SAMPAIO  PEREIRA  FILHO  e  WILSON 
NUNES BRANDÃO.  Sustenta,  assim,  que  deve  ser  excluído  do  presente  feito, 
assim  como  sucedeu  nos  autos  do  processo  nº  2003.5491-1/3ª  Vara. 
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Relativamente  aos  documentos  de  fls.2215/2216,  asseverou  não ter  qualquer 
relação com as irregularidades apontadas durante  a Reforma e Ampliação da 
Penitenciária Feminina de Teresina, uma vez que só esteve à frente do órgão entre 
08/04/2002 (data posterior à celebração do convênio) e 09/12/2002 e a obra 
teve início em abril de 2001 e findou em fevereiro de 2002.

Às  fls.2402/2407,  decisão  declarando  a  incompetência  da  Justiça 
Federal de primeira instância para a apreciação da presente causa, tendo em 
vista  a  presença  no  polo  passivo  da  ação  de  agentes  políticos  exercentes  de 
mandado eletivo de Deputado Estadual (THEMÍSTOCLES DE SAMPAIO PEREIRA 
FILHO e WILSON NUNES BRANDÃO),  bem como de  Desembargador  Estadual 
(FRANCISCO ANTÔNIO PAES LANDIM FILHO).

O MPF agravou da decisão supra (fls. 2410/2421) e a UNIÃO aderiu aos 
seus termos (fls.1424/1425).

Mantida  a  decisão  agravada  por  seus  próprios  fundamentos  e 
determinada a suspensão do curso processual  até a prolação de decisão pelo 
TRF1ª Região (decisão de fls.2452/2454).

Por força da decisão de fls.2463/2465, o TRF1ª Região deferiu o pedido 
de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, aviado pelo MPF, reconhecendo a 
competência do juízo desta 3ª Vara Federal para decidir a lide.

Ato  contínuo,  o  MPF  requereu  o  prosseguimento  do  feito 
(fls.2469/2470).

Petição  dos  réus  LARISSA  GONÇALVES  MENDES  DE  CARVALHO, 
WILSON BRANDÃO e JOSÉ RIBAMAR NOLETO DE SANTANA, pela designação de 
audiência  para oitiva de testemunhas (fls.  2476/2477,  2478 e 2479/2480),  a 
serem arroladas no prazo previsto pelo art.407 do CPC.

________________________________________________________________________________________________________________________
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 12436194000232.

                                 Pág. 17/69



 

  0  0  0  4  8  6  5  2  2  2  0  0  6  4  0  1  4  0  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ

Processo N° 0004865-22.2006.4.01.4000 (Número antigo: 2006.40.00.004871-3) - 3ª VARA - TERESINA
Nº de registro e-CVD 00052.2020.00034000.2.00708/00128

Acórdão de fls.2496/2500, dando provimento ao Agravo de Instrumento 
supra, para declarar a competência do Juízo Federal da 3ª Vara Única da Seção 
Judiciária do Piauí para o processo e julgamento da ação.

Decisão  de  fl.2501,  designando  audiência  para  a  coleta  dos 
depoimentos pessoais dos réus e oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, 
bem como indeferindo os pedidos de produção de prova pericial.

WILSON  NUNES  BRANDÃO  apresentou  rol  de  testemunhas  às  fls. 
2516/2517.

Termos  de  Audiência  às  fls.  2521  (mídia  de  fl.2522),  2531/2532  e 
2533/2534(mídia de fl.2535).

Alegações Finais do MPF e da União, às fls. 2551/2567e 2577/2577-v, 
respectivamente, requerendo a condenação dos réus nos termos da inicial.

O Estado do Piauí aderiu aos termos das razões finais apresentadas 
pelo MPF (fl. 2580).

Memoriais  finais  dos  requeridos  WILSON  NUNES  BRANDÃO  (fls. 
2585/2620),  LARISSA GONÇALVES MENDESDE CARVALHO (fls.  2621/2635), 
JOSÉ  RIBAMAR  NOLETO  SANTANA  (fls.2636/2650),  FRANCISCO  ANTÔNIO 
PAES  LANDIMFILHO  (fls.2663/2684)  e  JOÃO  ALVES  DE  MOURA  FILHO 
(fls.2708/2716).

À  fl.2746,  WILSON  NUNES  BRANDÃO  requereu  a  juntada  dos 
Relatórios “Instrução Inicial-Diligência” e “ Instrução Após Diligência”, elaborados 
pelo Tribunal de Contas da União, que foram referidos em suas alegações finais 
(fls.2.747/2771).

Memoriais  finais  de  THEMÍSTOCLES  DE  SAMPAIO  PEREIRA,  às 
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fls.2778/2799.

JOÃO  ALVES  DE  MOURA  FILHO  requereu  a  juntada  de  cópia  da 
sentença  proferida  nos  autos  da  ação  Penal  nº  0000941-
61.2010.4.01.4000(fls.2815/2826), tratando de irregularidades na aplicação de 
recursos  federais  oriundos  do  convênio  n.007/2000,  firmado  entre  a  União 
(Ministério da Justiça) e o Estado do Piauí (Secretaria de Justiça e Cidadania), 
destinados à edificação da Penitenciária de Teresina (“Irmão Guido”), onde fora 
absolvido da prática do crime do art.299 do CP. 

À  fl.2828,  certidão  atestando  que  os  requeridos  CORRENTINO  DE 
OLIVEIRA  LIMA,  MARCO  AURÉLIO  MAIA,  HERBERT  COSTA  NAPOLEÃO  DO 
REGO,  EDUARDO  MARTINS  THOMÉ,  ARINO  ARTANHA  DE  ARAÚJO  e 
ENGENHARIA DO NORDESTE LTDA não apresentaram memoriais finais.

Em manifestação acerca dos documentos juntados pelo requerido JOÃO 
ALVES DE MOURA FILHO, o MPF disse que são insuficientes para demonstrar a 
ausência  de  dolo  ou  culpa  pelos  eventuais  ilícitos  praticados  durante  a 
construção da Penitenciária Feminina de Teresina (fls.2831/2833), uma vez que 
há independência entre as instâncias criminal e cível, exceto quando o processo 
criminal declarar a inexistência do fato/ato criminoso ou quando reconhecer que 
não houve participação do réu, o que não ocorreu, no caso; a UNIÃO e o Estado 
do Piauí foram no mesmo sentido (fls.2838/2838-v e 2840).

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

Passo a fundamentar para, ao final, decidir.

A  prejudicial  que  diz  com  a  incompetência  da  Justiça  Federal  de 
primeiro grau para processar e julgar a presente ação restou superada com a 
prolação do acórdão de fls.2489/2492, pelo TRF1ª Região, onde foi reconhecida a 
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competência da 3ª Vara Federal para decidir a lide.

Não  acolho  a  alegação  de  ilegitimidade  passiva  do  réu  EDUARDO 
MARTINS THOMÉ. Ele ostenta pertinência subjetiva com a lide. Ademais, pela 
Teoria da Asserção, a avaliação da responsabilidade do réu é tema de mérito.

 

De igual  modo,  não prospera a arguição de ilegitimidade passiva de 
HERBERT  COSTA  NAPOLEÃO DO  RÊGO,  haja  vista  o  teor  do  art.3º  da  Lei 
8.429/92, segundo o qual “As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber,  
àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do  
ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta”.

Considerando que as demais preliminares arguidas pelos demandados 
foram  enfrentadas  e  ultrapassadas,  por  ocasião  da  prolação  da  decisão  de 
recebimento da inicial, acostada às fls.1153/1160, passo ao mérito.

A Lei nº 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 administrativa, nos casos em 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).

O Ministério Público Federal, tendo como assistente simples a UNIÃO e 
o  Estado  do  Piauí,  acusam os  requeridos  da  prática  de  atos  de  improbidade 
administrativa, capitulados no art.10,  caput, e incisos VI, VII, IX, XI e XII, e no 
art. 11, caput, e incisos I,todos da Lei nº 8.429/92.

Os dispositivos legais citados têm o seguinte teor:

"Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao  
erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda 
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patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens  
ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: (...)".
Omissis
VI – realizar operação financeira sem observância das normas legais e  
regulamentares ou aceitar garantia insuficiente e 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;
IX – ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou  
regulamento;
(...)                                     
X – agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no  
que diz respeito à conservação do patrimônio público;
XI – liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes  
ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular;
XII – permitir, facilitar ou concorrer para que terceira 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;”

A  tese  veio  amparada  em  cópia  do  Procedimento  Administrativo  nº 
1.27.000.000196/2003-94,  acompanhado  do  Relatório  de  Fiscalização  nº 
000573/2002  (fls.35/41),  proveniente  da  Corregedoria-Geral  da  União  e  pelo 
Relatório de Ação de Controle nº 00190.001406/2005-32(fls.311/342), elaborado 
pela  Controladoria  Geral  da  União,  por  meio  dos  quais  foram  constatadas 
diversas irregularidades na aplicação de recursos federais repassados através do 
Convênio nº 013/2001, firmado entre a União Federal (Ministério da Justiça) e o 
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Estado do  Piauí  (Secretária  de  Justiça  e  Cidadania),  com vistas  à  Reforma e 
Ampliação  da  Penitenciária  Feminina  de  Teresina,  com  orçamento  de  R$ 
1.022.595,00, sendo que destes, R$ 920.335,50 foram provenientes da União e 
R$ 102.259,50, oriundos da contrapartida do Estado do Piauí.

Os estudos técnicos acima apontados restaram soberanos nos autos, 
sem oposição suficiente por parte dos requeridos, que, em sua defesa, limitaram-
se a afirmar que os fatos narrados na inicial consistem em meras irregularidades 
administrativas, cometidas sem dolo, má-fé e que não causaram dano ao erário.

 Sem embargo,  na  via  administrativa  houve  constatação técnica  das 
irregularidades perpetradas durante a execução do convênio entelado, as quais 
não restaram afastadas pelos requeridos nesta via judicial por qualquer prova 
material. 

De  igual  modo,  ressalto  que  a  prova  colhida  nos  autos  (oitiva  de 
testemunhas  de  defesa  e  depoimentos  pessoais  dos  réus  ARINO ARTANHÃ e 
WILSON NUNES BRANDÃO) em nada alterou os fatos constatados em sede de 
ação fiscalizatória.  

Como  cediço,  a  ação  de  improbidade  aqui  versada  é  fortemente 
dependente de provas documentais e o caso apresenta um conjunto probatório 
robusto, juntado pelo MPF e pela UNIÃO, formado por provas oriundas de ação 
fiscalizatória  na  obra  em questão,  dando  conta  da  malversação  dos  recursos 
públicos de origem federal e estadual.

Importante que se diga,  inicialmente,  que, para a caracterização dos 
atos de improbidade previsto no art. 10 da LIA, é prescindível a presença de dolo 
específico de lesar o erário, bastando, para tanto, a existência de dolo genérico; 
ressalta-se,  ainda,  que  o  art.  10  da  LIA  permite,  inclusive,  a  condenação  do 
agente público por conduta culposa.

Por sua vez, a condenação com fundamento no art. 9º e no art. 11 da 
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Lei de Improbidade, é punível apenas a título de dolo, nos termos de reiterada 
jurisprudência dos tribunais superiores.

Passo,  pois,  à  análise  das  condutas  imputadas  aos  demandados  na 
inicial,  em decorrência  das constatações do  Relatório  de  Ação de  Controle  nº 
00190.001406/2005-32(fls.311/342),  elaborado  pela  Controladoria  Geral  da 
União (fls.311/342):

1. Impropriedades na Licitação, referente à Tomada de Preço nº 
007/2001 (item b.4, fls.325/332, do relatório da CGU)

 

Segundo consta na inicial,  o demandado  THEMÍSTOCLES SAMPAIO 
PEREIRA  FILHO,  na  qualidade  de  Secretário  de  Justiça  e  da  Cidadania  do 
Estado do Piauí, no período de 03/02/1999 a 19/11/2001, cometeu uma série 
de impropriedades quando lançou o Edital nº 007/2001, relativo à Tomada de 
Preços, tipo menor preço global, com o objetivo de contratar serviços de Reforma 
e  Ampliação  da  Penitenciária  Feminina  de  Teresina,  a  saber:  a)  ausência  de 
exame prévio, pela assessoria jurídica da Administração, das minutas do edital de 
licitação, bem como do contrato, em desobediência ao parágrafo único do art.38 
da Lei 8.666/93; b) ausência de ART da obra expedida pelo CREA, contrariando o 
inciso  XI  do  art.38  da  Lei  8.666/93;  c)  ausência  de  pesquisa  de  preços, 
infringindo o inciso IV do art.43 da Lei 8.666/93. 

Com efeito, na condição de Secretário de Justiça, à época da abertura 
do procedimento licitatório, tais irregularidades, a exemplo ainda da nomeação 
irregular  da  Comissão  de  Licitação  (art.51  da  Lei  8.666/93),  lhe  devem  ser 
imputadas, uma vez que homologou (fl.292) o certame licitatório levado a cabo 
pela Comissão de Licitação, declarando vencedora a firma ENGENE – Engenharia 
do  Nordeste  Ltda,  então  representada  por  HERBERT COSTA  NAPOLEÃO DO 
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RÊGO, com proposta de R$ 1.022.166,70.

À época do lançamento do certame, integravam a Comissão de Licitação 
os requeridos MARCO AURÉLIO MAIA, como Presidente, LARISSA GONÇALVES 
M.  DE  CARVALHO  e  CORRENTINO  DE  OLIVEIRA  LIMA,  estes  últimos,  na 
condição  de  Membros  (fl.291),  os  quais  também  devem  responder  por  tais 
impropriedades, senão vejamos.

Em sua defesa, os requeridos alegam que a ausência de ART da obra, 
expedida pelo CREA, não tem qualquer correlação com o inciso XI do art.38 da 
Lei 8.666/93, apontado no relatório da CGU; todavia,  é importante esclarecer 
que, mesmo desconsiderando o ato de improbidade decorrente desse fato, não há 
como ser afastada a ocorrência dos demais atos ímprobos que lhe são imputados, 
haja  vista  que  as  demais  impropriedades,  listadas  no  relatório  da  CGU, 
permanecem incólumes, não tendo os réus logrado êxito em desconstituí-las.

De igual modo, anoto que a conclusão da obra, por si só, não impede o 
reconhecimento de eventuais irregularidades por eles cometidas, seja durante a 
sua execução (no caso, do gestor Themístocles), seja no decorrer do procedimento 
licitatório, ao contrário do que defendem os requeridos.

Por outro lado, a alegativa do promovido THEMÍSTOCLES FILHO, no 
sentido de que o servidor CORRENTINO DE OLIVEIRA era formado em direito, no 
intuito  de  justificar  a  irregularidade  consistente  na  nomeação  irregular  da 
Comissão  de  Licitação,  por  falta  de  nomeação  de  pelo  menos  dois  membros 
servidores  efetivos  do  quadro  da  Administração  (no  caso,  da  SEJUS-PI),  não 
supre  a  exigência  legal,  que,  frise-se,  tinha  por  objetivo  garantir  que  os 
integrantes da dita Comissão fossem mais independentes de seus superiores.

Ademais,  cumpre  salientar  que  a  assessoria  jurídica  não  pode  ser 
exercida  por  membro da Comissão de  Licitação por  um motivo óbvio:  cabe à 
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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  à  integridade  da 
licitação tal confusão de papéis. 

Diversamente do que sustenta LARISSA GONÇALVES, a condição de 
membro da Comissão é suficiente para a imputação de responsabilidade pelas 
impropriedades acima descritas, ainda que a obra tenha sido entregue, pois é 
inconteste  que,  no  caso,  houve,  por  parte  dos  membros  que  compunham  a 
Comissão de Licitação, flagrante violação de normas insertas na Lei de Licitações, 
de cuja observância não poderiam se furtar, o que implica, deveras, em ato de 
improbidade administrativa, nos termos da lei nº 8.429/92.

É cediço que tanto o ordenador de despesa do órgão público como os 
integrantes  da  Comissão  de  Licitação  estão  obrigados,  em razão  do  ofício,  a 
fiscalizar e,  sobretudo, a garantir  que os certames licitatórios se desenvolvam 
conforme a Lei nº 8.666/93. 

Com  efeito,  não  se  admite  que  os  requeridos,  ocupando  os  cargos 
mencionados,  não  tivessem  ciência  de  que  estavam  obrigados  a  zelar  pela 
aplicação das regras insertas na Lei de regência, seja como gestor da SEJUS-PI 
(Themístocles), seja como servidores públicos ou equiparados a estes (integrantes 
da Comissão de Licitação), de sorte que sua omissão em não observar o quanto 
prescrito  no  citado  regramento  legal  e  nos  princípios  administrativos,  em 
especial,  o  da  legalidade  e  da  publicidade,  realizou-se  de  modo  intencional, 
significando  dizer  que  assumiram,  com  suas  condutas,  o  risco  de  acarretar 
graves  danos  à  Administração  Pública,  o  que  caracteriza,  no  mínimo,  dolo 
eventual.

Nessas condições, constata-se que THEMÍSTOCLES FILHO, enquanto 
gestor da SEJUS-PI, juntamente com os demais requeridos que compunham a 
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Comissão de Licitação, atuaram de forma deliberada e consciente, no intuito de 
descumprir, dolosamente, as normas insertas na Lei de Licitações, frustrando a 
licitude do certame, para o fim de contratar a empresa ENGENE, em detrimento 
do interesse público e do erário. 

Assim, a postura dos requeridos  THEMÍSTOCLES SAMPAIO FILHO, 
MARCO  AURÉLIO  MAIA,  LARISSA  GONÇALVES  M.  DE  CARVALHO  e 
CORRENTINO  DE  OLIVEIRA  LIMA,  direcionada  para  infringir  princípios  da 
Administração  pública,  em especial,  o  da  legalidade  e  publicidade,  configura, 
claramente, a prática do ato de improbidade inserto no art.11, caput, e inciso I, 
da Lei 8.429/92.

Indiscutível,  de  outro  lado,  que  o  não  cumprimento  das  normas 
contidas  na  Lei  de  Licitações,  em  especial,  a  não  realização  de  pesquisa  de 
preços,  causou  prejuízos  ao  erário,  na  medida  em que  inviabilizou  a  seleção 
concreta  de  concorrente  com  proposta  de  melhor  custo-benefício  para  a 
Administração.

Nesse  contexto,  verifico  que  a  conduta  dos  requeridos  também  se 
amolda ao ato de improbidade catalogado no art.10, caput, e inciso VIII, da LIA.

A toda evidência, em todos os casos de enriquecimento ilícito e prejuízo 
ao  erário,  haverá  violação  de  princípios  da  Administração  Pública,  como 
consequência lógica.

Portanto, quando o Legislador pensou a gradação de penalidades da Lei 
de Improbidade, não visou sua aplicação sempre cumulativa, mas, sim, prevendo 
uma escalada de gravidade.

No caso, portanto, os réus devem ser responsabilizados pelas condutas 
mais graves que provocaram prejuízo ao erário (art.10).

De conseguinte, apenas as sanções do art.12, II, da Lei 8.429/92 serão 
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aplicáveis.

 

2. Impropriedades na formalização do contrato nº 016/2001 (item 
b.5, fl.332, do relatório da CGU)

O  MPF  atribui  ao  demandado  WILSON  NUNES  BRANDÃO  a 
irregularidade  consistente  na  não  publicação  de  aditivo  ao  contrato  de  nº 
16/2001, firmado com a empresa ENGENE.

Aduz que, após a formalização do aludido contrato, foram celebrados 
dois termos aditivos a ele, um no valor de R$ 147.471,35(fl.128), e outro, no valor 
de R$ 38.374,80, mas somente este último teria sido publicado, no tempo devido.

O subscritor do primeiro aditivo foi THEMÍSTOCLES SAMPAIO FILHO, 
enquanto  que  o  do  segundo  foi  WILSON  NUNES  BRANDÃO,  na  data  de 
22/02/2002, conforme se vê do documento de fl.99 dos autos. 

Em  razão  disso,  não  há  que  se  imputar  à  WILSON  BRANDÃO  a 
ilegalidade por suposta transgressão ao art.61 da Lei de Licitações, que obriga a 
publicação de todo contrato firmado no âmbito da administração pública, e sim, 
ao demandado  THEMÍSTOCLES FILHO, que firmou o primeiro aditivo e, desta 
forma,  descumpriu,  mais uma vez,  regra constante  na Lei  de  Licitações,  sem 
justificativa plausível, apesar da sua condição de gestor da SEJUS, pois não se 
admite que desconhecia sua obrigação de cumprir tal normativo, consoante já 
explicitado no tópico acima. 

Considerando que a publicação de contrato ou seu aditivo confere aos 
administrados  a  transparência  dos  atos  realizados  por  seus  gestores,  a  sua 
ausência,  por  si  só,  constitui  ilegalidade  qualificada  como  ato  ímprobo,  por 
revelar atuação não condizente com os princípios administrativos, sobretudo o da 
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moralidade e o da publicidade.

Configurada, pois, na hipótese, a prática do ato de improbidade inserto 
no art. 11, caput, inciso I, da Lei 8.429/92, por THEMÍSTOCLES FILHO.

De  conseguinte,  apenas  as  sanções  do  art.12,  III,  da  Lei  8.429/92, 
serão aplicáveis.

3.  Do orçamento da Secretaria da Justiça e Cidadania com preço 
unitário incompatível com o preço do SINAPI (item b.1, fl.323, do relatório 
da CGU); Do preço orçado pela Secretaria da Justiça e da Cidadania (e pela 
empresa  vencedora  da  tomada de  preços  007/2001)  incompatível  com o 
preço de mercado (item b.2, fls.323/324, do relatório da CGU); Das planilhas 
orçamentárias  da  Secretaria  da  Justiça  e  Cidadania  com  preços 
diferenciados para um mesmo serviço (item b.3, fls.324/325, do relatório da 
CGU); Da aprovação indevida do projeto básico (item b.7, fls.332/334, do 
relatório da CGU); Da fiscalização inadequada da execução das obras (item 
b.16, fl.341, do relatório da CGU)

 

Conforme o MPF,  o  demandado  ARINO ARTANHÃ DE ARAÚJO,  na 
qualidade de arquiteto da Secretaria da Justiça e da Cidadania do Estado do 
Piauí e representante deste órgão para fins de acompanhamento e de fiscalização 
da execução do contrato, deverá responder pelas seguintes irregularidades: 

a)  elaboração  da  planilha  orçamentária  de  fls.182/190,  anexada  à 
Tomada  de  Preço  007/2001,  para  a  Reforma  e  Ampliação  da  Penitenciária 
Feminina de Teresina, apresentando, para o item 11.1 (piso industrial de alta 
resistência aplicado), o preço unitário de R$ 26,40/m2, incompatível com o preço 

________________________________________________________________________________________________________________________
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 12436194000232.

                                 Pág. 28/69



 

  0  0  0  4  8  6  5  2  2  2  0  0  6  4  0  1  4  0  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ

Processo N° 0004865-22.2006.4.01.4000 (Número antigo: 2006.40.00.004871-3) - 3ª VARA - TERESINA
Nº de registro e-CVD 00052.2020.00034000.2.00708/00128

unitário do SINAPI que, na mesma data, era de R$ 15,76m2, já incluído o BDI 
(Bonificação e Despesas Indiretas) de 30% (item b.1, fl.323);

b)  elaboração de planilha orçamentária da Secretaria de Justiça e da 
Cidadania  (e  pela  empresa  vencedora  da  tomada  de  preços  nº  007/2001) 
incompatível  com  o  preço  de  mercado,  referente  à  Tomada  de  Preços  nº 
007/2001, na medida em que indicou para o item 14.12(Grupo gerador) o preço 
unitário de R$ 31.080,00, idêntico ao cotado pela ENGENE, empresa que venceu 
a licitação (item b.2, fls.323/324); 

c)elaboração de planilhas orçamentárias da Secretaria da Justiça e da 
Cidadania com preços diferenciados para um mesmo serviço e para a mesma 
data de referência (item b.3, fls.324/325);

d) ausência de ART referente ao projeto (item b.6, fl.332)

e) aprovação indevida do projeto básico (item b.7, fls.332/334);

f) fiscalização inadequada da execução das obras (item b.16, fl.341).

Em relação à primeira irregularidade citada, destacou o relatório que a 
empresa  ENGENE,  vencedora  do  processo  licitatório,  apresentou,  para  o  piso 
industrial de alta resistência, o mesmo preço da Secretaria de Justiça, fato não 
corriqueiro,  a  indicar  a  ocorrência  de  superfaturamento  na  ordem  de  R$ 
16.290,90, para os 1.531,10 m2 de piso que seriam aplicados.

O superfaturamento também teria sido constatado quando da aquisição 
do  Grupo  Gerador,  pois,  de  acordo  com  o  relatório  de  fiscalização  nº 
000573/2002,  de  12/11/2002,  da  Corregedoria  Geral  da  União  no  Piauí, 
funcionários da Penitenciária informaram que ele teria custado R$ 15.000,00, 
preço semelhante àquele aferido em pesquisa de mercado realizada em Teresina, 
no mês de fevereiro de 2006, apontando que um grupo gerador completo, similar 
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ao adquirido, da marca AGRALE, com motor M790, custava R$ 16.531,00.

Levando-se  em  conta  que  o  preço  contratado  para  a  aquisição  da 
empresa vencedora da licitação foi de R$ 31.080,00, concluiu o relatório da CGU 
que, no tocante à aquisição desse item da planilha, teria ocorrido um sobrepreço 
de R$ 14.549,00 (resultado da diminuição desta importância da quantia de R$ 
31.080,00); salientou, no ponto, não ter sido possível obter o preço de mercado do 
equipamento à época da compra.

No tocante à irregularidade do item “c”, ficou constatada que os preços 
cotados  pela  empresa  vencedora  da  licitação  (quadro  fls.324/325)  foram  os 
mesmos  orçados  pela  Secretaria  de  Justiça  do  Piauí,  o  que  provocou  um 
acréscimo no preço final dos serviços de R$ 7.453,18.

Em sua defesa,  o  requerido  alega  que  a  observância  dos  preços  do 
SINAPI não era exigível à época, ao argumento de que o aludido Sistema só foi 
implantado  pelo  Governo  Federal  com a  publicação  da  Lei  10524/2002 e  só 
passou a vigorar a partir do orçamento federal do exercício federal de 2003.

Acerca  do  tema,  esclareço  que  o  Sistema  Nacional  de  Pesquisa  de 
Custos e Índices da Construção Civil foi implantado em 1969 pelo BNH; porém, 
em 1994, Resolução do Conselho Curador do FGTS (nº 161) determinou que a 
Caixa Econômica Federal padronizasse os procedimentos técnicos de análise de 
custos de empreendimentos no setor habitacional,  saneamento básico e infra-
estrutura urbana, quando seus objetivos foram ampliados por meio da assinatura 
de convênios com o IBGE para a produção das estatísticas relativas à área de 
edificações,  bem como implantação e realização de coleta mensal  de preços e 
salários dos novos setores. 

Assim,  embora  o  SINAPI  tenha  passado  a  ser  referência  para  a 
delimitação  dos  custos  de  execução  de  obras  públicas  somente  com  a 
promulgação  da  Lei  10524/2002,  passando  a  vigorar  na  Lei  de  Diretrizes 
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Orçamentárias a partir do ano de 2003(art.93), é inconteste que, no ano de 2001, 
o referido Sistema já era utilizado para fins de projeção dos custos das obras no 
setor público.

Destarte,  não se cogita da exclusão do dano ao erário decorrente de 
superfaturamento em relação aos preços cotados no aludido Sistema.

Sustenta,  ainda,  o  requerido,  não  ter  havido  superfaturamento  de 
preços  em relação  aos  preços  praticados no  mercado,  tendo em vista  que os 
preços  unitários  utilizados  pela  Secretária  de  Justiça  foram  embasados  nos 
preços oficiais elaborados e atualizados, de forma periódica, pela Secretaria de 
Obras  e  de  Serviços  Públicos  do  Estado  do  Piauí  e  praticados  em  todas  as 
Secretarias e Autarquias Estaduais.

Mesmo que se admitisse a veracidade do fato, a praxe do citado órgão 
não torna legítima sua atuação no episódio, pois ausente qualquer prova que 
infirme a constatação da CGU no sentido de que os preços cotados em suas 
planilhas  superavam  aqueles  orçados  no  mercado,  fato  que  inviabiliza  o 
acolhimento de sua tese defensiva. 

Nessas circunstâncias, percebe-se que o demandado elevou o preço dos 
itens mencionados para além da média do mercado, vindo a legitimar a proposta 
da empresa vencedora da licitação e, por outro lado, a ensejar um aumento geral 
no custo da obra, no montante de R$ 38.293,08.

Deveras,  causa estranheza  a  coincidência  entre  os  valores  dos  itens 
cotados pelo demandado, como chefe do Setor de Assessoria de Engenharia e 
Arquitetura da Secretaria de Justiça do Estado do Piauí, e aqueles constantes na 
proposta da empresa ENGENE, vencedora da licitação, aparentando não resultar 
de simples acaso, mas da sua intenção deliberada de favorecê-la, pois tal fato não 
acontece, diuturnamente.
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De  se  atribuir  ao  demandado,  também,  a  responsabilidade  pela 
aprovação indevida do projeto básico para as obras de reforma e ampliação da 
Penitenciária Feminina, pois a equipe de auditoria concluiu que a Assessoria de 
Engenharia e Arquitetura da Secretaria de Justiça do Estado do Piauí, composta 
por um arquiteto, um engenheiro, dois técnicos em edificações e um estagiário é 
que detém competência para todas as atividades da área, inexistindo, no caso, 
separação de funções e nem supervisão.

A fiscalização considerou o projeto básico deficiente por não apresentar 
os  elementos necessários  para caracterizar,  adequadamente,  a obra objeto  do 
convênio, tais como: inexistência dos projetos: estrutural, de fundações, hidro-
sanitário,  prevenção  contra  incêndio,  de  instalações 
elétricas/telefônicas/alarme/lógica,  específico  para  o  muro;  inexistência  de 
memorial descritivo, incluindo conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de 
execução (especificações); inexistência de orçamento detalhado em planilhas que 
expressem a composição de todos os seus custos unitários; planilha orçamentária 
com utilização de unidades genéricas, como “verba (vb)” e “ponto (pt)”; planilha 
orçamentária com preços incompatíveis com os preços de mercado ou do SINAPI; 
ausência  de  demonstrativo  da  composição  analítica  da  Taxa  de  Benefícios  e 
Despesas Indiretas – BDI.

Reforçando a ideia da má elaboração do projeto básico, evidenciou-se, 
erro de cálculo grosseiro na apuração do preço global  em uma das planilhas 
orçamentárias anexas à tomada de preços nº 007/2001 (procedimento licitatório 
referente  à  execução  do  Convênio  em apreço),  de  04/06/2001,  pois  indicado 
como sendo R$ 962.732,29, quando, na verdade, era de R$ 995.366,35.

Em  consequência  das  falhas  apontadas,  o  orçamento  feito  pela 
Assessoria  de  Engenharia  e  Arquitetura  implicou  uma  estimativa  errônea  do 
custo  global  da  obra  e  posterior  celebração  de  termos  aditivos  de  serviço  ao 
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Contrato de nº 016/2001.

Ademais, a falta de inúmeros elementos indispensáveis à elaboração do 
projeto  básico,  peça  fundamental  no  processo  licitatório,  a  teor  da  Lei  de 
Licitações (art.6º, inciso IX), demonstra que o requerido ARINO ARTANHÃ, além 
de  negligente  e  desidioso  no  desempenho  de  suas  funções,  agiu  de  forma 
voluntária  e  consciente  para  produzi-lo  cheio  de  falhas,  sabendo  que  tais 
informações eram necessárias e da gravidade dos prejuízos que a ausência delas 
poderia ocasionar à execução do convênio.

A  auditoria  da  CGU  constatou,  outrossim,  que  a  fiscalização  da 
execução  do  contrato,  incumbida  ao  requerido,  apresentou  diversas  falhas,  a 
saber: não anotação das ocorrências detectadas nesta fase em registro próprio ou 
no diário de obras, descumprindo o que preceitua o art.67, §1º, da Lei 8.666/93; 
ausência de relato e justificação das alterações do projeto, ocorridas no decorrer 
da obra;  divergências entre  as medições atestadas e  as faturas apresentadas; 
pagamentos  de  serviços  não efetivamente  executados;  falta  de  comprovação e 
conferência pela fiscalização de serviços executados; as planilhas de medições 
não  discriminam,  de  forma  individualizada  por  serviço,  as  quantidades 
executadas, não permitindo aferir com precisão o percentual da obra executado.

Sem sombra  de  dúvidas,  o  requerido,  no  exercício  de  seu  dever  de 
fiscalizar, falhou em diversas etapas da execução do convênio, pois, além de ter 
sido o responsável pelas medições efetuadas na obra (fls.82/91), subscreveu seus 
termos de recebimento e de aceitação (fls. 79 e 80, nesta ordem).

Por meio do primeiro termo, assinado juntamente com JOÃO ALVES DE 
MOURA  FILHO,  atestou  que  a  ENGENE  executou  os  serviços  referentes  à 
Reforma e Ampliação da Penitenciária Feminina de Teresina, conforme Contrato 
nº 016/2001, em convênio com Ministério da Justiça, de acordo com as normas e 
especificações  da  obra;  através  do  segundo  termo,  atestou  que  os  serviços 
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constantes no plano de trabalho foram executados, de acordo com os projetos e 
especificações,  atendendo  aos  padrões  normais  exigidos,  em  conjunto  com 
EDUARDO MARTINS THOMÉ e JOÃO ALVES DE MOURA FILHO.

Considerando que o requerido tinha conhecimento da evolução física da 
obra  por  haver  realizado  várias  medições,  no  interregno  de  12/09/2001  a 
26/04/2002, não se admite que não tivesse conhecimento das impropriedades 
acima listadas e, portanto, que não estava autorizado a aceitá-la da forma como 
foi entregue, é dizer, em desconformidade com os termos contratados, fato que 
vem a corroborar sua atuação dolosa no episódio, direcionada tanto para afrontar 
os princípios administrativos da legalidade, moralidade e lealdade às instituições, 
bem  assim  para  causar  dano  ao  erário,  caracterizado  pela  elaboração  de 
planilhas com preços superfaturados (não competitivos), contrariando o interesse 
público, bem como pela aceitação da obra, apesar de todas as irregularidades.

Ainda que se desconsidere a caracterização de ato de improbidade por 
ausência de ART da obra,  expedida pelo CREA, por não ter correlação com o 
inciso XI do art.38 da Lei 8.666/93, apontado no relatório da CGU, conforme 
sustenta o requerido, isto não tem o condão de afastar a ocorrência dos demais 
atos ímprobos que ora lhe são imputados, uma vez que restaram incólumes.

Destaco  que,  em  depoimento  pessoal  prestado  perante  este  juízo,  o 
demandado  não  trouxe  quaisquer  esclarecimentos  capazes  de  modificar  as 
conclusões da fiscalização levada a efeito pela CGU.

Forçoso concluir, assim, que a conduta do requerido se enquadra nos 
atos de improbidade insertos no art. 10, caput, e incisos VIII e IX, e 11, caput, 
e inciso I, da Lei 8.429/92.

No  caso,  o  valor  do  dano  ocasionado  ao  erário  em decorrência  das 
irregularidades listadas nos itens b.1.,  b.2.,  b.3.,  e b.7.,  corresponde  à R$ 
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38.293,08.

A toda evidência, em todos os casos de enriquecimento ilícito e prejuízo 
ao  erário,  haverá  violação  de  princípios  da  Administração  Pública,  como 
consequência lógica.

Portanto, quando o Legislador pensou a gradação de penalidades da Lei 
de Improbidade, não visou sua aplicação sempre cumulativa, mas, sim, prevendo 
uma escalada de gravidade.

No caso, portanto, o réu deve ser responsabilizado pelas condutas mais  
graves que provocaram prejuízo ao erário (art.10).

De conseguinte, apenas as sanções do art.12, II, da Lei 8.429/92 serão 
aplicáveis.

4.  Do  prejuízo  decorrente  do  pagamento  de  serviços  não 
executados e superfaturamento de preços  (itens b.8 e b.14, fls.334/335 e 
338/339, do relatório da CGU)

Para o MPF, os demandados THEMÍSTOCLES DE SAMPAIO PEREIRA 
FILHO,  WILSON  NUNES  BRANDÃO,  FRANCISCO  ANTÔNIO  PAES  LANDIM 
FILHO,  enquanto  gestores  e  ordenadores  das  despesas  da  SEJUS-PI;  os 
requeridos  ARINO ARTANHÃ DE ARAÚJO, JOÃO ALVES DE MOURA FILHO 
(arquiteto e engenheiro do citado órgão, nesta ordem) e  EDUARDO MARTINS 
THOMÉ, então engenheiro do Ministério da Justiça, encarregados de fiscalizar a 
execução do objeto do convênio nº 013/2001, e, por fim, a empresa ENGENE 
(encarregada de executar a obra conveniada) e seu representante legal, HERBERT 
COSTA, devem ser responsabilizados pelos prejuízos causados  em virtude do 
pagamento de serviços não executados e do superfaturamento de preços, no 
total de R$ 221.849,52, conforme cálculos constantes da planilha de fls. 13 
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e 334, dos autos.

De acordo com o Relatório da CGU, o Plano de Trabalho referente ao 
Convênio objeto da presente ação foi aprovado em desacordo com o art.2º, §1º, da 
IN Nº 01/97, do Tribunal de Contas da União, e com o art.6º, inciso X, da Lei 
8.666/93, haja vista que o projeto básico apresentado não possibilitou a perfeita 
quantificação  dos  materiais  e  serviços,  razão  pela  qual  foi  insuficiente  para 
caracterizar com nível de precisão adequada a obra conveniada.

Nesse passo, as maiores deficiências verificadas no projeto básico estão 
relacionadas  com  os  estudos  técnicos  preliminares  e  com  os  projetos  de 
engenharia, que resultaram em uma inadequada avaliação do custo da obra.

Aponta que, após análise das planilhas orçamentárias que integravam o 
Edital de Tomada de Preços nº 007/2001, verificou-se uma série de falhas: a) 
orçamento mal elaborado; b) erro na totalização do custo da obra pela Secretaria 
da  Justiça  e  da  Cidadania  do  Piauí;  c)  existência  de  preços  unitários 
incompatíveis com o SINAPI, com o mercado local e com os próprios preços do 
órgão; e. d) quantidades previstas incompatíveis com as quantidades executadas. 

Em razão disso, apurou-se um prejuízo total na execução do Convênio, 
na ordem de R$ 221.849,52(quadro constante à fl.334), sendo que destes,  R$ 
74.378,17 devem ser restituídos ao Tesouro Nacional (oriundos de recursos 
do Convênio), e R$ 147.471,35, ao Tesouro Estadual (recursos provenientes 
do Governo do Estado do Piauí), conforme quadro constante às fls.334/335.

Como já explicitado acima (item 3), o responsável pela elaboração das 
planilhas  foi  ARINO  ARTANHÃ,  o  qual  também  subscreveu  os  termos  de 
recebimento e de aceitação da obra  (fls. 79 e 80, nesta ordem); por meio do 
primeiro termo, juntamente com JOÃO ALVES DE MORA FILHO, atestou que a 
ENGENE executou os serviços referentes à Reforma e Ampliação da Penitenciária 
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Feminina de Teresina, conforme Contrato nº 016/2001, de acordo com as normas 
e  especificações  da  obra;  através  do  segundo  termo,  atestou  que  os  serviços 
constantes no plano de trabalho foram executados, de acordo com os projetos e 
especificações,  atendendo  aos  padrões  normais  exigidos,  em  conjunto  com 
EDUARDO MARTINS THOMÉ e JOÃO ALVES DE MOURA FILHO.

De se ver que os requeridos, acima mencionados, foram incumbidos de 
promover, sob a presidência de Eduardo Martins Thomé, a inspeção técnica nas 
obras de Reforma e Ampliação da Penitenciária Feminina de Teresina, objeto do 
Convênio nº 13/2001(fl. 80).

Em sua defesa, o requerido ARINO ARTANHÃ assevera que não houve 
serviços pagos e não executados ou serviços realizados e não pagos, e sim, troca 
de  serviços  com  custo  equivalente,  de  comum  acordo  entre  os  contratantes, 
embora não oficializada mediante aditivo.

Tal  implica  dizer  que,  realmente,  serviços  previstos  não  foram 
realizados, por terem sido substituídos por outros não constantes do plano de 
trabalho, sem anuência do Ministério da Justiça, decorrendo daí, a irregularidade 
dos pagamentos efetuados e a discrepância entre os quantitativos constantes das 
planilhas  e  aqueles  efetivamente  executados,  por  falha  na  fiscalização  do 
convênio.

Por  sua  vez,  EDUARDO  THOMÉ,  engenheiro  representante  do 
Ministério  da  Justiça  no  decorrer  da  execução  do  convênio,  defende-se, 
sustentando que sua obrigação consistia tão-somente em verificar o cumprimento 
das etapas da obra, pois sua responsabilidade estava limitada à supervisão de 
sua evolução física.

Entretanto, não há lógica no argumento, pois, conforme dito acima, o 
requerido, além de ser o Presidente da comissão encarregada de realizar inspeção 
técnica na obra de  que se  trata,  assinou o  respectivo  termo de  aceitação do 
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Departamento  Penitenciário  Nacional  (DEPEN),  juntamente  com  ARINO 
ARTANHÃ DE ARAÚJO e JOÃO ALVES DE MOURA FILHO, estes, na condição de 
membros.

De conseguinte, não poderia subscrever tal documento, atestando que a 
obra  havia  sido  executada  conforme  o  plano  de  trabalho,  os  projetos  e  as 
especificações  técnicas  preestabelecidos,  sem  que,  de  fato,  tivesse  feito  tal 
verificação, assumindo, assim, com sua postura o risco de acarretar graves danos 
ao erário, como de fato sucedeu.

Importa destacar que o demandado, sendo engenheiro e representante 
legal do Ministério da Justiça, no âmbito do convênio, deveria ter atuado com 
maior  cautela  e  responsabilidade  quando  do  exercício  de  seu  dever  de 
fiscalização, todavia, o que se constatou foi o total menosprezo para com suas 
obrigações funcionais, como representante do órgão convenente.

Nessas  condições,  tal  conduta  resultou  por  favorecer  a  empresa 
ENGENE e seu representante legal, e, de outro lado, lesionou o erário, não sendo 
possível  dela  ser  dissociado  o  dolo  de ser  conivente  com as  inúmeras 
irregularidades detectadas na obra, na medida em que deixou de reportá-las ao 
Ministério da Justiça.

Digno de nota, ainda, que o referido demandado recebeu diárias para 
sua  hospedagem  em  Teresina,  por  parte  da  Secretaria  de  Justiça  Estadual, 
evidenciado, assim, que sua atuação na supervisão da obra foi direcionada, em 
detrimento do órgão que então representava, fato que provocou, inclusive, sua 
demissão  dos  quadros  do  Ministério  da  Justiça,  após  apuração  de  sua 
responsabilidade em procedimento administrativo disciplinar (fls.1164/1181).

 
Já o demandado JOÃO ALVES DE MOURA FILHO, argumenta que não 

pode  ser  responsabilizado  pela  irregularidade  em  comento  porque  quando 
ingressou na SEJUS-PI, já havia declaração do então Secretário de Justiça do 
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Piauí, datada de 23/05/2002, atestando a conclusão do objeto do convênio nº 
013/2001(fl.71).

 
Embora seja inconteste que os termos de recebimento e de aceitação da 

obra somente foram assinados pelo requerido nos dias 6 e 7 de agosto (fls.79 e 
80),  quando  a  obra  já  havia  sido  recebida  pelo  então  gestor  da  SEJUS, 
FRANCISCO  ANTÔNIO  PAES  LANDIM  FILHO  (fl.71),  isto  não  o  exime  de 
responsabilidade pela irregularidade entelada, considerando que lhe cabia, como 
engenheiro da SEJUS, o dever de fiscalizar, com precisão, se o objeto do convênio 
havia sido executado nos termos do instrumento contratual, não se admitindo, 
por óbvio, que desse o seu ateste e aceite, confiando no prévio recebimento da 
obra pelo gestor do citado órgão, à época, sem que, antes,  tivesse se assegurado, 
pessoalmente, de que a obra havia sido finalizada conforme o contratado.

 
Portanto, se houve pagamento por serviços não executados, resta claro 

que os demandados acima citados, incumbidos de fiscalizar a obra, concorreram, 
de  forma decisiva,  para que tal  prejuízo se  concretizasse,  de  sorte  que outra 
conclusão  não  há  senão  de  que  atuaram  dolosamente  com  a  finalidade  de 
negligenciar o ato de fiscalização da obra.

Ressalto que não prospera a tese levantada por JOÃO ALVES com o fim 
de se eximir de qualquer responsabilidade pelas impropriedades ora analisadas: 
sua  absolvição  nos  autos  da  ação  penal  de  nº  0000941-61.2010.4.01.4000 
(fls.2815/2826  –  2797/2811),  que  trata  de  irregularidades  na  aplicação  de 
recursos  federais  oriundos  do  convênio  n.007/2000,  firmado  entre  a  União 
(Ministério da Justiça) e o Estado do Piauí (Secretaria de Justiça e Cidadania), 
destinados à edificação da Penitenciária de Teresina (“Irmão Guido”), não possui 
qualquer nexo de causalidade com os fatos discutidos nesta ação, que envolvem a 
edificação de penitenciária distinta.

Ademais,  em  face  da  independência  das  instâncias,  é  plenamente 
possível a condenação por ato de improbidade administrativa, ainda que outra 
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tenha sido a conclusão de procedimento penal, mormente se considerarmos que, 
no âmbito cível  é possível  a imputação de ato de improbidade na modalidade 
culposa, nos casos previstos no art. 10 da Lei nº 8.429/92.

No que refere aos gestores da Secretaria de Justiça do Estado do Piauí, 
não  é  demais  ressaltar  que  lhes  incumbia,  precipuamente,  zelar  pela  boa  e 
regular  aplicação  dos  recursos  que  estavam  a  seu  dispor,  cujos  dispêndios 
autorizaram, sem que, no entanto, tivessem exigido ou recebido a contrapartida 
dos serviços contratados, de forma que se efetuaram pagamentos por serviços 
não executados ou pagaram por serviços com preços superfaturados, não podem 
se furtar de arcar com os prejuízos daí decorrentes, pois restou evidente que não 
questionaram,  no  momento  oportuno,  os  preços  contidos  nas  planilhas 
orçamentárias que integraram o edital de tomada de preços nº 007/2001, donde 
resultou  a  avaliação  errônea  do  custo  total  da  obra  e,  em  consequência,  o 
pagamento indevido à empresa executora da obra.

Convém registrar que, no decorrer da execução da obra, a SEJUS-PI 
teve como gestores THEMÍSTOCLES DE SAMPAIO PEREIRA FILHO, no período 
de 03/02/1999 a 19/11/2001; WILSON NUNES BRANDÃO, entre 21/11/2001 
e  07/04/2002,  e,  por  fim,  FRANCISCO  ANTÔNIO  PAES  LANDIM,  no 
interregno de 08/04/2002 até 09/12/2002.

Constata-se que os dois primeiros demandados ocuparam o cargo de 
Secretário de Justiça e Cidadania do Estado do Piauí durante o maior período de 
execução  da  obra  conveniada,  enquanto  que  FRANCISCO  ANTÔNIO  PAES 
LANDIM  FILHO encontrou  a  obra  em  sua  fase  final,  é  dizer,  a  partir  de 
08/04/2002 até 27/04/2002, termo final este que coincidiu com o fim do período 
de vigência do convênio (fls.60 e 315).

Deste  modo,  embora  FRANCISCO  ANTÔNIO  LANDIM  FILHO  não 
estivesse  à  frente  da  administração  da  SEJUS/PI  quando  da  elaboração  do 
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orçamento  da  obra  (as  planilhas  orçamentárias,  elaboradas  por  ARINO 
ARTANHÃ, remontam à data de 13/02/2000 - fls.182/190), e, de conseguinte, 
quando do superfaturamento de preços, evidenciado nos preços constantes das 
planilhas mencionadas, época em que o gestor da SEJUS-PI era THEMÍSTOCLES 
SAMPAIO PEREIRA FILHO, e, ainda, mesmo diante do fato de inexistir qualquer 
prova de que ele tenha ordenado pagamento de serviços no decorrer da execução 
da obra (não há cheque, recibo ou empenho assinado por ele), diversamente do 
que sucedeu com os demais gestores, THEMÍSTOCLES e WILSON, não se pode 
olvidar que ele subscreveu o termo de aceitação final da obra e o relatório de 
cumprimento de seu objeto em 23/05/2002 - ou seja, pouco tempo depois de 
assumir o cargo, em 08/04/2002 - quando atestou sua conformidade com as 
especificações técnicas exigidas e com o plano de trabalho previamente aprovado 
pelo Ministério da Justiça (DEPEN); posteriormente, sobreveio a assinatura do 
termo de aceitação da obra por EDUARDO THOMÉ, ARINO ARTANHÃ e JOÃO 
ALVES DE MOURA FILHO, em 7 de agosto de 2002, e, por fim, o Parecer DEPEN 
nº 109/2002 (fls.60/61), datado de 20/08/2002, pela execução do convênio de 
acordo com o plano de trabalho. 

Ora,  não  se  discute  que  competia  aos  demandados  –  gestores  da 
SEJUS-PI e integrantes da comissão incumbida de realizar a inspeção técnica na 
obra, por dever de ofício, fiscalizar o cumprimento do pactuado ou pelo menos se 
inteirar  da  real  execução  física  da  obra,  já  recebida  pelo  gestor  anterior,  em 
virtude dos poderes inerentes aos cargos que ostentavam, ao tempo dos fatos em 
comento,  seja  enquanto  ordenadores  de  despesas  (no  caso,  THEMÍSTOCLES, 
WILSON  e  PAES  LANDIM), seja  enquanto  profissionais  detentores  de 
conhecimentos  técnicos  e  nomeados  para  realizar  a  devida  verificação  da 
conclusão de cada etapa da obra(os integrantes da Comissão técnica).

Com efeito, a existência da dita Comissão técnica, ao tempo dos fatos, 
não eximia cada gestor da obrigação de se certificar, pessoalmente, acerca do 
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andamento da obra, no intuito de verificar se sua execução estava conforme o 
projeto e suas especificações técnicas, pois é certo que o grau de hierarquia do 
cargo que ocupavam lhes exigia o dever de supervisionar e acompanhar todo o 
serviço de fiscalização realizado pelos profissionais técnicos, sobretudo levando-se 
em conta o elevado montante de recursos repassados por força do Convênio, que, 
por si só, deveria ter aguçado o ânimo de cada gestor de esmiuçar todo o projeto 
básico da obra e sua execução (suas regularidades e irregularidades), a partir da 
data em que assumiram o cargo de gestor da SEJUS/PI, até quando o deixaram.

Assim,  na  vertente  hipótese,  constata-se  que  os  demandados 
THEMÍSTOCLES DE SAMPAIO PEREIRA FILHO, WILSON NUNES BRANDÃO, 
FRANCISCO ANTÔNIO PAES LANDIM FILHO, ARINO ARTANHÃ DE ARAÚJO, 
EDUARDO MARTINS THOMÉ e  JOÃO ALVES DE MOURA FILHO  não podem 
ser isentados de responsabilidade pelos prejuízos causados ao erário, no valor 
acima mencionado, em decorrência da fiscalização inadequada e ineficiente da 
obra, que resultou em pagamentos sem a correspondente prestação dos serviços, 
condutas estas que não se coadunam com os princípios que devem nortear a 
atuação de quem administra recursos públicos ou tem o dever de impedir sua 
aplicação  irregular,  o  que  poderia  ter  sido  feito  mediante  a  competente 
fiscalização de todo o processo que resultou na elaboração do orçamento da obra, 
bem como da execução física desta.

Portanto, ficou extreme de dúvidas que a conduta dos requeridos foi 
imbuída de dolo para favorecer a empresa ENGENE e seu sócio-gerente, que, de 
sua vez, ao se beneficiarem das ilegalidades, enriqueceram-se, de forma ilícita.

Diante destas considerações, é de concluir que os gestores da SEJUS-
PI,  THEMÍSTOCLES DE SAMPAIO PEREIRA e WILSON NUNES BRANDÃO e 
FRANCISCO ANTÔNIO PAES LANDIM FILHO,  assim como os integrantes da 
Comissão  técnica,  ARINO  ARTANHÃ  DE  ARAÚJO,  EDUARDO  MARTINS 
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THOMÉ e  JOÃO  ALVES  DE  MOURA  FILHO, praticaram  condutas  que 
afrontaram  princípios  ínsitos  à  administração  pública,  em  especial,  o  da 
moralidade,  impessoalidade  e  lealdade  às  instituições,  se  omitiram  no 
cumprimento de seus deveres, seja porque a ocorrência de superfaturamento de 
preços nas planilhas orçamentárias fraudou a licitação, seja porque a deficiência 
da  fiscalização  da  obra  provocou a  realização de  pagamentos  irregulares,  por 
serviços não executados, em claro prejuízo ao erário.

Relativamente  aos  demandados  THEMÍSTOCLES  DE  SAMPAIO 
PEREIRA FILHO e WILSON NUNES BRANDÃO  ficou evidenciado,  ainda,  que 
afrontaram a Lei nº 4.320/67, por inobservância das formalidades financeiras, 
diante da autorização de pagamentos sem a prévia comprovação da execução dos 
serviços.

Registro, por importante, que WILSON BRANDÃO, em seu depoimento 
pessoal,  não  trouxe  qualquer  esclarecimento  capaz  de  alterar  as  conclusões 
apostas pela CGU no relatório de fiscalização que embasou a presente ação.

Não restam dúvidas de que os requeridos acima, sendo detentores do 
cargo de mais alta hierarquia na estrutura administrativa da SEJUS-PI, tinham 
consciência  da  irregularidade  dos  pagamentos  ordenados,  em  violação  dos 
princípios que regem a administração pública e às regras de direito financeiro, 
contidas na Lei  4.320/64,  bem como que deles adviria  danos irreparáveis  ao 
erário.

É bom que se diga, no que respeita à responsabilidade de FRANCISCO 
ANTÔNIO  PAES  LANDIM  FILHO,  que  deriva,  exatamente,  do  fato  de  haver 
firmado o termo de aceitação da obra antes da manifestação dos profissionais 
técnicos incumbidos de fiscalizar a obra, sabendo que, além de não possuir o 
necessário conhecimento técnico exigido para tanto, recebeu a obra já na sua 
fase final, o que, por si só, demandaria maior cuidado de sua parte ao atestar seu 
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recebimento, de modo que, em assim agindo, assumiu o risco de ser reputado 
responsabilizado (no sentido amplo) pelas impropriedades que nela viessem a ser 
identificadas,  diante  da postura de  total  negligência  adotada em sua atuação 
como gestor do SEJUS/PI. 

Destarte,  verifica-se  que sua  conduta  atraiu  a  incidência  do  art.10, 
caput, e inciso II, da Lei 8.429/92, pois, ao atestar o recebimento final da obra, 
a despeito de todas as irregularidades, contribuiu para o enriquecimento ilícito da 
ENGENE e de HERBERT NAPOLEÃO. 

No  tocante  à  conduta  dos  demais  requeridos,  resta  enquadrada  no 
art.10,  caput,  e incisos VIII,  IX e XI,  e  art.11,  caput,  e  inciso I,  da Lei 
8.429/92,  razão  pela  qual  devem  responder,  solidariamente,  pelo 
ressarcimento  do  dano  causado  ao  erário,  na  importância  de 
R$221.849,52(cf. planilha de fl.334 dos autos).

Outrossim, restou patente que  os demandados THEMÍSTOCLES DE 
SAMPAIO  PEREIRA  FILHO,  WILSON  NUNES  BRANDÃO  e  FRANCISCO 
ANTÔNIO  PAES  LANDIM  FILHO,  ao  se  omitirem  quanto  ao  dever  de 
supervisionar a elaboração do orçamento do convênio ou de examinar se a obra 
estava  exatamente  conforme o  respectivo  plano  de  trabalho,  ao  ser  entregue, 
também incorreram na  prática  do  ato  de  improbidade  incrustado  no  art.10, 
caput,  inciso  XII, da  LIMP,  na  medida  em que  terminaram por  endossar  a 
regularidade do projeto básico da obra e atestar a execução desta conforme o 
previsto, legitimando, em última análise, todos os pagamentos feitos à empresa 
ENGENE  (e  em  benefício  de  seu  sócio-gerente),  embora  indevidos,  e,  de 
conseguinte,  realizados  em  detrimento  do  erário,  considerando  todas  as 
irregularidades detectadas na obra pela fiscalização da CGU. 

Sendo inconteste ainda que o promovido JOSÉ RIBAMAR NOLETO DE 
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SANTANA, na condição de Diretor Financeiro da SEJUS-PI, era o responsável pela 
autorização prévia de quaisquer pagamentos efetuados pelos gestores, também 
será responsabilizado civilmente pelas irregularidades analisadas neste  tópico, 
porquanto diretamente ligadas às suas atribuições funcionais.

De fato, não há como deixar de imputar ao requerido a prática dos atos 
de improbidade acima, já reconhecidos como praticados pelos demais requeridos 
mencionados  neste  tópico,  assim como a  prática  do  ato  ímprobo  descrito  no 
art.10, caput, e inciso XII, tendo em vista que sua conduta também contribuiu 
para o enriquecimento ilícito da empresa ENGENE e de HERBERTO NAPOLEÃO 
DO RÊGO.

Sem sombra de dúvidas, as irregularidades ora examinadas terminaram 
por beneficiar, de forma direta, a ENGENE, contratada para executar a obra e seu 
representante legal,  HERBERT COSTA NAPOLEÃO DO RÊGO,  uma vez que a 
majoração do custo global da obra pelos preços superfaturados reverteu somente 
em  proveito  deles,  assim  como  a  não  execução  dos  serviços  previamente 
constantes  no  plano  de  trabalho  e  o  recebimento  pela  contraprestação  dos 
serviços, inclusive em valor maior que o devido.

De fato, ao anuírem com a execução da obra e com o recebimento de 
numerário (inclusive a maior que o contratado), sem atender fielmente aos termos 
do contrato, tendo em vista que, ao final da obra, ainda havia serviços pendentes 
de execução, a empresa e seu representante legal agiram de forma dolosa, com a 
clara  intenção de  infringir  os  princípios administrativos  a  que estão adstritos 
também aqueles  que contratam com os  entes públicos,  bem como de  causar 
expressiva lesão ao erário.

Sendo assim, outra conclusão não há senão de que a empresa ENGENE 
e HERBERT COSTA NAPOLEÃO DO RÊGO concorreram para a prática dos atos 
de  improbidade,  já  reconhecidos  como  praticados  pelos  requeridos  acima 
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nomeados, uma vez que deles se beneficiaram, devendo, por essa razão, por eles 
responder, em atenção ao comando inserto no art.3º da Lei 8.429/92.

Contudo, não socorre a eles a alegação de que, diante das conclusões 
do relatório de fiscalização nº 573/2002 (fls.35/41) e do recebimento da obra pelo 
Ministério da Justiça, o objetivo do convênio fora atingido.

Com efeito, da leitura do citado documento, infere-se que, à época (12 
de  novembro  de  2002),  a  Corregedoria-Geral  da  União  no  Piauí  indicou  a 
ocorrência de algumas das irregularidades em comento - serviços não realizados 
de acordo com o plano de trabalho aprovado pelo DEPEN, preços contratados 
acima da média do mercado, orçamento inadequado - sugerindo a devolução da 
quantia de R$ 119.610,46 ao erário público (fl.41).

De  se  ver,  portanto,  que  a  conduta  da  empresa  ENGENE  e  de 
HERBERT  COSTA  NAPOLEÃO  DO  RÊGO  também  se  amolda  aos  atos  de 
improbidade  previstos  no  art.  10,  caput,  e  incisos  VIII,  IX e XI,  e  art.11, 
caput, e inciso I, da Lei 8.429/92.

Destarte,  devem  responder  pelos  prejuízos  causados  ao  erário  no 
montante de R$ 221.849,52 (cf. planilha de fl.334), de forma solidária, com 
os demandados susonomeados.

A toda evidência, em todos os casos de enriquecimento ilícito e prejuízo 
ao  erário,  haverá  violação  de  princípios  da  Administração  Pública,  como 
consequência lógica.

Portanto, quando o Legislador pensou a gradação de penalidades da Lei 
de Improbidade, não visou sua aplicação sempre cumulativa, mas, sim, prevendo 
uma escalada de gravidade.

No caso, portanto, os réus devem ser responsabilizados pelas condutas  
mais graves que provocaram prejuízo ao erário (art.10).
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De conseguinte, apenas as sanções do art.12, II, da Lei 8.429/92 serão 
aplicáveis.

 

5)  Impropriedades  na  fase  de  liquidação/pagamento  da  despesa 
(item      b.9,  fls.335/336,  do  relatório  da  CGU);  Não  comprovação  do   
recolhimento da retenção do INSS sobre a mão de obra (item b.10., fls.336, 
do relatório da CGU); Não desconto do valor destinado para a caução em 
notas fiscais de serviços da ENGENE(item b.11., fl.336, do relatório da CGU); 
Pagamentos  antecipados  (item  b.12,  fls.336/337,  do  relatório  da  CGU); 
Transferência indevida de recursos da conta específica do convênio (item 
b.13, fls.337/338, do relatório da CGU)

 

Na inicial, o MPF atribui aos demandados THEMÍSTOCLES SAMPAIO 
PEREIRA FILHO, enquanto gestor da SEJUS-PI e à JOSÉ RIBAMAR NOLETO DE 
SANTANA,  todas as irregularidades acima descritas,  enquanto que à  WILSON 
NUNES BRANDÃO, também gestor da SEJUS-PI, as mesmas irregularidades, com 
exceção daquela contida no item b.13., que diz com a transferência indevida de 
recursos da conta específica do convênio.

Dentre as impropriedades detectadas pelo Relatório da CGU na fase de 
liquidação  da  despesa,  citem-se:  a)  falta  de  atesto  em  nota  fiscal,  em 
desobediência  à  Lei  4.320/67  (quadro  de  fls.335);  b)  falta  de  indicação  do 
Convênio  em  notas  fiscais  (fl.335),  contrariando  a  IN  nº  01/97;  c)  falta  de 
destaque e retenção do INSS, contrariando IN Conjunta SRF/INSS; d) planilha de 
medição com data posterior ao da nota fiscal de serviços; e) pagamento através do 
Banco do Estado do Piauí; f) despesa comprovada além do contrato.

Considerando-se a data de emissão das notas fiscais,  verifica-se que 
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tais  irregularidades  foram  levadas  a  efeito  no  decorrer  da  administração  de 
THEMÍSTOCLES  SAMPAIO  PEREIRA  FILHO  (03/02/99  a  19/11/2001)  e  de 
WILSON NUNES BRANDÃO (21/11/2001 a 07/04/2002), porquanto ordenadores 
das despesas ao tempo dos fatos.

Sem sombra de dúvidas, a atuação dos requeridos no exercício de suas 
funções, enquanto estritamente relacionadas com a administração dos recursos 
financeiros da entidade pública e movimentação dos valores da conta específica 
do convênio, é totalmente reprovável, por estar totalmente dissociada do quanto 
prescrito  na Lei  que trata  das finanças públicas,  a  qual,  se  presume,  ser  de 
conhecimento do gestor.

O mesmo se diga quanto à Lei Previdenciária, da qual os requeridos se 
descuraram.

No caso, a não comprovação do recolhimento da retenção do INSS sobre 
a  mão-de-obra  ficou  patente  diante  da  não  apresentação  das  guias 
correspondentes  da  contribuição  para  o  INSS,  relativamente  ao  serviço  por 
empreitada  de  mão-de-obra  para  execução  da  reforma  e  ampliação  da 
Penitenciária.

E, ao contrário do que tentar fazer crer o requerido WILSON BRANDÃO, 
eventual juntada posterior  de tais documentos não afasta o dano causado ao 
órgão previdenciário, à época em que exigível o recolhimento, fato que, por si só, 
afasta a tese de que o fato representaria mera irregularidade, tanto que previsto, 
na Lei de regência, como ato de improbidade administrativa. 

Por sua vez, a ausência de retenção de dois por cento do valor da nota 
fiscal de serviços, a título de caução, no ato do pagamento das faturas emitidas 
pela ENGENE, para ser devolvida até trinta dias após o recebimento da obra pela 
contratante, infringe a cláusula nona do instrumento contratual firmado entre as 
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partes (nº 16/2001, fls.107/109), que os gestores se obrigaram a cumprir, tendo 
sido constatada em diversas notas fiscais, listadas no quadro de fl.335 (nºs 1171, 
1173, 1180, 1183, 1310, 1314, 1321, 1322, 1325 e 1337), emitidas no decorrer 
da gestão dos requeridos THEMÍSTOCLES DE SAMPAIO e WILSON BRANDÃO, 
resultando, pois, num montante de  R$ 8.486,18, pago a maior, em benefício 
da dita empresa.

Já a realização de pagamentos antecipados restou demonstrada diante 
da constatação de que as planilhas de medições foram emitidas após a quitação 
das faturas, pois suas datas eram posteriores à data de emissão das notas fiscais 
respectivas, quando deveria ser o contrário, ou seja, anteceder à data constante 
na nota fiscal comprobatória do pagamento,  a fim de estarem conforme a Lei 
4.320/67.  Mais uma vez,  os eventos aconteceram na gestão dos demandados 
acima referidos.

Outrossim, foi possível verificar a movimentação de valores do convênio 
fora da conta específica do Convênio (em conta do Banco do Estado do Piauí), que 
era mantida no Banco do Brasil,  uma vez que diversos saques foram realizados, 
da  aludida  conta,  mediante  cheques  (v.  quadro  de  fl.337),  pela  ENGENE, 
tornando induvidosa a transferência irregular do numerário depositado na conta 
recebedora  de  recursos,  na  importância  de  R$  958.646,32,  de  onde, 
exclusivamente,  deveriam se  originar  os  pagamentos.  Segundo  o  relatório  da 
CGU, a irregularidade foi detectada em valores expressivos somente na gestão do 
requerido THEMÍSTOCLES FILHO.

Digno  de  nota,  ainda,  a  comprovação  de  que  a  ENGENE recebeu a 
importância de R$1.208.012,87 (fl.337, parte final), embora o total de recursos 
transferidos ao Convênio tenha atingido apenas a quantia de R$ 1.060.905,82 
(resultante do somatório de R$ 920.335,50, repassados pelo Governo Federal + 
R$ 102.259,50, referente à contrapartida do Governo do Estado do Piauí + R$ 
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38.310,82, resultante de aplicação financeira dos recursos). 

Assim,  a  diferença  de  R$  147.107,05  indica  ser  resultado  de  uma 
contrapartida do Governo Estadual maior que a pactuada, sendo atribuível, nesse 
ponto,  apenas  ao  requerido  THEMÍSTOCLES  DE  SAMPAIO  PEREIRA,  que 
celebrou o contrato e ao demandado JOSÉ RIBAMAR NOLETO DE SANTANA, 
Diretor Financeiro, ao tempo do fato.

Por  questões de lógica,  resta  evidenciado que o requerido acima,  na 
condição de Diretor Financeiro da SEJUS/PI, também deve responder civilmente 
pelas  demais  irregularidades  analisadas  neste  tópico,  porquanto  diretamente 
ligadas às suas atribuições funcionais.

Com efeito, não é crível que os requeridos, sendo detentores de cargos 
de maior estatura na administração da SEJUS-PI, não estivessem cientes de que 
estavam obrigados a  cumprir  o  quanto  prescrito  na  legislação  pertinente  (Lei 
n.4.320/64) e a observar os princípios contábeis quando da execução financeira e 
orçamentária do aludido órgão, de modo que não é possível afastar a conclusão 
de que a conduta deles, seja Secretário, seja Diretor Financeiro, foi deliberada e 
consciente para malferir a lei, os princípios administrativos que devem reger a 
atuação daquele que gerencia verbas públicas, bem como para provocar dano ao 
erário,  na  medida  em que  propiciou  o  pagamento  de  numerário  superior  ao 
contratado,  à  empresa  ENGENE  (e  em  favor  de  seu  representante  legal, 
HERBERT  NAPOLEÃO  DO  RÊGO),  inclusive,  por  serviços  que  não  foram 
ultimados.

Contrariamente ao que sustenta a defesa de WILSON BRANDÃO, não 
há que falar em mera falha formal se a conduta do agente público se adéqua aos 
termos da Lei 8.429/92 e o ato ímprobo resultou, exatamente, da execução do 
objeto  conveniado  em  desconformidade  com  o  plano  de  trabalho  ou  com  o 
instrumento contratual, embora as contas do convênio tenham sido aprovadas 
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pelo TCU.
Registro, por oportuno, que, segundo o art. 21, da Lei 8.429/92, verbis: 

[“A aplicação das sanções previstas  nesta lei  independe :  I  -  da aprovação ou  
rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de  
Contas; II – da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou  
pelo  Tribunal  ou Conselho  de  Contas”].  É cediço  que as decisões da Corte  de 
Contas não vinculam o judiciário. Portanto, eventual aprovação das contas do 
convênio  não  impede  a  condenação  dos  requeridos  por  ato  de  improbidade 
administrativa,  uma vez  que  as  instâncias  são  independentes.  Nesse  sentido: 
TRF-1ª Região,  AC 2009.37.01.002567-7 / MA, Relator JUIZ FEDERAL KLAUS 
KUSCHEL, julgado em 16/02/2016, e-DJF1 de 26/02/2016.

Resta,  afastada,  pois,  a  pretensão  do  demandado  de  eximir  de 
responsabilidade pelas irregularidades, sob o argumento de que teve as contas 
aprovadas pelo TCU.

Dessa feita, verifico que a conduta dos demandados  THEMÍSTOCLES 
DE  SAMPAIO  PEREIRA,  WILSON  NUNES  BRANDÃO  e  JOSÉ  RIBAMAR 
NOLETO DE SANTANA se amolda aos atos de improbidade, insertos no art.11, 
caput,  e inciso I,  e no art.10,  caput,  e incisos VI, IX e XI,  todos da LIA, 
devendo ser salientado, ainda, que a atuação de THEMÍSTOCLES DE SAMPAIO 
PEREIRA e JOSÉ RIBAMAR NOLETO DE SANTANA também atraiu a incidência 
do  ato  de  improbidade  incrustado  no  art.  10,  caput,  inciso  XII,  por  haver 
favorecido o enriquecimento ilícito da empresa executora da obra e de seu sócio-
gerente, HERBERT NAPOLEÃO, em virtude de terem recebido pagamento a maior 
pela contraprestação do serviço, consoante dito alhures.

Como corolário,  THEMÍSTOCLES, WILSON e JOSÉ RIBAMAR devem 
ser  obrigados  a  restituir  ao  erário,  de  forma  solidária,  a  quantia  de  R$ 
8.486,18, ao passo que THEMÍSTOCLES e JOSÉ RIBAMAR, também deverão 
fazê-lo, solidariamente, no tocante ao montante de R$ 147.107,05.
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Ressalte-se  que,  nas  irregularidades  tratadas  neste  tópico,  não  se 
vislumbra  a  atuação  do  demandado  FRANCISCO  ANTÔNIO  PAES  LANDIM 
FILHO, pois, consoante já dito, somente ocupou o cargo de gestor da SEJUS-PI 
em  08/04/2002,  perto  do  fim  da  vigência  do  convênio  (27/04/2002),  não 
havendo provas de seu envolvimento nos fatos em comento, especialmente, por 
não haver efetuado pagamentos durante a execução do convênio.

Sob outra ótica, conclui-se que a empresa ENGENE e seu representante 
legal,  HERBERT  NAPOLEÃO DO  RÊGO,  ao  aceitarem  o  pagamento  irregular 
(assim considerado porque superior àquele constante no instrumento contratual 
e efetivado de forma antecipada, sem que sequer tenham executado a obra em 
sua integralidade), e indevido (em decorrência da ausência de retenção de dois 
por  cento  do  valor  da  nota  fiscal  de  serviços,  a  título  de  caução,  no  ato  do 
pagamento das faturas que emitiu), tendo consciência de tais desvios, agiram, de 
forma dolosa, em conjunto com os demais, concorrendo para sua prática, e deles 
se beneficiaram.

De modo preciso,  os requeridos agiram dolosamente,  com a vontade 
livre  e  consciente  de  violar  princípios  inerentes  à  Administração  Pública,  em 
especial, o da legalidade, por violação das leis de direito financeiro e da Lei de 
Licitações, vindo a causar evidente prejuízo ao erário.

Nesse  contexto,  devem  ser  responsabilizados  pelos  mesmos  atos  de 
improbidade  imputados  aos  requeridos  susomencionados,  a  teor  do  que 
preleciona  o  art.3º  da  Lei  nº  8.429/92,  verbis:  “As  disposições  desta  lei  são  
aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou  
concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer  
forma direta ou indireta”.

Configurada, pois, a prática dos atos de improbidade catalogados no 
art.11, caput, e inciso I, e art.10, caput, e incisos VI, IX e XI, todos da LIA, 
pela ENGENE e seu representante legal, de sorte que também deverão ressarcir 
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ao erário, na importância correspondente aos valores recebidos, indevidamente, é 
dizer, de R$ 8.486, 18, de forma solidária com os requeridos THEMÍSTOCLES 
FILHO,  WILSON  BRANDÃO  e  JOSÉ  RIBAMAR  DE  SANTANA,  e  de  R$ 
147.107,05,  solidariamente  com  os  demandados  THEMÍSTOCLES  DE 
SAMPAIO PEREIRA FILHO, JOSÉ RIBAMAR NOLETO DE SANTANA.

A toda evidência, em todos os casos de enriquecimento ilícito e prejuízo 
ao  erário,  haverá  violação  de  princípios  da  Administração  Pública,  como 
consequência lógica.

Portanto, quando o Legislador pensou a gradação de penalidades da Lei 
de Improbidade, não visou sua aplicação sempre cumulativa, mas, sim, prevendo 
uma escalada de gravidade.

No caso, portanto, os réus devem ser responsabilizados pelas condutas  
mais graves que provocaram prejuízo ao erário (art.10).

De conseguinte, apenas as sanções do art.12, II, da Lei 8.429/92 serão 
aplicáveis.

 
6. Incompatibilidade entre os quantitativos de serviços constantes 

nas  planilhas  orçamentárias  e  os  quantitativos  executados  (item  b.15, 
fl.340); 

 
O Parquet aponta como responsáveis pelas irregularidades em questão 

os  demandados  ARINO  ARTANHÃ  DE  ARAÚJO,  JOÃO  ALVES  DE  MOURA 
FILHO e EDUARDO MARTINS THOMÉ, respectivamente, arquiteto e engenheiro 
da SEJUS-PI, e engenheiro do Ministério da Justiça, tendo em vista que foram 
encarregados de promover a inspeção técnica nas obras da reforma e ampliação 
da Penitenciária Feminina (fl.80).

Aduz que a  equipe  de  auditagem constatou,  durante a  execução do 
Convênio  nº  13/2001,  que  alguns  serviços  constantes  nas  planilhas 
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orçamentárias da empresa ENGENE (fls.261/270), que saiu vencedora na tomada 
de  preços  nº  007/2001,  foram  realizados  em  quantitativo  maior  que  o 
inicialmente previsto no orçamento.

As celas,  previstas para serem de lajes  de  concreto aparente,  foram 
executadas pré-moldadas, chapiscadas, rebocadas e pintadas, resultando num 
acréscimo de 581m2 nos serviços previstos nos itens 4.6(laje pré-moldada nos 
demais ambientes), 12.1(reboco de forro), 12.2, 13.3(látex com massa, paredes 
internas e forro),  da planilha,  e na exclusão de seu item 4.5(laje  de concreto 
armado aparente nas celas); o muro chapiscado, rebocado e pintado, de 205m2 e 
4m de altura (item 14.2), foi efetivamente construído com 210m de extensão e 
altura média de 2,70m, ou seja, 567m2 de muro, que resultou num acréscimo de 
362m2 nesse item.

Em razão disso, os acréscimos de serviços em relação aos constantes 
na planilha orçamentária resultaram em R$ 56.770,38 (tabela de fl.340).

Com efeito,  na hipótese,  não é  possível  deixar  de  responsabilizar  os 
requeridos  pelas  irregularidades  em  comento,  nem  afastar  a  ilação  de  que 
atuaram com dolo no desempenho de suas funções, na medida em que deixaram 
de fazer o mínimo que deles era esperado como detentores dos conhecimentos 
técnicos necessários para realizar, com minudência, a fiscalização das obras, de 
forma que, assim agindo, menosprezaram princípios básicos da administração, 
sobremaneira,  o  da  moralidade  e  o  da  lealdade  às  instituições,  vindo,  em 
consequência, a atestar o recebimento da obra em conformidade com o plano de 
trabalho, embora tenha ocorrido exatamente o inverso, em detrimento do erário 
federal e estadual.

Como corolário, os serviços acrescidos à obra, dissociados da planilha 
orçamentária inicial, atingiram a quantia de R$ 56.770,38, equivalente ao dano 
ocasionado ao erário, a ser ressarcido e suportado pelos demandados, de forma 
solidária.

No caso, a conduta dos requeridos adéqua-se, perfeitamente, aos atos 
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de improbidade previstos no art.11, caput, e inciso I, e art.10, caput, e inciso 
IX, da Lei 8.429/92. 

A toda evidência, em todos os casos de enriquecimento ilícito e prejuízo 
ao  erário,  haverá  violação  de  princípios  da  Administração  Pública,  como 
consequência lógica.

Portanto, quando o Legislador pensou a gradação de penalidades da Lei 
de Improbidade, não visou sua aplicação sempre cumulativa, mas, sim, prevendo 
uma escalada de gravidade.

No caso, portanto, os réus devem ser responsabilizados pelas condutas  
mais graves que provocaram prejuízo ao erário (art.10).

De conseguinte, apenas as sanções do art.12, II, da Lei 8.429/92 serão 
aplicáveis.

 
DISPOSITIVO
 
Ante  o  exposto,  JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  o  pedido 

formulado na inicial, na forma do art. 487, I, CPC, para o fim de condenar:
 
1)THEMÍSTOCLES SAMPAIO PEREIRA FILHO nas sanções do art.12, 

inciso  II,  da  Lei  8.429/92,  em  consequência  do  cometimento  das  infrações 
capituladas no art.10,  caput, e incisos VI, VIII, IX, XI e XII, e art. 11,  caput, e 
inciso I, da Lei nº 8.429/92;

2) WILSON  NUNES  BRANDÃO,  nas  sanções  do  art.  12,  II,  da  Lei 
8.429/92, em consequência do cometimento das infrações capituladas no art.10, 
caput,  e  incisos  VI,  VIII,  IX,  XI  e  XII,  e  art.11,  caput,  e  inciso  I,  da  Lei  nº 
8.429/92;

3) FRANCISCO ANTÔNIO PAES LANDIM FILHO, nas sanções do art. 
12, II, da Lei 8.429/92, em consequência do cometimento da infração capitulada 
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no art.10, caput, e inciso XII, da Lei nº 8.429/92;
4)  MARCO  AURÉLIO  MAIA,  LARISSA  GONÇALVES  MENDES  DE 

CARVALHO e CORRENTINO DE OLIVEIRA LIMA, nas sanções do art. 12, II, da 
Lei  8.429/92,  em consequência  do cometimento  das infrações capituladas no 
art.10, caput, e inciso VIII, e art.11, caput, e inciso I, da Lei nº 8.429/92;

5)  ARINO ARTANHÃ DE ARAÚJO, nas sanções do art. 12, inciso II, da 
Lei  8.429/92,  em consequência  do cometimento  das infrações capituladas no 
art.10, caput, e incisos VIII, IX e XI, e art.11, caput, e inciso I, da Lei nº 8.429/92;

6)EDUARDO MARTINS THOMÉ, nas sanções do art. 12, inciso II, da 
Lei 8.429/92, em consequência do cometimento das infrações capituladas no art. 
10, caput, e incisos VIII, IX e XI, e art.11, caput, e inciso I, da Lei nº 8.429/92;

7)JOÃO ALVES DE MOURA FILHO, nas sanções do art. 12, inciso II, 
da Lei 8.429/92, em consequência do cometimento das infrações capituladas no 
art.  10,  caput,  e  incisos  VIII,  IX  e  XI,  e  art.11,  caput,  e  inciso  I,  da  Lei  nº 
8.429/92;

8)JOSÉ RIBAMAR NOLETO DE SANTANA,  nas sanções  do  art.  12, 
inciso  II,  da  Lei  8.429/92,  em  consequência  do  cometimento  das  infrações 
capituladas no art. 10,  caput, e incisos VI, VIII, IX, XI e XII, e art.11,  caput, e 
inciso I, da Lei nº 8.429/92;

9)ENGENE  –  Engenharia  do  Nordeste  Ltda  e  HERBERT  COSTA 
NAPOLEÃO DO RÊGO,  nas sanções do art. 12, inciso II, da Lei 8.429/92, em 
consequência  do  cometimento  das  infrações  capituladas  no  art.  10,  caput,  e 
incisos VI, VIII, IX e XI, e art.11, caput, e inciso I, da Lei nº 8.429/92.

Na  dosimetria  das  sanções  por  improbidade,  APLICO  aos  RÉUS  as 
seguintes sanções:

 

Para  THEMÍSTOCLES SAMPAIO PEREIRA FILHO, fica  CONDENADO 
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em:

 

a) ressarcimento  integral  dos  prejuízos  causados,  da  seguinte 
forma:

a.1)  à  UNIÃO e  ao Governo do Estado do Piauí,  no valor  de  R$ 
221.849,52 (duzentos e vinte e um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e 
cinqüenta e dois centavos),  nos termos da fundamentação supra,  de forma 
solidária  com  os  demandados  WILSON  NUNES  BRANDÃO,  FRANCISCO 
ANTÔNIO  PAES  LANDIM  FILHO,  JOSÉ  RIBAMAR  NOLETO  DE  SANTANA, 
ARINO ARTANHÃ DE ARAÚJO, JOÃO ALVES DE MOURA FILHO, EDUARDO 
MARTINS  THOMÉ,  ENGENE  –  ENGENHARIA  DO  NORDESTE  LTDA  e 
HERBERT  COSTA  NAPOLEÃO  DO  RÊGO,  em  razão  das  irregularidades 
listadas nos itens b.8 e b.14, do relatório da CGU; 

a.2)  ao  erário  estadual,  no  montante  de  R$  8.486,18(oito  mil, 
quatrocentos  e  oitenta  e  seis  reais  e  dezoito  centavos),  nos  termos  da 
fundamentação  supra,  de  forma  solidária  com WILSON NUNES BRANDÃO, 
JOSÉ  RIBAMAR  NOLETO  DE  SANTANA,  ENGENE  –  ENGENHARIA  DO 
NORDESTE LTDA e HERBERT COSTA NAPOLEÃO DO RÊGO,  em razão  da 
irregularidade descrita no item b.11, do relatório da CGU;

a.3) ao erário estadual,  na importância de R$  147.107,05 (cento e 
quarenta e sete mil,  cento e sete reais e  cinco centavos),  nos termos da 
fundamentação  supra,  de  forma solidária  com  JOSÉ RIBAMAR NOLETO DE 
SANTANA,  ENGENE  –  ENGENHARIA  DO  NORDESTE  LTDA  e  HERBERT 
COSTA NAPOLEÃO DO RÊGO, em razão da irregularidade consistente em 
transferência de numerário referente à contrapartida do Estado do Piauí, em 
valor maior que o previsto no contrato;

b)  perda  do  cargo  público  que  eventualmente  ocupe,  desde  que 

________________________________________________________________________________________________________________________
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 12436194000232.

                                 Pág. 57/69



 

  0  0  0  4  8  6  5  2  2  2  0  0  6  4  0  1  4  0  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ

Processo N° 0004865-22.2006.4.01.4000 (Número antigo: 2006.40.00.004871-3) - 3ª VARA - TERESINA
Nº de registro e-CVD 00052.2020.00034000.2.00708/00128

relacionado  com  a  prática  dos  atos  de  improbidade  administrativa,  ora 
reconhecidos;

c) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8(oito) anos; 

d) multa civil no valor de R$ 377.442,75 (trezentos e setenta e sete 
mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), com 
juros e correção a partir desta sentença, conforme Manual de Cálculos da Justiça 
Federal; 

e)proibição de contratação com o Poder Público, pelo prazo de 5 
(cinco) anos. 

 

Para WILSON NUNES BRANDÃO, fica CONDENADO em:

 

a) ressarcimento  integral  dos  prejuízos  causados,  da  seguinte 
forma:

a.1)  à  UNIÃO e  ao  Governo  do Estado do  Piauí,  no  valor  de  R$ 
221.849,52 (duzentos e vinte e um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e 
cinqüenta e dois centavos),  nos termos da fundamentação supra,  de forma 
solidária com os demandados THEMÍSTOCLES SAMPAIO PEREIRA FILHO, 
FRANCISCO ANTÔNIO PAES LANDIM FILHO, JOSÉ RIBAMAR NOLETO DE 
SANTANA, ARINO ARTANHÃ DE ARAÚJO, JOÃO ALVES DE MOURA FILHO, 
EDUARDO MARTINS THOMÉ, ENGENE – ENGENHARIA DO NORDESTE LTDA 
e  HERBERT  COSTA  NAPOLEÃO  DO  RÊGO,  em  razão  das  irregularidades 
listadas nos itens b.8 e b.14, do relatório da CGU; 

a.2)  ao  erário  estadual,  no  montante  de  R$  8.486,18(oito  mil, 
quatrocentos  e  oitenta  e  seis  reais  e  dezoito  centavos),  nos  termos  da 
fundamentação  supra,  de  forma  solidária  com  THEMÍSTOCLES  SAMPAIO 
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PEREIRA  FILHO,  JOSÉ  RIBAMAR  NOLETO  DE  SANTANA,  ENGENE  – 
ENGENHARIA  DO  NORDESTE  LTDA  e  HERBERT  COSTA  NAPOLEÃO  DO 
RÊGO, em razão da irregularidade descrita no item b.11, do relatório da CGU;

b)  perda  do  cargo  público  que  eventualmente  ocupe,  desde  que 
relacionado  com  a  prática  dos  atos  de  improbidade  administrativa,  ora 
reconhecidos;

c) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8(oito) anos; 

d) multa civil no valor de R$ 230.335,70 (duzentos e trinta mil, 
trezentos e trinta e cinco reais e setenta centavos), com juros e correção a 
partir desta sentença, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal; 

e) proibição de contratação com o Poder Público, pelo prazo de 5 
(cinco) anos. 

 

Para FRANCISCO ANTÔNIO PAES LANDIM FILHO, fica CONDENADO 
em:

 

a)  ressarcimento  integral  dos  prejuízos  causados  à  UNIÃO  e  ao 
Governo do Estado do Piauí, no valor de R$ 221.849,52 (duzentos e vinte e 
um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinqüenta e dois centavos), nos 
termos  da  fundamentação  supra,  de  forma  solidária  com  os  demandados 
THEMÍSTOCLES  SAMPAIO  PEREIRA  FILHO,  WILSON  NUNES  BRANDÃO, 
JOSÉ RIBAMAR NOLETO DE SANTANA, ARINO ARTANHÃ DE ARAÚJO, JOÃO 
ALVES  DE  MOURA  FILHO,  EDUARDO  MARTINS  THOMÉ,  ENGENE  – 
ENGENHARIA  DO  NORDESTE  LTDA  e  HERBERT  COSTA  NAPOLEÃO  DO 
RÊGO, em razão das irregularidades listadas nos itens b.8 e b.14, do relatório 
da CGU;
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b)  perda  do  cargo  público  que  eventualmente  ocupe,  desde  que 
relacionado  com  a  prática  dos  atos  de  improbidade  administrativa,  ora 
reconhecidos;

c) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8(oito) anos; 

d) multa civil no valor de R$ 221.849,52 (duzentos e vinte e um 
mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), com 
juros e correção a partir desta sentença, conforme Manual de Cálculos da Justiça 
Federal; 

e) proibição de contratação com o Poder Público, pelo prazo de 5 
(cinco) anos. 

 

Para JOSÉ RIBAMAR NOLETO DE SANTANA, fica CONDENADO em:

 

a)  ressarcimento  integral  dos  prejuízos  causados,  da  seguinte 
forma:

a.1)  à  UNIÃO e  ao  Governo  do Estado do  Piauí,  no  valor  de  R$ 
221.849,52 (duzentos e vinte e um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e 
cinqüenta e dois centavos),  nos termos da fundamentação supra,  de forma 
solidária com os demandados THEMÍSTOCLES SAMPAIO PEREIRA FILHO, 
WILSON  NUNES  BRANDÃO,  FRANCISCO  ANTÔNIO  PAES  LANDIM  FILHO, 
ARINO ARTANHÃ DE ARAÚJO, JOÃO ALVES DE MOURA FILHO, EDUARDO 
MARTINS  THOMÉ,  ENGENE  –  ENGENHARIA  DO  NORDESTE  LTDA  e 
HERBERT COSTA NAPOLEÃO DO RÊGO, em razão das irregularidades listadas 
nos itens b.8 e b.14, do relatório da CGU; 

a.2)  ao  erário  estadual,  no  montante  de  R$  8.486,18(oito  mil, 
quatrocentos  e  oitenta  e  seis  reais  e  dezoito  centavos),  nos  termos  da 
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fundamentação  supra,  de  forma  solidária  com  THEMÍSTOCLES  SAMPAIO 
PEREIRA FILHO, WILSON NUNES BRANDÃO, ENGENE – ENGENHARIA DO 
NORDESTE LTDA e HERBERT COSTA NAPOLEÃO DO RÊGO,  em razão  da 
irregularidade descrita no item b.11, do relatório da CGU; 

a.3) ao erário estadual,  na importância de R$ 147.107,05 (cento e 
quarenta e sete mil,  cento e sete reais e  cinco centavos),  nos termos da 
fundamentação  supra,  de  forma  solidária  com  THEMÍSTOCLES  SAMPAIO 
PEREIRA FILHO, ENGENE – ENGENHARIA DO NORDESTE LTDA e HERBERT 
COSTA NAPOLEÃO DO RÊGO, em razão da irregularidade consistente em 
transferência de numerário referente à contrapartida do Estado do Piauí, em 
valor maior que o previsto no contrato;

 b)  perda do cargo público  que eventualmente  ocupe,  desde que 
relacionado  com  a  prática  dos  atos  de  improbidade  administrativa,  ora 
reconhecidos;

c) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8(oito) anos; 

d) multa civil no valor de R$ 377.442,75(trezentos e setenta e sete 
mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos),  com 
juros e correção a partir desta sentença, conforme Manual de Cálculos da Justiça 
Federal; 

e) proibição de contratação com o Poder Público, pelo prazo de 5 
(cinco) anos. 

Para ARINO ARTANHÃ DE ARAÚJO, fica CONDENADO em:

 

a)    ressarcimento  integral  dos  prejuízos  causados,  da  seguinte 
forma:

a.1)  à  UNIÃO e ao Governo do Estado do Piauí, no valor  de  R$ 
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221.849,52 (duzentos e vinte e um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e 
cinqüenta e dois centavos),  nos termos da fundamentação supra,  de forma 
solidária com os demandados THEMÍSTOCLES SAMPAIO PEREIRA FILHO, 
WILSON  NUNES  BRANDÃO, FRANCISCO  ANTÔNIO  PAES  LANDIM  FILHO, 
 JOSÉ RIBAMAR NOLETO DE SANTANA, JOÃO ALVES DE MOURA FILHO, 
EDUARDO MARTINS THOMÉ, ENGENE – ENGENHARIA DO NORDESTE LTDA 
e  HERBERT  COSTA  NAPOLEÃO  DO  RÊGO,  em  razão  das  irregularidades 
listadas nos itens b.8 e b.14, do relatório da CGU; 

a.2)  à  UNIÃO e  ao  Governo  do Estado do  Piauí,  no  valor  de  R$ 
38.293,08  (trinta  e  oito  mil,  duzentos  e  noventa  e  três  reais  e  oito 
centavos),  nos termos da fundamentação supra, em razão das irregularidades 
listadas nos itens b.1, b.2, b.3 e b.7, do relatório da CGU; 

a.3)  à  UNIÃO e  ao  Governo  do Estado do  Piauí,  no  valor  de  R$ 
56.770,38 (cinqüenta e seis mil, setecentos e setenta reais e trinta e oito 
centavos),  nos  termos  da  fundamentação  supra,  forma  solidária  com  os 
requeridos  JOÃO ALVES DE MOURA FILHO e EDUARDO MARTINS THOMÉ, 
em razão da irregularidade descrita no item b.15, do relatório da CGU; 

b)  perda  do  cargo  público  que  eventualmente  ocupe,  desde  que 
relacionado  com  a  prática  dos  atos  de  improbidade  administrativa,  ora 
reconhecidos;

c) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8(oito) anos; 

d) multa civil no valor de R$ 316.912,98(trezentos e dezesseis mil, 
novecentos e doze reais e noventa e oito centavos),  com juros e correção a 
partir desta sentença, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal;

e)proibição de contratação com o Poder Público, pelo prazo de 5 
(cinco) anos.
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Para JOÃO ALVES DE MOURA FILHO, fica CONDENADO em:
 
a)  ressarcimento  integral  dos  prejuízos  causados,  da  seguinte 

forma:

a.1) à UNIÃO e ao Governo do Estado do Piauí, no valor de R$ 221.849,52 
(duzentos e vinte e um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinqüenta 
e dois centavos), nos termos da fundamentação supra, de forma solidária com 
os demandados THEMÍSTOCLES SAMPAIO PEREIRA FILHO, WILSON NUNES 
BRANDÃO, FRANCISCO ANTÔNIO PAES LANDIM FILHO,  JOSÉ RIBAMAR 
NOLETO DE SANTANA, ARINO ARTANHÃ DE ARAÚJO, EDUARDO MARTINS 
THOMÉ, ENGENE – ENGENHARIA DO NORDESTE LTDA e HERBERT COSTA 
NAPOLEÃO DO RÊGO,  em razão das irregularidades listadas nos  itens b.8 e 
b.14, do relatório da CGU;

a.2)  à  UNIÃO e ao Governo do Estado do Piauí,  no valor  de R$ 
56.770,38(cinqüenta e seis mil, setecentos e setenta reais e trinta e oito 
centavos),  nos  termos  da  fundamentação  supra,  forma  solidária  com  os 
requeridos ARINO ARTANHÃ DE ARAÚJO e EDUARDO MARTINS THOMÉ, em 
razão da irregularidade descrita no item b.15, do relatório da CGU; 

b) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5(cinco) anos;

c) proibição de contratação com o Poder Público, pelo prazo de 5 
(cinco) anos;

d) multa civil no valor de R$ 278.619,90(duzentos e setenta e oito 
mil, seiscentos e dezenove reais e noventa centavos), com juros e correção a 
partir desta sentença, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal;

 
Para EDUARDO MARTINS THOMÉ:

 
a)  ressarcimento  integral  dos  prejuízos  causados,  da  seguinte 
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forma:

a.1)  à  UNIÃO e ao Governo do Estado do Piauí, no valor  de R$ 
221.849,52 (duzentos e vinte e um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e 
cinqüenta e dois centavos),  nos termos da fundamentação supra,  de forma 
solidária com os demandados THEMÍSTOCLES SAMPAIO PEREIRA FILHO, 
WILSON  NUNES  BRANDÃO,  FRANCISCO ANTÔNIO  PAES  LANDIM FILHO,  
JOSÉ RIBAMAR NOLETO DE SANTANA, ARINO ARTANHÃ DE ARAÚJO, JOÃO 
ALVES DE MOURA FILHO, ENGENE – ENGENHARIA DO NORDESTE LTDA e 
HERBERT COSTA NAPOLEÃO DO RÊGO, em razão das irregularidades listadas 
nos itens b.8 e b.14, do relatório da CGU;

a.2) à UNIÃO e  ao Governo do Estado do Piauí,  no valor  de R$ 
56.770,38 (cinqüenta e seis mil, setecentos e setenta reais e trinta e oito 
centavos),  nos  termos  da  fundamentação  supra,  forma  solidária  com  os 
requeridos ARINO ARTANHÃ DE ARAÚJO e JOÃO ALVES DE MOURA FILHO, 
em razão da irregularidade descrita no item b.15, do relatório da CGU; 

b) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8(oito) anos; 

c) multa civil no valor de R$ 278.619,90(duzentos e setenta e oito 
mil, seiscentos e dezenove reais e noventa centavos), com juros e correção a 
partir desta sentença, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal;

e)proibição de contratação com o Poder Público, pelo prazo de 5 
(cinco) anos.

 
Para MARCO AURÉLIO MAIA, fica CONDENADO em:

 

a) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5(cinco) anos; 

b) proibição de contratação com o Poder Público, pelo prazo de 5 
(cinco) anos;
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c)  multa  civil  no  valor  correspondente  à  R$  10.000,00(dez  mil 
reais), com  juros  e  correção  a  partir  desta  sentença,  conforme  Manual  de 
Cálculos da Justiça Federal;

 

Para  LARISSA  GONÇALVES  MENDES  DE  CARVALHO,  fica 
CONDENADA em:

 

a) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5(cinco) anos; 

b) proibição de contratação com o Poder Público, pelo prazo de 5 
(cinco) anos;

c)  multa  civil  no  valor  correspondente  à  R$  10.000,00(dez  mil 
reais), com  juros  e  correção  a  partir  desta  sentença,  conforme  Manual  de 
Cálculos da Justiça Federal;

 

Para CORRENTINO DE OLIVEIRA LIMA, fica CONDENADO em:

 

a) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5(cinco) anos; 

b) proibição de contratação com o Poder Público, pelo prazo de 5 
(cinco) anos;

c)  multa  civil  no  valor  correspondente  à  R$  10.000,00(dez  mil 
reais), com  juros  e  correção  a  partir  desta  sentença,  conforme  Manual  de 
Cálculos da Justiça Federal;

 

Para  ENGENE  –  ENGENHARIA  E  CONSTRUÇÃO  LTDA,  fica 
CONDENADA em:
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a)  ressarcimento  integral  dos  prejuízos  causados,  da  seguinte 

forma:

a.1)  à  UNIÃO e  ao Governo do Estado do Piauí,  no valor  de  R$ 
221.849,52 (duzentos e vinte e um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e 
cinqüenta e dois centavos),  nos termos da fundamentação supra,  de forma 
solidária com os demandados THEMÍSTOCLES SAMPAIO PEREIRA FILHO, 
WILSON  NUNES  BRANDÃO,  FRANCISCO  ANTÔNIO  PAES  LANDIM  FILHO, 
JOSÉ RIBAMAR NOLETO DE SANTANA, ARINO ARTANHÃ DE ARAÚJO, JOÃO 
ALVES DE MOURA FILHO, EDUARDO MARTINS THOMÉ e HERBERT COSTA 
NAPOLEÃO DO RÊGO,  em razão das irregularidades listadas nos  itens b.8 e 
b.14, do relatório da CGU; 

a.2)  ao  erário  estadual,  no  montante  de  R$  8.486,18(oito  mil, 
quatrocentos  e  oitenta  e  seis  reais  e  dezoito  centavos),  nos  termos  da 
fundamentação  supra,  de  forma  solidária  com  THEMÍSTOCLES  SAMPAIO 
PEREIRA FILHO, WILSON NUNES BRANDÃO, JOSÉ RIBAMAR NOLETO DE 
SANTANA  e  HERBERT  COSTA  NAPOLEÃO  DO  RÊGO,  em  razão  da 
irregularidade descrita no item b.11, do relatório da CGU; 

a.3) ao erário estadual,  na importância de R$ 147.107,05 (cento e 
quarenta e sete mil,  cento e sete reais e  cinco centavos),  nos termos da 
fundamentação  supra,  de  forma  solidária  com  THEMÍSTOCLES  SAMPAIO 
PEREIRA FILHO, JOSÉ RIBAMAR NOLETO DE SANTANA e HERBERT COSTA 
NAPOLEÃO  DO  RÊGO,  em  razão  da  irregularidade  consistente  em 
transferência de numerário referente à contrapartida do Estado do Piauí, em 
valor maior que o previsto no contrato;

b) proibição de contratação com o Poder Público, pelo prazo de 5 
(cinco) anos;

c) multa civil no valor de R$ 377.442,75(trezentos e setenta e sete 
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mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos),  com 
juros e correção a partir desta sentença, conforme Manual de Cálculos da Justiça 
Federal; 

 

Para HERBERT COSTA NAPOLEÃO DO RÊGO, fica CONDENADO em:

 

a)  ressarcimento  integral  dos  prejuízos  causados,  da  seguinte 
forma:

a.1)  à  UNIÃO e ao Governo do Estado do Piauí,  no valor  de R$ 
221.849,52 (duzentos e vinte e um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e 
cinqüenta e dois centavos),  nos termos da fundamentação supra,  de forma 
solidária com os demandados THEMÍSTOCLES SAMPAIO PEREIRA FILHO, 
WILSON  NUNES  BRANDÃO,  FRANCISCO  ANTÔNIO  PAES  LANDIM  FILHO, 
JOSÉ RIBAMAR NOLETO DE SANTANA, ARINO ARTANHÃ DE ARAÚJO, JOÃO 
ALVES  DE  MOURA  FILHO,  EDUARDO  MARTINS  THOMÉ  e  ENGENE  – 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA,  em razão das  irregularidades  listadas 
nos itens b.8 e b.14, do relatório da CGU; 

a.2)  ao  erário  estadual,  no  montante  de  R$  8.486,18(oito  mil, 
quatrocentos  e  oitenta  e  seis  reais  e  dezoito  centavos),  nos  termos  da 
fundamentação  supra,  de  forma  solidária  com  THEMÍSTOCLES  SAMPAIO 
PEREIRA FILHO, WILSON NUNES BRANDÃO, JOSÉ RIBAMAR NOLETO DE 
SANTANA e ENGENE –  ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA,  em razão  da 
irregularidade descrita no item b.11, do relatório da CGU; 

a.3) ao erário estadual,  na importância de R$ 147.107,05 (cento e 
quarenta e sete mil,  cento e sete reais e  cinco centavos),  nos termos da 
fundamentação  supra,  de  forma  solidária  com  THEMÍSTOCLES  SAMPAIO 
PEREIRA  FILHO,  JOSÉ  RIBAMAR  NOLETO  DE  SANTANA  e  ENGENE  – 
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ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, em razão da irregularidade consistente 
em transferência de numerário referente à contrapartida do Estado do Piauí, 
em valor maior que o previsto no contrato;

b) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8(oito) anos;

c) proibição de contratação com o Poder Público, pelo prazo de 5 
(cinco) anos;

d) multa civil no valor de R$ 377.442,75(trezentos e setenta e sete 
mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos),  com 
juros e correção a partir desta sentença, conforme Manual de Cálculos da Justiça 
Federal.

O valor da multa civil deverá ser revertido à UNIÃO.
Custas ex lege, pelos réus.

Descabe o pagamento de honorários advocatícios em favor do MPF e da 
UNIÃO. 

Após a certificação do trânsito em julgado: 
a)  intimem-se  o  MPF,  a  UNIÃO  e  o  ESTADO  DO  PIAUÍ  para 

providenciarem a execução dos capítulos condenatórios de obrigação de pagar 
quantias em dinheiro;

b)  providencie-se  o  cadastramento  deste  processo  na  página  do 
Conselho  Nacional  de  Justiça  -  CNJ  na  internet, no  Cadastro  Nacional  de 
Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa.

c)  oficie-se  ao  Tribunal  Regional  Eleitoral  para  providências  de 
suspensão dos direitos políticos. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
 
Teresina, 13 de agosto de 2020.
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VLÁDIA MARIA PONTES DE AMORIM
Juíza Federal Substituta – 3ª Vara/PI
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