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SENTENÇA 

 

 
 
 

Cuida-se de Civil Pública por ato de improbidade administrativa,         
visando à aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei 8429/92, tendo em              
vista as irregularidades apontadas nos pagamentos realizados pelo MRJ à          
Construtora OAS S/A. 

 
Que irregularidades foram constatadas na fase final da        

construção do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, consignadas nos Termos         
de Ajuste de Contas n. 1.373/08 e 1.374/08, do Contrato 15/2013, que            
somados perfazem o valor de R$ 3.322.617,84. Destaca que o contrato           
decorrente da Concorrência Pública 29/2002, foi prorrogado por sucessivas         
vezes, sendo a última instrumentalizada pelo 6º Termo Aditivo, com          
prorrogação do prazo de vigência e acréscimo de valor. Que após as            
sucessivas prorrogações, o demandado Jorge Roberto Fortes, autorizou a         
suspensão do prazo das obras referentes ao contrato n. 15/2013, a partir de             
12/05/2004. No dia 26/06/2006, ou seja, mais de 2 (dois) anos depois, houve             
o reinício da contagem do prazo de entrega das obras, a partir de 19/07/2006. 

 
A OAS apresentou solicitação de aceite da obra, o que ocorreu           

em 02/08/2006, sem qualquer detalhamento de eventuais vícios ou         
irregularidades. Alega que tal se deu, pois, a obra já estava concluída quando             
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da suspensão do prazo, sendo evidente o desvio de finalidade do demandado            
Jorge Fortes. 

Que o réu, João Luiz Ferreira da Silva foi nomeado Diretor           
Presidente da Riourbe em 02 de fev. de 2005, sendo responsável pela            
aceitação provisória da obra, levando mais de um ano até a aceitação            
definitiva.  

Que o réu César Maia autorizou o pagamento à OAS, em           
resposta à Carta s/n 33/08, sem qualquer análise técnica ou mesmo parecer            
jurídico, além de indicar a fonte de custeio SUS.  

 
No dia 24/06/2008 foi autuado o processo administrativo        

09/071.937/08 tendente ao pagamento da nota fiscal 3451 da Construtora          
OAS Ltda., no valor de R$ 3.322.617,84, pelos serviços de          
manutenção/administração (com serviços de engenharia, encarregado de       
obras, chefe de escritório, etc), de vigilância e de refeição.  

 
Que o réu Jacob Kligerman, ex-Secretário Municipal de Saúde         

chegou a instaurar sindicância para “apurar a origem das obrigações a pagar            
de exercícios anteriores, referentes a prestação ode serviços, constante do          
Processo 09/071.937/2008, sendo a mesma arquivada em pouco mais de 3           
(três) semanas.  

 
Prosseguindo o demandado Reynaldo Pinto de Souza Braga        

Júnior, Ex-Subsecretário de Administração e Finanças, em 05 de agosto de           
2008, reconheceu a dívida a favor da Construtora OAS Ltda., no valor de R$              
3.322.617,84, ratificando, em 11 de setembro de 2008, a nota de autorização            
de despesa. Apenas em 23/09/2008, após a celebração do Termo de Ajuste de             
Contas, foi apresentada justificativa acerca da solicitação dos pagamentos.  
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A suspensão da contagem do prazo da obra, bem assim, o retardo            

na aceitação provisória e definitiva da mesma foram mecanismos utilizados          
pelos agentes públicos demandados para postergar a assunção do imóvel,          
mantendo o mesmo sob “responsabilidade” da construtora. Que o retardo foi           
proposital, com escopo de aguardar o desfecho de ações judiciais em que            
eram questionados os modelos de gestão do Hospital Municipal a ser           
inaugurado, caracterizando conduta ilícita.  

 
Que a construtora contribuiu para a situação, aceitando participar         

de toda a irregularidade. Que a manutenção do patrimônio público não estava            
incluída no contrato da obra, sendo certo que a responsabilidade da           
empreiteira é restrita ao período da obra, nos termos da Cláusula Nona do             
Contrato 15/2003. Que já seria ilegal a contratação direta levada a efeito pelo             
MRJ por um período de 38 (trinta e oito) meses, além disso, houve a              
ampliação do objeto do contrato, cobrando do MRJ o fornecimento de           
refeições, lanches, quentinhas e café da manhã. 

 
Que a situação concreta não envolve imprevisibilidade, senão        

absoluta despreocupação com o patrimônio público, em detrimento do regular          
procedimento licitatório.  

 
Por tudo, sustenta a caracterização da prática de atos ímprobos          

que atentam contra os princípios da Administração Pública, bem como          
aqueles atos que causam lesão ao erário, ao impor ao Município do Rio de              
Janeiro gastos desnecessários, com consequente e inegável perda patrimonial,         
esperando: 
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- Seja decretada a nulidade dos termos de ajuste de contas           
celebrados entre o MRJ e a Construtora OAS Ltda., desconstituindo-se os           
efeitos produzidos; 

- A condenação dos seis primeiros réus nas penas do art. 12 da             
Lei 8429/92, inclusive no que tange às sanções correlatas aos atos que se             
amoldam à sistemática dos arts. 10 e 11 da Lei, aí contido o ressarcimento ao               
erário. 

Juntada de documentos – index 43. 
Manifestação do MRJ – index 519. 
Manifestação da OAS – index 549. 
Defesa Prévia de CÉSAR EPITÁCIO MAIA – index 597. 
Defesa Prévia de JORGE ROBERTO FORTES e JOÃO LUIZ         

REIS – index 610. 
Defesa Prévia de JACOB KLIGERMAN – index 624. 
Defesa Prévia de REYNALDO PINTO E SOUZA BRAGA –         

index 662 e 669. 
Defesa Prévia da OAS – index 716. 
Manifestação do MP – index 920. 
Decisão de recebimento da inicial – index 1011. 
 
Contestação de JORGE ROBERTO FORTES e JOÃO LUIZ        

REIS DA SILVA, index 1292, sustentando que o pagamento impugnado          
através da presente ação decorreu de necessária prestação de serviços de           
manutenção, administração e vigilância do Hospital Ronaldo Gazolla –         
construído pela OAS – no interregno da conclusão das obras até a efetiva             
entrega ao MRJ. Justificável a dispensa de licitação em vista do premente e             
irrefutável caráter emergencial: segurança. Que impor a realização do         
procedimento licitatório, levaria à concretização do dano ao patrimônio         

4/44 
 



 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA DE FAZENDA PÚBLICA 

 COMARCA DA CAPITAL 
 

público. Negam a ilicitude, desonestidade ou deslealdado do ato dos réus ao            
contratarem os serviços de vigilância para o Hospital Ronaldo Gazolla. Que a            
inicial não qualifica, tampouco identifica os gastos superfaturados, ou como          
remuneração por serviço não prestado, pois incontroverso que os serviços          
foram prestados, sendo os valores pagos compatíveis com tais serviços. 

Alega que o Hospital não estava pronto para ser inaugurado          
quando as obras para sua construção terminaram (por uma série de razões,            
dentre elas a verdadeira batalha jurídico-política sobre o modelo de gestão) e            
também a falta de mão-de-obra disponível para iniciar a operação do hospital.            
Como havia razões alheias à vontade dos réus, optaram por postergar a            
entrega do Hospital. 

Que o hospital está localizado no bairro de Acari, e a situação            
emergencial impunha decisão imediata de contratação emergencial da        
construtora, na forma do art. 24, IV da Lei 8.666/93) O que descaracteriza o              
ato de improbidade. Que para salvaguardar os interesses do MRJ, violaram           
dezenas de princípios administrativo, sem, contudo, caracterizar ato ímprobo,         
por ausência da ilegalidade qualificada. Negam ainda, o elemento subjetivo da           
má-fé, esperando a improcedência dos pedidos.  

 
Contestação de CÉSAR MAIA, index 1305, nega a prática de ato           

ímprobo, por inexistir o elemento subjetivo, qual seja, a falta de boa-fé. Que             
não ocorreu ilegalidade qualificada pela intenção deliberada do agente         
político de obter proveito indevido ou causar dano ao erário. Alega que o             
pagamento feito à OAS se deu em contraprestação de serviços de           
manutenção, administração e vigilância do Hospital Ronaldo Gazolla, por ela          
construído, desde o encerramento da obra até a sua efetiva entrega ao MRJ.             
Nega que o pagamento à OAS tenha sido gasto desnecessário, pois a            
segurança da construção era urgente, e houve a prestação dos serviços. Que o             
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Hospital Ronaldo Gazolla, infelizmente, não estava pronto para ser         
inaugurado quando as obras para sua construção terminaram (por uma série           
de razões, entre elas a verdadeira batalha jurídico-política, mencionada en          
passant pelo Ministério Público em sua petição inicial, sobre “os modelos de            
gestão do Hospital Municipal a ser inaugurado”, obrigando à solução          
administrativa encontrada. Que o demandado não agiu de má-fé. Por tudo,           
espera a improcedência dos pedidos. 

 
Contestação de REYNALDO PINTO DE SOUZA BRAGA       

JUNIOR, index 1332, arguindo preliminar de inépcia da inicial. Que a           
construção do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla iniciou-se bem antes do          
início da gestão do demandado, que se deu em janeiro de 2005, bem como,              
que a suspensão da contagem do prazo contratual igualmente ocorreu antes do            
início da gestão do demandado, e por força do Decreto 21.798/2002 a            
execução e acompanhamento de obras, reformas prediais e manutenção são da           
responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos ,o que           
evidencia inexistir qualquer conduta do demandado que possa ter contribuído          
para estes fatos. 

Que após a conclusão da obra e com a devida aceitação           
definitiva, a Construtora solicitou ressarcimento de despesas extraordinárias        
que originou o processo administrativo 09-071937/08. Que diante do pedido,          
procedeu o réu, na forma da legislação em vigor e determinou a abertura de              
sindicância para apurar eventuais irregularidades e responsabilidades. Que a         
comissão de sindicância apurou que os serviços foram prestados e que eram            
necessários. Diante da conclusão da sindicância, coube ao demandado         
reconhecer a dívida para que fosse firmado pelo ex-Secretário de Saúde o            
Termo de Ajuste de Contas na forma do Decreto Municipal n. 3.221/81. Nega             
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a prática de ato de improbidade e o seu elemento subjetivo, esperando a             
improcedência dos pedidos. 

 
Contestação da OAS S.A. – index 1358. Arguiu preliminares.         

Alega que os elementos fático-probatórios carreados aos autos não são          
minimamente suficientes para comprovar a caracterização de ato de         
improbidade administrativa. Que todos os pagamentos realizados tiveram        
absoluto respaldo legal e contratual com os respectivos comprovantes de          
serviços realizados. Que em relação à OAS não há que se falar em             
improbidade, tampouco prejuízo ao erário e/ou vulneração aos princípios da          
Administração Pública, porquanto os atos praticados pela ré consistiram no          
fiel adimplemento do contrato 15/2003, no estrito cumprimento da legislação          
de regência e na preservação do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em prol            
do interesse público. 

Que o contrato 15/2003 integrava a Política pública de saúde do           
MRJ e perpassava pela denominada “Terceirização” dos Hospital Ronaldo         
Gazolla. A formatação desse novel Modelo de Gestão da Saúde Pública foi            
objeto de pontuações técnicas formuladas pelo TCM; e deveria se adequar às            
metas de atendimento fixadas pela SMS, próximo ao término das obras pela            
OAS, o MRJ, dentro da sua discricionariedade técnica e no exercício do seu             
ius imperii, entendeu por suspender o prazo das obras, a partir de 12 de mio               
de 2004. 

Ocorre que por mais que o Prazo de entrega das obras tivesse            
sido unilateralmente suspenso pelo MRJ, o fato é que a obra já se encontrava              
praticamente terminada, remanescendo apenas “detalhes de acabamento”,       
razão pela qual a OAS prosseguiu com a sua execução, tendo sido a mesma              
concluída em outubro de 2004. Como o MRJ exerceu a cláusula exorbitante            
prevista no contrato, não restou outra opção à OAS senão simplesmente           
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acatar a decisão que lhe fora imposta, envidando seus melhores esforços para            
prosseguir com a construção do Hospital. Que não obstante a conclusão das            
obras, permaneceu para garantir a incolumidade das obras e dos serviços até            
então executados sob sua responsabilidade. Que por mais de uma vez, de            
forma absolutamente alheia à vontade da OAS, o MRJ se furtou a conceder a              
“Aceitação Definitiva” da obra. Que imediatamente após a aceitação         
definitiva, desmobilizou sua estrutura logístico-operacional, mantendo apenas       
os serviços de Vigilância Patrimonial até o momento em que o MRJ            
efetivamente adjudicasse o Hospital aos particulares que assumiram a sua          
gestão. 

Que a OAS não agiu com dolo, que todos os valores recebidos            
pela OAS ostentam natureza jurídica de indenização pelos custos assumidos          
em razão da necessidade de mobilização da sua equipe no canteiro de obras. 

Nega, portanto, o ato de improbidade, esperando a        
improcedência dos pedidos. 

 
Contestação de JACOB KLIGERMAN, index 1410, arguindo       

preliminar de inépcia da inicial. Que a SMS não possuía ingerência em            
relação à construção do Hospital, sendo assim, não se lhe atribuiu qualquer            
ato no que refere à aceitação da obra, seja provisória ou definitiva. Que após a               
conclusão da obra, com a aceitação definitiva da mesma pela SMO, a            
Construtora efetivou solicitação de ressarcimento de despesas extraordinárias        
que originou o processo administrativo n. 09-071937/08. Que promoveu à          
abertura de sindicância, precedida da autorização do Chefe do Executivo, que           
autorizou a despesa pela fonte SUS, e da análise dos fiscais da obra que              
atestaram que os serviços foram prestados na forma como afirmado pela           
Construtora, sendo que atestação foi feita por servidores que acompanharam          
toda obra, coube ao demandado atuar para verificar a legalidade do           
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pagamento das despesas extraordinárias, as quais o solicitante teve que arcar           
por força da demora na aceitação definitiva da obra. Nega a prática de ato              
ímprobo e seu elemento subjetivo, pois não houve má-fé. Por tudo, espera a             
improcedência dos pedidos. 

 
Manifestação da OAS comunicando decisão de recuperação       

judicial – index 1486. 
Despacho – index 1496. 
Manifestação em provas – index 1505; 1508; 1512; 1517; 1519. 
Réplica – index 1520. 
Manifestação do MP quanto ao pedido da OAS – index 1546. 
Decisão de saneamento – index 1555. 
Manifestação das partes – index 1579; 1604; 1608. 
Manifestação da OAS – index 1748 e 1896. 
Quesitos – index 1820;  
Decisão recurso de agravo – index 1853. 
Decisão – index 1901. 
Assentada da AIJ – index 1962. 
Manifestação das partes – index 1994; 1999; 2004;  
Decisão recurso de agravo – index 2013. 
Despacho – index 2031. 
Manifestação do MP – index 2038. 
Manifestação das partes – index 2101; 2107; 2112 
Decisão recurso de agravo – index 2117. 
Decisão fixando os honorários pericias em R$ 20.000,00 – index          

2126. 
Laudo pericial – index 2207. 
Impugnação ao laudo pericial – index 2338; 2351; 2372 
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Decisão recurso de agravo – index 2387. 
Manifestação do MP – index 2429. 
Esclarecimentos Perito – index 2458. 
Despacho – index 2471. 
Manifestação das partes – index 2500; 2522; 2537; 2546. 
Decisão indeferindo o pedido de produção de nova prova pericial          

– index 2548. 
Alegações finais – index 2572; 2591; 2604; 2606 e 2621. 
 
 
 
 
É O RELATÓRIO, DECIDO: 
 
Cuida-se de Ação Civil Pública por ato de improbidade         

administrativa, visando à aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei            
8429/92, tendo em vista as irregularidades apontadas nos pagamentos         
realizados pelo MRJ à Construtora OAS S/A. 

 
Todas as questões preliminares foram devidamente enfrentadas e        

controladas pela esfera recursal. 
 
Não havendo outras questões preliminares, passo ao exame do         

mérito, que importa em identificar a caracterização da improbidade formal e           
da improbidade material.  

 
 
Da improbidade formal 
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A composição da improbidade formal consiste na adequação do         

fato imputado à previsão legal de violação aos princípios da Administração           
(art. 11). Nessa tarefa cabe utilizar o recurso da integração das leis regentes             
do conteúdo da matéria e dos pressupostos de validade do ato administrativo            
(art. 2º da Lei 4.717/65 – Lei da Ação Popular), já que a maioria dos tipos da                 
lei de improbidade remete para uma avaliação da ilegalidade do ato.  

 
Constatada a ilegalidade, e classificada a conduta como ofensiva         

ao princípio da Administração (art. 37, caput e XXI, CF, incorrendo na            
definição dos atos de improbidade definidos pelo art. 11 da Lei 8429/92) se             
houver comprovação de dano ao erário ou enriquecimento ilícito, haverá          
mudança de classificação jurídica da conduta para o art. 9º ou art. 10 da Lei               
8429/92. 

Deve-se destacar que tendo a lei adotado o tipo aberto, o           
enquadramento das situações de fato é uma necessidade antevista pela lei de            
forma a coibir manobras formalistas conducentes à impunidade. 
REsp 842428 / ES 

RECURSO ESPECIAL 
2006/0068856-1  

Relator 
Ministra ELIANA CALMON (1114) 
T2 - SEGUNDA TURMA 
Julgamento 
24/04/2007 
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – ATO DE IMPROBIDADE – ART. 10,           

INCISO XII DA LEI 8.429/92 – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA –          
ELEMENTO SUBJETIVO – DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO       
ERÁRIO. 
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1. Não infringe o princípio da congruência a decisão judicial que enquadra o ato de               
improbidade em dispositivo diverso do indicado na inicial, eis que deve a            
defesa ater-se aos fatos e não à capitulação legal. 

2. Os tipos da Lei de Improbidade estão divididos em três categorias: a) art. 9º (atos que                 
importam em enriquecimento ilícito); b) art.10 (atos que causam prejuízo ao           
erário) e c) art.11 (atos que atentam contra os princípios da administração). 

3. Os atos de improbidade só são punidos à título de dolo, indagando-se da boa ou má fé                  
do agente, nas hipóteses dos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92. 

4. Embora mereçam acirradas críticas da doutrina, os atos de improbidade do art. 10,              
como está no próprio caput, são também punidos à título de culpa, mas deve              
estar presente na configuração do tipo a prova inequívoca do prejuízo ao            
erário. 

5. Recurso especial provido”. 
 
Os atos acoimados de ímprobos na presente ação são os          

pagamentos realizados pelo MRJ à Construtora OAS S/A, no valor de R$            

2.810.571,40 e R$ 3.322.617,84, através dos Termos de Ajuste de Contas           

números 1374/08 e 1185/08, Anexo 3, fl. 95/97 e Anexo 3, fls. 46/48, sem              

lastro legal ou contratual, após a conclusão das obras objeto do Contrato            

015/2003. (Anexo 1, fls. 69/85) 

 

As defesas procuram sustentar que os pagamentos impugnados        

não passam de indenizações pelos serviços efetivamente prestados pela OAS,          

a saber o serviço de guarda da obra concluída, e não recebida            

propositadamente, enquanto se discutia judicialmente o modelo de gestão do          

Hospital construído. 
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A resposta à controvérsia impõe necessariamente o exame do         

objeto do contrato existente entre Município e OAS, e consequentemente, a           

legalidade dos pagamentos ora impugnados. 

 

In verbis, transcrito do documento constante do Anexo 2 fls.          

69/85: 

 

“CONTRATO Nº 015/2003 – CELEBRADO ENTRE A       

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO/RIOURBE, COMO     

CONTRATANTE E CONSTRUTORA OAS LTDA, COMO      

CONTRATADA, PARA EXECUTAR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO       

DO HOSPITAL MUNICIPAL DA ZONA NORTE – AV. AUTOMÓVEL         

CLUBE – ACARI – XXV R.A. -AP -3.4.  

Cláusula Primeira – OBJETO - O objeto do presente contrato é            

a execução para a Prefeitura do Rio de Janeiro das obras de Construção do              

Hospital Municipal da Zona Norte – Av. automóvel Clube – Acari – XXV             

R.A. – AP – 3.4, pelo regime de execução indireta de empreitada por preço              

unitário.  

Parágrafo Primeiro – Em cumprimento no disposto nesta         

Cláusula, a Contratada se obriga, conforme sua carta de fls. 652, a realizar as              
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obras nas quantidades estabelecidas, cujos preços são relativos ao mês de           

Maio/2002, conforme proposta de preço da 1ª colocada na Licitação, às fls.            

600 do Processo nº 09/027.188/02.  

Parágrafo Segundo – As obras e serviços serão executados com           

fiel e integral observância de todas as exigências, normas, itens, elementos,           

especificações, condições, projetos, perfis de serviços constantes do edital de          

licitação e instruções emanadas da Contratante.  

Parágrafo Terceiro - Os documentos referidos no parágrafo        

anterior, que são do conhecimento da Contratada e são integralmente aceitos           

por esta, bem como os elementos dos projetos estabelecidos conforme          

mencionado no mesmo parágrafo, constituem ou constituirão, além do edital e           

da proposta, parte integrante deste contrato”. 

 

Os seis Termos Aditivos apenas alteraram o cronograma        

físico-financeiro, conforme relacionado pelo laudo pericial às fls. 2223/2224. 

 

O “CONTRAT0 Nº 138/2003 - CELEBRADO ENTRE A        

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO/RIOURBE, COMO     

CONTRATANTE E CONSTRUTORA OAS LTDA, COMO      

CONTRATADA, PARA AS OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DO       
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HOSPITAL MUNICIPAL DA ZONA NORTE – AV. AUTOMÓVEL        

CLUBE – ACARI – XXV R.A. -AP -3.4”. 

  

Como se vê, o objeto licitado e contratado foi a construção do            

Hospital Municipal em Acari, não houve a contratação de serviços de guarda            

e vigilância de próprio municipal. 

 

O dever acessório de guarda da construção foi previsto pela          

Cláusula Oitava, Parágrafo Décimo Quinto, e, jamais constituiu o objeto          

contratado, senão repise-se mera obrigação acessória. 

 

In verbis: 

“Parágrafo Décimo Quinto – A CONTRADA será obrigada a         

manter constante e permanente vigilância sobre as obras e/ou serviços objeto           

do contrato, até sua aceitação definitiva, bem como sobre os materiais e            

equipamentos, cabendo-lhe toda responsabilidade por qualquer perda ou dano         

que venham a sofrer as referidas obras e/ou serviços objeto do presente            

contrato”. 

 

Assim, inegável que os réus diante de dificuldade ocorrida por          

ausência do bom planejamento da ação administrativa, transformaram a         
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referida cláusula acessória em principal, mediante o artifício de não          

considerarem concluída a obra do Hospital, objeto do contrato. 

 

Destacam-se os seguintes elementos de prova: 

 

Ofício da OAS dirigido à RioUrbe, cuja cópia consta do Anexo           

1, fls. 106/107: 

 

“Solicitamos providências imediatas, por parte de V. SA., no         

sentido de assumirem a responsabilidade da guarda e vigilância patrimonial          

do prédio onde funcionará o Hospital Ronaldo Gazolla em Acari, uma vez            

que, hoje existem duas empresas, contratadas pela PCRJ, trabalhando dentro          

do referido prédio, na manutenção e preparação do mesmo para início das            

atividades hospitalares. 

Não faz o menor sentido que a Construtora OAS, sem nenhum           

vínculo contratual, continue mantendo e se responsabilidade pela vigilância e          

integridade física do prédio, SITUAÇÃO ESSA QUE PERDURA DESDE         

OUTUBRO DE 2004, com a presença constante de funcionários de outras           

empresas tendo livre acesso a todas as dependências do prédio” (destacamos) 
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Confirma os fatos, a manifestação do engenheiro da RioUrbe,         

Roberto Almendra: 

“O Hospital ficou pronto e não contava com o efetivo estimado           

em 2.200 funcionários, necessários para seu funcionamento. 

A SOLUÇÃO ENCONTRADA FOI A TERCEIRIZAÇÃO DO       

ATENDIMENTO – NO ENTANTO, DECORRERAM,     

APROXIMADAMENTE, DOIS ANOS PARA SUA VIABILIZAÇÃO,      

SOMANDO-SE A ESSE O TEMPO PARA LICITAÇÃO E AQUISIÇÃO         

DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. 

Por outro prisma, o prédio tinha que ser protegido e o mesmo não             

fazia parte do Patrimônio da Municipalidade.  

Sendo assim, foi atendida a decisão superior de manutenção da          

vigilância pela construtora que, posteriormente, foi homologada pela        

Prefeitura. 

Para análise e deliberação”. 

(fls. 06, do Anexo 3 – Destacado na sentença) 

 

A confissão da prática aparece igualmente na justificativa que se          

seguiu, contrariando a sucessão lógica dos atos, à já deferida autorização para            

pagamento pelo então Prefeito, Cesar Maia. (fl. 104, Anexo. 2) 
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O reconhecimento da conclusão das obras em outubro de 2004 é           

novamente afirmado no documento constante de fl. 07/09 do Anexo 3, in            

verbis: “No entanto, após a finalização da obra, por volta de Outubro/2004,            

até a sua entrega à SMS em setembro de 2007, a empresa OAS continuou no               

canteiro por determinação superior”. 

 

No mesmo sentido, a manifestação constante do processo        

administrativo 09/073.763/08, em resposta à Auditoria Geral (fl. 99, Anexo          

3): 

“Encaminhamos o presente processo visando a liquidação da        

fatura, esclarecendo: 

. Conforme orientação da CG/Central de Liquidação,       

desmembramos o valor a ser liquidado no processo 09/071.937/08 em 2           

processos: o primeiro referente aos serviços de vigilância (proc.         

09/073.763/08) e outro referente aos serviços de preservação das condições          

físicas do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla (proc. 09/073.762/08); 

. (...) 

. Anexamos também documentação REFERENTE À      

SUSPENSÃO DE CONTAGEM DO PRAZO DA OBRA, A PARTIR DE          

06/07/2004, ASSIM COMO SEU REINÍCIO EM 19/07/2006 visando        

subsidiar a análise da documentação apresentada pela empresa;” (destacamos) 
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Finalmente, a confissão da OAS, constante do Ofício dirigido à          

Secretaria Municipal de Saúde, em 03/03/2008: 

“COMO É DO VOSSO CONHECIMENTO, AS OBRAS DE        

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICPAL DA ZONA NORTE –        

ACARI, CUJO CONTRATO É O 015/03, SE ENCERRARAM EM         

OUTUBRO DE 2004 E, embora a PCRJ a tenha recebido em agosto de 2006,              

a mesma não tomou posse até a presente data, obrigando esta Construtora a             

manter o efetivo para conservação e preservação da integridade física da           

edificação arcando, por conseguinte, com todos os custos decorrentes. 

ESTES SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E CONSERVAÇÃO      

PREDIAL, QUE A CONSTRUTORA VEM PRESTANDO ATÉ ESTE        

MOMENTO, NÃO ESTAVAM PREVISTOS NO CONTRATO EM TELA.”        

(Destacamos – fls. 294 do Anexo 3) 

 

Os depoimentos pessoais dos dois réus que foram Presidentes da          

RioUrbe, Jorge Roberto Fortes e João Luiz Reis da Silva confirmam que o             

objeto do contrato era exclusivamente a construção do hospital, e a suspensão            

do prazo decorreu da falta de condições da SMS para operar o hospital.             

(Minuto 3 da audiência, e minuto 7 da audiência) 
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No mesmo sentido, o depoimento do informante Luiz Severino:         

“A obra foi concluída em 2004. (minuto 21) “A edificação estava prontinha            

para ser entregue? A parte da empreiteira estava concluída? R: Tava, tava”.            

“Confirma que houve a suspensão do prazo da obra, por motivos           

administrativos”. (minuto 24) 

 

Incontroverso, portanto, o fato de que as obras contratadas         

estavam concluídas em outubro de 2004, e simulou-se a sua não conclusão            

para forçar o cumprimento da cláusula acessória de dever de guarda da obra.  

 

À evidência, ilícita a conduta dos réus, enquadrando-se        

perfeitamente na hipótese definida pelo art. 129 do Código Civil. 

 

“Art. 129. Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a         

condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem          

desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição        

maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu           

implemento”. 
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Por seu turno, a providência objetivou fim ilícito, qual seja,          

contratar sem o devido processo de licitação, ou ao menos, o devido processo             

de dispensa de licitação. 

  

Assim, reconhecida a conclusão das obras em outubro de 2004,          

forçoso reconhecer igualmente, que absolutamente ILEGAL o Termo de         

Ajuste de Contas para fins de pagamento de serviços não licitados. 

 

Nesse sentido, a manifestação da Inspetoria do TCMRJ,        

constante de fl. 45 do Anexo 1: 

“(...) 

2. Registre-se que a prestação dos serviços em tela NÃO TEVE           

COBERTURA CONTRATUAL e, sobretudo, FOI REALIZADA SEM       

PRÉVIO EMPENHO, a configurar condutas lesivas à legislação vigente, em          

particular ao disposto no Parágrafo Único do artigo 60 da Lei 8.666/93 e ao              

preconizado no artigo 60 da Lei 4320 combinado com o artigo 114 do             

RGCAF, o que sujeita ao responsável penalidades previstas pela Lei          

Municipal n. 3.714 de 17/12/2003. 

3. Apurou-se, outrossim, que não constam dos autos os         

esclarecimentos necessários quanto à razão do ajuste, à escolha da empresa           
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beneficiada e à justificativa do preço ajustado em cumprimento ao art. 26, §             

Único, incisos I, II e III da Lei 8.666/93.” 

 

Por fim, sequer a sugerida motivação para a prática dos atos           

ilegais, liminares judiciais contra o modelo de gestão, se sustenta, pois           

pacífica a orientação do TCU, que a situação emergencial não pode ser criada             

pelo próprio administrador e, na hipótese, inconteste a comprovação de que           

ao tempo da conclusão da obra, os gestores não tinham planejado o início das              

atividades hospitalares, e levaram mais de dois anos para tanto! 

 

Reproduz-se o afirmado pelo engenheiro da RioUrbe, Roberto        

Almendra (fl. 06, Anexo 3): 

“O Hospital ficou pronto e não contava com o efetivo estimado            

em 2.200 funcionários, necessários para seu funcionamento”. 
 

Não há, reafirma-se, a urgência temporal a justificar o Ajuste de           

Contas (conclusão das obras em out/2004 e ajuste de contas em 2008) e             

tampouco a urgência fática, pois criada deliberadamente pelos réus. 

 

Veja-se a respeito, a Orientação Normativa no. 11/2009 da         

Advocacia Geral da União: 

22/44 
 



 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA DE FAZENDA PÚBLICA 

 COMARCA DA CAPITAL 
 

ON nº 11/2009 da AGU: “A contratação direta com fundamento no inc. IV do art. 24                               

da Lei nº 8.666, de 1993, exige que, concomitantemente, seja apurado se a situação emergencial                             

foi gerada por falta de planejamento, desídia ou má gestão, hipótese que quem lhe deu causa                               

será responsabilizado na forma da lei”. 
 

Não bastasse a ilegalidade já pontuada, houve ainda ampliação da          

contratação com a inclusão da prestação de alimentos e lanches. (Anexo 3,            

fls.115/127) 
 

Por fim, necessário destacar que nenhuma dificuldade houve,        

quando se adotou o procedimento legal de dispensa de licitação para a            

contratação de empresa de vigilância em dezembro de 2007, a reforçar o            

desprezo às teses defensivas. (fls. 109/131 do Anexo 1) 
 

Inegável, portanto, a caracterização da improbidade formal       

identificada a partir da violação das regras norteadoras da Administração          

Pública, em especial a violação à obrigatoriedade do processo licitatório, art.           

37, XXI da CF, assim, como a violação do princípio da legalidade,            

transparência e eficiência, que norteiam a Administração Pública. (art. 37,          

caput, CR) 

23/44 
 



 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA DE FAZENDA PÚBLICA 

 COMARCA DA CAPITAL 
 

 

A par da suficiente adequação da conduta no art.11, há ainda a            

possibilidade de classificação jurídica da conduta para o art. 9º ou art. 10 da              

Lei 8429/92. 

 

No que tange especificamente à burla ao processo de licitação,          

não se exige o dano efetivo, pois pacífico o entendimento jurisprudencial           

quanto ao dano in re ipsa. 

 

“Lembro que a fraude à licitação tem como consequência o chamado dano in re              

ipsa, reconhecido em julgados que bem se amoldam à espécie          

(REsp 1.280.321/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,       

Segunda Turma DJe 9.3.2012; REsp 1.190.189, Relator Min. Mauro         

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.9.2010; STF, RE        

160.381/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ        

12.8.1994). 16. A LIA admite condenação com amparo em culpa e           

que o STJ entende que a vasta experiência em contratações com o            

Poder Público (o que inegavelmente pode ser atribuído às         

recorrentes) justifica, em tese, a caracterização do elemento        

subjetivo a motivar a condenação por improbidade em        

hipóteses de fraude à licitação (cfr. REsp 817.921/SP, Rel. Ministro          

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 6/12/2012)”. REsp 1666454 / RJ 

RECURSO ESPECIAL 

2011/0255662-6; Ministro HERMAN BENJAMIN (1132); Órgão      

Julgador T2 - SEGUNDA TURMA; Data do Julgamento 27/06/2017. 

 

No mesmo sentido, outros precedentes do STJ: FRAUDE À         

LICITAÇÃO - DANO IN RE IPSA: STJ - REsp 1376524-RJ, REsp 1280321-MG,            

REsp 1190189-SP, REsp 1357838-GO. 
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Nesse contexto, irrelevante à caracterização da improbidade       

administrativa a não verificação de superfaturamento do valor pago à OAS,           

conforme conclusão do Laudo Pericial (index 2207). 

 

Tem-se, portanto, caracterizada a improbidade formal na       

hipótese prevista pelo art. 10, caput, e incisos I, II, VIII e IX da Lei 8429/92,                

além da evidente nulidade do Termo de Ajuste de Contas, em flagrante            

violação ao princípio da obrigatoriedade do processo licitatório, e do          

pagamento dele decorrente.  

 

Da improbidade material  

 

Definida a improbidade formal, passo à análise da improbidade         

material, para tanto se faz necessário aferir o desvalor da ação de cada réu.  

 

Exige o art. 10 da Lei 8.429/92 a presença do elemento subjetivo,            

admitindo a modalidade culposa. 
 

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário            

qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,             

malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e                

notadamente: (...)” 
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A cerca do alcance do elemento subjetivo, a jurisprudência pátria já           

assentou que consiste na consciência e voluntariedade de praticar ato em           

desacordo com os princípios da Administração Pública, com o fim de           

vulnerar as regras da boa administração, bastando o dolo genérico. 

 

Assim, a jurisprudência do STJ: 

“(...) Ademais, o acórdão de 2º Grau ressaltou que "o          

elemento subjetivo, para fins de caracterização de ato de         

improbidade administrativa, reside na vontade consciente e       

dirigida ao fim de vulnerar as regras da boa gestão e aos predicados             

éticos de responsabilidade que orientam a Administração Pública. E         

isto, não há dúvidas, está devidamente comprovado nos autos". 

V. Nesse contexto, tendo as instâncias ordinárias reconhecido, à luz das provas dos             

autos, a tipicidade da conduta e o desrespeito aos princípios da           

Administração Pública, rediscutir a presença do dolo e a configuração          

do ato ímprobo, em sede de recurso excepcional, com a consequente           

inversão do julgado, exigiria, inequivocamente, incursão na seara        

fático-probatória dos autos, inviável, na via eleita, nos termos da          

Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp 595208 / PR 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2014/0258200-7. Relator(a) Ministra ASSUSETE MAGALHÃES (1151).      

Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento         

21/09/2017) 

 

 

“ (...) 3. O Tribunal a quo negou provimento à Apelação da autora. PRESENÇA DO               

ELEMENTO SUBJETIVO 4. O entendimento do STJ é de que, para           

que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso           

nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é        

necessária a demonstração do elemento subjetivo,      

consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11            

e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10. 

5. É pacífico no STJ que o ato de improbidade administrativa previsto no art.              

11 da Lei 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo,            
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não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico. 6. Assim,           

para a correta fundamentação da condenação por improbidade        

administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à         

norma, caracterizar a presença do elemento subjetivo. A razão 

para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil,              

mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e           

boa-fé. 

7. Precedentes: AgRg no REsp 1.500.812/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell          

Marques, Segunda Turma, DJe 28.5.2015; REsp 1.512.047/PE, Rel.        

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.6.2015; AgRg no         

REsp 1.397.590/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda       

Turma, DJe 5.3.2015; AgRg no AREsp 532.421/PE, Rel. Ministro         

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2014”. (AgInt no REsp         

1551422 / CE 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 

2015/0211936-5. Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132)      

Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento         

19/09/2017. 

 

“ (...) 12. O Tribunal de origem expressamente reconheceu a presença de elemento             

subjetivo apto a configuração de atos de improbidade        

administrativa atribuídos ao requerente Rubens Moreira Mendes       

Filho, ao afirmar no acórdão recorrido, especificamente no capítulo         

denominado "da conduta dos apelantes na prática dos atos ímprobos          

comprovado nos autos" (fl. 2.768): a) "As condutas ímprobas         

imputadas ao apelante consistiram, primeiro, como servidor da ALE         

não poderia ter participado da licitação que teve como vencedora a           

empresa Tamatur, da qual era sócio, o que se subsume ao disposto no             

art. 10, inc. VIII, da LIA"; b) "Segundo, todos os atos ilícitos            

confirmados nos autos, relacionados a emissão e cancelamento de         

passagens aéreas, foram praticados com autorização direta do        

apelante, ou com sua anuência, conforme ficou demonstrado pela         

produção da prova testemunhal (art. 10, inc. I, da LIA)"; c) "A prova             

testemunhal confirmou a participação efetiva do apelante nas condutas         

improbas constatadas pela prova pericial, e outra não poderia ser a           

conclusão, pois era sócio administrador da empresa Tamatur, logo, não          

seria sequer razoável concluir que não tinha conhecimento das         

fraudes praticadas no contrato de fornecimento de passagens aéreas         

para a ALE"; d) "o próprio apelante confirmou que 

durante a vigência do contrato atendia pessoalmente os mais diversos pedidos dos            

deputados; além disso, as funcionárias da Tamatur confirmaram que         

os atos ilícitos eram praticados diretamente pelo apelante ou por          

ordem sua"; e) "a conduta do apelante na condução pessoal do           

contrato de prestação de serviços foi ativa e dolosa; 
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causou prejuízo ao erário, subsumindo-se ao disposto no art. 10 da LIA." (sem             

destaque no original). 

13. A pretensão do recurso especial, no sentido de que não houve o reconhecimento              

de elemento subjetivo na conduta do ora requerente, com a          

reversão dos termos contidos no acórdão, exige o reexame de matéria           

fático-probatória, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ: Nesse           

sentido. Os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 291.244/MG, 1ª         

Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 29.10.2013; AgRg no           

AREsp 55.315/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de          

26.2.2013; AgRg no AREsp 39.022/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Castro          

Meira, DJe de 21.6.2013. 

14. Portanto, ainda que cognição sumária, não há falar em plausibilidade do direito             

invocado apto a concessão da pretensão cautelar. 

15. Pedido liminar indeferido e medida cautelar julgada improcedente”. 

(AgRg no AREsp 637766 MT 2014/0328814-0 Decisão:23/02/2016. DJe        

DATA:09/03/2016. MC 22831 / RO 

MEDIDA CAUTELAR 

2014/0143574-7. Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES      

(1141). Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA. Data do         

Julgamento 18/06/2014) 

 

 

Nesse contexto, caberia a cada réu comprovar a reduzida capacidade          

de ação, ou a diminuta reprovabilidade da forma de atuação ou a inexpressiva             

lesão jurídica perpetrada pela infração ético-jurídica, o que data vênia não           

fizeram, como a seguir será individualizado. 

 

1. César Epitácio Maia, Ex-Prefeito do Rio de Janeiro, que          

concedeu autorização, de forma absolutamente precária, sem qualquer análise         

técnica ou parecer jurídico ao pagamento de R$ 3.322.617,84. 
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Inegavelmente, o Ex-Prefeito autorizou o pagamento, a despeito de         

estar desprovido das formalidades básicas, mínimas para o pagamento de          

qualquer serviço contratado pela Administração Pública, como revelam os         

documentos de fls. 103 e 124 do Anexo 2.  

Observe-se que a Justificativa para o pagamento foi posterior à          

decisão do Ex-Prefeito lançada de próprio punho, e, ainda com a indicação da             

fonte de custeio, qual seja, a fonte SUS.  

O dolo é inegável, pois evidente a ilegalidade da contratação e,           

consequentemente a autorização de pagamento (com indicação de verba         

federal do SUS) sem a exigência das formalidades mínimas impostas pela lei,            

na hipótese a existência de contrato, naturalmente precedido do competente          

processo de licitação.  

Nem se diga, que os procedimentos mínimos para o pagamento em           

questão fossem desconhecidos do Ex-Prefeito, quer pelo fato de ter se           

encerrado o seu segundo mandato como Prefeito, quer pela longa trajetória de            

gestor público. 

Veja-se: 

Vereador do Rio de Janeiro 

Período 1º de janeiro de 2013 
à atualidade 

Prefeito do Rio de Janeiro 

Período 1º de janeiro de 2001 
a 1º de janeiro de 2009 

29/44 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vereador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_prefeitos_do_Rio_de_Janeiro


 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA DE FAZENDA PÚBLICA 

 COMARCA DA CAPITAL 
 

Antecessor(a) Luiz Paulo Conde 

Sucessor(a) Eduardo Paes 

Período 1º de janeiro de 1993 
a 1º de janeiro de 1997 

Antecessor(a) Marcello Alencar 

Sucessor(a) Luiz Paulo Conde 

Deputado federal pelo Rio de Janeiro 

Período 1º de fevereiro de 1987 
a 15 de março de 1992 

  

(Fonte: Wikipédia) 

 

Intransponível se afigura a caracterização do dolo do réu na burla           

ao processo licitatório, e consequente ilegalidade na autorização do         

pagamento por ele procedido e comprovado pela prova documental constante          

de fls. 103 e 124 do Anexo 2. 

 

2. Jorge Roberto Fortes, na qualidade de Diretor Presidente da          

RioUrbe, autorizou a suspensão da contagem do prazo para entrega do           

Hospital, em flagrante desvio de finalidade, tendo autorizado a desvirtuada          

contratação da OAS, em escopo diverso daquele para o qual se sagrou            

vencedora.  

Em seu depoimento pessoal, o apontado réu confirma que foi sua, a            

determinação para a suspensão do prazo da obra, mesmo tendo confirmado a            
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ciência quanto à conclusão das obras pela OAS (minuto 3), admitindo assim,            

o desvio de finalidade e, portanto, o pagamento ilegal, o que pode ser             

percebido por suas respostas vacilantes durante o depoimento. 

Suficientemente caracterizado o elemento subjetivo, pois sabedor o        

apontado réu, de que a obra estava concluída, e apenas não foi aceita para a               

não formalização de contratação de empresa de segurança. 

 

3. João Luiz Reis da Silva, ao assumir a Presidência da RioUrbe em             

fevereiro de 2005, manteve a simulada situação de não conclusão das obras,            

assim como procedeu diretamente aos comandos que levaram ao pagamento          

indevido da OAS. 

Destaque-se o ofício dirigido pela OAS ao referido réu, conforme          

fl. 106, Anexo 1, bem como o ofício deste à Assessora de Gabinete relatando              

a situação e solicitando providências. (fl. 108, do Anexo 1) 

Seu depoimento pessoal igualmente confirma absoluta ciência dos        

fatos e livre manifestação quanto à opção não contemplada por lei, pois sem             

lastro contratual. 

Compreendo, pois, suficientemente caracterizado o elemento      

subjetivo em relação ao indicado réu. 
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4. Jacob Kligerman, então Secretário Municipal de Saúde, foi um          

dos responsáveis pelo indevido reconhecimento de dívida e pagamento em          

favor da OAS, conforme inegavelmente demonstrado pelo documento de fl.          

90, Anexo 2, de sua autoria. 

Inaugurou sindicância fictícia, aberta em 11/07/2008, fl. 34 do         

Anexo 3, e concluída sem quaisquer elementos em 04/08/2008, por mero           

despacho de arquivamento. (fl. 35 do Anexo 3) 

Vê-se ainda, que foi o apontado réu quem firmou o Termo de            

Ajuste de Contas, conforme fls. 12/14 do Anexo 2, além de ser sua a autoria               

da Justificativa pós-apresentada, constante de fl. 124 do Anexo 2. 

O réu era ordenador de despesa, pois Secretário de Saúde, sabedor           

da paralisação injustificada do Hospital recém-construído, por absoluta falta         

de planejamento da política pública afeta à sua pasta, pois em repetidas            

passagens, demonstrou-se que a obra não foi aceita, pois em outubro de 2004             

ainda não se tinha um modelo pronto que permitisse o funcionamento do            

Hospital, o qual apenas foi entregue à população em 2008. 

 

Vale destacar que o contrato se iniciou em 2003, conforme          

documento de fls. 60ss do Anexo 2, dispondo o apontado réu de quase dois              

anos para elaborar e executar a forma de gestão da referida unidade. 

Concluo, pois, suficientemente caracterizado o ato de improbidade. 
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5. Reynaldo Pinto de Souza Braga Júnior, então Sub-secretário de          

Administração e Finanças Municipal de Saúde, foi um dos responsáveis pela           

autorização de despesa em favor da OAS, conforme inegavelmente         

demonstrado pelo documento de fls. 39/40, Anexo 2, de sua autoria. 

Inegável a livre participação do réu na apontada autorização de          

pagamento indevido, suficientemente caracterizado o dolo genérico de dano         

presumido ao erário por burla à obrigatoriedade da licitação. 

Compreendida, por todas as considerações a improbidade material,         

concluo pela caracterização do ato de improbidade praticado pelos réus. 

 

Do valor a ser ressarcido 
 

Pleiteia o Ministério Público a decretação da nulidade dos termos de           
ajuste de contas celebrados entre o MRJ e a Construtora OAS. 

 
Na tímida manifestação em alegações finais, ao que parece, o          

pedido é ampliado para considerar o Termo de ajuste constante do processo            
009/073.762/2008, R$ 512.046,43, além do Termo de Ajuste 1185/08 no          
valor de R$ 3.322.617,84 e do Termo de Ajuste 1374/08 no valor de R$              
2.810.571,41, embora reconhecendo que o referido feito não lhe tenha sido           
encaminhado. 

 
Ocorre que, a par da tolerância do juízo com os pedidos genéricos            
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contidos na inicial, o MP não fez qualquer prova relativa ao ajuste no valor de               
R$ 512.046,43, de tal sorte que não pode ser admitida a ampliação pretendida. 

 
Por seu turno, a prova pericial compreendeu legitimo o pagamento          

referente ao Termo de Ajuste de Contas n. 1.374/08, datado de 12/11/2008 no             
valor de R$ 2.810.571,41. 

 
In verbis: “Analisando todos os documentos acostados aos autos a          

perícia não encontrou suporte para o pagamento dessas despesas a          
Construtora OAS, seja através de cobertura contratual, previa licitação         
ou empenho, apenas o TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 1.374/08,           

datado de 12 de novembro de 2008, firmado entre Município do Rio de             
Janeiro, assinado pelo Secretário Municipal de Saúde, reconhecendo as         
despesas extraordinárias para vigilância do Hospital Municipal Ronaldo        
Gazolla, relativo à Nota Fiscal nº 3534 emitida em 21/10/2008 no valor de             
R$  2.810.571,41  que  foi  paga  nos  dias 10/12/2008 e 15/12/2008”; 

 
A conclusão da perícia pode ser ratificada pelo documento de fl. 99            

do Anexo 3 em que se comunica que houve o desmembramento das despesas,             
considerando as exigências da Controladoria Externa. 

 
Assim, consolido o valor indevidamente recebido pela OAS na         

quantia de R$ 3.322.617,84. 
 
 

Da aplicação das sanções 
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Na aplicação das sanções, havendo concurso de infrações a tipos          

diversos, aplica-se o princípio da absorção para prevalecer a norma de nível            

punitivo mais elevado. 

  

Dispõe o artigo 12, da Lei 8429/92: 

“Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação            
específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que             
podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:                     
(Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009). 

       I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,                 
ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos             
políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo                  
patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos              
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual               
seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; 

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

       III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função                 
pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até                
cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder                
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda             
que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. 

       Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão                 
do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.” 
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Da leitura do dispositivo, resulta que a sanção mais severa é imposta            

à violação do art. 10, a qual prevalece e absorve as demais sanções.  

 

1. Cesar Maia. Considerando a gravidade dos fatos – simulação na          

aceitação da obra e ulterior contratação e pagamento sem a          

observância do processo licitatório, e ainda, tendo em vista, a          

história pregressa do réu, que tantas vezes recebeu o voto de           

confiança da população, cujos anseios traiu, aplico-lhe a sanção         

de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por          

oito anos e pagamento da multa civil no valor correspondente ao           

pagamento ilícito objeto da presente demanda, além da proibição         

de contratar com o Poder Público e receber benefícios ou          

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda        

que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio          

majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos. 

2. Jorge Roberto Fortes – caracterizado o ato ímprobo de não          

aceitação da obra, em flagrante desvio de finalidade, e         

considerando a participação do apontado réu no processo inicial         

da contratação e pagamento ilegais à OAS, desligando-se da         

RioUrbe ainda no ano de 2004, fixo as sanções previstas pelo           
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art. 12, II da Lei 8429/92 no patamar mínimo, dispensando-o,          

pelo mesmo motivo do pagamento da multa civil.  

Assim, aplico a sanção de perda da função pública, suspensão dos direitos            

políticos por 05 (cinco) anos, além da proibição de contratar          

com o Poder Público e receber benefícios ou incentivos fiscais          

ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio         

de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de           

05 (cinco) anos. Finalmente, fica o apontado réu responsável         

solidariamente ao ressarcimento do valor indevidamente pago à        

OAS. 

3. João Luiz Reis – caracterizado o ato ímprobo de deflagração do            

processo de pagamento indevido à OAS, além da omissão         

contrária à observância do princípio da legalidade, não obstante         

considerando a posição hierárquica do réu há época, fixo as          

sanções previstas pelo art. 12, II da Lei 8429/92 no patamar           

mínimo, dispensando-o, pelo mesmo motivo do pagamento da        

multa civil.  

Assim, aplico a sanção de perda da função pública, suspensão dos direitos            

políticos por cinco anos, além da proibição de contratar com o           

Poder Público e receber benefícios ou incentivos fiscais ou         

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de         
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pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05           

(cinco) anos. Finalmente, fica o apontado réu responsável        

solidariamente ao ressarcimento do valor indevidamente pago à        

OAS. 

4. Jacob Kligerman. Considerando a gravidade dos fatos, a maior         

culpabilidade do réu, que era ordenador de despesa, portanto, em          

grau hierárquico superior, tendo conduzido o pagamento       

indevido à OAS, aplico-lhe a sanção de perda da função pública,           

suspensão dos direitos políticos por oito anos e pagamento da          

multa civil no valor correspondente ao pagamento ilícito objeto         

da presente demanda, além da proibição de contratar com o          

Poder Público e receber benefícios ou incentivos fiscais ou         

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de         

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05           

(cinco) anos. 

5. Reynaldo Pinto de Souza Braga Júnior. Considerando a        

gravidade dos fatos, a maior culpabilidade do réu, que era          

ordenador de despesa, ocupante de cargo em grau hierárquico         

superior, tendo conduzido o pagamento indevido à OAS, o qual,          

não obstante, limitou-se à ratificação da autorização do        

pagamento, conforme comprovam os documentos de fls. 39/40        
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do Anexo 2 e fl. 30 do Anexo 3, fixo as sanções previstas no              

art. 12, II da Lei 8429/92 no patamar mínimo, dispensando-o,          

pelo mesmo motivo do pagamento da multa civil.  

Assim, aplico a sanção de perda da função pública, suspensão dos direitos            

políticos por cinco anos, além da proibição de contratar com o           

Poder Público e receber benefícios ou incentivos fiscais ou         

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de         

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05           

(cinco) anos. Finalmente, fica o apontado réu responsável        

solidariamente ao ressarcimento do valor indevidamente pago à        

OAS. 

 

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos        

para:  

1. Declarar nulo de pleno direito o Termo de Ajuste de Contas           

celebrados entre o MRJ e a Construtora OAS. 

2. Condenar os réus às sanções previstas pelo art. 12, II da Lei            

8429/92, conforme a seguir discriminado: 

2.1. Ao ressarcimento do valor indevidamente recebido através do         

Termo de Ajuste 1185/08, no valor de R$ 3.322.617,84 (três          

milhões, trezentos e vinte e dois mil, seiscentos e dezessete reais e            
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oitenta e quatro centavos), devidamente atualizado, em       

solidariedade; 

 

2.2. Cesar Maia. Considerando a gravidade dos fatos – simulação na          

aceitação da obra e ulterior contratação e pagamento sem a          

observância do processo licitatório, e ainda, tendo em vista, a          

história pregressa do réu, que tantas vezes recebeu o voto de           

confiança da população, cujos anseios traiu, aplico-lhe a sanção         

de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por          

oito anos e pagamento da multa civil no valor correspondente ao           

pagamento ilícito objeto da presente demanda, além da proibição         

de contratar com o Poder Público e receber benefícios ou          

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda        

que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio          

majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos. Finalmente, fica o          

apontado réu responsável solidariamente ao ressarcimento do       

valor indevidamente pago à OAS. 

 

2.3. Jorge Roberto Fortes – caracterizado o ato ímprobo de não          

aceitação da obra, em flagrante desvio de finalidade, e         

considerando a participação do apontado réu no processo inicial         
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da contratação e pagamento ilegais à OAS, desligando-se da         

RioUrbe ainda no ano de 2004, fixo as sanções previstas pelo art.            

12, II da Lei 8429/92 no patamar mínimo, dispensando-o, pelo          

mesmo motivo do pagamento da multa civil.  

Assim, aplico a sanção de perda da função pública, suspensão dos direitos            

políticos por 05 (cinco) anos, além da proibição de contratar          

com o Poder Público e receber benefícios ou incentivos fiscais          

ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio         

de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de           

05 (cinco) anos. Finalmente, fica o apontado réu responsável         

solidariamente ao ressarcimento do valor indevidamente pago à        

OAS. 

2.4. João Luiz Reis – caracterizado o ato ímprobo de deflagração do            

processo de pagamento indevido à OAS, além da omissão         

contrária à observância do princípio da legalidade, não obstante         

considerando a posição hierárquica do réu há época, fixo as          

sanções previstas pelo art. 12, II da Lei 8429/92 no patamar           

mínimo, dispensando-o, pelo mesmo motivo do pagamento da        

multa civil.  

Assim, aplico a sanção de perda da função pública, suspensão dos direitos            

políticos por cinco anos, além da proibição de contratar com o           
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Poder Público e receber benefícios ou incentivos fiscais ou         

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de         

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05           

(cinco) anos. Finalmente, fica o apontado réu responsável        

solidariamente ao ressarcimento do valor indevidamente pago à        

OAS. 

2.5. Jacob Kligerman. Considerando a gravidade dos fatos, a maior         

culpabilidade do réu, que era ordenador de despesa, portanto, em          

grau hierárquico superior, tendo conduzido o pagamento       

indevido à OAS, aplico-lhe a sanção de perda da função pública,           

suspensão dos direitos políticos por oito anos e pagamento da          

multa civil no valor correspondente ao pagamento ilícito objeto         

da presente demanda, além da proibição de contratar com o          

Poder Público e receber benefícios ou incentivos fiscais ou         

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de         

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05           

(cinco) anos. Finalmente, fica o apontado réu responsável        

solidariamente ao ressarcimento do valor indevidamente pago à        

OAS, na forma já destacada. 

2.6. Reynaldo Pinto de Souza Braga Júnior. Considerando a        

gravidade dos fatos, a maior culpabilidade do réu, que era          
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ordenador de despesa, ocupante de cargo em grau hierárquico         

superior, tendo conduzido o pagamento indevido à OAS, o qual,          

não obstante, limitou-se à ratificação da autorização do        

pagamento, conforme comprovam os documentos de fls. 39/40        

do Anexo 2 e fl. 30 do Anexo 3, fixo as sanções previstas no art.               

12, II da Lei 8429/92 no patamar mínimo, dispensando-o, pelo          

mesmo motivo do pagamento da multa civil.  

Assim, aplico a sanção de perda da função pública, suspensão dos direitos            

políticos por cinco anos, além da proibição de contratar com o           

Poder Público e receber benefícios ou incentivos fiscais ou         

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de         

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05           

(cinco) anos. Finalmente, o apontado réu fica responsável        

solidariamente ao ressarcimento do valor indevidamente pago à        

OAS. 

Por fim, condeno os réus ao pagamento das custas/taxa processuais e           

honorários periciais, face à isenção legal do MP. 

Julgo improcedente o pedido relativo aos honorários sucumbenciais,        

indevidos ao Ministério Público, conforme orientação firme da        

jurisprudência do STJ. (RESP no. 493.823, j. 09/12/2003 e RESP          

no. 1.153.656, j. 10/05/2011). 
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P.I. Dê-se ciência ao MP e ao MRJ, que preferiu não se manifestar             

nos autos.  
     Rio de Janeiro, 17 de maio de 2018. 

 
MARIA PAULA GOUVÊA GALHARDO 

  Juíza de Direito 
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