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                  SENTENÇA                               
 

Trata-se de Ação Civil Pública de Responsabilidade pelo Cometimento de Atos de Improbidade Administrativa

proposta pelo Ministério Público em face de ALEXANDRE MAGNO DE FREITAS MACEDO, RUBENS LEMOS FILHO, BASE

PROPAGANDA LTDA, ALEXANDRE FIRMINO DE MELO FILHO, DOIS A PUBLICIDADE, PEDRO RATIS e RATIS RATIS

COMUNICAÇÃO.

Alega o autor, em síntese, que instaurou Inquérito com o escopo de investigar irregularidades constantes nos

processos de pagamentos de campanhas publicitárias vinculados à Assessoria de Comunicação do Estado do Rio Grande do Norte, os

quais eram relacionados ao adimplemento de serviço de consultoria de marketing prestado pela BASE CONSULTORIA,

MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA (atualmente BASE PROPAGANDA LTDA), empresa estranha ao rol de contempladas

pelo procedimento licitatório nº 0001/2003 da ASSECOM.

Afirma que, na mencionada apuração, promoveu a oitiva do Assessor/Secretário de Comunicação Social do

Governo do Estado, Rubens Lemos Filho, que não conseguiu explicar a contento a razão pela qual a empresa BASE figurava os

processos de pagamento de serviços de publicidade, chegando a sustentar que foram as agências de publicidade licitadas e contratadas

que sugeriram que a empresa BASE realizasse a assessoria de marketing para uniformização da linha de comunicação social do

Governo do Estado. O Ministério Público alega, entretanto, que tal tese é infirmada pelo depoimento do senhor Alexandre Firmino,

sócio de uma das empresas oficiais prestadoras do serviço de publicidade, a DOIS A PUBLICIDADE LTDA, que afirmou que a

necessidade de ‘consultoria’ ou “assessoria” de marketing pela empresa BASE decorreu de determinação dada pelo próprio Rubens

Lemos Filho.

O Parquet aduz que, mesmo que a ideia de transferir a execução da atividade de uniformização da comunicação do

Governo do Estado fosse das empresas contempladas no certame, ainda assim o Assessor/Secretário de comunicação estaria impedido

de anuir, sob pena de afrontar o disposto no art. 23 da Lei Complementar Estadual nº 163/1999, que dispõe ser da competência da

Assessoria de Comunicação Social a orientação e o controle da divulgação dos programas governamentais e das realizações do

Governo, de modo que tal função não poderia ter sido delegada.
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O demandante conclui, assim, que o senhor Rubens, na qualidade de Assessor/Secretário de Comunicação,

transferiu para a BASE a função que lhe era própria, esvaziando as atribuições daquele órgão e onerando os cofres públicos em R$

20.000,00 ou R$ 25.000,00 a cada consulta realizada.

O autor prossegue deduzindo que, ainda que se aceitasse que a Assessoria de Comunicação pudesse delegar o

serviço de “Assessoria” ou de “Consultoria” de marketing ( e não o de uniformização de comunicação, que necessariamente deveria

ser realizado por ela), deveria fazer em favor de uma das agências legalmente selecionadas na concorrência nº 001/03, dado que o

serviço em comento se inclui no objeto licitado.

Afirma, também, que a escusa de que a BASE seria um simples fornecedor das agências regularmente licitadas e

contratadas, como quis fazer crer o Assessor/Secretário de Comunicação, não possui substrato, haja vista que os recibos dos valores

auferidos por ela foram emitidos diretamente pela Assessoria de Comunicação Social, deixando claro que tal consultoria de marketing

foi prestada diretamente ao Governo por tal agência, de modo que cada serviço de “assessoria” ou de “consultoria” de marketing era

pago a maior com o simples propósito de favorecer Alexandre Magno Macedo.

O Ministério Público afirma que a ligação da BASE com a Assessoria de Comunicação é reconhecida pelo senhor

Rubens Lemos Filho em entrevista concedida ao Jornal de Hoje dos dias 27 e 28 de julho de 2005. Alega, também, que os pagamentos

feitos à BASE eram formalmente repassados às agências de publicidade legalmente contratadas, as quais lhe transferiam os valores

posteriormente. Aventa que se tratava de uma maquiagem na contabilidade oficial, pois os recibos firmados pela BASE comprovam

que o serviço foi prestado diretamente à Assessoria de Comunicação Social, embora a solicitação dos pagamentos fosse realizada por

um das agências de publicidade legalmente contratadas.

Aventa que a justificativa apresentada por Rubens Lemos Filho de que a BASE teria sido escolhida dada a

excelência no seu serviço não possui sustentação, pois ela foi constituída em 24/03/2003 e todos os processos de pagamentos nos

quais consta como beneficiada datam de 2003 e 2004. Conclui, assim, que a escolha da Base foi realizada em razão dela ser de

propriedade do senhor Alexandre Magno Freitas de Macedo, raciocínio este que é reforçado pelo depoimento do ex-sócio, senhor José

Ivan Neves Fernandes.

O autor afirma que a BASE PROPAGANDA LTDA foi criada com o fim específico de realizar a uniformização da

comunicação social do Governo do Estado. Assim, antes mesmo de se ultimar o procedimento licitatório nº 0001/2003 da ASSECOM,

já estava determinado que a BASE exerceria tal função, recebendo do Governo o serviço que seria inerente à Assessoria de

Comunicação sem qualquer processo licitatório.

Noutra banda, alude o Ministério Público que o senhor Alexandre Magno além de ser proprietário da BASE,

também é sócio-proprietário da BRIZA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA, sendo o responsável pela criação artística de ambas

empresas. Assim, parece ilógico que a Assessoria de Comunicação tenha delegado à BASE, sem prévio procedimento licitatório, o

serviço de consultoria de marketing, quando este poderia ser realizado pelo mesmo profissional por meio de uma das vencedoras da

concorrência nº 001/2003.

Prossegue afirmando que o real motivo do Governo do Estado beneficiar a BASE, CONSULTORIA, MARKETING

E COMUNICAÇÃO LTDA era possibilitar um upgrade nos rendimentos percebidos pelo senhor Alexandre Magno, pois ele dividia

os lucros da BRIZA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA com seu sócio, José Ivan Neves Fernandes. Tal situação privilegiada

por parte do senhor Alexandre Magno junto ao Governo Estadual decorria de seu vínculo com agentes políticos, sobretudo com a

então governadora Wilma de Farias.
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O autor aduz que o estratagema para favorecer Alexandre Macedo só se tornou possível a partir da atividade

intermediadora da DOIS A PUBLICIDADE e da RATTS RATIS, que serviram como verdadeiras atravessadoras do dinheiro público

em favor da BASE PROPAGANDA, pois analisando os processos de pagamento, verifica-se que, na maior parte deles, o objeto a ser

quitado trata exatamente da “assessoria de comunicação”, serviço realizado justamente pela BASE, não havendo nenhuma

especificação de serviço ou ação publicitária a ser executado pelas empresas licitadas e contratadas.

Afirma que, pelos processos de pagamento, o suposto serviço prestado pela BASE era exatamente a atividade de

controle ou gerenciamento de marketing que o Estado se obrigou a executar, conforme se vê da Cláusula Sexta do contrato

administrativo nº 002/2003, celebrado entre o ente público e a DOIS A PUBLICIDADE.

Alega que a BASE possuía vinculo direto com o Governo do Estado, razão pela qual inexistiu qualquer

subcontratação das empresas DOIS A PUBLICIDADE LTDA e RATIS RATIS em favor da BASE. Tanto é assim que os processos de

pagamento em favor da BASE seguiram os mesmos moldes realizados para adimplir os serviços subcontratados simulados, pois a

DOIS A PUBLICIDADE LTDA e RATIS RATIS apenas intermediavam a relação entre o Governo do Estado e a BASE.

Juntou documentos.

Despacho, determinando a notificação dos requeridos e do Estado do Rio Grande do Norte, id nº 181351.

Manifestação preliminar de Alexandre Magno Freitas de Macedo e de Base Base Propaganda LTDA, id nº 3818152,

alegando, em síntese, as preliminares: a) de ausência de condições da ação, vez que o Ministério Público estaria questionando o

prejuízo supostamente sofrido pelas empresas DOIS A PUBLICIDADE e RATTS RATIS COMUNICAÇÃO, as quais são privadas,

sem nenhuma participação do Poder Público em seus capitais, razão pela qual não se enquadrariam no art. 1º, caput e parágrafo único

da Lei nº 8.429/92; b) Ilicitude da prova produzida no Inquérito Civil nº 91/04, pois a investigação conduzida pelo Ministério Público

não obedeceu a um prazo razoável, pois perdurou por 11(onze) anos.

No Mérito, os requeridos alegam, em síntese, que: a) o serviço de planejamento da propaganda institucional do

Estado estava incluído no objeto da licitação (cláusula 1.1 do Edital), razão pela qual cai por terra o argumento do Ministério Público

de que o serviço prestado pela BASE PROPAGANDA LTDA às empresas licitadas era de competência exclusiva do Secretário de

Comunicação. Ademais, a competência do art. 23 da LCE nº 163/1999 não é indelegável; que o serviço de planejamento da

propaganda institucional, além de não ser indelegável, vez que foi objeto da licitação prevista no Edital nº 001/2003 – ASSECOM,

poderia ser subcontratado; que não há qualquer pagamento do Estado à BASE PROPAGANDA LTDA, pois todos os pagamentos se

deram na qualidade de fornecedora das empresas efetivamente contratadas pelo Estado; que a BASE PROPAGANDA possuía a

condição de efetiva fornecedora de serviços de consultoria em marketing às empresas vencedoras da licitação, sem qualquer vínculo

com o Estado; que não houve dano ao patrimônio público, pois o serviço foi efetivamente prestado, bem como não houve sobrepreço;

que inexistiu dolo ou má-fé; queo TCE/RN reconheceu, mediante Acórdão nº 320/2012-TC a licitude e regularidade do certame,

aprovando as contas do respectivo gestor; que a Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte, por meio do parecer nº

045/2005 – MAPSAT/GAB, atestou a licitude do procedimento da ASSECOM e do seu titular.

Já quanto ao pedido de medida liminar, os requeridos afirmaram que inexiste prova qualificada para seu

deferimento, pois os serviços foram prestados, não havendo indício de dano ao erário, bem como a regularidade da contratação foi

atestada por dois órgãos do próprio Estado, o Tribunal de Contas e a Procuradoria-Geral.

Juntaram documentos.
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Manifestação preliminar de Alexandre Firmino de Melo Filho e de DOIS A PUBLICIDADE, ID Nº 3818322,

alegando, em síntese, os mesmos argumentos levantados por Alexandre Magno Freitas de Macedo e BASE PROPAGANDA

Manifestação preliminar de Pedro Ratts de Ratis e RATTS RATIS COMUNICAÇÃO LTDA, id nº 3868615,

alegando as preliminares de: a) ilegitimidade passiva, pois a suposta anuência à delegação, por parte do então Secretário Rubens

Lemos Filho, de uma competência exclusiva da Assessoria de Comunicação Social à BASE CONSULORIA, MARKETING E

COMUNICAÇÃO LTDA não é punível nos termos do art. 3º da LIA. Ademais, a sociedade empresária não anuiu, foi obrigada a

aceitar, por força de disposição contratual e editalícia, a adjudicação do serviço prestado pela BASE à ASSECOM. Por fim, não se

beneficiaram dos supostos atos ímprobos; b) Ilegitimidade passiva de Pedro Ratts de Ratis, pois a inicial discute a relação contratual

entre o Estado do Rio Grande do Norte, a Ratts Ratis Comunicação e a Base Consultoria, Marketing e Comunicação LTDA, ou seja,

uma relação entre pessoas jurídicas, não havendo qualquer conduta atribuída especificamente a Pedro Ratts. Assim, para haver a

desconsideração da personalidade jurídica, seria necessário ao autor demonstrar o abuso da personalidade jurídica, que inexiste nos

autos. Ademais, da análise do único processo de pagamento, referente ao adimplemento de serviço adjudicado à BASE

CONSULTORIA, MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA através da RATTS RATIS COMUNICAÇÃO LTDA, vê-se que o

requerido não realizou nenhum ato direto destinado à remuneração daquela sociedade empresária.

No mérito, os requeridos alegam que: a) não participaram de forma consciente de um esquema de desvio de

recursos em favor de Alexandre Magno Freitas de Macêdo, pois por obrigação contratual a Ratts Ratis Comunicação LTDA estava

obrigada a permitir, a critério da administração, independentemente de sua anuência ou concordância, a subcontratação de terceiros na

prestação de serviços contratados pela ASSECOM; b) que o contrato administrativo e a referida adjudicação de serviços a terceiros

foram submetidos à Procuradoria-Geral do Estado, a qual, pelo Parecer 045/05 – MAPS AT/GAB concluiu pela legalidade da

situação; c) que o Tribunal de Contas do Estado aprovou o contrato em apreço; d) que a subcontratação é autorizada pelo art. 72 da lei

nº 8.666/93 e admitida pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União; e) que o objeto das licitações na área da publicidade é

complexo, envolvendo múltiplos serviços, sendo lícita a subcontratação de alguns desses aspectos; que no caso em apreço a Ratts

Ratis Comunicação LTDA adjudicou, de forma parcial e única, o serviço de planejamento da propaganda institucional, no aspecto em

que se demandou a consultoria de marketing da sociedade Base; que a subcontratação em questão atendeu aos requisitos exigidos pelo

TCU, pois não houve renúncia à responsabilidade atribuída à Ratts Ratis Comunicação LTDA, havia previsão da possibilidade de

terceirização do serviço de planejamento publicitário no contrato e, por fim, não houve violação aos princípios administrativos; f) que

não houve má-fé, pois a única adjudicação de serviço à Base por intermédio da Ratts Ratis encontrou base no edital e no contrato que

o seguiu; g) que não existiu dano ao erário, pois os serviços foram prestados.

Juntaram documentos.

Manifestação preliminar de Rubens Manoel Lemos Filho, id nº 4273371, fls. 1694, alegando as preliminares de: a)

impossibilidade jurídica do pedido e ausência de interesse de agir, pois a conduta narrada não trouxe nenhum reflexo negativo para o

erário, pois os pagamentos realizados à BASE PROPAGANDA LTDA foram realizados por duas pessoas jurídicas de direito privado,

não sendo a Ação Civil Pública o instrumento adequado para tutelar direitos atinentes à pessoa jurídica que não consta no rol do art. 1º

da LIA; b) Nulidade do Inquérito Civil nº 91/2004, pois o mesmo não obedeceu à duração razoável.

No mérito, aventa: a) a impossibilidade de condenação pelo art. 10, I, da Lei nº 8.429/92, pois não restou

comprovado o dano ao erário; b) a impossibilidade de condenação pelo Art. 11 da Lei nº 8.429/92, pois os atos praticados foram

regulares, vez que o serviço prestado pela BASE PROPAGANDA LTDA se encontrava na competência para a qual as empresas DOIS

A PUBLICIDADE e RATTS E RATIS COMUNICAÇÃO foram contratadas, pois o planejamento da propaganda institucional estava

abarcado pela licitação realizada, razão pela qual não prospera a alegação de que a BASE PROPAGANDA LTDA foi contratada para

realizar serviços de competência exclusiva do Secretário de Comunicação Social. Ademais, os serviços prestados pela empresa DOIS
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A PUBLICIDADE, RATTS E RATIS COMUNICAÇÃO e BASE PROPAGANDA LTDA se diferem, por completo, daqueles

previstos no art. 23 da LCE nº 163/99, não havendo improbidade na delegação ora vergastada, pois o secretário era a pessoa

responsável por aprovar os serviços e materiais produzidos, não sendo crível supor que transferiu para a BASE a função que lhe era

própria, esvaziando as atribuições da ASSECOM e onerando os cofres públicos; c) que não restou provado o dolo ou a culpa; d) que a

prestação de serviços realizada pela BASE PROPAGANDA LTDA decorreu de subcontratação realizada pelas demais empresas rés,

sendo que esta subcontratação possui previsão no art. 72 da Lei nº 8.666/93 e no contrato firmado, bem como não houve nenhum tipo

de ingerência do peticionante neste fato, razão pela qual inexistiu irregularidade,; e) que o TCE atestou a ausência de irregularidades e

dano ao erário e a Procuradoria-Geral Estadual chegou à conclusão da possibilidade de subcontratação, bem como da ausência de

qualquer irregularidade nos procedimentos questionados.

Juntou documentos.

Manifestação do Ministério Público sobre as defesas preliminares, id nº 4841774.

Decisão, recebendo a inicial e indeferindo o pedido de indisponibilidade de bens, id nº 5615804.

Contestação de Alexandre Magno Freitas de Macêdo e BASE PROPAGANDA LTDA, id nº 5847504, alegando, em

síntese, que: a) a contratação, por parte do Estado do Rio Grande do Norte, das empresas DOIS A PUBLICIDADE e RATTS RATIS

COMUNICAÇÃO se deu com base no Edital de Concorrência nº 001/2003 – ASSECOM, sendo que a cláusula 1.1. do Edital previa

que o serviço de planejamento da propaganda institucional do Estado estava incluído no objeto da licitação, o que faz cair por terra o

argumento ministerial de que o serviço prestado pela BASE PROPAGANDA LTDA era de competência exclusiva do Secretário de

Comunicação; b) que a competência prevista no art. 23 da LCE nº 163/99 não é indelegável; c) que o serviço de planejamento da

propaganda institucional do Estado poderia ser subcontratado, conforme edital, contrato administrativo e autorização da lei nº

8.666/93; d) que a Procuradoria-Geral do Estado manifestou-se pela licitude das empresas contratadas e da própria BASE

PROPAGANDA LTDA; E) que não qualquer pagamento do Estado à BASE PROPAGANDA LTDA na qualidade de contratada; f)

que a BASE foi remunerada na condição de efetiva fornecedora de serviços de consultoria em marketing às empresas vencedoras da

licitação, sem qualquer vínculo com o Estado; g) que não houve dano ao patrimônio público, pois o serviço foi prestado e não houve

sobrepreço; h) que não houve dolo ou má-fé.

Contestação de Alexandre Firmino de Melo Filho e DOIS A PUBLICIDADE, id nº 5847668, rememorando os

mesmos argumentos trazidos pelos requeridos Alexandre Magno Freitas de Macêdo e BASE PROPAGANDA LTDA.

Contestação de Rubens Manoel Lemos Filho, id nº 7588419, revivendo os argumentos trazidos em sua defesa

preliminar.

Contestação de Pedro Ratts de Ratis e de RATTS RATIS COMUNICAÇÃO LTDA, id nº 10374846, alegando além

da preliminar de ausência de documento essencial à propositura da ação, pois o autor embasa suas conclusões na Quebra de Sigilo de

Dados Bancários nº 0019224-16.2005.8.20.0001, que não foi juntada aos autos, os mesmos argumentos já ventilados em sua defesa

preliminar.

Juntou documentos.

Juntada de documentos pela BASE PROPAGANDA LTDA, id nº 22558949 e 22558955; Juntada de documentos

pela DOIS A PUBLICIDADE LTDA, id nº 22873835.
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Audiência de instrução, id nº 23545812, na qual foram analisadas as questões preliminares pendentes, dada

oportunidade à parte autora para se manifestar sobre os documentos novos juntados, fixados os pontos controvertidos, colhidos os

depoimentos pessoais dos requeridos, tendo sido designada audiência de continuação para oitiva do requerido Pedro Ratts de Ratis.

Audiência de continuação, id nº 24165748, na qual foi tomado o depoimento pessoal do senhor Pedro Ratts de

Ratis, das testemunhas arroladas pelo autor e pelo requerido Rubens Lemos Filho, sendo designada audiência de continuação para

oitiva da testemunha José Ivan Neves Fernandes, arrolada pelo Ministério Público. Foi também deferido o pedido formulado pelo

advogado dos requeridos Pedro Ratts de Ratis e Ratts Comunicação de acesso a todas as peças que compõem a quebra do sigilo

bancário nº 0019224-16.2005.8.20.0001.

Decisão, determinando a intimação das partes para, em 10(dez) dias, querendo, consultarem os autos da quebra de

sigilo e redesignando a audiência de continuação para o dia 21/05/2018, id nº 24608618.

Audiência de continuação, id nº 26532756, na qual foi ouvido o senhor José Ivan na qualidade de declarante e

aberto prazo para as alegações finais.

Alegações finais do Ministério Público, id nº 27283098, alegando que a assessoria de marketing para uniformização

da linguagem adotada na comunicação social do Governo é atribuição típica da Secretaria de Comunicação, desse modo o contrato

deveria ser celebrado diretamente entre o Estado e a agência prestadora do serviço, desde que submetido ao procedimento licitatório,

entretanto tal ajuste foi dissimulado em “subcontratações” do objeto do Edital de Concorrência nº 001/2003, de sorte que os

pagamentos ordenados por Rubens Lemos em benefício da BASE PROPAGANDA foram instrumentalizados pelas agências

interpostas DOIS A, de Alexandre Firmino, e RATTS RATIS, de Pedro Ratts de Ratis.

O autor aventa que o instituto da “subcontratação” não serve para instrumentalizar contratação indireta de serviço

típico da administração, nem autoriza transferir tal atribuição às expensas de duas das sete agências contratadas e que ficou provado a

proximidade do marqueteiro oficial Alexandre Macedo com o Governo, sendo a “subcontratação” apenas o meio utilizado para

beneficiar a BASE PROPAGANDA com parte da verba destinada à publicidade oficial do Estado.

Prossegue aduzindo que, conforme revelam os processos de pagamento, a BASE PROPAGANDA expedia uma nota

fiscal relativa ao serviço de “assessoria de marketing” e, de igual turno, a RATTS RATIS ou a DOIS A expediam outra nota fiscal

referente ao mesmo serviço de “assessoria de marketing”, sendo que, ambos os documentos previam o valor referente ao serviço –

cerca de 85% do total faturado, e o montante devido a título de “comissão” à agência interposta – na proporção de 15% sobre o total

faturado, de modo que não se tratava de subcontratação, nem de intermediação, pois ou a agência contratada transferiu a execução do

serviço a um terceiro ou ela própria executou o serviço de intermediação, pelo que seria devida a comissão, sendo incongruete que a

RATTS RATIS e a DOIS A tivessem, a um só tempo, subcontratado e intermediado o mesmo serviço.

Afirma também a BASE PROPAGANDA prestava espécie de consultoria com o objetivo de uniformizar a

comunicação do governo, que servia de orientação à ASSECOM. Entretanto, os sete contratos firmados pelas agências fixavam que “a

veiculação de todo e qualquer material somente será realizada após aprovação por escrito do contratante” (Cláusula Sexta, item I, “r”),

não se justificando que o serviço de “uniformização da linguagem institucional” tivesse sido delegado a cada uma das sete agências às

quais foi adjudicado o objeto do Edital nº 001/2003. Ademais, não há explicação do porquê a atribuição de uniformizar foi

subcontratada à BASE apenas pela DOIS A e pela RATTS RATIS e não pelas outras 05 (cinco) empresas.

Aduz que o serviço prestado pela BASE, quando muito, correspondia a um auxílio direto à ASSECOM, de

“consultoria” do Secretário de Comunicação, e não às empresas interpostas, de modo que o serviço prestado pela BASE

PROPAGANDA compunha atribuição da própria Secretaria de Comunicação, sendo que, mesmo admitida sua delegação, esta deveria
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se dá por licitação e contratos próprios, razão pela qual o mecanismo adotado para a contratação e remuneração indiretas da BASE

PROPAGANDA foi ilegal, porquanto tenha havido evidente burla ao processo licitatório com o objetivo de favorecer a agência de

Alexandre Macêdo.

Alegações finais de Rubens Manoel Lemos Filho, id nº 27519668, reiterando os argumentos defensivos já aventados

e alegando: a) que não restaram provadas as irregularidades narradas na exordial, especialmente a “terceirização” da função de

Assessor de Comunicação; b) que a testemunha Haroldo Azevedo não presenciou qualquer irregularidade narrada pelo parquet, se

limitando a informar que os fatos por ele narrados à época foram por “ouvi dizer”, esclarecendo o motivo e a forma pela qual achava

que a BASE teria sido contratada, qual seja, uniformizar a comunicação do Governo, que se encontrava dentro do que previa o

contrato; c) que o serviço de consultoria de marketing prestado pela BASE com o objetivo de uniformiza a comunicação do governo

tinha natureza consultiva, servindo de orientação ao contestante, que era quem detinha a palavra final; d) Que a testemunha Francisco

Canidé, funcionário da ASSECOM, afirmou que nunca viu o sócio da BASE na assessoria de comunicação, bem como s decisões da

ASSECOM eram tomadas por Rubens Lemos, o que corrobora a inveracidade da tese de que o senhor Alexadre de Macedo era o

Secretário de Comunicação de fato. Alega que a testemunha afirmou, também, que os pagamentos realizados à BASE eram feitos

pelas próprias agências que decidiram contratá-la em razão da expertise que a mesma detinha; e) que não restou configurado dano ao

erário; f) que não houve dolo ou culpa.

Alegações finais de Alexandre Magno Freitas de Macedo, BASE PROPAGANDA LTDA, Alexandre Firmino de

Melo Filho e DOIS A PUBLICIDADE, id nº 27555938, reafirmando os argumentos já levantados ao longo do processo.

Alegações finais de Pedro Ratts de Ratis e Ratts Ratis Comunicação LTDA, id 28153996 nº, alegando que a

subcontratação é permitida pela Lei nº 8.666/93 e que a BASE PROPAGANDA LTDA foi subcontratada única e exclusivamente por

sua expertise; que o serviço por ela prestado se encontrava dentro do que previa o contrato estabelecido entre as agências DOIS A e

Ratts e Ratis por meio do Edital nº 001/2003; que a Procuradoria-Geral do Estado e o TCE consideraram a subcontratação lícita; que o

próprio Ministério Público após medida de quebra de sigilo bancário no âmbito penal opinou pelo arquivamento do inquérito e não

propôs ação penal, visto que não identificou ilícito criminal; que não existiu má-fé ou dolo; que participaram de apenas um pagamento

à BASE, o que afasta a alegação de que teriam ciência de uma suposta existência de esquema para beneficiamento do profissional

Alexandre Macêdo; que não houve dano ao erário, pois os serviços foram prestados e estavam dentro do orçamento previsto para

aquele setor.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, vê-se que as preliminares já foram rechaçadas pelas decisões de fls. 1776/1781 e fls. 2201/2202.

Noutra banda, convém ressaltar que as decisões do Tribunal de Contas não vinculam o Poder Judiciário, conforme dicção do art. 21,

II, da Lei nº 8.429/92. Por fim, tenho que o presente processo teve seu curso regular, não havendo nulidades a serem sanadas, razão

pela qual o feito se encontra pronto para nele ser proferida uma decisão final de mérito.

Dito isto, tenho que é cediço que a Lei da Improbidade Administrativa, Lei n°. 8.429/1992, objetiva sancionar os

praticantes de atos dolosos ou de má-fé no trato da coisa pública, tipificando como ímprobas as condutas que importam

enriquecimento ilícito (art. 9º), que causam prejuízo ao erário (art. 10), decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício

financeiro ou tributário (art. 10-A) e, ainda, que violem os princípios da Administração Pública (art. 11).

A interpretação da Lei n. 8.429/1992 não pode levar à punição indiscriminada de todos os atos ilegais praticados pelos

agentes públicos como se fossem atos de improbidade, alterando a própria essência normativa. O elemento culpabilidade, no âmago
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do ato de improbidade, se apurará, em regra, a título de dolo, sendo que o art. 10 da Lei 8.429/92 alude à sua ocorrência de forma

culposa.

Conforme a jurisprudência do TJRN, "a improbidade é categoria de ilícito mais grave que a ilegalidade. Apenas os atos

que, além de ilegais, se mostrarem fruto da desonestidade ou má-fé do agente público caracterizam a improbidade. Logo, apenas é

possível a caracterização de um ato como de improbidade administrativa quando há desonestidade por parte do administrador. A

conduta ilegal só se torna ímproba se revestida de má-fé do agente público." (AC .024537-7, Relator Desembargador João Rebouças,

julgado em 26.05.2015; AC 2014.018679-8, Relator Desembargador João Rebouças, julgado em 12.05.2015).

 

Diz-se, pois, que a improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. A

configuração de ato de improbidade administrativa, com a aplicação de suas severas sanções, pressupõe que o agente atue com má-fé,

dolo ou culpa grave, no intuito de realizar malversação do patrimônio público e/ou violação aos princípios administrativos. Atos

ilegais não são automaticamente ímprobos, sendo preciso que se analise a presença de elemento subjetivo por parte do agente.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que o dolo necessário para a configuração da conduta ímproba discutida é tão somente a

vontade livre e consciente de realizar a conduta – ou seja, a consciência e deliberação de praticar o ato em contrariedade ao

ordenamento. Somente no caso do disposto no artigo 10 da LIA há possibilidade de se configurar ato ímprobo por culpa grave, sendo

necessário, neste caso, a comprovação de dano ao erário. Ressalte-se que não há necessidade de nenhum dolo específico. Sobre o

tema, o STJ tem se pronunciado:

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. DOLO GENÉRICO.
LICITAÇÃO. CONLUIO ENTRE MEMBROS DA COMISSÃO DE
RECEBIMENTO DE MATERIAL E EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO.
FALSIDADE DOCUMENTAL. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS. 1. As instâncias ordinárias, com base no acervo fático-
probatório dos autos, consignaram que "os Réus em conluio com a empresa, forjaram
a declaração de entrega das mercadorias de forma a ocultar a incapacidade da
Servitech em cumprir o objeto da licitação na forma proposta no certame" (fl. 279).
2. Conforme o quadro fático delineado no acórdão, restou claramente demonstrado o
dolo genérico na inobservância das regras editalícias da licitação em comento. Tal
conduta, atentatória aos princípios da impessoalidade, da moralidade e da legalidade,
nos termos da jurisprudência desta Corte, é suficiente para configurar o ato de
improbidade capitulado no art. 11 da Lei nº 8.429/92. 3. Este Tribunal Superior tem
reiteradamente se manifestado no sentido de que “o elemento subjetivo, necessário
à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11
da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os
princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo
específico” (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe 4/5/2011). 4. Agravo regimental a que nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp:
324640 RO 2013/0090835-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de
Julgamento: 26/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
02/09/2014)

 

Noutro ponto, a conduta disciplinada no artigo 11, da Lei n.º 8.429/92 prescinde da existência de dano ao erário, exigindo a

consciência da ilicitude através do dolo genérico. Nesse sentido, também se consolidou a posição do STJ:
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO
MUNICIPAL QUE EXERCE INGERÊNCIA SOBRE O SERVIÇO AUTÔNOMO
DE ÁGUAS E ESGOTO PARA QUE SEJA CONCEDIDA ISENÇÃO ILEGAL DO
PAGAMENTO DE TARIFAS EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO. PRÁTICA DE ATO VIOLADOR DE PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS. ARTIGO 11 DA LEI 8429/92. DESNECESSIDADE DE
PREJUÍZO AO ERÁRIO. RECONHECIMENTO DE DOLO GENÉRICO. 1. A
hipótese dos autos diz respeito ao ajuizamento de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa, pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, sob
o argumento de que o então prefeito de São João Batista da Glória, teria exercido
influência junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, pra que o diretor
do referido órgão isentasse os contribuintes da cobrança pelo fornecimento de água,
satisfazendo interesses próprios e de terceiros. 2. A jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça é no sentido de que não se pode confundir improbidade com
simples ilegalidade. A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo
elemento subjetivo da conduta do agente. Assim, para a tipificação das condutas
descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92 é indispensável, para a caracterização de
improbidade, que o agente tenha agido dolosamente e, ao menos, culposamente, nas
hipóteses do artigo 10. 3. Os atos de improbidade administrativa descritos no
artigo 11 da Lei nº 8429/92 dependem da presença do dolo genérico, mas
dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública
ou enriquecimento ilícito do agente. 4. Da leitura do acórdão, verifica-se que, na
espécie, o juízo de origem esclareceu que "ao advogar isenções de tarifas para
determinadas pessoas ou grupo de pessoas, o requerido arrostou os princípios da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da pessoalidade e da eficiência,
inscritos em nossa constituição, proporcionando uma evasão de divisas que deveriam
ser empregadas nas necessidades sociais de toda a comunidade", daí porque não há
que se falar na inexistência do elemento subjetivo doloso. 5. Resta evidenciado,
portanto, o elemento subjetivo dolo genérico na conduta do agente,
independentemente da ocorrência de dano ao erário, razão pela qual fica
caracterizado o ato de improbidade previsto no art. 11 da Lei 8429/92. 6. Agravo
regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1355136 MG 2012/0246752-8,
Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento:
16/04/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2015)

 

Feitas estas breves explanações sobre a improbidade administrativa, passa-se à análise do cerne da presente demanda, que

consiste, em síntese, conforme fixado em audiência, fls. 2200/2204, em verificar se a subcontratação da BASE PROPAGANDA pelas

empresas DOIS A e RATTS RATIS caracteriza, ou não, improbidade administrativa e se o processo licitatório que deu origem a

presente ação (Edital nº 001/2003) submeteu-se a todas as fases e aprovação pelos órgãos competentes.

Em relação à licitação iniciada pelo Edital nº 001/2003 não se vislumbra nenhuma ilegalidade, vez que o certame seguiu

todos os trâmites legais, não havendo indícios de ilicitude em sua condução, a exemplo de direcionamento, combinação de propostas,

vazamento de propostas, etc, bem como o mesmo foi aprovado pelos respectivos órgãos de controle, conforme documentos de Id nº

3868661(Parecer nº 045/05- MAPS AT/GAB) e nº 3868684 (Acórdão TCE-RN nº 320/2012- TC). Entretanto, vislumbra-se

improbidade na subcontratação da BASE PROPAGANDA pelas empresas DOIS A e RATTS RATIS. Explico.

O art. 72 da Lei nº 8.666/931 permite o instituto da subcontratação nos contratos administrativos, facultando a possibilidade

ao Poder Públicos de impor limites à sua ocorrência. Interpretando mencionado dispositivo, o Tribunal de Contas da União consolidou

o entendimento de que a subcontratação é possível, desde que não vedada expressamente no edital ou no contrato e atenda a uma

conveniência da administração2.

Nesta senda, tem-se que a subcontratação é um instrumento destinado a atender aos interesses da administração e não dos

licitantes contratados, razão pela qual encontra-se submetida à conveniência e oportunidade da administração, dependendo, portanto,

https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/movimentar.seam?idProcesso=75536&newTaskId=1153468704#sdfootnote1sym
https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/movimentar.seam?idProcesso=75536&newTaskId=1153468704#sdfootnote2sym
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de expressa autorização do poder público para que possa ser ultimada. Neste sentido, inclusive, se manifesta a peça defensiva dos

demandados Pedro Ratts de Ratis e RATTS RATIS COMUNICAÇÃO, citando o entendimento do TCU, fls. 2.342, vejamos:

A figura da subcontratação nos contratos administrativos é autorizada pelo art. 721 da Lei Federal nº 8.666/93 e expressamente admitida

pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União, sob as seguintes condições:

“De acordo com o que consta das citadas normas, nos é possível afirmar que qualquer forma (subcontratação, cessão, transferência,

fusão, cisão, ncorporação) pela qual se opte para transmitir direitos e obrigações a outrem:

1º) não pode isentar a contratada de suas responsabilidades contratuais e legais;

2º) somente pode-se lançar mão de tais mecanismos se previamente autorizados pela Administração, para o quantitativo e para as partes

do objeto contratado que essa especifique (...)”.

Analisando o presente caso, vê-se que, ainda que fosse admitida a subcontratação ora contestada, não existiu autorização

formal da Administração para que a DOIS A PUBLICIDADE e a RATTS RATIS COMUNICAÇÃO subcontratassem o objeto

licitado à BASE PROPAGANDA.

Por outro lado, embora os requeridos aventem a presença de autorização contratual para a subcontratação do objeto

licitado, valendo-se, para tanto, de algumas referências a tal instituto previstas no instrumento negocial, da análise do edital de

licitação vê-se, de forma expressa, que tal transferência da execução do serviço contratado não poderia ter ocorrido e muito menos da

forma como se deu: sem anuência expressa e formal da Administração.

Com efeito, o tipo de licitação utilizado para a escolha dos contratantes foi o da “técnica e preço”, prevendo o Edital nº

001/2003, em sua cláusula 4.1.4, “d”, que os concorrentes deveriam indicar a descrição detalhada do pessoal adequado e disponível,

com a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. Já a cláusula 9.1. “e” traz para

a empresa vencedora a obrigação de garantir que os técnicos especializados que figuraram na relação de sua equipe técnica realizem,

pessoal e diretamente, os serviços licitados.

Desta forma, conclui-se que o contrato que seria firmado a partir do Edital nº 001/2003 possuía um caráter personalíssimo,

sendo relevante para a administração o corpo de técnicos que ira efetuar os trabalhos, restando expresso no instrumento convocatório a

obrigatoriedade destes profissionais executarem pessoalmente o objeto licitado.

Entretanto, no presente caso, as requeridas DOIS A PUBLICIDADE e RATTS RATIS COMUNICAÇÃO transferiram a

execução de parte do serviço para a BASE PROPAGANDA sem nenhuma autorização formal da administração e/ou justificativa para

tanto. Veja que as alegações defensivas de que a contratação da BASE PROPAGANDA decorreu de sua expertise não são suficientes

para “legalizar” as subcontratações, pois as demandadas possuíam capacidade técnica de prestarem o serviço, tanto que foram

vencedoras de um certame licitatório, não havendo razão excepcional que justificasse as subcontratações em questão.

Ademais, a aventada capacidade técnica da BASE PROPAGANDA levantada pelos demandados não encontra respaldo nos

autos, pois, além de não ser provada, inexistindo no caderno processual qualquer elemento que aponte a notável expertise de tal

agência, tem-se que a mesma, no início das subcontratações, possuía menos de um ano de existência, tempo insuficiente para se tornar

referência no mercado.

Desta forma, conclui-se que as subcontratações ora contestadas são ilícitas, pois violaram frontalmente normas dispostas no

mencionado instrumento convocatório, bem como não foi precedida de autorização formal da administração. Entretanto, tal conduta,
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por si só, apesar de ilícita, não possui o condão de ser erigida à improbidade administrativa, pois poderia ter decorrido de uma simples

interpretação errônea das normas legais e editalícias.

Ocorre que, analisando todo o conjunto probatório carreado aos autos, vê-se que as “subcontratações” não decorreram de

uma má interpretação das cláusulas editalícias, mas sim de um acordo informal realizado entre os requeridos com o objetivo de

contratar a BASE PROPAGANDA LTDA, de propriedade do senhor Alexandre de Macêdo, para prestar assessoria ao governo do

Estado do Rio Grande do Norte.

De fato, do depoimento prestado pelo senhor ex-Secretário, Rubens Lemos, perante o Ministério Público e corroborado em

juízo, da declaração do senhor Alexandre Firmino em sede inquisitorial e das peças defensivas dos demandados Pedro Ratts de Ratis e

RATTS RATIS COMUNICAÇÃO, conclui-se que os demandados, de maneira informal, convencionaram contratar a BASE

PROPAGANDA para prestar assessoria de marketing ao Estado do Rio Grande do Norte. Vejamos:

“(…) Que a empresa BASE, do publicitário Alexandre de Macedo, foi incluída em algumas oportunidades nesses planos de mídia como

prestadora de assessoria de marketing, tendo essa assessoria sido aprovada e paga pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte

através das agências; que foram as agências de publicidade licitadas e contratadas pelo Estado do RN que sugeriram a empresa BASE

como hábil a prestar a assessoria de marketing para uniformização da linha de comunicação social do Governo do Estado do RN; que

essa sugestão foi acatada pelo declarante; que a idéia de contratar uma outra empresa de publicidade surgiu em conversas com a próprias

agências contratadas(...)” (Depoimento de Rubens Lemos ao Ministério Público, fls. 26/28).

 

“(...) Ministério Público: Documentalmente, existia um contrato com a Base que, de
alguma forma, passou pelo governo?

Rubens Lemos: Não. Era uma contratação de um prestador de serviço, por agências...

Ministério Público: O governo anuiu?

Rubens Lemos: O governo anuiu, porque as agências sugeriram ao governo, em uma
reunião, e o governo acatou a sugestão das agências. (...) (Depoimento de Rubens Lemos em juízo).

 

“(...)23. Conforme Cláusula 9.1, d e f, do Edital de Concorrência n.º 001/2003 – ASSECOM, a sociedade empresária Requerida tinha o

dever de permitir que o Governo do Estado, a critério da Administração, adjudicasse serviços a terceiros.

24. Portanto, a sociedade empresária Requerida não anuiu; na verdade, foi obrigada a aceitar – por força contratual e pela soberania da

Administração nos contratos administrativos – a adjudicação do serviço prestado pela BASE CONSULTORIA, MARKETING E

COMUNICAÇÃO LTDA. à ASSECOM (...)” (Contestação de Pedro Ratts de Ratis e de RATTS RATIS COMUNICAÇÃO, fls. 2031).

 

“(...)Que no início da vigência dos atuais contratos de publicidade com o Governo do Estado houve uma reunião com as empresas

vencedoras, entre elas a Dois A, quando foi dada a orientação, pela Secretaria de Comunicação Social, de que as empresas contratadas

pagariam mensalmente à Base Propaganda Ltda pelos serviços de consultoria acima referidos; Que o custo desse serviço de assessoria da
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Base Propaganda Ltda. é autorizado pelo Secretário de Comunicação Social, Rubens Lemos Filho, compondo um item de custo do valor

global da publicidade paga pelo Governo do Estado do RN(...)” (depoimento de Alexandre Firmino ao Ministério Público, fls. 60/61).

 

Os trechos acima deixam indene de dúvidas a existência de uma reunião informal na qual se convencionou a contratação da

BASE PROPAGANDA, sendo que o senhor Rubens Lemos afirma que o nome da BASE foi sugerido pelas agências, enquanto Pedro

Ratts, RATTS RATIS COMUNICAÇÃO e Alexandre Firmino alegam que a orientação para contratar a BASE partiu do governo.

Noutra banda, depreende-se, também dos elementos carreados aos autos, que a BASE PROPAGANDA não foi contratada

para efetuar serviços adjudicados à RATTS RATIS COMUNICAÇÃO e à DOIS A PUBLICIDADE, mas sim para assessorar o

governo na uniformização da linguagem publicitária. Vejamos:

“(…) Que a ideia da consultoria da empresa BASE surgiu logo no início do Governo Wilma de Farias;(…) que a BASE é responsável

por avaliar as peças publicitárias das agências contratadas para uniformizar a linguagem utilizada pelas mesmas(…) que, apesar de

existir a assessoria de marketing pela BASE, quem por último define a linha de comunicação social do Governo é o declarante(...)”

(Depoimento de Rubens Lemos perante o Ministério Público, fls. 26/28).

 

"Promotor: Num serviço de campanha publicitária do Governo. A agência vai dar o suporte para realizar a campanha, como será feito,

publico alvo. Enfim, qual seria o papel da BASE para dar suporte a essa campanha que a agência de publicidade contratada pelo governo

iria fazer?

Alexandre de  Macêdo: Na verdade, como nós ficávamos como planejadores, muitas vezes, das campanhas, que não era na totalidade, o

que a gente fazia era discutir com a agência, o planejamento da campanha, formatar com eles, inclusive no processo criativo, defender

com eles o problema de que o governo tinha uma linha de comunicação, pra que não houvesse sete linhas de comunicação diferentes, de

cada agência, era esse trabalho que nós fazíamos". (Depoimento de Alexandre de Macêdo em juízo)

 

“(...)Que em relação à publicidade do Governo do Estado do RN as peças publicitárias mais importantes criadas pela DOIS A são

submetidas para análise da BASE PROPAGANDA LTDA, que verifica se a criação produzida se conforma com a linha de comunicação

do Governo; que as agências de publicidade remuneram a BASE PROPAGANDA LTDA por esse serviço, tratando-a como os demais

fornecedores; que no início da vigência dos atuais contratos de publicidade com o Governo do Estado houve uma reunião com as

empresas vencedoras, entre elas a DOIS A, quando foi dada a orientação, pela Secretaria de Comunicação Social, de que as empresas

contratadas pagariam mensalmente à BASE PROPAGANDA LTDA pelos serviços de consultoria acima referidos(…)” (depoimento de

Alexandre Firmino ao Ministério Público, fls. 60/61).

 

“(…) Entre os mais diversos prestadores de serviços, desta Assessoria, através das agências licitadas, inclui-se a BASE

COMUNICAÇÃO, empresa que tem prestado consultoria de marketing institucional ao Governo do Estado. A ela não cabe nenhuma

decisão quanto à administração da verba publicitária e nem ela jamais recebeu, do Governo do Estado, remuneração a título de agência

de propaganda.
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Ainda quanto à análise da coluna Portfólio, é oportuno lembrar que tais serviços de consultoria foram prestados para outros governos,

por outras empresas, sendo utilizado o mesmo mecanismo de pagamento, através das agências de propaganda, tratando-se de rotina na

administração pública quanto à propaganda institucional(...)”. (Documento encaminhado pelo senhor Rubens Manoel Lemos Filho ao

Procurador-Geral de Justiça, fls. 272/273).

 

 

"Promotora: Consta no depoimento do senhor prestado no dia 15/08/2005, onde o senhor informa que reafirma que quem comanda a

comunicação social do governo é a pessoa de Alexandre de Macêdo e não o secretário de comunicação, o senhor Rubens Lemos, o

senhor reitera essa informação que deu à época?

Haroldo: Reitero. Porque toda a orientação era emanada de Alexandre de Macêdo.

(...)

Promotora: O senhor sabe dizer, qual a razão das empresas contratadas, das empresas vencedoras da licitação da publicidade do governo

na época, que entre outras, além da Art&C, tem a Brisa, tem a Dois A, tem a Rattts e Ratis, você sabe dizer porque essas empresas

subcontrataram a Base, empresa do senhor Alexandre de Macedo?

Haroldo: Eu não diria que subcontrataram. Até onde eu sei, repito pela terceira vez, não sou publicitário, não entendo de publicidade,

mas a Base era contratada por todas as outras empresas para uniformizar a linguagem, passar um pente fino nas peças publicitárias. Se é

legal ou se não é, cabe à justiça dirimir isso. Até onde eu sei era isso, a Base era contratada para organizar, unificar, discutir, digamos que

o governo tivesse a mesma linguagem.

(…)

Dr. Raffael: Você na época chegou a tratar assuntos da assessoria de comunicação do Governo?

Haroldo: Tratei

Dr. Raffael: Na qualidade de que?

Haroldo: Como radio-difusor. Muito raramente, eventualmente.

Dr. Raffael: E quando você tratava desses assuntos relacionados à assessoria de comunicação, você tratava com Rubens Lemos?

Haroldo: Eu tratava com Rubens e com Alexandre de Macedo. Até uns 10 meses do governo de Wilma, porque depois ele sequer atendia

ligações minhas e eu também nem procurei mais;

Dr. Raffael: Entendi! Outra coisa, o senhor disse anteriormente que Rubens Lemos despachava frequentemente na sede da Base, com

base em que o senhor afirma? O senhor estava presente?

Haroldo: Eu estive presente algumas vezes, poucas vezes, mas estive presente. Uma ou duas vezes

Dr. Raffael: E você teve conhecimento se ele também despachava na assessoria de comunicação?

Haroldo: Sim, Alexandre sempre estava presente na assessoria de comunicação
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(…)

Dr. Raffael: e as decisões da assessoria de comunicação, você sabe dizer se a palavra final era de Rubens lemos na época que ele foi

assessor de comunicação?

Haroldo: Na verdade, eu acho que quem instruía era Alexandre, que levava para ele, e ele aprovava ou não aprovava, discutia ou não

discutia, ou que chegava a um valor. Mas que chegava em Alexandre, chegava. Como eu tinha dito, Alexandre era um profissional

competente". (Depoimento do senhor Haroldo Azevedo em juízo).

 

"Promotora: A indicação da base, que é essa empresa não contratada pelo governo e sim subcontratada pelos contratantes, ela foi uma

indicação pelo governo na época?

Pedro Ratis: Doutora eu não lembro, mas provavelmente sim, mas eu não lembro. Se eu disser pra senhora que foi fulano, foi sicrano, eu

não vou lembrar. O que eu lembro, puxando pela memória, é que existia essa empresa e era notório que prestava assessoria ao governo,

não sei de que forma e que agente contratando essa empresa para fazer esse planejamento, facilitaria nosso trabalho, isso ocorreu uma

vez e foi logo no início do nosso contrato e isso não aconteceu mais". (Depoimento de Pedro Ratts em juízo).

A contratação da BASE para uniformizar a comunicação do Governo é inclusive reconhecida pelo senhor Rubens Lemos

em suas alegações finais, vejamos:

“(…) Dando continuidade, a testemunha ainda esclareceu o motivo e a forma pela qual achava que a BASE teria sido contratada, qual

seja, uniformizar a comunicação do Governo. Referido serviço se encontrava dentro do que previa o contrato, na medida em que o

planejamento da propaganda institucional demanda uma uniformização das campanhas, de tal forma a manter-se uma mesma linha de

comunicação, evitando-se divulgações contraditórias entre si: (…)

(…) Os serviços subcontratados à BASE PROPAGANDA LTDA., como a própria alcunha dos mesmos prediz – Consultoria de

marketing com o objetivo de uniformizar a comunicação do governo-, tinham natureza consultiva, servindo de orientação ao

Contestante. ” (Alegações Finais de Rubens Lemos, fls. 2307/2309).

 

Desta forma, conclui-se que, após a finalização do certame licitatório e consequente assinatura dos contratos de

publicidade institucional com as sete vencedoras do certame inaugurado pelo Edital nº 001/2003 – ASSECOM, houve uma reunião

entre os representantes destas empresas e o ex-secretário, senhor Rubens Lemos, na qual ficou acertado que a BASE PROPAGANDA

LTDA seria a responsável por assessorar o Governo na uniformização da publicidade institucional, devendo as licitantes vencedoras

"subcontratá-la" para tal mister, ou seja, o Estado do Rio Grande do Norte remuneraria a BASE  de forma indireta, valendo-se de

pessoas jurídicas interpostas para tanto.

Em síntese, os contratos firmados pela DOIS A PUBLICIDADE e RATTS RATIS COMUNICAÇÃO com a BASE

PROPAGANDA não foram subcontratações do objeto que elas adjudicaram por meio da licitação aberta pelo EDITAL nº 001/2003,

mas, em última instância, um subterfúgio utilizado para remunerar a BASE pelo serviço de assessoria prestado ao Governo do Estado

do Rio Grande do Norte na uniformização da publicidade institucional.

Neste ponto, não merece acolhida a tese defensiva de que a uniformização da publicidade institucional se encontrava

abarcada pelo objeto do Edital nº 001/2003 e dos contratos dele decorrentes, pois, se assim fosse, o Estado teria contratado 07(sete)
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empresas de publicidade para uniformizar a propaganda institucional, o que, a toda evidência, seria contraproducente e não alcançaria

o resultado almejado.

Com efeito, cada empresa de publicidade adjudicou apenas uma parcela da publicidade institucional, sendo, assim,

responsável pelo planejamento, criação, produção e distribuição das peças publicitárias exclusivamente em relação ao grupo

contratado. Lado outro, a uniformização possui um caráter conglobante, englobando a publicidade governamental em sua

integralidade, o que pressupõe coordenação, recomendações e análises dos trabalhos das sete contas licitadas, competência esta que

não cabia a nenhuma das sete empresas legalmente contratadas. Em verdade, tal coordenação da publicidade institucional era

atribuição da Assessoria de Comunicação Social, conforme art. 23 da LCE nº 163/99, e não foi objeto da licitação aberta pelo Edital nº

001/2003. Insta ressaltar que, a priori, não há ilicitude na contratação de empresa para uniformizar a publicidade institucional.

Entretanto, a forma como tal contratação se deu (clandestina, sem licitação e direcionada para a escolha de certo fornecedor) é que foi

ilícita.

No presente caso, resta claro que a intenção da avença firmada pelos requeridos era contratar especificamente o senhor

Alexandre de Macêdo, marqueteiro da campanha da então governadora. De fato, a BASE PROPAGANDA LTDA não possuía nem

um ano de atuação no mercado, tempo insuficiente para possuir reconhecida expertise em seu campo de atuação. Ademais, conforme

contrato social, fls. 417/419, apresentava como sócios apenas o senhor Alexandre de Macêdo (sócio majoritário com 99% das cotas) e

seu filho, Enrico Barbalho, na época menor de idade (com 1% das cotas sociais), o que demonstra a inexistência de outro publicitário

de renome em seus quadros societários. Desta forma, contratar a BASE era, em última análise, contratar o senhor Alexandre de

Macêdo.

Nesta toada, a escolha da BASE PROPAGANDA LTDA para prestar serviços ao Governo do Rio Grande do Norte sem a

observância do prévio procedimento licitatório viola a regra constante no art. 37, XXI, da CRFB/883 e as disposições previstas na Lei

8.666/93, além de afrontar princípios constitucionais, a exemplo da moralidade administrativa, eficiência e impessoalidade,

subsumindo-se, assim, ao disposto no art. 11 da Lei 8.429/92.

De fato, a escolha direta do fornecedor, baseada em afinidades subjetivas do administrador, viola o princípio da

impessoalidade, pois confunde a “vontade da administração” com a “vontade do gestor”, bem como resulta em favorecimentos anti-

isonômicos, os quais devem ser repudiados em um Estado Democrático de Direito. Tal comportamento afronta, também, a eficiência

que deve pautar toda a atuação administrativa, pois retira do poder público a possibilidade de contratar  pessoas mais capacitadas e\ou

conseguir melhores preços.

Com efeito, há de se ter em mente que se ao particular é dada a liberdade de contratar com quem bem entender, igual

permissão não é conferida ao administrador, pois para toda obra, serviço ou compra pública, em regra, deve haver o prévio

procedimento licitatório, visando assegurar, além da contratação mais vantajosa à administração, a oportunidade para todos os

cidadãos firmarem negócios com o Poder Público, concretizando, desta forma, princípios como impessoalidade, moralidade e

eficiência.

Assim, a licitação torna-se, em regra, obrigatória para as obras, compras e serviços a serem contratados pela

administração, pois concretiza, em última instância, valores constitucionais. Neste sentido o artigo 3º da Lei nº 8.666/93, vejamos:

“A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos”.

https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/movimentar.seam?idProcesso=75536&newTaskId=1153468704#sdfootnote3sym
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A respeito do tema, leciona Alexandre de Moraes:

"Enquanto os particulares desfrutam de ampla liberdade na contratação de obras e serviços, a Administração Pública, em todos os seus

níveis, para fazê-lo, precisa observar, como regra, um procedimento preliminar determinado e balizado na conformidade da legislação.

Em decorrência dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e probidade administra

contratos que envolvem responsabilidade do erário público necessitam adotar a licitação, sob pena de invalidade, ou seja, devem

obedecê-la com rigorosa formalística como precedente necessário a todos os contratos da administração, visando proporcionar-lhe a

proposta mais vantajosa e dar oportunidade a todos de oferecerem seus serviços ou mercadorias aos órgãos estatais, assegurando, assim,

sua licitude. A participação da administração deve pautar-se pelos imperativos constitucionais e legais, bem como pela mais absoluta e

cristalina transparência" (Direito Constitucional, 18ª ed., editora Atlas, pág. 327).

No presente caso, embora exista a determinação constitucional e legal para realização de licitação, a BASE

PROPAGANDA LTDA foi contratada sem a observância desta formalidade. Nem se diga, no caso ora em análise, que não houve uma

contratação por parte do Estado do Rio Grande do Norte, mas sim avenças firmadas entre particulares, pois, como já restou

suficientemente fundamentado acima, as “subcontratações” em questão foram, na verdade, subterfúgios para contratar a BASE

PROPAGANDA, na verdade contratar o senhor Alexandre de Macêdo para prestar o serviço de assessoria em marketing ao ex-

secretário de comunicação, senhor Rubens Lemos, auxiliando-o na uniformização da publicidade institucional do governo.

Assim, o que realmente ocorreu foi uma contratação direta, sem licitação, da BASE PROPAGANDA LTDA pelo Estado

do Rio Grande do Norte, valendo-se as partes, para tanto, de empresas privadas interpostas, quais sejam, a DOIS A PUBLICIDADE e

a RATTS RATIS COMUNICAÇÃO.

Tal fato fica ainda mais claro quando se analisam os processos de pagamentos, fls. 671 e seguintes, nos quais se percebe

que a DOIS A PUBLICIDADE e a RATTS RATIS COMUNICAÇÃO funcionaram como verdadeiras “intermediárias” entre a BASE

PROPAGANDA e o Estado do Rio Grande do Norte, recebendo, inclusive, uma comissão por este “serviço”. Com efeito, da análise

dos mencionados processos de pagamentos, vê-se que não houve subcontratação, mas uma verdadeira contratação da BASE

PROPAGANDA pelo Estado do Rio Grande do Norte, servindo a DOIS A PUBLICIDADE e  a RATTS RATIS como "agenciadoras",

recebendo do ente público, inclusive, uma comissão por essa “corretagem”.

Como exemplo, verifica-se da nota fiscal nº 000162, fls. 677, que a BASE prestou consultoria em Marketing, no mês de

fevereiro de 2005, à Assessoria de Comunicação Social do Governo do Rio Grande do Norte, tendo o Estado pago por este serviço o

montante de R$ 29.411,78, dos quais 25.000 foi destinado à BASE pelos serviços prestados e R$ 4.411,78 à DOIS A PUBLICIDADE

a título de comissão.

Ora, tal fato, a toda evidência, configura dano ao erário, pois, como acima afirmado, se tratou de uma contratação direta,

sem licitação, o que gera prejuízo presumido aos cofres públicos ante a retirada da administração da possibilidade de conseguir

melhores propostas. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

DISPENSA DE LICITAÇÃO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. ACÓRDÃO BASEADO NO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO

CONSTANTE DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA RECURSAL ELEITA. SÚMULA 7/STJ.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL.(...)2. Ademais disso, é sabido que "segundo entendimento consolidado

no âmbito das Turmas que compõem a Primeira Seção, o prejuízo decorrente da dispensa indevida de licitação é presumido

(dano in re ipsa), consubstanciado na impossibilidade da contratação pela Administração da melhor proposta, não tendo o

acórdão de origem se afastado de tal entendimento"(AgRg no REsp 1499706/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
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PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 14/03/2017). (…) (AgInt no REsp 1671366/SP, Rel. Ministro MAURO

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017) (destaques acrescidos).

 

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, VIII, DA LEI N. 8.429/1992. DISPENSA INDEVIDA DE

LICITAÇÃO. DANO IN RE IPSA À ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. PRINCÍPIO DA

PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. (…) 2. Segundo entendimento consolidado no âmbito das Turmas que compõem a

Primeira Seção, o prejuízo decorrente da dispensa indevida de licitação é presumido (dano in re ipsa), consubstanciado na

impossibilidade da contratação pela Administração da melhor proposta, não tendo o acórdão de origem se afastado de tal

entendimento.(…) (AgRg no REsp 1499706/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017,

DJe 14/03/2017) (destaques acrescidos)

 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

INÉPCIA DO APELO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULARIDADE FORMAL DA PEÇA RECURSAL (ART. 514 DO CPC).

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA POR CAMINHÕES-PIPA.

DISPENSA DE LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS SERIAM DE BAIXO VALOR E DE QUE HAVIA URGÊNCIA

NA CONTRATAÇÃO, À VISTA DO ESTADO DE CALAMIDADE DECLARADO EM VIRTUDE DA SECA. NÃO

CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE DISPENSA PREVISTAS NOS INCISOS II E IV DO ART. 24, DA LEI N.º 8.666/93.

SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DOS CONTRATOS IRREGULARES. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (COLETA DE LIXO)

NÃO RELACIONADOS COM A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECRETADA. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO

PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART. 26 DA LEI N.º 8.666/93). CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE

SERVIÇO COM VÍNCULOS PESSOAIS E POLÍTICOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. PRESENÇA DO ELEMENTO

SUBJETIVO DOLOSO NA CONDUTA DOS AGENTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, LEGALIDADE,

MORALIDADE ADMINISTRATIVA E IMPESSOALIDADE. ATOS ÍMPROBOS CONFIGURADOS (ARTS. 10, VIII E 11 DA LEI

N.º 8.429/92). DANO AO ERÁRIO "IN RE IPSA". PREJUÍZOS DECORRENTES DA PRÓPRIA ILEGALIDADE DOS ATOS

PRATICADOS. ADMINISTRAÇÃO IMPEDIDA DE CONTRATAR AS MELHORES PROPOSTAS. PRECEDENTES DO

STJ. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DOS APELADOS ÀS SANÇÕES DO ART. 12, II E III, DA LEI N.º 8.429/92.

DOSIMETRIA DAS PENAS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO "CAPUT" E NO PARÁGRAFO ÚNICO

DO REFERIDO ART. 12 DA LEI N.º 8.429/92. REPRIMENDAS COMPATÍVEIS COM OS ATOS DE IMPROBIDADE

PRATICADOS. APELO CONHECIDO E PROVIDO.(TJRN, Apelação Cível n.º 2010.004271-7, Relator: Desembargador Amílcar

Maia, 1ª Câmara Cível, Julgamento em 27/08/2013)

 

Ademais, além do dano presumido, vê-se no presente caso, também, um dano real, efetivo, consubstanciado nas comissões

pagas pelo ente público à DOIS A PUBLICIDADE e RATTS RATIS COMUNICAÇÃO pelo serviço de intermediação da contratação

da BASE PROPAGANDA, valores estes que não seriam despendidos pelo Estado do Rio Grande do Norte caso contratasse

diretamente esta agência de publicidade para lhe prestar assessoria na uniformização da propaganda institucional. Da análise dos

processos de pagamentos, vê-se que o valor total gasto com comissões foi de R$ 66.176,70 (sessenta e seis mil, cento e setenta e seis

reais e setenta centavos).

Desta forma, tenho que os atos ora apurados são ímprobos, pois se subsume ao disposto no art. 10, VIII, da Lei

8.666/93, vejamos:

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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VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou

dispensá-los indevidamente;

 

Verifico também a ocorrência de dolo, elemento subjetivo do ato de improbidade, pois este se configura como a

vontade livre e consciente de praticar a conduta e produzir o resultado, sendo desnecessária a demonstração de qualquer fim especial.

Com efeito, da análise dos autos, vê-se que os demandados convencionaram informalmente, de forma consciente e voluntária, a

contratação, por meio de interpostas empresas, da BASE PROPAGANDA LTDA para assessorar o Governo do Rio Grande do Norte

na uniformização da propaganda institucional.  

Nesta senda, tenho que restou sobejamente demonstrada a participação dos requeridos nos fatos narrados na inicial,

bem como o respectivo dolo, vez que não há como vislumbrar boa-fé na conduta do agente que, de forma consciente e voluntária,

participa de uma avença informal para viabilizar, com total desrespeito às normas legais e constitucionais, a contratação de certa e

determinada empresa para prestar serviços ao Poder Público.

Por fim, convém ressaltar a possibilidade de punição dos senhores Alexandre Firmino e Pedro Ratts de Ratis, pois,

como restou suficientemente demonstrado,  participaram do acordo informal para contratar a BASE como prestadora de serviço do

Governo do Estado do Rio Grande do Norte, bem como empregaram as pessoas jurídicas que administravam, respectivamente DOIS

A PUBLICIDADE e RATTS RATIS COMUNICAÇÃO, na prática dos atos ímprobos ora apurados, razão pela qual são alcançados

pelas disposições do art. 3º da LIA. Vejamos:

Art. 3° 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.

O artigo acima possibilita também a punição do senhor Alexandre de Macêdo, vez que foi o beneficiário direto dos

fatos narrados na inicial.

Neste diapasão, configurado o ato ímprobo, resta buscar a penalidade aplicável. Nos termos do artigo 12 da LIA

(Lei 8.429/92), são penalidade aplicáveis aqueles que pratiquem atos de improbidade administrativa: (i) o ressarcimento do dano; (ii)

multa civil; (iii) perda da função pública; (iv) proibição de contratar com o poder público e (v) suspensão dos direitos políticos.

Neste ponto, mostra-se adequado afirmar, como premissas do estabelecimento das penalidades: a) que a sanção

haverá de ser proporcional à gravidade da conduta e da participação de cada agente; adequada como reprimenda em razão da natureza

da conduta e gravidade do dano causado com esta; b) que o juiz poderá aplicar, consoante os parâmetros descritos no item "a", uma,

mais de uma ou mesmo todas as sanções previstas no respectivo inciso; c) que quando um mesmo fato configurar simultaneamente

improbidade tipificada em mais de um artigo, as sanções deverão ser aplicadas com base no inciso mais grave, sendo, via de regra,

mantida as cominações do art. 12, III, da LIA, (Ofensa aos Princípios da Administração) apenas como "soldado de reserva" para os

casos em que não restem configuradas as imputações previstas nos artigos 9 e 10 da Lei 8.429/92.

Na hipótese em apreço, vislumbro que os demandados devem ser condenados na obrigação solidária de reparar o

dano comprovadamente causado ao erário, no caso R$ 66.176,70 (sessenta e seis mil, cento e setenta e seis reais e setenta centavos).

Em relação ao pedido Ministerial de reparação do valor integral dos contratos (547.059,10), entendo que o mesmo não merece

prosperar, pois a Administração Pública usufruiu do serviço prestado pela BASE, de modo que determinar a restituição integral de

referido numerário acarretaria enriquecimento sem causa do Ente Público. É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça

acerca do tema:
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ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. ART. 10, VIII, DA LEI 8.429/92. ACÓRDÃO QUE, EM FACE DOS ELEMENTOS DE
PROVA DOS ATOS, CONCLUIU PELA COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO E PELA CONFIGURAÇÃO DE ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SÚMULA 7/STJ. PREJUÍZO AO ERÁRIO, NA HIPÓTESE. DANO IN RE IPSA.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.(…) . Com efeito, "a contratação de serviços advocatícios sem
procedimento licitatório, quando não caracterizada situação de inexigibilidade de licitação, gera lesividade ao erário, na medida em que o
Poder Público deixa de contratar a melhor proposta, dando ensejo ao chamado dano in re ipsa, decorrente da própria ilegalidade do ato
praticado, conforme entendimento adotado por esta Corte. Não cabe exigir a devolução dos valores recebidos pelos serviços
efetivamente prestados, ainda que decorrente de contratação ilegal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
Pública, circunstância que não afasta (ipso facto) as sanções típicas da suspensão dos direitos políticos e da proibição de
contratar com o poder público. A vedação de restituição não desqualifica a infração inserida no art. 10, VIII, da Lei 8.429/92
como dispensa indevida de licitação. Não fica afastada a possibilidade de que o ente público praticasse desembolsos menores, na
eventualidade de uma proposta mais vantajosa, se tivesse havido o processo licitatório (Lei 8.429/92 - art. 10, VIII)" (STJ, AgRg no
AgRg no REsp 1.288.585/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA
TURMA, DJe de 09/03/2016). Nesse mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.512.393/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2015. VII. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 617563/SP, rel. Min.
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/10/2016) (grifos acrescidos).

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

DISPENSA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA SEM LICITAÇÃO. ART.

25 DA LEI 8.666/93. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO ART. 10 DA LIA. CARACTERIZAÇÃO

DO DANO IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS AFASTADA. CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PERSISTÊNCIA DAS SANÇÕES TÍPICAS DA IMPROBIDADE.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. (…) 3. Não cabe exigir a devolução dos valores recebidos

pelos serviços efetivamente prestados, ainda que decorrente de contratação ilegal, sob pena de enriquecimento ilícito da

Administração Pública, circunstância que não afasta (ipso facto) as sanções típicas da suspensão dos direitos políticos e da

proibição de contratar com o poder público. 4. A vedação de restituição não desqualifica a infração inserida no art. 10, VIII, da

Lei 8.429/92 como dispensa indevida de licitação. Não fica afastada a possibilidade de que o ente público praticasse desembolsos

menores, na eventualidade de uma proposta mais vantajosa, se tivesse havido o processo licitatório (Lei 8.429/92 - art. 10, VIII).

(STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.288.585/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1ª Região),

PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/03/2016) (grifos acrescidos).

 

Por outro lado, tendo em vista a gravidade da conduta narrada na inicial e provada durante a instrução processual,

entendo que os demandados merecem uma reprimenda igualmente severa, de modo que aplica-se à espécie a sanção de suspensão dos

direitos políticos e multa civil, como forma de punir e evitar a prática de novos atos ímprobos. Igualmente deve incidir, na presente

hipótese, a pena de proibição de contratar com o Poder Público e receber benefícios fiscais ou creditícios, uma vez que a conduta ora

punida decorre justamente do desrespeito às normas de licitação e contratação administrativa. A pena de suspensão dos direitos

políticos, por óbvio, não se aplica às pessoas jurídicas requeridas.

Por fim, tenho que o senhor Rubens Lemos Filho merece uma reprimenda mais severa do que aquela aplicada aos

demais, vez que ocupava cargo de elevado grau na hierarquia do Governo Estadual (Assessor de Comunicação), de modo que o ato de

improbidade por ele praticado é mais reprovável do que aquele levado a efeito pelos demais. Igualmente, o demandado Alexandre

Magno de Freitas Macêdo e a BASE PROPAGANDA também merecem uma sanção mais gravosa, tendo em vista que foram os

beneficiários das condutas ora punidas.
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Quanto à pena aplicada aos senhores Alexandre Firmino de Melo Filho e Pedro Ratts de Ratis, entendo que deve ser

a mesma, pois, como fundamentado acima, o fato ora punido decorreu de uma avença informal entre os requeridos para contratarem

de forma ilícita a BASE PROPAGANDA para prestar serviços ao Estado do Rio Grande do Norte, de modo que, embora a RATTS

RATIS COMUNICAÇÃO tenha feito apenas um pagamento, sua conduta é tão reprovável quanto a da DOIS A PUBLICIDADE, pois

todos os pagamentos, independentemente de quem os tenha realizados, decorreram do mesmo liame subjetivo que unia  os agentes.

Em síntese, os requeridos atuaram com mesma intensidade de dolo. Igual raciocínio deve ser aplicado na aplicação das sanções às

empresas de publicidade pertencentes a mencionados requeridos.

Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão condenatória

deduzida na inicial e, por consequência, CONDENO os requeridos, ALEXANDRE MAGNO DE FREITAS MACEDO, RUBENS

LEMOS FILHO, BASE PROPAGANDA LTDA, ALEXANDRE FIRMINO DE MELO FILHO, DOIS A PUBLICIDADE, PEDRO

RATTS de RATIS e RATTS RATIS COMUNICAÇÃO, já qualificados, por violação às normas contidas no art. 11, Caput, e art. 10,

VIII, da Lei 8.429/92 (LIA).

Outrossim, considerando a extensão do dano causado à coletividade, a gradação da improbidade praticada, sua repercussão

no erário, bem como as demais diretrizes normativas insculpidas no artigo 12, inciso II e parágrafo único da Lei 8.429/1992, e toda a

fundamentação acima, APLICO AOS REQUERIDOS AS SEGUINTES PENALIDADES:

Para os demandados ALEXANDRE FIRMINO DE MELO FILHO e PEDRO RATTS DE RATIS:

1) Multa civil no valor de 66.176,70 (sessenta e seis mil, cento e setenta e seis reais e setenta centavos), correspondente a 1

vez o valor do dano efetivo causado ao erário, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e juros moratórios de 1,0% ao mês,

contados da época do fato até a data do efetivo pagamento, a qual deverá ser revertida em favor dos cofres do Estado do Rio Grande

do Norte, nos termos do que preceitua o art. 18 da Lei n° 8.429/926;

2) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05(cinco) anos;

3) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos.

Para os demandados DOIS A PUBLICIDADE e RATTS RATIS COMUNICAÇÃO:

1) Multa civil no valor de 66.176,70 (sessenta e seis mil, cento e setenta e seis reais e setenta centavos), correspondente a 1

vez o valor do dano efetivo causado ao erário, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e juros moratórios de 1,0% ao mês,

contados da época do fato até a data do efetivo pagamento, a qual deverá ser revertida em favor dos cofres do Estado do Rio Grande

do Norte, nos termos do que preceitua o art. 18 da Lei n° 8.429/926;

2) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos.

Para os demandados ALEXANDRE MAGNO DE FREITAS MACEDO e RUBENS LEMOS FILHO:

1) Multa civil no valor de 132.353,40 (cento e trinta e dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos),

correspondente a 2 vezes o valor do dano efetivo causado ao erário, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e juros

moratórios de 1,0% ao mês, contados da época do fato até a data do efetivo pagamento, a qual deverá ser revertida em favor dos

cofres do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do que preceitua o art. 18 da Lei n° 8.429/926;
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2) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 06(seis) anos;

3) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos.

Para a demandada BASE PROPAGANDA LTDA:

1) Multa civil no valor de 132.353,40 (cento e trinta e dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos),

correspondente a 2 vezes o valor do dano efetivo causado ao erário, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e juros

moratórios de 1,0% ao mês, contados da época do fato até a data do efetivo pagamento, a qual deverá ser revertida em favor dos

cofres do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do que preceitua o art. 18 da Lei n° 8.429/926;

2) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos.

Condeno, ainda, os demandados na obrigação solidária de ressarcir aos cofres do Estado do Rio Grande do Norte a quantia

de R$ 66.176,70 (sessenta e seis mil, cento e setenta e seis reais e setenta centavos), correspondente ao dano efetivo causado ao erário,

devidamente corrigida monetariamente pelo INPC e juros moratórios de 1,0% ao mês, contados da época do fato até a data do efetivo

pagamento.

Custas processuais por conta dos condenados.

Descabe condenar a parte vencida a pagar honorários advocatícios em prol do Ministério Público, em razão do artigo 128,

§5º, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.

Após o trânsito em julgado da sentença:

1. Inclua-se a presente condenação no Cadastro do CNJ de condenados por atos de improbidade (Resolução n° 44 de 20 de

novembro de 2007).

2. Ao fim, arquive-se com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes.

1Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o
limite admitido, em cada caso, pela Administração.

2“(...)1. A subcontratação parcial de serviços contratados não necessita ter expressa previsão no edital ou no
contrato, bastando apenas que não haja expressa vedação nesses instrumentos, entendimento que se deriva do
art. 72 da Lei 8.666/1993 e do fato de que, na maioria dos casos, a possibilidade de subcontratação deve
atender a uma conveniência da administração.(...)” (Acórdão nº 5.532/2010).

3 CRFB/88, Art. 37, XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
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 NATAL  /RN, 20 de novembro de 2018

 
 

Ítalo Lopes Gondim
  

 Juiz(a)  de Direito
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