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 Processo n° 0818512-83.2016.8.10.0001 – Ação Improbidade Administrativa

Autor: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS.

 Réu: JOÃO CASTELO RIBEIRO GONÇALVES e as EMPRESAS SERVENG CIVILSAN S/A e BOM SINAL INDÚSTRIA E

COMÉRCIO

 

 

 

 

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Improbidade Administrativa com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo MUNICÍPIO

DE SÃO LUÍS contra o JOÃO CASTELO RIBEIRO GONÇALVES e as EMPRESAS SERVENG CIVILSAN S/A e BOM

SINAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO, todos qualificados na exordial.

Alega o autor que é fato público e notório no âmbito de nossa cidade a obra do chamado VLT (Veículo Leve

sobre os Trilhos) foi realizada no último ano de mandato do ex-prefeito João Castelo Ribeiro Gonçalves com o notório propósito

de alavancar a sua candidatura mediante melhoria do índice de intenções de voto nas pesquisas eleitorais em favor daquele gestor

que perseguia então a meta de ser reconduzido ao cargo de Prefeito Municipal.

Que a citada obra que jamais pretendeu satisfazer o seu preconizado escopo de servir a melhor sendo alvo de

investigação do Ministério Público Estadual, consoante se observa de matérias identificadas na imprensa local.

Prossegue informando que o Ministério Público Estadual abriu procedimento investigatório e apurou os indícios

flamantes de ilegalidade no empreendimento do VLT a Controladoria Geral do Município no exame do processo n.º 060-272/2012

que resultou no contrato administrativo n.º 78/2012, realizou auditoria materializada em relatório de n.º 02/2016-

CGM/SACG/CAC, o qual identificou inúmeras irregularidades no processo licitatório instaurado a época da contratação da ré

SERVENG CIVILSAN, mormente no que pertine a falhas clamorosas do projeto básico a desaguar na inviabilidade técnica de

execução/conclusão da citada obra.

Menciona que a impropriedade do projeto básico nada mais revela do que uma “conduta dolosa” orquestrada

pelos réus com intuito claro de conduzir uma obra faraônica, precipitada, mal planejada e inviável, bem como o processo

licitatório que redundou na contratação da ré foi realizado ao final de julho de 2012 e contrato n.º 78/2012 assinado em
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31/07/2012, estipulando período este prazo de 6 (seis) meses de pagamento, ou seja, a contração da referida obrigação

necessariamente importava em repassar a outra administração encargos irresponsavelmente assumidos pelo primeiro réu,

afrontando expressamente o art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Que é evidente a nulidade da contratação realizada em período vedado mediante processo licitatório desnaturado

do dever de transparência e publicidade redundou prejuízo à sociedade, na assunção de despesa que não tinha qualquer previsão

orçamentária de forma extremamente açodada e sem qualquer tipo de planejamento técnico ou financeiro.

Vale dizer que o dispêndio financeiro formulado sem qualquer planejamento a título de pagamento do VLT

desequilibrou as contas públicas impedindo o pagamento de despesas que efetivamente tinham previsão programática na LOA

pela falta de saldo de caixa suficiente para pagamento do volume de empenhos contraídos, de tal forma que a folha salarial de

dezembro de 2012 não foi paga pelo ex-mandatário, havendo o mesmo transferido tal ônus ao Prefeito Municipal que lhe sucedeu.

Outro prejuízo experimentado pelo comportamento ilícito dos demandados resultou na necessidade de

celebração de contrato de locação de um galpão para guarda do veículo leve sobre os trilhos, haja vista que o ex-mandatário

deixou o mesmo completamente exposto ao vandalismo e ação do tempo e da chuva no meio da via pública como o triste legado

de uma “obra faraônica”.

 Acrescentou ainda, que não deve, portanto, a população ludovicense a continuar “pagando o pato” por

empreendimento que jamais visou uma finalidade pública de colaborar com a ação governamental de transporte público de massa

e sim meramente para fins privados dos demandados.

  a autuação da presente peça inicial juntamente com os documentos que a instrumentalizam,Ao final requer

notificando-se os requeridos a fim de que apresentem suas manifestações preliminares nos termos do artigo 17, § 7º, da Lei

8.429/92, e a concessão de tutela de urgência determinando que a empresa BOM SINAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO arque com

todos os custos de manutenção e conservação do citado veículo, obrigando-se, em especial, ao pagamento da locação do galpão

em que o citado veículo encontra-se custodiado e eventuais despesas que por ventura surgirem e que sejam relacionadas ao VLT,

durante a tramitação do processo;

 

Inicial instruída com documentos

É relatório. Decido.

Acerca da tutela de urgência, o art. 300 do CPC, permite ao julgador, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos

da tutela pretendida no pedido em caráter antecedente ou incidente, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade

do direito do autor e haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No feito, com os documentos juntados, o autor me convence da probabilidade do seu direito e do perigo de

dano.

A obra objeto da lide identificada como VLT (Veículo Leve sobre os Trilhos), foi realizada na gestão do

ção que resultou na contratação da ré  realizadaex-prefeito João Castelo Ribeiro Gonçalves, cuja licita SERVENG CIVILSAN S/A

Num. 3386261 - Pág. 2Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: CICERO DIAS DE SOUSA FILHO
https://pje.tjma.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16080410312417700000003305829
Número do documento: 16080410312417700000003305829



ao final de julho de 2012 e contrato n.º 78/2012, assinado em 31/07/2012, estipulando prazo de 6 (seis) meses de pagamento, está

eivada de fortes indícios de irregularidades que maculam regularidade dos contratos, mormente, pelo prejuízo causado erário

municipal por se tratar de uma obra que nunca se concretizou demonstrando sua inviabilidade.

Ressalto que foi constatado a ausência de projeto executivo adequado através do procedimento preparatório n.º

02/2013 aberto pela 29ª Promotoria Especializada na Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, com o objetivo

de apurar supostas irregularidades consubstanciadas na ausência de transparência pela Prefeitura de São Luís concernente ao

processo de implantação do VLT- Veículo leve sobre trilhos, que ensejou o ajuizamento pelo Ministério Público Estadual da Ação

Civil Pública n.º 0807600-27.2016.8.10.0001, em trâmite perante a 5º Vara da Fazenda Publica desta capital.

   A empresa Bom Sinal Indústria e Comércio, como vendedora do VLT, diante da inexistênciade um

    planejamento executivo eorçamentário do Sistema-VLT, bem como a sua execução a poucos meses das eleições municipais de

   2012, apontam, no mínimo, que foi conivente, com os graves indícios de ilicitudes alegadas na representação que somados ao

 abandono da obra logo após a derrota do gestor-demandado nas eleições, revelouintenção eleitoreira e inviabilizoua continuidade

  da obra pelo sucessor, sob penade sua responsabilidade pelos atos.

 

   Quanto ao perigo de dano restou igualmente configurado, vez que além dosprejuízos suportados com aquisição

do veículo leve sobre trilhos que nunca transportou passageiros, estesforam majorados pela inexecução da obra e ainda com a

 celebração de contrato de locação de um galpão para guarda do citado bem para evitar o seu deterioramento, o qual deveriaser

 custeado pela vendedora do bem.

Face ao exposto, defiro o pedido de tutela de urgência e determino ao réu Bom Sinal Industria e Comércio que

arque com todos os custos de manutenção e conservação do , mormente, quanto aoVLT (Veículo Leve sobre os Trilhos)

pagamento da locação do galpão em que o citado veículo encontra-se custodiado e eventuais despesas que por ventura surgirem e

que sejam relacionadas ao bem, no prazo de 15 (dias) e até o julgamento do mérito da lide, sob pena de multa diária de R$

1.000,00 (um mil reais).

Notifiquem-se os requeridos para apresentar manifestação por escrito no prazo de 15 dias, podendo instruí-la

com documentos e justificações, conforme dispõe o artigo 17, § 7º, da Lei nº 8.429/1992.

Uma via deste decisão será utilizada como Mandado de Notificação, devendo ser cumprido por Oficial de

Justiça.

Publique-se. Intime-se.

Publique-se.

São Luís/MA, 02 de agosto de 2016.
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Cícero Dias de Sousa Filho

  Juiz de Direito, titular da 4ª Vara da Fazenda Pública
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