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AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 0003342-09.2010.8.24.0007/SC

AUTOR: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RÉU: JOSE CASTELO DESCHAMPS

RÉU: QUADRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E NAUTICOS LTDA EPP

RÉU: ACATMAR - ASSOCIACAO NAUTICA BRASILEIRA
RÉU: BANANA S PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

RÉU: JACKSON FEUBAK

RÉU: ALICE FEURBACK
RÉU: ADEMIR SCHESMANN TESSER

RÉU: FATIMA MULLER

RÉU: DOUGLAS BORBA
RÉU: DECIO LUIZ OTERO JUNIOR

RÉU: LUIZ NOCETTI LUNARDELLI

SENTENÇA

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA ajuizou a
presente ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de JOSÉ CASTELO
DESCHAMPS, DOUGLAS BORBA, ACATMAR - ASSOCIAÇÃO NÁUTICA
BRASILEIRA, LUIZ NOCETTI LUNARDELLI, MARINA PIER 33 (QUADRANTE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E NAUTICOS LTDA EPP), JACKSON
FEUBAK, ALICE FEURBACK, BANANA'S PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA -
ME, ADEMIR SCHESMANN TESSER  e FATIMA MULLER, todos qualificados nos autos.

Aduziu que em 17.06.2010, com base em informações colhidas em procedimento
preparatório instaurado, propôs a ação cautelar preparatória n. 007.10.002839-6 buscando que
os requeridos se abstivessem de realizar o evento Exponáutica 2010 enquanto não deflagrado o
competente procedimento licitatório para a contratação da marina que sediaria o evento, bem
como a empresa responsável por sua organização, sendo que na oportunidade o pleito liminar
foi julgado improcedente, contudo determinou-se a suspensão de qualquer pagamento efetuado
pelo Município de Biguaçu aos demais requeridos.

Afirmou que as provas colhidas no procedimento indicam, sem dúvidas, a
participação ativa do Município de Biguaçu como realizador do evento Exponáutica, por meio
da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, cujo titular é o requerido
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DOUGLAS BORBA, pois figurou em todos os encartes promocionais relativos ao evento,
como seu idealizador, inclusive divulgou o evento na página de internet da Prefeitura Municipal
em 30.03.2010, como sendo uma das festividades oficiais para o aniversário do Município.

Narrou que o Município, a fim de realizar o evento, firmou o convênio n.
741589/2010 com o Ministério do Turismo, para apoio à Expoáutica 2010, com a transferência
de recursos pelo concedente no montante de R$ 172.080,00 (cento e setenta e dois mil e oitenta
reais) e contrapartida do Município de Biguaçu no valor de R$ 19.120,00 (dezenove mil, cento
e vnite reais), destinados à realização do evento.

Destacou que o requerido DOUGLAS BORBA, em 02.06.2010, na qualidade de
Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer encaminhou expediente à Secretaria
de Governo solicitando que o requerido JOSÉ CASTELO DESCHAMPS, prefeito municipal,
encaminhasse à Camara de Vereadores projeto de lei autorizando o Município de Biguaçu a
firmar convênio com a requerida ACATMAR para realização da Exponáutica, o que foi
realizado pelo requerido JOSÉ CASTELO DESCHAMPS, então o projeto de lei n. 048/2010
foi aprovado somente em 24.06.2010, convertendo-se na Lei Municipal n. 2.929/2010,
autorizando-se o Município de Biguaçu a firmar o convênio com a requerida ACATMAR e a
transferir parte de sua verba para a realização do evento (R$ 60.000,00) e às entidades, sendo
que o Município também comprometeu-se a realizar serviços no local onde ocorreu a
Exponáutica.

Relatou que o Município deflagou procedimento licitatório e contratou a empresa
LGP Produções Artísticas, pelo valor de R$ 209.000,00 (duzentos e nove mil reais), para fins de
locação, montagem e desmontagem de toda a estrutura para realização do evento. Todavia, o
Município de Biguaçu e a conveniada requerida ACATMAR não deflagraram os competentes
procedimentos licitatórios para contratar a marina para sediar o evento e a empresa para realizar
sua promoção, e realizaram a contratação direta das requeridas MARINA PIER 33 (cujos sócios
proprietários são os requeridos JACKSON FEUBAK e ALICE FEUBARCK) e BANANA'S
PROMOÇÕES E EVENTOS.

Afirmou que no ano de 2009 os requeridos também utilizaram dessas manobras
ilegais para realizar o evento Exponáutica 2009, pois firmado o convênio n. 704.675/2009 com
o Ministério do Turismo, procedendo-se a transferência de recursos pelo concedente no
montante de R$ 179.986,95 (cento e setenta e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais e
noventa e cinco centavos) e a contrapartida do Município de Biguaçu no valor de R$
19.998,55 (dezenove mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos),
destinados à realização desse evento. Nesse evento, para os serviços de instalação e decoração
de estrutura física e divulgação, o Município de Biguaçu utilizou-se dos serviços da empresa
Estratégia Consultoria e Marketing Ltda, que havia sido contratada em data anterior ao
convênio para prestação de serviços de publicidade e propaganda da Prefeitura de Biguaçu.
Desta forma, a verba repassada pelo Ministério do Turismo foi empregada em desacordo com o
convênio firmado, pois tais valores deveriam ser empregados em contrato firmado
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exclusivamente para a finalidade do convênio, qual seja a realização da Exponáutica, contudo
foram aplicados em contrato anterior, cujo objeto foi a prestação de serviços de publicidade do
Município de Biguaçu. Na sequência, o requerido JOSÉ CASTELO DESCHAMPS, por meio
da Lei Municipal n. 2.804/2009, foi autorizado a firmar convênio com a requerida ACATMAR
para realizar o evento, entretanto, como feito no ano de 2010, as requeridas MARINA PIER 33
e BANANA'S PROMOÇÕES E EVENTOS foram contratadas diretamente, sem a deflagração
dos procedimentos licitatórios - sendo que a primeira já estava definida desde 28.08.2009,
muito tempo antes dos convênios firmados pelo Município de Biguaçu com o Ministério do
Turismoe com a requerida ACATMAR.

Com relação à requerida ACATMAR, destacou que, no que diz respeito ao evento
Exponáutica 2010, antes mesmo da aprovação da Lei Municipal n. 2.929/2009, já havia firmado
contrato em 05.05.2010, por seu presidente, o requerido LUIS NOCETI LUNARDELLI, com
a requerida BANANA'S PROMOÇÕES E EVENTOS, de propriedade dos requeridos ADEMIR
SCHESMANN TESSER e FATIMA MULLER, cujo objeto foi a cessão do direito à realização
do evento, havendo inclusive uma cláusula no contrato prevendo que o evento ocorreria na
requerida MARINA PIER 33. Ou seja, o convênio firmado entre o Município de Biguaçu e a
requerida ACATMAR não passou de instrumento usado para possibilitar a contratação direta
das requeridas MARINA PIER 33 e BANANA'S PROMOÇÕES E EVENTOS, sem a
realização do devido e indispensável procedimento licitatório.

Sustentando que os requeridos praticaram atos de improbidade administrativa que
causaram prejuízo ao erário e que atentam contra os princípios da Administração Pública,
requereu a procedência da ação para: a) declarar nulas as contratações diretas das requeridas
MARINA PIER 33 e BANANA'S PROMOÇÕES E EVENTOS; b) declarar nulos os contratos
de cessão de direitos firmado entre as requeridas ACATMAR e BANANA'S PROMOÇÕES E
EVENTOS e de locação do espaço eventualmente firmado entre as requeridas ACATMAR
e MARINA PIER 33; c) condenar os requeridos a ressarcir os valores repassados a cada qual
pela Municipalidade, para realização do evento Exponáutica nos anos de 2009 e 2010, bem
como daqueles decorrentes da venda de espaços de expositores e de ingressos para acesso aos
eventos; d) aplicar aos requeridos JOSÉ CASTELO DESCHAMPS, DOUGLAS
BORBA, LUIS NOCETI LUNARDELLI, JACKSON FEUBAK, ALICE
FEUBARCK, ADEMIR SCHESMANN TESSER e FATIMA MULLER as sanções previstas no
art. 12, inciso II, da Lei n. 8.429/92 que especifica; e) aplicar aos requeridos
ACATMAR, MARINA PIER 33 e BANANA'S PROMOÇÕES E EVENTOS as sanções
previstas no art. 12, inciso II, da Lei n. 8.429/92 que especifica. Subsidiariamente, requereu a
aplicação das sanções previstas no art. 11, caput, da Lei n. 8.429/92 que especifica.

Determinou-se a notificação dos requeridos (Evento 298, OUT7, Página 24).

Foi nomeado curador à requerida Alice Feuback (Evento 298, OUT7, Página 85).
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Notificados, os requeridos apresentaram suas defesas prévias, em que levantaram
preliminares e pugnaram pela rejeição da inicial (Evento 298, OUT7, Página 32-47; Evento
298, OUT7, Página 51-53; Evento 298, OUT7, Página 74-80; Evento 298, OUT8, Página 5-20;
Evento 298, OUT8, Página 31), sobre as quais manifestou-se o Ministério Público (Evento 298,
OUT8, Página 38-41).

As preliminares arguidas foram afastadas e a petição inicial foi recebida,
determinando-se a citação dos requeridos (Evento 298, OUT9, Página 4-8).

Os requeridos BANANA'S PROMOÇÕES E EVENTOS, ADEMIR
SCHESMANN TESSER e FATIMA MULLER opuseram embargos de declaração em face
dessa decisão (Evento 298, OUT9, Página 14-17), os quais foram rejeitados (Evento 298,
OUT9, Página 28-29).

Os requeridos foram citados, entretanto apenas os requeridos DOUGLAS BORBA
e ACATMAR apresentaram contestação, arguindo preliminares e requerendo a improcedência
da ação (Evento 298, OUT10, Página 5-14; Evento 298, OUT11, Página 9-21).

Houve réplica (Evento 298, OUT11, Página 29-45).

Foi declarada a revelia dos requeridos LUIZ NOCETI LUNARDELLI (Evento
298, OUT11, Página 5), JOSÉ CARLOS DESCHAMPS, MARINA PIER 33, BANANA'S
PROMOÇÕES E EVENTOS, JACKSON FEUBACK, ALICE FEUBACK, ADEMIR
SCHESMANN TESSER e FÁTIMA MULLER (Evento 298, OUT12, Página 23-24).

Saneado o feito, com o afastamento das preliminares arguidas nas contestações,
designou-se data para realização da audiência de instrução e julgamento (Evento 298, OUT12,
Página 23-24).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada, oportunidade em que foram
ouvidas quatro testemunhas e um informante, tendo as partes desistido da oitiva das demais
testemunhas (Evento 298, OUT12, Página 75-76; Evento 230).

As partes apresentaram suas alegações finais (Evento 298, OUT12, Página 78-96;
Evento 298, OUT13, Página 5-26; Evento 298, OUT14, Página 11; Evento 298, OUT14, Página
15-20; Evento 298, OUT14, Página 24-30; Evento 298, OUT14, Página 37-43).

Foi declinada a competência para a Justiça Federal, tendo em vista a alegada
aplicação irregular de verba federal (Evento 298, OUT14, Página 49-50).

O requerido DOUGLAS BORBA interpôs agravo de instrumento em face dessa
decisão (Evento 298, OUT14, Página 62-72).
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Recebidos os autos na Justiça Federal (n. 5003229-32.2018.4.04.7200),
o Ministério Público Federal ratificou os termos da inicial (Evento 298, INIC1, fl. 51).

Os requeridos foram notificados e apresentaram suas defesas preliminares (Evento
298, OUT15, Página 111-112; Evento 298, OUT15, Página 129-145; Evento 298, OUT15,
Página 181-182; Evento 298, OUT15, Página 184-201).

Após a União ter afirmado que não participaria do processo, em que pese este
envolvesse interesses públicos federais (Evento 298, OUT15, Página 227-229), e o Ministério
Público Federal ter se manifestado pelo prosseguimento do feito naquela esfera, notadamente
diante da ratificação dos termos da inicial (Evento 298, OUT16, Página 62-64), o Juiz Federal
declarou a incompetência da Justiça Federal e determinou a devolução dos autos (Evento 298,
OUT16, Página 67-72).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTOS

Trata-se de ação civil pública por atos de improbidade administrativa ajuizada
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA em desfavor
de JOSÉ CASTELO DESCHAMPS, DOUGLAS BORBA, ACATMAR - ASSOCIAÇÃO
NÁUTICA BRASILEIRA, LUIZ NOCETTI LUNARDELLI, MARINA PIER 33, JACKSON
FEUBAK, ALICE FEURBACK, BANANA'S PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA -
ME, ADEMIR SCHESMANN TESSER e FATIMA MULLER, na qual alega que os requeridos
praticaram os atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, inciso VIII, e no art. 11,
caput, ambos da Lei n. 8.429/92, requerendo a aplicação das sanções previstas no art. 12, inciso
II, do mesmo diploma legal.

Os atos de improbidade administrativa imputados aos requeridos estão assim
descritos na Lei n. 8.429/92:

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:

[...]

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. (com a
redação anterior à Lei n. 13.019/14)
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Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições 

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na
regra de competência;

[...]

Destaca-se, ainda, acerca da Lei n. 8.429/92, que "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" (art. 3º da Lei n. 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa) (TJSC, Apelação
Cível n. 2011.089881-8, de Rio do Campo, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 16-05-2013).

Em análise dos autos, verifica-se que através do Convênio n. 704675/2009, o
Ministério do Turismo liberou ao Município de Biguaçu o valor de R$ 179.986,95 para
realização da Exponáutica 2009 (Evento 298, OUT3, Página 4-5) e ainda no ano de 2009,
através da Lei Municipal n. 2.804/2009, o Chefe do Poder Executivo Municipal (requerido José
Castelo Deschamps) ficou autorizado a "firmar convênio com a ACATMAR - Associação
Catarinense de Marinas Garagens Náuticas e Afins, vizando a realização da Exponáutica
2009", ficando autorizado inclusive "o repasse para a ACATMAR das verbas captadas". O
Município de Biguaçu ainda suportou a contratação de serviços para instalação e decoração de
estrutura física e para adivulgação da Exponáutica 2009 (Evento 298, OUT3, Página 30-43).

Deve-se apontar, inclusive, que na 47ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Biguaçu, realizada no dia 14.09.2009, o Presidente Luiz Roberto Feurback (que é pai do
requerido JACKSON FEUBACK e já foi sócio da requerida MARINA PIER 33, deixando a
sociedade no ano de 2004, quando transferiu suas quotas para a requerida ALICE FEURBACK,
sua genitora - Evento 298, OUT2, Página 55-61) parabenizou os requeridos DOUGLAS
BORBA, JOSÉ CASTELO DESCHAMPS e BANANA'S PROMOÇÕES E EVENTOS
pela realização da Exponáutica (Evento 298, OUT5, Página 14-30).

No dia 30.03.2010, no site de internet do Município de Biguaçu, foi divulgada a
Exponáutica 2010 como sendo um dos eventos de comemoração do aniversário do Município
(Evento 298, INIC1, Página 133-134). Por meio do convênio n. 741589/2010 (Evento 298,
OUT4, Página 20-38), por outro lado, o Ministério do Turismo liberou ao Município de
Biguaçu, para realização da Expoáutica 2010, o montante de R$ 172.080,00. Após isso, através
da Lei Municipal n. 2.929/2010, o requerido José Castelo Deschamps novamente foi autorizado
a "firmar convênio com a ACATMAR - Associação Catarinense de Marinas Garagens Náuticas
e Afins [...] permitindo o apoio institucional e captação de recursos para a realização do
evento 'Exponáutica 2010', a ser realizado neste Município de Biguaçu", inclusive restou
autorizado "o Município a transferir parte de sua verba própria para a realização a
'Exponáutica 2010', em quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser investido na
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divulgação do evento" e "a realizar serviços nas áreas destinadas à realização dos eventos, a
exemplo de terraplanagem, dragagem, limpeza, coleta de resíduos, e utilização de máquinas,
mas a estes não se limitando".

Observa-se também que em e-mail recebido pelo Ministério Público acerca da
divulgação do evento, no material de publicidade, além de constar a identificação do Município
de Biguaçu dentre os realizadores, consta expressamente que "o evento é um projeto da
Prefeitura Municipal de Biguaçu que vive um momento ímpar no setor com estudos avançados
para a instalação de um estaleiro assinado pela empresa EBX, do milionário do ramo da
mineração, Eike Batista. 'O município de Biguaçu está definitivamente voltando-se para o
mar, que é uma fonte inegável de bons negócios, por isso, a administração pública municipal
quer consolidar a Exponáutica como um dos maiores eventos do setor no Brasil', afirma José
Castelo Deschamps. [...] Além da Prefeitura Municipal de Biguaçu, a Secretaria Municipal
de Cultura, Esporte, Turismo oe Lazer, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
e Inovação Tecnológica, ACATMAR - Associação Catarinense de Marina, Garagens
Náuticas e Afins, Banana's Promoções e Eventos e Marina Pier 33 também fazem parte da
equipe de realização da Exponáutica 2010" (Evento 298, INIC1, Página 82-83).

Em publicação realizada no mês de junho de 2010 no site da Prefeitura Municipal,
foi noticiada a realização do Pregão Presencial n. 149 pelo Município, que tinha por objeto a
"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DA
EXPONÁUTICA 2010, DURANTE OS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2010" (Evento 298,
INIC1, Página 89). O evento também foi divulgado como "parte do calendário oficial de
eventos do Município de Biguaçu", novamente constando expressamente a informação de que
a realização estava sendo feita pelo Município de Biguaçu, pela Secretaria Municipal da
Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, pela ACATMAR, Banana's Promoções e Eventos e Pier 33
(Evento 298, INIC1, Página 90-97). O Município de Biguaçu ainda suportou a contratação de
serviços para locação, montagem e desmontagem de estruturas para a realização da Exponáutica
2010 (Evento 298, OUT3, Página 45-52).

Ademais, em 31.05.210, o requerido JOSÉ CASTELO DESCHAMPS, por meio
do Decreto n. 073/2010, abriu crédito suplementar de R$ 190.000,00 para a Secretaria
Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, de titularidade do requerido DOUGLAS
BORBA, para realização da Exponáutica 2010 (Evento 298, OUT4, Página 14). 

Portanto, a documentação acostada aos autos demonstra que os eventos
denominados Exponáutica 2009 e 2010 indicados na inicial foram de fato realizados pelo
Município de Biguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer,
cujo titular é o requerido DOUGLAS BORBA, e do requerido JOSÉ CASTELO
DESCHAMPS, então prefeito municipal, juntamente com os demais requeridos, em que pesem
as argumentações em sentido contrário lançadas nos autos, de que o ente municipal seria um
mero apoiador dos eventos.
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Desta forma, tendo em vista que os eventos foram realizados pelo Município de
Biguaçu através de convênios firmados com a ACATMAR, mediante autorização legislativa, e
com o emprego de verbas públicas, era imprescindível a deflagração de licitação para a
contratação das requeridas MARINA PIER 33 (de propriedade dos requeridos JACKSON
FEUBAK e ALICE FEUBARCK) e BANANA'S PROMOÇÕES E EVENTOS (de propriedade
dos requeridos ADEMIR SCHESMANN TESSER e FATIMA MULLER), para permitir a
participação de outros interessados em igualdade de condições - assim como o Município havia
procedido ao realizar o pregão presencial n. 149, para contratação de empresa para realização de
serviço na Exponáutica 2010.

Nesse sentido, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 37,
inciso XXI, estabelece que "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".

Na própria justificativa apresentada em relação à aplicação da verba do convênio
n. 704675/2009, firmado com o Ministério do Turismo, afirmou-se que "Para fins de sediar o
evento escolhemos a marina Pier 33" (Evento 298, OUT2, Página 90). Ou seja, a requerida
MARINA PIER 33 já havia sido escolhida para sediar o evento sem qualquer procedimento
licitatório. E como bem destacou o Ministério Público na inicial, a requerida ACATMAR, por
seu então presidente, o requerido LUIZ NOCETTI LUNARDELLI, em 05.05.2010, antes da
aprovação da Lei Municipal n. 2.929/2010, havia firmado contrato de cessão de direitos e
obrigações com a requerida BANANA'S PROMOÇÕES E EVENTOS (de propriedade dos
requeridos ADEMIR SCHESMANN TESSER e FATIMA MULLER), dando a esta direito à
realização da Exponáutica 2010, que comprometeu-se "a cobrar na bilheteria de entrada do
evento o valor máximo de R$ 20,00 (vinte reais) por ingresso" e ficando acordado que "Todo o
valor envolvido com a venda de espaços para os expositores e ingressos parao acesso ao
eventosão da cessioária, e demaneira alguma serãorepassados ao cedente" (fls. 299-302 dos
autos da ação cautelar n. 007.10.002839-6) - contratação que foi confirmada pela requerida
(Evento 298, OUT7, Página 39) -, em afronta ao dever imposto ao Município de Biguaçu nos
itens "dd" e "jj" do Convênio n. 741589/2010 firmado com o Ministério do Turismo: "elaborar
relatório técnico final da execução do Projeto, sistematizando a experiência desenvolvida"
e "assegurar e comprovar que os valores arrecadados coma cobrança de ingressos em shows e
eventos ou  vendadebens e serviços produzidos oufornecidos no âmbito deste Convênio sejam
revertidos para a consecução do objeto ou recolhidos à conta do Tesouro Nacional, quando for
o caso" (Evento 298, OUT4, Página 20-38).

A Lei n. 8.666/93 dispões o seguinte acerca das hipóteses de dispensa e de
inexigibilidade de licitação:
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Art. 116.  Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos,
ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da
Administração.

Art. 24.  É dispensável a licitação: 

I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto
na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma
mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo
local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na
alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei,
desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior
vulto que possa ser realizada de uma só vez;

III - nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem;

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente
para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não
puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as
condições preestabelecidas;

VI - quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou
normalizar o abastecimento;

VII - quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores
aos praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos
oficiais competentes, casos em que, observado o parágrafo único do art. 48 desta Lei e,
persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços, por valor
não superior ao constante do registro de preços, ou dos serviços;

VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos
ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que
tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que
o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

IX - quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos
estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa
Nacional;
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X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades
precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a
sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo
avaliação prévia;

XI - na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em conseqüência
de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e
aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço,
devidamente corrigido;

XII - nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo
necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas
diretamente com base no preço do dia;

XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente
da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à
recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação
ético-profissional e não tenha fins lucrativos;

XIV - para a aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional específico
aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente
vantajosas para o Poder Público;

XV - para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de
autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou
entidade.

XVI - para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da
administração, e de edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços de
informática a pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades que
integrem a Administração Pública, criados para esse fim específico;

XVII - para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira,
necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto
ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for
indispensável para a vigência da garantia;

XVIII - nas compras ou contratações de serviços para o abastecimento de navios,
embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento quando em estada
eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes,
por motivo de movimentação operacional ou de adestramento, quando a exiguidade dos
prazos legais puder comprometer a normalidade e os propósitos das operações e desde
que seu valor não exceda ao limite previsto na alínea "a" do inciso II do art. 23 desta Lei:

XIX - para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de
materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a
padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e
terrestres, mediante parecer de comissão instituída por decreto;
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XX - na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos
e de comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da Admininistração Pública, para a
prestação de serviços ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço contratado seja
compatível com o praticado no mercado.

XXI - para a aquisição de bens e insumos destinados exclusivamente à pesquisa científica
e tecnológica com recursos concedidos pela Capes, pela Finep, pelo CNPq ou por outras
instituições de fomento a pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico;

XXI - para a aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento,
limitada, no caso de obras e serviços de engenharia, a 20% (vinte por cento) do valor de
que trata a alínea “b” do inciso I do caput do art. 23;

XXII - na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural
com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação
específica;

XXIII - na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista
com suas subsidiárias e controladas, para a aquisição ou alienação de bens, prestação ou
obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no
mercado.

XXIV - para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações
sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades
contempladas no contrato de gestão.

XXV - na contratação realizada por Instituição Científica e Tecnológica - ICT ou por
agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito
de uso ou de exploração de criação protegida.

XXVI – na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade
de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de forma associada
nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de
cooperação.

XXVII - na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos
urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo,
efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de
baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com
o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde
pública.

XXVIII – para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no País, que
envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante
parecer de comissão especialmente designada pela autoridade máxima do órgão.

XXIX – na aquisição de bens e contratação de serviços para atender aos contingentes
militares das Forças Singulares brasileiras empregadas em operações de paz no exterior,
necessariamente justificadas quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou executante e
ratificadas pelo Comandante da Força.
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XXX - na contratação de instituição ou organização, pública ou privada, com ou sem fins
lucrativos, para a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural no âmbito
do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e
na Reforma Agrária, instituído por lei federal.

XXXI - nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 4º, 5º e 20 da
Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação
dela constantes.

XXXII - na contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos
estratégicos para o Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito da Lei no 8.080, de 19 de
setembro de 1990, conforme elencados em ato da direção nacional do SUS, inclusive por
ocasião da aquisição destes produtos durante as etapas de absorção tecnológica.

XXXIII - na contratação de entidades privadas sem fins lucrativos, para a implementação
de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e
produção de alimentos, para beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela
seca ou falta regular de água.

XXXIV - para a aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos
estratégicos para a saúde produzidos ou distribuídos por fundação que, regimental ou
estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da administração pública direta, sua
autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento
institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive na gestão
administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que
envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de
Saúde – SUS, nos termos do inciso XXXII deste artigo, e que tenha sido criada para esse
fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja
compatível com o praticado no mercado.

XXXV - para a construção, a ampliação, a
reforma e o aprimoramento de estabelecimentos
penais, desde que configurada situação de grave e iminente risco à segurança pública.

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos
por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de
marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido
pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o
serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades
equivalentes;

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza
singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a
inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;
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III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através
de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião
pública.

A contratação direta das requeridas anteriormente indicadas certamente não se
enquadra em nenhum desses dispositivos, ainda mais quando realizada sem qualquer
justificativa. Ademais, deve-se destacar que a Lei Municipal n. 2.813/2009 declarou de
utilidade pública a requerida ACATMAR e as Leis Municipais n. 2.804/2009 e n. 2.929/2010,
que autorizaram o Poder Executivo Municipal a realizar o convênio com a ACATMAR para a
realização dos eventos, em nenhum momento autorizaram a subcontratação de empresas.

Nesse sentido, ademais, necessário destacar os ensinamentos da doutrina de
Marçal Justen Filho:

A ausência de licitação não equivale a contratação informal, realizada com quem a
Administração bem entender, sem cautelas nem documentação. Ao contrário, a
contratação direta exige um procedimento administrativo prévio, em que a observância de
etapas e formalidades é imprescindível. Somente em hipóteses-limite é que a
Administração estaria autorizada a contratar sem o cumprimento dessas formalidades.
Seriam aqueles casos de emergência tão grave que a demora, embora mínima, pusesse em
risco a satisfação dos valores a cuja realização se orienta a atividade administrativa.  
Nas etapas internas iniciais, a atividade administrativa será idência, seja ou não a futura
contratação antecedida de licitação. Em um momento inicial, a Administração verificará a
existência de uma necessidade a ser atendida. Deverá diagnosticar o meio mais adequado
para atender ao reclamo. Definirá um objeto a ser contratado, inclusive adotando
providências acerca da elaboração de projetos, apuração de compatibilidade entre a
contratação e as previsões orçamentárias. Tudo isso estará documentado em procedimento
administrativo, externando-se em documentação constante dos respectivos autos.  
A diferença residirá em que, no momento de definir as fórmulas para a contratação, a
Administração constatará a inaplicabilidade das regras acerca da licitação. Assim, ao
invés de elaborar o ato convocatório da licitação e instaurar a fase externa apropriada, a
atividade administrativa interna desembocará na contratação direta. Ainda assim, não se
admitirá que a Administração simplesmente contrate, sem observância de outras
formalidades. Definido o cabimento da contratação direta, a Administração deverá
pesquisar a melhor solução, tendo em vista os princípios da isonomia e da supremacia e
indisponibilidade dos valores atribuídos à tutela estatal. Logo, deverá buscar a melhor
solução, respeitando (na medida do possível) o mais amplo acesso dos interessados à
disputa pela contratação. [...] 
Em termos práticos, esse procedimento prévio destina-se a dois objetivos principais. Por
um lado, trata-se de apurar e comprovar o preenchimento dos requisitos para contratação
direta (dispensa ou inexigibilidade). Por outro, busca-se selecionar a melhor proposta
possível, com observância (na medida do possível) do princípio da isonomia. Se a
Administração pode escolher o particular, isso não significa autorizar escolhas meramente
subjetivas. Deverá evidenciar que, nas circunstâncias, a contratação foi a melhor possível.
Logo, deverão existir dados concretos acerca das condições de mercado, da capacitação
do particular escolhido etc." (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos. 15 ed. São Paulo: Dialética, 2012. p.328-330).
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Assim, não há dúvidas de que os requeridos ACATMAR (pelo requerido LUIS
NOCETI LUNARDELLI), JOSÉ CASTELO DESCHAMPS, DOUGLAS BORBA, MARINA
PIER 33 (pelos requeridos JACKSON FEUBAK e ALICE FEUBARCK), BANANA'S
PROMOÇÕES E EVENTOS (pelos requeridos ADEMIR SCHESMANN TESSER e FATIMA
MULLER) praticaram o ato de improbidade previsto no art. 10, inciso VIII, da Lei n. 8.429/92,
pois dispensaram indevidamente o necessário processo licitatório para a realização dos eventos,
conforme destacado alhures.

Da mesma forma, o conjunto probatório carreado aos autos e anteriormente
mencionado comprova que os requeridos dolosamente violaram os princípios administrativos
(da moralidade, da legalidade, da impessoalidade e da igualdade), pois realizaram contratação
direta dispensando indevidamente a deflagração do necessário procedimento licitatório.

Em casos semelhantes, assim decidiu o Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA COM
DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LAVAÇÃO E PEQUENOS CONSERTOS NOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE
CALMON. CONTRATO VERBAL. EMPRESA DE PROPRIEDADE DE VEREADOR.
VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A
CARACTERIZAÇÃO DE ATO ÍMPROBO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE, DA IMPESSOALIDADE, DA MORALIDADE E DA IGUALDADE.
FRUSTRAÇÃO DA COMPETITIVIDADE LICITATÓRIA. PREJUÍZO AO ERÁRIO
PRESUMIDO ("IN RE IPSA") CONFORME ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. IMPRESCRITIBILIDADE. TESE FIRMADA PELO STF (TEMA N. 897).
INCLUSÃO DA SANÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO MINISTERIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. A ação civil pública é o meio processual adequado para
buscar a responsabilização dos agentes por atos tidos por ímprobos com base na Lei
Federal n. 8.429/1992. Caracterizam-se como atos de improbidade aqueles praticados
com a dispensa de licitação para a contratação direta de empresa de propriedade de
vereador pela Administração Pública. O art. 12 da Lei Federal 8.429/1992 apresenta as
sanções pelos atos de improbidade referidos nos arts. 9º, 10 e 11. O Juiz pode aplicar
todas as sanções ou apenas algumas delas, desde que sejam pertinentes ao caso e
necessárias e suficientes para a retribuição do ato ímprobo e empeço à pratica de novos
fatos. Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no caso de ato de
improbidade por frustração da licitude de processo licitatório ou dispensa indevida de
licitação, o dano ao erário é presumido ("in re ipsa"), diante da eliminação da
competitividade para a aquisição de bens ou serviços, devendo ser cominada a sanção de
ressarcimento, que é imprescritível. (TJSC, Apelação Cível n. 0001852-92.2014.8.24.0012,
de Caçador, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 30-04-2019).

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO INTERTEMPORAL. INCIDÊNCIA DO CPC/1973.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
[...] IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE PROMOVEU O
CERTAME. HIPÓTESE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR DA
CONTRATAÇÃO. ART. 24, INCISO II, DA LEI N. 8.666/1993. TODAVIA, INEXISTÊNCIA
DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA DAR SUPEDÂNEO AO ATO.
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EXIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26 DO REFERIDO DIPLOMA
NORMATIVO. "[...] é incorreto dizer que a contratação direta exclui um procedimento
licitatório. Os casos de dispensa e exigibilidade de licitação envolvem, na verdade, um
procedimento especial e simplificado para seleção do contrato mais vantajoso para a
administração pública" (Marçal Justen Filho, Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, RT, 2014, p. 523). ILEGALIDADES VERIFICADAS. ATUAÇÃO EM
FLAGRANTE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ART. 11, CAPUT, DA
LIA. ATOS ÍMPROBOS CONFIGURADOS. [...] (TJSC, Apelação Cível n. 0000977-
57.2011.8.24.0003, de Anita Garibaldi, rel. Vilson Fontana, Quinta Câmara de Direito
Público, j. 02-05-2019).

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI N. 8.429/92). [...] PREFEITO MUNICIPAL
QUE CONTRATOU EMPRESA PARA REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PROVER
CARGOS PARA O EXECUTIVO MUNICIPAL SEM A REALIZAÇÃO OU DISPENSA
ADEQUADA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO [...] CONTRATAÇÃO DIRETA QUE
NÃO DISPENSAVA A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
PRÉVIO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. ILEGALIDADE NA DISPENSA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
MALFERIMENTO AO ART. 11, CAPUT, DA LEI N. 8.429/92. CONDENAÇÃO MANTIDA.
Pratica ato de improbidade administrativa ferindo os princípios basilares da
administração pública o ex-Prefeito Municipal e empresa particular prestadora de
serviços que celebram contrato para realização de concurso público sem a realização do
devido processo licitatório ou procedimento de dispensa, incidindo em violação ao artigo
11, caput, da Lei n. 8.4289/92. Ademais, "[...] não se pode olvidar que a inexistência de
processo de dispensa por si só já configura irregularidade caracterizadora de improbidade
administrativa" (Apelação Cível n. 2011.042762-6, de Coronel Freitas, rel. Des. Luiz
Cézar Medeiros, j. em 10/04/2012) [...] (TJSC, Apelação Cível n. 2012.001409-9, de
Lebon Régis, rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 21-10-2014).

Os requeridos, por sua vez, limitaram-se a produzir prova testemunhal (evento
230, vídeos 2 a 9), a qual, após atenta análise, deixa-se de ser transcrita, tendo em vista que não
teve o condão de desconstituir a vasta prova documental apresentada pelo Ministério Público. 

Desta forma, considerando que os requeridos não se desincumbiram de seu ônus
probatório, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a procedência da
demanda é medida que se impõe, para declarar nulas as contratações diretas das requeridas
MARINA PIER 33 e BANANA'S PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, bem como dos seus
respectivos instrumentos (contratos de cessão de direitos firmado entre as requeridas
ACATMAR e BANANA'S PROMOÇÕES E EVENTOS e de eventuais contratos de locação de
espaço firmado entre as requeridas ACATMAR e MARINA PIER 33), uma vez que
devidamente comprovada a prática de atos de improbidade administrativa.

Em relação à sanção a ser aplicada aos requeridos, o art. 12 da Lei n. 8.429/92
assim dispõe:
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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:

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.

O Ministério Público requereu em suas alegações finais a condenação dos
requeridos nas sanções previstas nos incisos II e III da norma supracitada.

Como orientam a doutrina e a jurisprudência, a sanção deverá guardar
proporcionalidade com o ato perpetrado pelo agente, observando-se as peculiaridades do caso
concreto. Por outro lado, cabe destacar que, "Cada inciso do art. 12 da Lei 8.429/1992 traz uma
pluralidade de sanções, que podem ser aplicadas cumulativamente ou não, ainda que o ato de
improbidade tenha sido praticado em concurso de agentes. Precedentes do STJ" (REsp
1229596/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
27/08/2013, DJe 04/09/2013).

No presente caso, os requeridos praticaram atos de improbidade administrativa
que causaram prejuízo ao erário (art. 10, inciso VIII, da Lei n. 8.429/92) e que violaram os
princípios administrativos (art. 11, caput e inciso I, da Lei n. 8.429/92). Portanto, em atenção ao
princípio da proporcionalidade, deve-se aplicar a sanção mais grave, prevista no inciso II do art.
12 da Lei de Improbidade Administrativa.
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Em relação ao prejuízo causado ao erário, em que pese não tenha sido
detalhadamente especificado na inicial, o Ministério Público apontou em suas alegações finais
um prejuízo de "pelo menos" de R$ 239.986,95, que diz respeito ao somatório do valor de R$
179.986,95 (referente à verba recebida através do Convênio n. 704675/2009 firmado com o
Ministério do Turismo) e de R$ 60.000,00 (referente ao valor autorizado pela Lei Municipal n.
2.929/2010 para a divulgação do evento). Portanto, considerando que o Ministério Público não
apontou outros valores especificamente, o dano causado ao erário deve ser fixado em R$
239.986,95, pois tal prejuízo ficou comprovado nos autos.

Desse valor, R$ 60.000,00 deverá ser ressarcido ao Município de Biguaçu e
o restante, R$ 179.986,95, deverá ser ressarcido à União.  

Assim, os requeridos deverão ressarcir, solidariamente, o valor de R$
60.000,00 ao Município de Biguaçu e o valor de R$ 179.986,95 à União, devidamente
atualizados pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, em ambos os casos a contar da data
do evento danoso (ato de improbidade administrativa). Nesse sentido: "Consoante
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, considerando que as sanções, como a multa
civil, e o ressarcimento do dano, previstos na Lei da Improbidade Administrativa, inserem-se
no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, os juros de mora e a
correção monetária devem incidir desde a data do evento danoso (Súmulas 43 e 54, ambos do
STJ). Termo inicial da exigência dos juros legais, de acordo com o art. 398 do Código Civil e
com a súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, são devidos a partir do evento danoso e no
importe de 1% (um por cento) ao mês" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4009855-
28.2019.8.24.0000, de Araranguá, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito
Público, j. 10-03-2020).

Viável a aplicação da sanção consistente na suspensão dos direitos políticos dos
requeridos JOSÉ CASTELO DESCHAMPS, DOUGLAS BORBA, LUIS NOCETI
LUNARDELLI, JACKSON FEUBAK, ALICE FEUBARCK, ADEMIR SCHESMANN
TESSER e FATIMA MULLER, por 8 (oito) anos.

 Da mesma forma, viável a aplicação, aos requeridos JOSÉ CASTELO
DESCHAMPS, DOUGLAS BORBA, ACATMAR, LUIS NOCETI LUNARDELLI, MARINA
PIER 33, JACKSON FEUBAK, ALICE FEUBARCK, BANANA'S PROMOÇÕES E
EVENTOS, ADEMIR SCHESMANN TESSER e FATIMA MULLER, da sanção de 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 sejam sócios
majoritários, pelo prazo de 5 (cinco) anos, uma vez que tratam-se de atos de improbidade
decorrentes de condutas dolosas.

Por outro lado, a multa civil consiste em sanção de caráter pedagógico que visa
desestimular a prática de atos de improbidade e deve guardar proporcionalidade com a extensão
do dano. Deve-se salientar que "a expressão extensão do dano causado tem que ser entendida
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em sentido amplo, de modo que abranja não só o dano ao erário, ao patrimônio público em
sentido econômico, mas também ao patrimônio moral do Estado e da sociedade" (DI PIETRO,
Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Atlas, 2013, p. 909). 

Desta forma, deve ser aplicada a multa civil aos requeridos JOSÉ CASTELO
DESCHAMPS, DOUGLAS BORBA, ACATMAR, LUIS NOCETI LUNARDELLI, MARINA
PIER 33, JACKSON FEUBAK, ALICE FEUBARCK, BANANA'S PROMOÇÕES E
EVENTOS, ADEMIR SCHESMANN TESSER e FATIMA MULLER no importe de duas
vezes o valor do dano (R$ 239.986,95), totalizando o valor de R$ 479.973,90.

Com relação aos requeridos JOSÉ CASTELO DESCHAMPS, DOUGLAS
BORBA, LUIS NOCETI LUNARDELLI, JACKSON FEUBAK, ALICE FEUBARCK,
ADEMIR SCHESMANN TESSER e FATIMA MULLER, inaplicável a perda da função
pública, pois não há notícia nos autos de que atualmente estejam exercendo alguma função
pública.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, resolvendo o mérito, consoante art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo
Ministério Público, para o fim de:

1) DECLARAR a nulidade das contratações diretas das requeridas MARINA
PIER 33 e BANANA'S PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA nos eventos Exponáutica 2009 e
2010, bem como dos seus respectivos instrumentos;

2) CONDENAR os requeridos JOSÉ CASTELO DESCHAMPS, DOUGLAS
BORBA, LUIS NOCETI LUNARDELLI, JACKSON FEUBAK, ALICE FEUBARCK,
ADEMIR SCHESMANN TESSER e FATIMA MULLER ao cumprimento da sanção
de suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos (art. 12, inciso II, da Lei 8.429/92);

3) CONDENAR os requeridos JOSÉ CASTELO DESCHAMPS, DOUGLAS
BORBA, ACATMAR, LUIS NOCETI LUNARDELLI, MARINA PIER 33, JACKSON
FEUBAK, ALICE FEUBARCK, BANANA'S PROMOÇÕES E EVENTOS, ADEMIR
SCHESMANN TESSER e FATIMA MULLER ao cumprimento das seguintes sanções previstas
no art. 12, inciso II, da Lei 8.429/92:

3.1) 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 sejam sócios majoritários, pelo prazo de 5 (cinco) anos;

0003342-09.2010.8.24.0007 310008510014 .V205

Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
2ª Vara Cível da Comarca de Biguaçu



01/12/2020 :: 310008510014 - eproc - ::

https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e9f26755f2080569f2d3c3f46f2e… 19/19

3.2) ressarcir de forma solidária, ao Município de Biguaçu/SC, o valor de R$
60.000,00 (sessenta mil reais), devidamente atualizado pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao
mês, em ambos os casos a contar da data do evento danoso;

3.3) ressarcir de forma solidária, à União, o valor de R$ 179.986,95 (cento e
setenta e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos), devidamente
atualizado pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, em ambos os casos a contar da data
do evento danoso;

3.4) pagamento de multa civil no valor de R$ 479.973,90 (quatrocentos e setenta e
nove mil, novecentos e setenta e três reais e noventa centavos), equivalente a duas vezes o valor
do dano causado ao erário, sobre o qual deve incidir correção monetária pelo INPC e juros de
mora de 1% ao mês a contar do evento danoso.

Condeno os requeridos ainda ao pagamento das custas e despesas processuais.

Honorários de sucumbência incabíveis à espécie (Apelação Cível n. 2008.078585-
8, de Lauro Müller Relator: Des. José Volpato de Souza; Apelação Cível n. 2002.002794-4, de
Urubici Relator: Des. Vanderlei Romer).

Anote-se a presente condenação no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa.

Com relação à certidão do evento 361, caso as partes tenham sido intimadas da
digitalização e não tenham se manifestado acerca da retirada de documentos, encaminhem-se os
autos físicos para eliminação.

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

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral e arquivem-se.
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