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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária de Santa Catarina
3ª Vara Federal de Florianópolis

Rua Paschoal Apóstolo Pitsica, 4810, 3º andar - Bairro: Agronômica - CEP: 88025-255 - Fone: (48)3251-
2995 - http://www.jfsc.jus.br/ - Email: scflp03@jfsc.jus.br

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5013583-53.2017.4.04.7200/SC

EXEQUENTE: FRANCISCO XAVIER MEDEIROS VIEIRA

EXECUTADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SANTA CATARINA

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

Francisco Xavier Medeiros Vieira deflagrou execução de multa
fixada na execução provisória da sentença proferida nos autos do Mandado de
Segurança n. 2002.72.00.015177-7, autuada sob n. 2004.72.00.006615-1,
transformada em execução definitiva ainda nos autos físicos às fl. 848/849 (evento
1 - OUT4 - fls. 134/135).

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Santa Catarina,
apresenta no evento 13 impugnação à referida execução de astreintes, e de modo a
ser concedido efeito suspensivo à execução, oferece em caução bem imóvel de sua
propriedade, pois defende a plausibilidade do direito invocado, porquanto aduz
que não houve descumprimento de determinação judicial.

A impugnante alega que o exequente elegeu de forma subjetiva os
critérios para definir o marco inicial e o marco final da incidência da multa, em
desacordo com o limite objetivo da sentença. Defende, ainda, que a multa
cominatória não deve ter por finalidade o enriquecimento da parte, tampouco
função punitiva, sendo desse modo possível e razoável a sua redução quando se
mostrar excessiva e desproporcional. E nessa hipótese ela é excessiva porque o
valor impacta diretamente na gestão da instituição; desproporcional porque faz
mais de 12 anos que o exequente obteve a sua inscrição no quadro de advogados, e
está licenciado há mais de 5 anos, sendo que do deferimento da inscrição –
1.1.2006 – até o deferimento do licenciamento – 14.11.2013 – não exerceu a
advocacia. Desde junho de 2014, data do trânsito em julgado da sentença no
Mandado de Segurança, a presente execução estava apta a ser convertida de
provisória para definitiva, porém deixou o exequente para dar andamento apenas
em 07/2017.

Refere que a Entidade de Classe possui grande estrutura que
demanda liquidez de valores, cuja subtração da importância executada (R$
2.305.028,93) irá causar prejuízo ao seu funcionamento, quer em suas obrigações
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trabalhistas, como naquelas de natureza tributária e demais relações contratuais.
Afirma que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Santa Catarina conta
quase que exclusivamente com a receita das anuidades, porém os valores não lhe
são destinados na integralidade, em razão dos repasses estatutários.

Observa que possui 421 empregados registrados na sede, nas 167
salas de advogados e 45 Subseções no Estado de Santa Catarina. Existe estrutura
complexa para que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Santa
Catarina, possa exercer suas funções institucionais e corporativas, o que restará
prejudicado com atos executórios do valor apresentado.

No mérito, reforça o entendimento de que não houve
descumprimento de decisão judicial. Sustenta que, nos termos da sentença
proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 2002.72.00.015177-7/SC, a
segurança foi concedida para “extinguir a tramitação do incidente de inidoneidade
instaurado, com base na motivação do ato atacado, e determinar o imediato
prosseguimento do processo de inscrição do impetrante nos quadros da OAB/SC”,
conforme pedido na inicial. Em nenhum momento foi determinada a inscrição do
impetrante nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Santa
Catarina, tampouco a entrega da carteira de advogado.

Argumenta que a expressão “com base na motivação do ato
atacado” foi inserida no dispositivo da sentença com a finalidade específica de
impedir a instauração de incidente de inidoneidade com base tão somente em
denúncia anônima. Esse posicionamento teria sido confirmado por ocasião do
julgamento do Recurso Especial interposto contra a decisão proferida na Apelação
no Mandado de Segurança n. 2002.72.00.015177-7/SC.

Assim, reitera o posicionamento de que o incidente de inidoneidade
extinto foi aquele baseado em denúncia anônima, porém não havia qualquer
proibição na sentença para investigação deste requisito com base em documentos
novos, havendo expressa autorização neste sentido no julgamento do recurso
especial pelo Superior Tribunal de Justiça, que possui a natureza de decisão
substitutiva, uma vez que proferida posteriormente às decisões na execução
provisória.

Também argumenta no sentido de ser o título ilíquido. Diz que o
exequente se limitou a digitalizar o processo de execução, apresentar petição e
planilha onde elege subjetivamente os dias que entende que teria havido
descumprimento de determinação judicial. Agindo o exequente dessa forma,
indaga como chegou na contagem de 675 dias de descumprimento.

Sustenta que o título é inexequível, pois não houve análise da
tramitação do processo administrativo de inscrição junto à Ordem dos Advogados
do Brasil, Seccional de Santa Catarina, o que é dado essencial para considerar o
cumprimento da decisão.

Entende que o exequente deveria ter promovido prévia liquidação da
multa, nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil ou, no mínimo, ter
munido a petição executiva com cópia do processo administrativo e indicar,
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objetivamente, onde teria ocorrido o descumprimento da sentença. Junta cópia do
processo administrativo para demonstrar que houve o cumprimento da
determinação judicial, uma vez que o pedido de inscrição teve seguimento.

Prossegue com o argumento de que a multa apenas teria início após a
intimação pessoal do Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de
Santa Catarina da decisão à fl. 452 dos autos em questão. Diz que o ofício não foi
entregue pessoalmente, mas protocolizado no protocolo central da Instituição em
14.12.2004.

Refere, ainda, que havia previsão sobre a suspensão dos prazos
recursais em tramitação no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional
de Santa Catarina, nos termos do art. 139, § 3º, do Regulamento Geral do Estatuto
da Advocacia.

Na sequencia afirma que mesmo sendo protocolizado o ofício
destinado ao Presidente da Instituição em 14/12/2004, para dar continuidade ao
processo no prazo de 10 dias e passado o recesso judiciário, a Secretaria Geral,
ainda em janeiro de 2005, determinou a inclusão em pauta do processo de
inscrição, na primeira sessão da 3ª Câmara Julgado. Nesta sessão houve pedido de
vista, sendo cancelada a sessão de março por falta de quórum.

Dessa forma, em maio de 2005 foi publicada a ementa da decisão,
indeferindo o pedido de inscrição, conforme fundamentação apresentada. Informa
que não cabe, de acordo com a lei e regimento interno, ao Presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil, Seccional de Santa Catarina, julgar o mérito de pedidos
de inscrição, pois sequer compõe as câmaras julgadoras.

Relata que o exequente opôs recurso daquela decisão, que foi
distribuído ao relator e pautado para a sessão do Conselho Pleno de 04.11.2005,
não sendo então julgado em obediência à determinação judicial contida em outro
Mandado de Segurança (fls. 877 e 878 do processo de inscrição docs. 4 a 10 –
PROCADM5 a PROCADM11). O processo, assim, retornou à Secretaria e,
passado o período de recesso, em 11.5.2006, foi distribuído a novo relator, sendo
deferida a inscrição do exequente no quadro de advogados em 01.06.2006, que
prestou compromisso em 05.07.2006.

Assim, se houve algum atraso, foi bastante justificável, tendo em
vista se tratar de processo complexo com 3 volumes e 9 anexos.

Sobre a possibilidade de redução das astreintes, reafirma que a multa
tem como função constranger o suposto devedor ao adimplemento da obrigação,
porém não se destina a deferir vantagem pecuniária ou ter função reparatória,
servindo de fonte de enriquecimento sem causa. Ressalta o entendimento de que o
montante deve ser compatível com o direito a que visa proteger e ao fim a que se
destina. Embora o exequente tenha afirmado que a suposta omissão o tenha
privado do exercício da profissão ao longo de 675 dias, é sabido que nunca
exerceu a advocacia. Tanto que desde o deferimento da inscrição (01.06.2006) até
a data que requereu o licenciamento, jamais atuou em qualquer órgão judiciário.
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Observa que o exequente, na condição de Desembargador
aposentado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, aufere bons rendimentos e
nada justifica que venha a tirar proveito da Instituição que, a despeito de nunca ter
exercido a advocacia, integrou. Assim, entende que eventual multa não pode ser
fixada em valor que propicie enriquecimento sem causa à parte, e nem deve ser
arbitrada em dissonância com a razoabilidade. Refere que a Ordem dos Advogados
do Brasil, Seccional de Santa Catarina, desempenha função pública relevante e é
financiada exclusivamente pelos advogados catarinenses, os verdadeiros
prejudicados com a execução do valor exorbitante e confiscatório. Requer, assim, a
redução nos termos do art. 537, § 1º, I, do Código de Processo Civil/2015.

Postula, ao derradeiro, a concessão de efeito suspensivo (art. 525, §
6º, do Código de Processo Civil); julgamento de procedência da impugnação, para
não conhecer o pedido de cumprimento de sentença, por ilíquido; sucessivamente,
reconhecer a inexibilidade da obrigação, pois não houve descumprimento. Em
sendo o caso, requer seja o valor da multa reduzido e a condenação do exequente
ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

Regularmente intimado, o exequente Francisco Xavier Medeiros
Vieira impõe-se contra a impugnação (evento 17 - RESPOSTA1), em cuja peça
requer a rejeição liminar, uma vez que a executada não apontou o valor que
entende devido, em infringência ao § 4º do art. 525 do Código de Processo Civil.

Relata que a Carteira foi entregue em 2006 após extração de carta de
sentença com mais de 600 dias de multa por descumprimento e 1244 dias desde a
liminar até o cumprimento. Aduz que meia década para cumprir uma singela
liminar é descaso e somente entre 2013 e 2017 a executada procrastinou o
encerramento do Agravo de Instrumento n. 2005.04.01.001962-3 com sucessivos
recursos, sem êxito. O cumprimento de sentença em apreço é exclusivamente
referente aos 675 dias de multa, não tem o caráter indenizatório como tenta fazer
crer a executada.

Diz, ainda, que o Mandado de Segurança 2002.72.00.0151777
(Recurso Extraordinário n. 639.541) transitou em julgado em 06.06.2014, porém a
executada tenta em sede de cumprimento de sentença reabrir a discussão feita e
processada no espaço dos últimos 15 anos, ousando afirmar o cumprimento da
liminar, entretanto sem dizer quando cumpriu com tal obrigação. Alega que o viés
procrastinatório da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Santa Catarina é
claro, porquanto os assuntos trazidos foram repetidos nas dezenas de recursos ao
longo da tramitação do mandado de segurança impetrado em 2002. Diz que cabia à
executada, no curso do processo, pleitear a diminuição das astreintes, demonstrar o
pagamento, a tentativa de fazê-lo ou a impossibilidade de assim proceder. Ao
contrário, porém, a executada usou de todos os expedientes para não efetivar a
liminar e nunca demonstrou o mínimo interesse em encerrar o litígio, que era
singelo.

Requer a improcedência da impugnação com o prosseguimento dos
atos executórios.

Vieram os autos conclusos para decisão.

É o breve relatório.
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Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

- PRELIMINAR

Inicialmente indefiro o pedido de rejeição liminar da impugnação,
postulada pelo exequente, uma vez que a executada sustenta, inclusive, na abertura
do procedimento, que nada deve (não teria descumprido a decisão judicial) e, em
última alternativa, pede a redução da multa, cuja quantificação não cabe a ela, e
sim ao Juízo.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Passo, pois, a analisar o mérito com os fundamentos necessários ao
julgado.

- MÉRITO

No Mandado de Segurança n. 2002.72.00.015177-7 foi concedida a
seguinte ordem (evento 1 - INIC1 - fls. 58/93):

Em face do que foi dito, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a
liminar, para extinguir a tramitação do incidente de inidoneidade
instaurado, com base na motivação do ato atacado, e determinar o
imediato prosseguimento do processo de inscrição do impetrante nos
quadros da OAB/SC

Extraio o seguinte excerto da sentença:

Residindo na razões do ato inquinado coator (fls. 281/286), depreende-se
que o impetrado acatou como existentes "fortes indícios das citadas
irregularidades" (fls. 281), isto em decorrência de parecer da Comissão de
Moralidade Pública e "após a realização das diligências pertinentes no
âmbito desta Seccional ..." Os fatos são descritos pelo impetrado "... no
curso do procedimento chegou ao conhecimento desta Instituição uma
denúncia de irregularidades na construção do anexo do Tribunal de Justiça
de Santa Catarina, que aponta, como bem analisado pela Comissão de
Moralidade Pública, para a improbidade administrativa ... não há como
desvincular o Requerente das obras a que se refere a denúncia juntada,
porquanto era ele o responsável direto pelos atos administrativos
realizados." (grifei) "consta... expediente da própria empresa contratada -
EREVAN -, declarando que o contrato firmado pelo arquiteto Aldo L.
Eickhoff teve 'autorização expressa de seus superiores hierárquicos'. E o
Requerente, na condição de Presidente do Tribunal de Justiça, na
oportunidade, era, exatamente, superior hierárquico do referido arquiteto...
o requerente só terá direito à inscrição, depois de comprovar o
atendimento a todos os requisitos elencados no referido art. 8º, dentre os
quais o supra citado... por outro lado, também não assiste razão ao
requerente, quando afirma que as diligências determinadas pelo Relator já
foram cumpridas. Conforme consta no expediente juntado às fls. 87,
originário do Tribunal de Contas do Estado, o Relatório de Auditoria sobre
a construção do anexo do TJ/SC ainda não foi concluído, estando
pendente, pois, a conclusão do processo n. AOR-22/02263142. Diante de
tudo, não resta dúvidas de que a apuração dos fatos por esta OAB/SC é
dever que se impõe..."
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O exequente, mediante Carta de Sentença, ofereceu execução
provisória da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n.
2002.72.00.015177-7, autuada sob n. 2004.72.00.006615-1, transformada em
execução definitiva ainda nos autos físicos à fl. 848.

O presente processo eletrônico 5013583-53.2017.4.04.7200 é a
continuação "eletrônica" da execução n. 2004.72.00.006615-1.

Pois bem, em 16 de junho de 2004 foi proferido despacho neste Juízo
para que a autoridade impetrada comprovasse nos autos o cumprimento da
obrigação, sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000,00 por dia de
descumprimento - fl. 86 dos autos físicos n. 2004.72.00.006615-1 (evento 1 -
INIC1 - fl. 107).

Sobre essa intimação, recebida em 05.07.2004 (fl. 88 dos autos
físicos) manifestou-se a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Santa
Catarina, requerendo a improcedência da execução de sentença (fls. 90-94 dos
autos físicos), sendo a petição datada de 07.07.2004.

Após a manifestação do exequente, às fls. 413-26 daqueles autos
físicos, foi proferido despacho à fl. 452 (cópia no evento 1 - OUT3 - fl. 42 destes
autos), datado de 29.11.2004, com o seguinte teor:

(...) Ante o exposto, defiro o pedido de fls. 02, nos termos da decisão que
nesta própria folha consta, verificando que as razões de fls. 90/94 não
desqualificam o título. (...) Dez dias para o cumprimento, sob pena de
multa diária no valor de R$ 1.000,00.

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Santa Catarina,
então, informou nos autos que havia encaminhado o processo de inscrição do
exequente - fl. 455 -, bem como a interposição de agravo de instrumento
(2005.04.01.001962-3) contra a decisão à fl. 452. Esse agravo de instrumento foi
julgado prejudicado, mantido o seu indeferimento na instância superior, por outro
fundamento - fl. 763 e 981-2. O referido agravo de instrumento, que trata sobre a
possibilidade de execução imediata da ordem concedida em mandado de
segurança, encontra-se prestes a transitar em julgado no Supremo Tribunal federal,
haja vista ter sido negado provimento à reclamação.

No despacho à fl. 477 dos autos físicos, de 11 de julho de 2005,
determinou-se que se aguardasse o trânsito em julgado do agravo de instrumento,
decisão revista em 23.9.2005 (fl. 494 dos autos físicos), a qual determinou o
prosseguimento da execução, nos termos da decisão à fl. 452.

Em 20.06.2007 (juntado digitalmente no evento 1 - OUT3 - fl. 114
destes autos), foi proferido o seguinte despacho:

À vista das decisões de fls. 452/494, e a fim de que se ultime a execução
mandamental, considerados, por ultimo o silêncio do executado e a petição
de fls. 503/505, observo a necessidade da prova do cumprimento ou não do
comando dispositivo, o qual serve de marco para a cessação da multa.

Para o mister, intime-se o exequente, para manifestar-se, em cinco dias e,
após o executado, só então oportunizando-se atos de efetiva excussão.
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Na petição à fl. 513, o exequente informa que recebeu seu Cartão de
Identificação de Advogado em 10 de agosto de 2006, expedido em 5 de junho de
2006. Argumentou que a decisão estaria sendo descumprida desde 16 de junho de
2004 - despacho fl. 86 -, e que o dies a quo seria 5 de julho de 2004, de forma que
a decisão estaria sem cumprimento por pelo menos 765 dias.

Em 02.07.2007, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de
Santa Catarina novamente informa que foi dado encaminhamento ao processo de
inscrição e que o exequente já estaria inscrito no quadro de advogados, sob a
condição sub judice, segundo certidão que então juntou (fl. 519 dos autos físicos).

O despacho à fl. 521-30 dos autos físicos reforçou o entendimento da
viabilidade da execução provisória da sentença concessiva da segurança, afastou
honorários advocatícios na execução, afastou condenação por litigância de má-fé,
bem como tratou do procedimento a ser seguido para a execução da multa.
Transcrevo, por pertinente, o seguinte excerto:

Quanto à propugnada litigância de má-fé, (fls. 414), verifico que ali se faz
remissão ao já referido novo incidente de inidoneidade, objeto do mandado
de segurança também já referido, daí porque a repercussão quanto a
qualquer efeito pela propositura de providências executivas por "abuso"
em razão de tal expediente não mereceria qualquer discussão no espaço
reservado tão-somente à execução provisória do título judicial aqui obtido.

Há, porém outro óbice, qual seja, a própria existência de recurso pendente
contra a decisão judicial ora exequenda, pelo que presumem-se sérios os
argumentos ali combatidos, sendo verdadeira temeridade acolher-se a
litigância de má-fé quando no legítimo ambiente do recurso judicial se
discute a própria higidez do título executivo judicial.

Pelas mesmas razões, deve-se de imediato rechaçar o pedido de majoração
da multa ao triplo, formulado em fls. 503/506, eis que, nesta fase anuncia-
se o definitivo cumprimento da decisão, o que seria evidenciado pela
definitiva outorga da habilitação do exequente na Ordem dos Advogados
do Brasil - Seção de Santa Catarina, já que é evidente que só se pode ter
chegado ao fim do processo de inscrição após superado o óbice que serviu
de objeto do título em execução, qual seja, o próprio incidente de
inidoneidade.

Ainda, para o efetivo prosseguimento da execução provisória em tela,
conforme já disciplinavam as decisões de fls. 452 e 511 verso, tenho que as
promoções do exequente (fls. 513) e da executada (fls. 519) não permitem
ainda a ultimação do rito.

Menciono, ainda, o despacho à fls. 728-44, que negou o pedido de
redução da multa e, nos demais termos, manteve a decisão às fls. 521/30. Nesse
despacho aludiu-se que o Agravo de Instrumento n. 2005.04.01.001962-3 estaria,
na época, em fase de decisão sobre embargos de declaração.

Desse despacho a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de
Santa Catarina opôs o Agravo de Instrumento n. 2008.04.00.025652-2, no qual a
agravante fez menção aos motivos e novos fatos pelos quais instaurou novo
procedimento administrativo de inidoneidade. Nesse agravo de instrumento a
questão de fundo novamente não teve solução, pois a decisão limitou-se a dispor
sobre a possibilidade de arbitramento de multa no caso de descumprimento de
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decisão judicial, tanto que no próprio voto constou expressamente que não haveria
prejuízo à agravante com o prosseguimento da execução, tendo em vista a
possibilidade de reversão, diante da exigência de caução. Veja-se:

Voto

Não merece ser reformada a decisão de primeiro grau, como bem salientado pelo
parecer ministerial. Primeiro, porque a aplicabilidade da "astreinte" tem ser de
plena, para fins de descumprimento de mandamento jurisdicional de primeiro
grau. Segundo, porque o valor de mil reais em caso de descumprimento nada de
desarrazoado ou desproporcional. Terceiro, o montante somente se tornou
elevado porque a agravante- OAB/SC- não buscou o imediato cumprimento da
decisão judicial. Quarto, a multa decorre em virtude da desobediência. Quinto, a
"ordem judicial de execução provisória determinou a prestação de caução,
inexistindo prejuízo à OAB/SC caso venha a reverter a situação em sede de
recursos máximos" ( fl. 74v).

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

Ementa

MULTA. VALOR. DESCUMPRIMENTO.

Descumprida a decisão judicial, cabível o arbitramento de multa, que, fixado em
mil reais, não se revela demasiada, ainda mais se prestada caução.

(evento 1 - OUT4 - fls 53-55).

Tenho, pois, que em relação à matéria de fundo, no ponto em que
verdadeiramente interessa para a solução da presente impugnação, ou seja, se o
valor executado é efetivamente devido (exigível), inexiste decisão definitiva
sobre a matéria.

Vale dizer, importa definir nesse momento se de fato houve
descumprimento da decisão proferida no título judicial aqui tratado, tornando
exequível a multa em curso de cobrança.

E nesse ponto vejo que assiste razão à Entidade de Classe executada,
isso quando alega que não houve o descumprimento de ordem judicial, pois
constato que em atenção à decisão deste Juízo à fl. 452 dos autos físicos, a Ordem
dos Advogados do Brasil, Seccional de Santa Catarina, deu prosseguimento ao
processo de inscrição do exequente, conforme faz prova às fls. 455 e 456
daqueles mesmos autos (cópias digitalizadas dos referidos expedientes no evento 1
- OUT3 - fl 49/50 destes autos eletrônicos).

O pequeno atraso então verificado está plenamente justificado, uma
vez que o ofício que dá ciência da decisão foi protocolizado em época de recesso
forense, em 14.12.2004 (fl. 454), sendo dado imediato andamento em 24 de
janeiro do ano seguinte, conforme consta à fl. 456 (Oficio encaminhado pela
Assessoria Jurídica da OAB/SC à Secretária Geral da OAB/SC, esclarecendo que
a decisão deveria ser cumprida imediatamente, sob pena de multa diária -
Grifei).
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Na mesma oportunidade em que informou nos autos que havia
encaminhado o processo de inscrição do exequente - fl. 455 -, a aqui executada
comunicou a interposição de agravo de instrumento (2005.04.01.001962-3) contra
a decisão à fl. 452. Esse agravo de instrumento foi julgado prejudicado, mantido o
seu indeferimento na instância superior, por outro fundamento - fl. 763 e 981-2. O
referido agravo de instrumento, como já aludido, encontra-se prestes a transitar em
julgado no Supremo Tribunal Federal, haja vista ter sido negado provimento à
reclamação.

Por outro ângulo, esclareço que ainda em 18 de maio de 2003 foi
veiculado na imprensa (jornal A Notícia) reportagem sobre as supostas
irregularidades envolvendo a execução da obra do Anexo do Tribunal de Justiça e
da conclusão da auditoria externa investigatória daquelas irregularidades, fatos que
não constavam no primeiro processo administrativo de inidoneidade.

Dessa forma, verifica-se nos autos que o Presidente da OAB/SC
oficiou ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que, em
resposta datada de 16 de junho de 2003, encaminhou à Ordem dos Advogados do
Brasil, Seccional de Santa Catarina, cópia do relatório da auditoria.

Nesse relatório consta, de forma relevante para o caso dos autos, a
seguinte conclusão (evento 13 - PROCADM8 - fls. 140/142):

É fato, contudo, que não obstante ciente das informações e objeções
apresentadas pelos órgãos técnicos (Engenharia e Diretoria de Material e
Patrimônio), fundamentadas na realidade fática e em proibições
contratuais e legais, o então Presidente do Tribunal de Justiça, em 13 de
novembro de 2001, autorizou o pagamento da nona parcela, por despacho
constante às folhas 72 dos referidos autos, cujo teor é o seguinte:

(omissis)

O pagamento foi efetuado em 16 de novembro, no valor total de R$
893.761,03 (oitocentos e noventa e três mil, setecentos e sessenta e um
reais e três centavos), verificando-se excesso de pagamento na ordem de
R$ 769.522,68 (setecentos e sessenta e nove mil, quinhentos e vinte e dois
reais e sessenta e oito centavos).

Importa destacar, ainda, que a determinação deste pagamento ocorreu sem
a concordância, prévia ou posterior, do Presidente do Fundo de
Reaparelhamento de Justiça, Desembargador Trindade dos Santos,
conforme informação presente às folhas 74 daquele referido processo
administrativo, onde o ilustre desembargador salientou que a sua
concordância com o pagamento estaria condicionada aos pareceres da
seção de controle de fornecedores, bem como às mensurações da
Coordenadoria de Engenharia, concluindo ao final que:

(omissis)

Desta forma, entende a comissão estar caracterizada a prática de ato de
improbidade administrativa. O pagamento integral da nona parcela foi
autorizado e efetivado em claro e ciente desacordo com a realidade da
obra, uma vez que as medições de engenharia apontavam a execução de
apenas 13,9% dos serviços cobrados, e com inobservância das normas
legais e contratuais aplicáveis e desconsideração dos pareceres técnicos
contrários, dando causa a prejuízo de elevadíssimo valor para a
administração. Tal pagamento é passível de configurar, inclusive, a
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concessão de vantagem indevida ao contratado, conduta em tese
considerada criminosa pelo artigo 92 da Lei de Licitações e Contratos
Administrativos.

Assim sendo, neste particular, a providência apropriada consiste na
propositura de ação por improbidade administrativa em face do agente
público que autorizou o pagamento, bem como da empresa beneficiária, em
litisconsórcio passivo necessário e para fins de condenação solidária, nos
termos dos artigos 1º e 3º da Lei 8.429/92, em função da configuração das
condutas previstas nos artigos 10, incisos XI e XII, e 11 do mesmo diploma
legal. Desse modo, será possível apurar a responsabilidade da autoridade
causadora do prejuízo, bem como obter o ressarcimento integral.

Ante o exposto, conclui-se que os prejuízos causados ao Tribunal de Justiça
foram de duas espécies, ou seja, decorrentes do inadimplemento
contratual, calculados em R$ 1.463.602,02 (um milhão, quatrocentos e
sessenta e três mil, seiscentos e dois reais e dois centavos), e decorrentes
da prática de ato de improbidade administrativa, calculados em R$
769.522,68 (setecentos e sessenta e nove mil, quinhentos e vinte e dois reais
e sessenta e oito centavos), em ambos os casos considerados os valores
históricos. Em relação à primeira situação, cabível é a propositura de ação
ordinária de indenização em face da empresa contratada Erevan, e, quanto
à segunda, de ação por improbidade administrativa, em face tanto da
empresa contratada Erevan como da autoridade responsável, devendo,
para tanto, ser provocado o órgão responsável pela defesa judicial do
Estado, na pessoa do seu Procurador-Geral, para a concretização das
providências sugeridas, sem prejuízo da cientificação cabível ao Ministério
Público Estadual.

Estas, senhor Presidente, sub censura, as conclusões da comissão.

Florianópolis, 27 de maio de 2003.

No mandado de segurança, título judicial que embasa a presente
execução, não houve determinação para que a Ordem dos Advogados do
Brasil, Seccional de Santa Catarina, inscrevesse o exequente em seus quadros
e nem houve impedimento para que o Órgão instaurasse novo processo
administrativo de inidoneidade.

Todavia, embora relacionado ao fato, as novas informações, como se
verifica no relatório da auditoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
apontavam graves irregularidades expressamente imputadas ao exequente. Diante
de tal circunstância, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Santa
Catarina, achou por bem apurar os fatos para os fins de direito nos limites de sua
atuação, qual seja, vedar o ingresso em seus quadros de pessoa apontada como
responsável por grande prejuízo aos cofres públicos e sujeita a responder criminal
e administrativamente.

Esses novos dados foram informados ao Juízo, por meio da petição
às fls. 90-94 - 2004.72.00.006615-1. O despacho proferido que afastou essas
informações sequer apontou os fundamentos - fl. 452 dos autos
2004.72.00.006615-1. O despacho foi assim disposto:

(...) Ante o exposto, defiro o pedido de fls. 02, nos termos da decisão que
nesta própria folha consta, verificando que as razões de fls. 90/94 não
desqualificam o título. (...) Dez dias para o cumprimento, sob pena de
multa diária no valor de R$ 1.000,00.
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Disso posso concluir duas hipóteses. A primeira, no sentido de que
realmente as razões não desqualificariam o título, uma vez que "o título" está
disposto considerando outro ponto de vista, qual seja, "as motivações da
instauração do incidente de idoneidade, acoimado de ato coator", conforme
referido na sentença do mandado de segurança - juntada por cópia à fl. 66 dos
autos 2004.72.00.006615-1.

Com efeito, da leitura da liminar deferida nos autos do mandado de
segurança, posição mantida na sentença, todo o raciocínio desse ponto de vista está
baseado em ausência de provas suficientes para a instauração do processo de
inidoneidade em contrapartida com as declarações de idoneidade constante nos
autos - juntada por cópia às fls. 22-7 dos autos 2004.72.00.006615-1.

Em nenhum momento foram considerados os novos fatos, que
possibilitaram a saída do campo da mera presunção em direção à esfera da real
possibilidade de cometimento de improbidade administrativa, o que restou
apontado no relatório de auditória do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

Segunda hipótese, é preciso reconhecer que a decisão à fl. 452, por
traduzir ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal/88, padece de vício
que contamina, inclusive, os despachos posteriores às fls. 521-30 e 728-44, uma
vez que possuem como base a decisão anterior à fl. 452.

De qualquer forma, a decisão proferida no mandado de segurança
assegurou o trâmite do processo administrativo com a exclusão do incidente de
inidoneidade instaurado (aquele decorrente de denúncia dita "anônima"), com base
na motivação do ato atacado.

O cumprimento dessa medida, como dito anteriormente, está
comprovada nos autos à fl. 455, em 24.01.2005, em atenção ao despacho à fl. 452
que determinou a intimação para cumprimento em dez dias, sob pena de multa
diária no valor de R$ 1.000,00.

No período entre o despacho à fl. 86 - em 16.06.2004 - e o despacho
à fl. 455 não vigorou multa, pois naquele despacho à fl. 86 não houve fixação de
penalidade nesse sentido. A intimação foi realizada sob pena "de aplicação" de
multa, a qual veio ser imposta no despacho à fl. 455.

E, como mencionei acima, o pequeno atraso no cumprimento da
ordem, que se deu em 24.01.2005 (fl. 456), está plenamente justificado pela época
do seu cumprimento, vale dizer, em época de recesso forense.

Assim, uma vez comprovado o prosseguimento do processo
administrativo, em atenção à intimação à fl. 455, cumprida foi a obrigação em
tempo razoável.

Após o primeiro incidente de inidoneidade é que um novo
procedimento do mesmo gênero foi instaurado, relacionado ao fato e fortemente
embasado com documentos conforme relatado à fl. 92 dos autos
2004.72.00.006615-1:
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Declaração expressa firmada por Francisco Xavier Medeiros Vieira
autorizando a prestação de serviços de Aldo Eickhoff à empresa Erevan
(doc. 4);

Adiantamento indevido de pagamento à empresa Erevan (doc. 5), e
Relatório do Tribunal de Contas apontando irregularidades (doc. 6);

Relatório conclusivo da procuradoria do Estado de Santa Catarina (doc.
7);

Propositura de Ação Civil Pública, sendo concedida liminar para
indisponibilização de bens dos diretores da Erevan, de servidores do TJSC,
dentre os quais aldo Eickhoff, e do impetrante (doc. 8);

Ações penais em razão dos fatos narrados (doc. 9).

Efetivamente a instauração do segundo incidente de inidoneidade,
iniciado por motivação diversa, embora relacionado ao fato, em sendo o caso,
deveria ser objeto de novo mandado de segurança, tanto que efetivamente o foi.

Consta nos autos, nos documentos anexados no evento 13, oposição
de outros mandados de segurança: 2005.72.00.007488-7, 2005.72.00.012272-9 e
2003.72.00.009022-7 (este último com posterior desistência pelo exequente - fls.
385-97 dos autos 2004.72.00.006615-1).

Todavia, como referido, a execução da multa refere-se à decisão do
mandado de segurança n. 2005.72.00.015177-7, sendo a decisão proferida nestes
autos é a que devo analisar.

Se não bastam esses argumentos para afastar a multa, procede o
argumento da executada no sentido de que não houve sua intimação pessoal para
cumprimento da decisão para fins de validade da multa fixada.

Verifico a assinatura pessoal do Presidente da Ordem dos Advogados
do Brasil, Seccional de Santa Catarina no documento à fl. 88, que se refere à
intimação do despacho à fl. 86, que determina a expedição de ofício à autoridade
impetrada para comprovar o cumprimento da ordem judicial, sob pena "de
aplicação" de multa.

Referente à intimação do despacho à fl. 452, que efetivamente fixou
a multa, não houve a intimação pessoal. O documento foi protocolado na
repartição da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Santa Catarina como
qualquer outro documento, em 14.12.2004 - consta à fl. 454 dos autos físicos
(evento 1 - OUT3 - fl. 46 destes autos).

Além disso, o referido ofício reproduziu o mesmo texto do ofício
anterior, ou seja, de que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Santa
Catarina deveria comprovar o cumprimento da ordem sob pena "de aplicação" de
multa, e assim não houve protocolo de documento judicial no sentido de que a
multa havia sido fixada, houve apenas a comunicação, via protocolo, de que seria
fixada em não havendo o cumprimento da ordem, mesmo que o texto da intimação
estivesse em desacordo com o despacho anexado ao documento por cópia.
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Com isso, tenho que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de
Santa Catarina jamais foi intimada de que havia sido fixada multa.

Para a vigência do Código de Processo Civil de 1973, a
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a prévia intimação pessoal do
devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Essa orientação está
sedimentada na Súmula 410 do STJ: A prévia intimação pessoal do devedor
constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer. 

Nesse sentido são os seguintes julgados: AIRESP 201700121249,
MARIA ISABEL GALLOTTI, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:22/11/2017;
AINTARESP 201700501048, NANCY ANDRIGHI, STJ - TERCEIRA TURMA,
DJE DATA:01/09/2017; EDRESP 201402764607, MOURA RIBEIRO, STJ -
TERCEIRA TURMA, DJE DATA:09/05/2017.

Logo, não tenho como entender que houve descumprimento da
medida concessiva da segurança nos autos n. 2002.72.00.015177-7 e, mesmo se o
entendimento fosse outro, não houve intimação pessoal da imposição da multa,
bem como a intimação, se também fosse entendida como realizada, não foi válida,
tendo em vista estar em desacordo com o despacho proferido.

Registro, por fim, que em nenhum momento certificou-se a certeza
da imposição da multa, tanto que constou em mais de um despacho que a execução
da multa correria por conta e risco do exequente. Essa advertência consta,
inclusive, nos despachos às fls. 522-30 e 728-44 dos autos físicos.

III - DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PROCEDENTEa impugnação, para extinguir
a execução da multa veiculada no cumprimento de sentença nº. 5013583-
53.2017.4.04.7200.

Diante da caução oferecida a ser formalizada nos autos (tendo em
vista que a presente decisão está sujeita a recursos), do grave dano de difícil ou
incerta reparação manifestado pelo alto valor da execução, que, sem dúvida, afeta
os compromissos institucionais (folha de pagamento, pagamento a fornecedores),
bem como pelos relevantes fundamentos, atribuo efeito suspensivo à
impugnação, com fundamento no art. 525, § 6º, do Código de Processo Civil.

Condeno o exequente ao pagamento de honorários de advogado, os
quais fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor executado devidamente
atualizado, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, inciso III, do Código de
Processo Civil.

Lavre-se o termo de caução e depósito, devendo o depositário do
bem comparecer em juízo para assinar o instrumento. No mesmo prazo da
intimação desta decisão, a executada deverá indicar e qualificar quem assinará o
termo de caução.
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Na hipótese de interposição de recurso de apelação, determino, desde
logo, a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões; e, após, a
remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (art. 1.010, §§ 1º a
3º, do Código de Processo Civil de 2015).
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