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Despacho 

Processo: 6067.2018/0016878-2

INTERESSADO: INSTITUTO ESPORTE E VIDA, CNPJ Nº 19.010.566/0001-22

ASSUNTO: Processo Administra vo de Responsabilização de Pessoa Jurídica. Tipificação no ar go 5o,
inciso I, da Lei Federal nº 12.846/2013. Infrações configuradas. Par cipação imprescindível para
descoberta de inúmeros casos de desvio de recursos públicos. Proposta de aplicação de multa em
valor correspondente ao prejuízo causado. Decisão do Controlador Geral do Município.

 

I – Relatório

 

O presente Processo Administra vo de Responsabilização de Pessoa Jurídica (PAR) foi instaurado pela
Portaria nº 16/2019-CGM (SEI 013833902) , em face de INSTITUTO ESPORTE E VIDA, CNPJ Nº
19.010.566/0001-22, atendendo ao inciso VIII do despacho do Controlador Geral do Município, PA
2016-0.200.238-6, fls. 861/863, conforme a Lei Federal nº 12.846, de 01 de agosto de 2013 (Lei
An corrupção), e o Decreto Municipal nº 55.107, de 13 de maio de 2014 (com alterações feitas pelo
Decreto Municipal nº 57.137, de 18 de julho de 2016), e resultou em relatório da Comissão
Processante propondo a imposição de uma multa administra va correspondente ao valor es mado do
prejuízo, no montante de R$ 461.590,00 (quatrocentos e sessenta e um mil, quinhentos e noventa
reais), em razão da prá ca de atos lesivos previstos no ar go 5º, inciso I, da Lei Federal nº
12.846/2013, sem cumulação com a pena de publicação extraordinária da decisão condenatória e sem
desconsideração da personalidade jurídica.

Em cumprimento à determinação do ar go 14 do Decreto Municipal nº 55.107/2014, os autos foram
subme dos à análise jurídica dos órgãos da Procuradoria Geral do Município - PGM, sobrevindo os
pareceres do Departamento de Procedimentos Disciplinares - PGM/PROCED e da Assessoria Jurídico-
Consul va da PGM - PGM/AJC, os quais atestaram a ausência de eventuais vícios formais e
confirmaram o cumprimento dos ditames da legislação regente da matéria, guardada a
proporcionalidade da pena proposta pela Comissão Processante, obtendo acolhimento por parte do
Procurador Geral do Município.

Por fim, os autos vieram para decisão, nos termos do artigo 17 do Decreto Municipal nº 55.107/2014.

É a síntese do quanto basta para o devido relato dos autos.

 

II – Dos pontos rela vos à comprovada ocorrência da infração prevista no ar go 5º, inciso I, da
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Lei Federal nº 12.846/2013

 

A instrução processual demonstrou, inequivocamente, que a pessoa jurídica INSTITUTO ESPORTE E
VIDA firmou convênio no qual se constatou desvio de recursos públicos, decorrente da discrepância
entre os valores pagos pelos bens e serviços e aqueles efe vamente pra cados na época
correspondente, bem como divergências entre os quan ta vos previstos e os números posteriormente
verificados, sempre em desfavor da correta u lização dos recursos municipais repassados, atos estes
pra cados em conluio com servidores da SEME, em face dos quais já estão sendo adotadas as
providências disciplinares cabíveis.

Restou comprovada e devidamente demonstrada situação contrária ao interesse público , pois foram
realizadas análises superficiais ou até simuladas das prestações de contas dos convênios firmados
com o INSTITUTO ESPORTE E VIDA, em descumprimento das normas vigentes, gerando prejuízo de
recursos públicos na seguinte monta:

- convênio 228/SEME/2014 – prejuízo estimado em R$ 34.975,00;

- convênio 239/SEME/2014 – prejuízo estimado em R$ 24.920,00;

- convênio 254/SEME/2014 – prejuízo estimado em R$ 14.700,00;

- convênio 255/SEME/2014 – prejuízo estimado em R$ 20.700,00;

- convênio 259/SEME/2014 – prejuízo estimado em R$ 63.400,00;

- convênio 261/SEME/2014 – prejuízo estimado em R$ 24.000,00;

- convênio 287/SEME/2014 – prejuízo estimado em R$ 38.200,00;

- convênio 298/SEME/2014 – prejuízo estimado em R$ 108.025,00.

No total, R$ 328.920,00 (trezentos e vinte e oito mil, novecentos e vinte reais). Considerando, ainda,
os demais convênios firmados entre a SEME e o INSTITUTO ESPORTE E VIDA, todos na mesma época e
com a mesma finalidade principal, o valor total do prejuízo ao erário chegou a R$ 461.590,00
(quatrocentos e sessenta e um mil, quinhentos e noventa reais).

Dessa maneira, em razão da prá ca de atos lesivos relacionados aos convênios indicados, firmados
com a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação – SEME no ano de 2014, houve
demonstração cabal da ilicitude pra cada pela pessoa jurídica e o seu enquadramento no ar go 5º,
inciso I, da Lei Federal nº 12.846/2013, sobretudo tratando-se de responsabilidade obje va da pessoa
jurídica infratora, de acordo com o artigo 2º da mesma lei.

No que tange ao montante da multa administra va proposta pela Comissão Processante, entende-se
que ela está adequada, na medida em que:

1. Sopesou corretamente: (i) as agravantes, como reprovabilidade, gravidade, consumação e
vantagem indevida efe vamente auferida; e (ii) as atenuantes, como a confissão,
arrependimento e cooperação;

2. Indicou o valor da vantagem indevida auferida pela pessoa jurídica infratora, de acordo com a
documentação anexada ao presente;

3. Adotou parâmetro justo e razoável, rela vamente ao quantum da multa administra va, apta a
atender os critérios es pulados pelos ar gos 21 e 22, do Decreto Municipal nº 55.107/2014,
tendo sido proposto um valor suficiente para deses mular futuras infrações, consistente em
uma multa administra va no montante de R$ 461.590,00 (quatrocentos e sessenta e um mil,
quinhentos e noventa reais).

Por outro lado, a proposta de não aplicar a penalidade de publicação extraordinária da decisão
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condenatória em face do INSTITUTO ESPORTE E VIDA, CNPJ Nº 19.010.566/0001-22, não merece ser
acolhida. Na análise dos fatos imputados, constatou-se a gravidade da infração, com a apropriação
indevida de recursos públicos, tendo havido obtenção de vantagem indevida; que o fato foi
consumado; que acarretou grave lesão ao erário, produzindo um efeito nega vo perante toda a
sociedade; e não foi demonstrada a existência de mecanismos e procedimentos internos de
integridade e transparência a fim de ter evitado a ocorrência dos atos lesivos.

A sanção de publicação extraordinária da decisão condenatória guarda, portanto, sintonia com os
princípios cons tucionais norteadores da função administra va, sobretudo os princípios da
publicidade e moralidade, tendo também caráter dissuasório da reiteração deli va e potencial
contributivo para a prevenção de semelhantes desvios de dinheiro público.

Assim, a aplicação de ambas as sanções legalmente es puladas, de forma cumula va, está em
consonância com os critérios elencados no ar go 21 do Decreto Municipal nº 55.107/2014, bem como
com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Além disso, imposi va a imediata recomposição do erário municipal lesado, com a devolução dos
recursos repassados correspondentes às situações indevidas apuradas, indenizando-se a
Municipalidade para pôr fim ao locupletamento constatado.

 

III – Dispositivo

 

Ante o exposto, CONDENO a pessoa jurídica INSTITUTO ESPORTE E VIDA, CNPJ Nº 19.010.566/0001-
22:

(i) ao pagamento de MULTA ADMINISTRATIVA, no valor de R$ 461.590,00 (quatrocentos e
sessenta e um mil, quinhentos e noventa reais), no prazo de 30 (trinta) dias, com fulcro no ar go 6º,
caput, inciso I, parte final, da Lei Federal nº 12.846/2013 e nos ar gos 21 e 22, § 1º, ambos do
Decreto Municipal nº 55.107/2014, em virtude da incursão da aludida pessoa jurídica infratora em
prá ca cons tu va de ato lesivo à Administração Pública Paulistana, pificada no ar go 5º, inciso I,
da Lei Federal nº 12.846/2013,

(ii) bem como à PUBLICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA DECISÃO CONDENATÓRIA, na forma de extrato
de sentença, a expensas da pessoa jurídica condenada, com fundamento no ar go 6º, caput, inciso
II e § 5º, da Lei Federal nº 12.846/2013 e no ar go 17, parágrafo único combinado com o ar go 23,
ambos do Decreto Municipal nº 55.107/2014, em virtude da incursão da referida pessoa jurídica
infratora em prá ca cons tu va de ato lesivo à Administração Pública Paulistana, pificada no ar go
5º, inciso I, da Lei Federal nº 12.846/2013.

Por fim, após o encerramento da instância administra va e man da a condenação, determino a
adoção das seguintes providências:

a) in mação da pessoa jurídica INSTITUTO ESPORTE E VIDA, CNPJ Nº 19.010.566/0001-22, para
pagamento da multa administra va cominada no montante de R$ 461.590,00 (quatrocentos e
sessenta e um mil, quinhentos e noventa reais), no prazo de 30 (trinta) dias e, na hipótese de
inadimplemento, a remessa dos presentes autos ao Departamento Fiscal da Procuradoria Geral do
Município de São Paulo, para inscrição do referido débito na Dívida A va do Município, bem como
para, no mesmo prazo, proceder à res tuição integral dos danos causados à Administração
Pública, conforme prevê o art. 6º, § 3º, da Lei Federal n. 12.846/2013; e

in mação da pessoa jurídica INSTITUTO ESPORTE E VIDA, CNPJ Nº 19.010.566/0001-22 para,
nos termos do ar go 23 do Decreto Municipal nº 55.107/2014, promover a publicação do
extrato da decisão condenatória, previsto no ar go 17, parágrafo único, do Decreto Municipal
nº 55.107/2014, a expensas da pessoa jurídica condenada, cumula vamente, nos seguintes
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meios:

no sí o eletrônico da pessoa jurídica, caso exista, devendo ser acessível por ligação (link) na
página inicial que conduza diretamente à publicação do extrato, pelo prazo mínimo de 30 (trinta)
dias;

em jornal de grande circulação na Cidade de São Paulo e;

em edital a ser afixado, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, no próprio estabelecimento ou no
local de exercício da atividade da pessoa jurídica, de modo visível ao público;

b) remessa de cópia dos autos à Procuradoria Geral do Município, para as providências cabíveis,
em especial quanto ao possível ajuizamento de ações e atuação nas ações judiciais em curso que
porventura envolvam a matéria em exame, inclusive para assegurar o ressarcimento devido, caso não
tenha havido a devolução dos valores apurados;

c) expedição de o cio ao Ministério Público do Estado de São Paulo, para remessa de cópia
integral do presente, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº 12.846/2013;

d) inserção das informações necessárias no Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, nos
termos do ar go 22 da Lei Federal nº 12.846/2013, regulamentado pelos ar gos 45 e seguintes, do
Decreto Federal nº 8.420/2015 e, por fim;

e) publicação de extrato desta decisão no Diário Oficial da Cidade e no sí o eletrônico da
Controladoria Geral do Município, nos termos do ar go 23, parágrafo único, do Decreto Municipal
55.107/2014, conforme o extrato da decisão condenatória anexado (Anexo Único).

Aguarde-se eventual apresentação de recurso ou o decurso do prazo recursal.

Publique-se e intime-se.

GUSTAVO UNGARO

Controlador Geral do Município

São Paulo, 18 de setembro de 2019

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Ungaro, Controlador Geral, em 19/09/2019,
às 13:33, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
021157859 e o código CRC FC6FDEE3.

Referência: Proces s o nº 6067.2018/0016878-2 SEI nº 021157859
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