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provocada pela COVID-19, pelo valor unitário de R$175.000,00, alcançando o ajuste o valor total de

R$1.400.000,00.

Na  mesma  data,  a  prefeitura  municipal  de  Candeias/BA  realizou  a  Dispensa  n.

006/2020 (Processo  Administrativo  n.  2177/2020),  por  meio  do  qual  firmou  o  Contrato  n.

102/2020  com  a  empresa MANUPA  COMÉRCIO,  EXPORTAÇÃO,  IMPORTAÇÃO  DE

EQUIPAMENTOS  E  VEÍCULOS  ADAPTADOS  EIRELI  para  fornecimento  de 2.000  máscaras

descartáveis N 95 e 10.000 máscaras descartáveis de 3 camadas, pacto que alcançou o valor total

de R$ 83.000,00.

Da análise dos dois procedimentos de dispensa emergencial de licitação, concluiu-se

que os gestores públicos acionados direcionaram a contratação de forma ilícita em favor da empresa

contratada e adquiriram os aludidos equipamentos médico hospitalares por preços absolutamente

acima do valor de mercado, mesmo em se considerando o momento de alta procura para os itens

em apreço, acarretando grave lesão ao erário e desvio de verbas do SUS para o locupletamento

ilícito de particulares.

A seguir passaremos a pormenorizar as condutas ímprobas objeto da presente ação.

1- Direcionamento da Dispensa Emergencial n. 07/2020 – Ausência de pesquisa/cotação

prévia de preços - Adulteração ilícita da ordem cronológica do procedimento

administrativo de dispensa.

O procedimento de Dispensa Emergencial nº 07/2020 foi iniciado no dia 6 de abril

de  2020, por  meio  de  solicitação  do  acionado  MARCELO  DE  JESUS  CERQUEIRA,  então

Superintendente de Gestão de Candeias/BA, a SORAIA MATOS CABRAL, secretária de saúde do

município  de  Candeias/BA,  para  aquisição  de  ventiladores  mecânicos  para  o  enfrentamento  do

COVID-19 (Pág. 288 do arquivo “2 - IC 1.14.000.001123.2020-79 - Parte 1.pdf”).

Em seguida,  os  agentes  públicos  acima mencionados  lavraram termo de referência

atestando  a  necessidade  de  aquisição  de  8  (oito)  ventiladores  mecânicos com a  seguinte

justificativa:

“Justifica-se  o  presente  para  atendimento  da  demanda  da  Secretaria  Municipal  0e

Saúde do Município de Candeias, em desenvolver ação de prevenção ao combate ao

COVID -19, pois a aquisição do Ventilador/Respirador pulmonar, e faz necessário pois,

o ventilador pulmonar é um equipamento utilizado para fornecer ventilação pulmonar

artificial.  O objetivo dos ventiladores pulmonares é prover suporte respiratório,  seja

temporário,  completo ou parcial,  a pacientes com insuficiência respiratória devido a

fatores como doenças, anestesia, defeitos congênitos” (sic) – Pág. 294 do arquivo “2 -

IC 1.14.000.001123.2020-79 - Parte 1.pdf”.

3

Num. 301709350 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: OVIDIO AUGUSTO AMOEDO MACHADO - 12/08/2020 23:28:24
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081223282458100000297289530
Número do documento: 20081223282458100000297289530



No  termo  de  referência  estavam  especificadas  as  características  técnicas  do

equipamento a ser adquirido e o valor estimado total do contrato em R$ 1.400.000,00 (um milhão e

quatrocentos mil reais).

No dia 17 de abril de 2020, o acionado MARCELO DE JESUS CERQUEIRA solicitou

ao setor financeiro que certificasse a disponibilidade do valor acima mencionado (Pág. 32 do arquivo

“2 - IC 1.14.000.001123.2020-79 - Parte 1.pdf”.).

Ainda em  17 de abril  de 2020, houve lavratura de parecer jurídico e a acionada

SORAIA MATOS CABRAL empenhou, em favor da MANUPA, a quantia de R$ 1.400.00,00 (Pág.

192 do arquivo “2 - IC 1.14.000.001123.2020-79 - Parte 1.pdf”).

Na mesma data de  17 de abril  de 2020,  a acionada  SORAIA MATOS CABRAL

lavrou  o “Termo de Dispensa  de  Licitação”  em favor  da empresa  MANUPA,  nele  constando a

descrição do objeto contratado e o valor de R$ 1.400.000,00 a ser pago (Pág. 116 do arquivo “2 -

IC 1.14.000.001123.2020-79 - Parte 1.pdf”).

Na  mesma  data  fora  assinado  o  Contrato  nº  105/2020,  entre  a  administração

municipal  de  Candeias/BA  e  a  MANUPA  COMÉRCIO,  EXPORTAÇÃO,  IMPORTAÇÃO  DE

EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS EIRELI, pertencente a MANUELLA JACOB (sócia

individual) e no ato representada por LUÍS EDUARDO PACHECO ALVES, para o fornecimento de

8 ventiladores mecânicos da marca  Philips Trilogy 100, pelo valor de R$ 175.000,00 cada (Págs.

142/146 do arquivo “3 - IC 1.14.000.001123.2020-79 - Parte 2.pdf”).

Apesar de se tratar de uma dispensa emergencial e apesar de constar no termo de

referência que houve pesquisa de preço de mercado, esta não foi realizada.

Isso  porque  todos  os  atos  referentes  à  contratação  foram  praticados  no  dia

17/04/2020, desde a expedição do termo de referência até a assinatura do contrato. Por sua vez, os

e-mails que foram juntados aos autos no intuito de comprovar supostas solicitações de orçamentos

a outros fornecedores são datados de 20 de abril de 2020, isto é, após o encerramento da dispensa

emergencial.

Portanto,  os  acionados  enxertaram  no  procedimento  administrativo  de

dispensa, fora da ordem cronológica, solicitações de orçamentos que só foram enviadas

pela administração municipal em 20 de abril de 2020, conforme se verifica dos documentos

de págs. 15, 19, 22, 26, 28 e 29 do arquivo “3 - IC 1.14.000.001123.2020-79 - Parte 2.pdf”.

O embuste fica evidente quando se verifica que a própria MANUPA foi destinatária de

um pedido  de  cotação  de  preços  no  dia  20 de  abril  de  2020,  quando já  tinha contrato

assinado com o município desde o dia 17/04/2020.

A fim de conferir ares de veracidade à simulação de cotação de preços, o acionado

LUÍS EDUARDO PACHECO ALVES, representando a MANUPA, respondeu ao e-mail da prefeitura
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em 22 de abril de 2020, enviando a proposta comercial solicitada, isto tudo, frise-se novamente,

quando a entidade já possuía contrato assinado com o município (Pág. 16 do arquivo “3 -

IC 1.14.000.001123.2020-79 - Parte 2.pdf”).

Portanto,  conclui-se  que  não  houve  cotação  de  preços  anterior  à  contratação  em

análise  e  que  os  acionados  MARCELO DE  JESUS CERQUEIRA,  SORAIA MATOS CABRAL,

LUÍS  EDUARDO  PACHECO  ALVES  e  a  empresa  MANUPA forjaram  a  realização  deste  ato

mediante manobra espúria de adulterar a ordem cronológica do procedimento, inserindo nos autos

documentos produzidos após a contratação, a fim de conferir falsa impressão de que foram seguidos

os trâmites regulares.

Na tentativa de simular a regularidade do procedimento, os acionados ainda elaboraram

um mapa comparativo de propostas, contendo as ofertas da  MANUPA e das demais empresas

supostamente  procuradas  (Pág.  31  do  arquivo  “3  - IC  1.14.000.001123.2020-79  -  Parte

2.pdf”). 

Ocorre que, conforme demonstrado, por ocasião da elaboração do aludido mapa

comparativo, o contrato administrativo em apreço já estava assinado, de forma que este

documento  fora  forjado  e  inserido  no  procedimento  de  forma  sub-reptícia  e  fora  da  ordem

cronológica.

Além de todos os elementos acima descritos, que comprovam o direcionamento ilícito

da contratação em favor da empresa MANUPA, o favorecimento indevido também se revela pelo

fato de tal pessoa jurídica não atuar no ramo de comércio de equipamentos hospitalares.

Com efeito, conforme constatado pela Controladoria-Geral da União, na Nota Técnica

nº 1425/2020/NAE-BA/BAHIA, a MANUPA é empresa que tem como atividade principal o “Comércio

por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados” (CNAE 4511103) e diversas

atividades secundárias que não se assemelham à venda de equipamentos médico-hospitalares (Pág.

257 do arquivo “3 - IC 1.14.000.001123.2020-79 - Parte 2.pdf”).

A esse respeito, a própria Procuradoria-Geral do município de Candeias alertou que:

“Não menos importante, frisa-se, ainda face as empresas participantes, atenção

acerca da descrição de sua atividade econômica principal, se está de acordo ou não

com o objeto pretendido nesta contratação” - Grifos no original. (Pág. 128 do arquivo

“3- IC 1.14.000.001123.2020-79 - Parte 2.pdf”).

Por fim, verifica-se que o termo de referência incluído no procedimento de dispensa

reproduz  ipsis litteris  as especificações técnicas constantes do manual de fabricante do ventilador

mecânico  Philips  Trilogy  100,  atestando  mais  uma  vez  o  direcionamento  da  aquisição  para  a
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empresa  MANUPA ao descrever na proposta as características específicas do produto que esta

poderia disponibilizar.

Diante do exposto neste tópico, conclui-se que os acionados PITÁGORAS ALVES DA

SILVA  IBIAPINA,  MARCELO  DE  JESUS  CERQUEIRA,  SORAIA  MATOS  CABRAL  e  LUÍS

EDUARDO  PACHECO  ALVES  agiram  em  conluio  para  direcionar  a  contratação  da  empresa

MANUPA para  fornecimento  de  8  ventiladores  mecânicos,  fraudando  e  falsificando  atos  do

procedimento administrativo de dispensa emergencial.

As condutas acima descritas, sobretudo o ardil encetado para ocultar a aquisição direta

sem prévia  pesquisa  de  preços,  configuram graves  quebras  dos  princípios  da impessoalidade e

moralidade que regem a administração pública, configurando atos de improbidade administrativa

tipificados no art. 11 da Lei nº 8.429/92.

Além  do  direcionamento  ilícito,  a  aquisição  em  apreço  se  deu  por  valores

absolutamente  acima  do  valor  de  mercado  do  produto  adquirido,  mesmo  em período  de  alta

demanda para tais equipamentos, gerando um sobrepreço de 124% sobre o valor de mercado do

bem, conforme passaremos a pormenorizar no tópico seguinte.

2- Sobrepreço de R$ 775.040,00 no Contrato n. 105/2020 – Aquisição de respiradores

mecânicos por valores absolutamente abusivos mesmo para o período de alta demanda

Conforme  relatado,  a  prefeitura  municipal  de  Candeias/BA,  representada  pelo  seu

prefeito, PITÁGORAS ALVES DA SILVA IBIAPINA, por SORAIA MATOS CABRAL, secretária de

saúde e companheira do chefe do poder executivo municipal, com a indispensável participação de

MARCELO DE JESUS CERQUEIRA, contratou a empresa MANUPA para fornecimento de 8 (oito)

ventiladores mecânicos da marca/modelo Philips Trilogy 100.

A  Nota  Fiscal  n.  202,  emitida  em  29/04/2020  pela  contratada,  atesta  que  os

ventiladores mecânicos adquiridos pelo Município de Candeias são da marca PHILIPS linha TRILOGY

100  e  que  por  cada  ventilador  mecânico  os  acionados  pagaram  a  exorbitante  quantia  de  R$

175.000,00, que multiplicados por 8 aparelhos alcançou o valor total de R$ 1.400.000,00 (Pág. 224

do arquivo “3- IC 1.14.000.001123.2020-79 - Parte 2.pdf”).

Ocorre  que,  em pesquisa  de  mercado  realizado  pela  Controladoria-Geral  da  União,

analisados os preços do aludido equipamento, mesma marca/modelo,  e  mesmo no período de

alta demanda deste item por força da pandemia causada pelo COVID-19, constatou-se um

sobrepreço de R$ 98.880,00 em cada respirador adquirido, acumulando  um sobrepreço

total de R$ 775.040,00 no valor total do contrato.

Com  efeito,  em  buscas  realizadas  nos  portais  da  transparência  de  diversos  entes

públicos,  verificou-se  que  o  Estado  do  Ceará  adquiriu  6  (seis)  unidades  do  mesmo respirador
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mecânico por R$ 50.800,00 (cinquenta mil e oitocentos reais) em 13 de abril de 2020 (arquivo “8 -

Philips Trilogy 100 - Ceará - Unitário R$ 50.800.00.pdf”) 

 A prefeitura municipal de Passo Fundo/BA adquiriu, junto a empresa White Martins, 5

(cinco) unidades de ventilador mecânico da mesma marca/modelo pelo preço de R$ 56.900,00 em 3

de abril de 2020 (Pág. 259 do arquivo “3 - IC 1.14.000.001123.2020-79 - Parte 2.pdf”).

A prefeitura municipal de Carazinho/PA adquiriu 4 ventiladores mecânicos Philips Trilogy

100 em 2 de abril de 2020 pelo valor unitário de R$ 56.450,00 (Contrato nº 024/2020 – Dispensa nº

014/2020  –  arquivo  “13  -  Phillips  Trilogy  100  -  Pref.  Carazinho-PA  -  Unitário  R$

56.450.00.pdf”).

Até mesmo pesquisas em loja que vendem no varejo, cujos preços são superiores a

aquisições  de  maior  escala,  apontaram  para  preços  bem  inferiores  ao  valor  executado  pelos

acionados.

Com efeito, pesquisa realizada no sítio eletrônico da Americanas.com apontou que o

ventilador mecânico Phillips Trilogy 100 custaria R$ 82.950,00, no sítio da Magazine Luíza alcançaria

o valor de R$ 79.000,00 e no sítio da BR Cirúrgica o produto fora anunciado por R$ 81.000,00

(arquivos “10 - Phillips Trilogy 100 - Americanas.com - Unitário R$ 82.950.00.pdf”; “12 -

Phillips Trilogy 100 - Magazine Luiza - R$ 79.000.00.pdf”; e “11 - Phillips Trilogy 100 -

BR Cirurgica - R$ R$ 81.000.00.pdf”).

Em análise global de mercado realizado pela Controladoria-Geral da União, em uma

abordagem prudente e conservadora, o preço médio de mercado do ventilador mecânico Phillips

Trilogy 100 na época de alta demanda seria de R$ 78.120,00 (Págs 259/261 do arquivo “3 - IC

1.14.000.001123.2020-79 - Parte 2 .pdf” - Nota Técnica 1425/2020/NAE-BA/BAHIA).

Por sua vez, os acionados adquiriram este mesmo produto por R$ 175.000,00 cada,

acarretando assim uma lesão ao erário  de  R$ 775.040,00 decorrente do sobrepreço total  do

contrato analisado.

Vale salientar  que, caso não houvesse direcionamento ilícito para a aquisição deste

específico modelo de ventilador mecânico, era possível que a administração municipal adquirisse por

um valor  muito  inferior  equipamento  de  outra  marca/modelo,  mas  que atendesse  aos  mesmos

propósitos.

O dolo dos acionados em lesar o erário e desviar verbas do SUS resta ainda

mais  evidente  diante  da  notícia  de  que  a  prefeitura  de  Candeias/BA  emprestou  7

ventiladores  mecânicos  ao  Estado  da  Bahia  para  utilização  em  unidades  de  saúde

localizadas em outros municípios.

Acerca  do  aludido  empréstimo  de  ventiladores  mecânicos  pela  prefeitura  de

Candeias/BA, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, por meio da sua procuradoria, assim se

manifestou, com grifos nossos (arquivo “5 - Manifestação PGE-BA.pdf”):
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“(...) Preliminarmente, ressalta-se que foram realizadas tratativas verbais pelo

Exmo. Senhor Secretário desta SESAB, a fim de que fossem cedidos ‘em caráter de

empréstimo’, equipamentos voltados ao combate da COVID-19, (evento 00020798936).

Tal situação culminou na formalização da referida solicitação, conforme equipamentos

relacionados pelo Ofício DG n° 104/2020.

Assim, em atenção ao quanto solicitado, seguem informações apresentadas pela

Diretoria Administrativa - SESAB/DG/DA em evento nº 00020814174, demonstrando-

se  que,  dos  07  (sete)  equipamentos  listados,  06  (seis)  obtiveram  êxito

quanto aos empréstimos requeridos e 01 (um) fora devolvido por apresentar

defeitos.

(…)

Neste diapasão, fora acostado aos autos pela Coordenação de Patrimônio desta

SESAB os seguintes documentos:

1) Oficio n° 104/2020 destinado à Prefeitura Municipal de Candeias, cujo objeto

consistia  na  solicitação  de  empréstimo  de  ventiladores  mecânicos  para  atender  as

necessidades desta SESAB. Cumpre ressaltar que, apesar de constar no referido Ofício

o ventilador mecânico com tombo n° 74538, o mesmo fora devolvido, pois apresentava

defeitos (doc. SEI n°00020798923);

2)  Termo  de  Empréstimo  de  04  (quatro)  equipamentos,  destes  03  (três)

ventiladores pulmonares foram recebidos em 13 de Maio de 2020 e  01 (um) fora

devolvido, pois apresentava defeitos (doc. SEI n° 00020798953);

3) Termo de Transferência para unidades para tratamento do Covid 19 em 19 de

Maio de 2020 (doc. SEI n° 00020798947);

4)  Ofício  n°  189/2020  declarando  o  empréstimo  de  03  (três)  ventiladores

pulmonares em 14 de Maio de 2020 (doc. SEI n° 00020798936);

5) Termo de transferência para unidade credenciada Covid 19 ( Hospital Santa

Clara ) em 29 de Julho de 2020 ( doc. SEI n° 00020798967);

6) Planilha com a identificação das  unidades  que receberam os ventiladores,

sendo 03 (três) ventiladores destinados ao Hospital Santa Clara, 01 (um) ventilador ao

Hospital Geral Roberto Santos, 01 (um) ventilador ao Hospital Regional Costa do Cacau

e  01  (um)  ventilador  à  Prefeitura  Municipal  de  Crus  das  Almas  (doc.  SEI  n°

00020827196).

Por fim, salienta-se que houve erro material na descrição da série do ventilador

pulmonar  tombo  037605  e  tombo  037872  no  Ofício  n°  104/2020  (doc.  SEI  n°
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00020798923). Deste modo, onde lê-se G18084 e G18083, leia-se B18064 e G1808,

respectivamente.’.

Ademais, destaca-se a ocorrência de erro material no momento da digitação da

série de 2 (dois) dos equipamentos em tela, conforme correção supracitada.”

Verifica-se,  assim,  que  os  ventiladores  adquiridos  pelos  acionados  com  abusivo  e

escancarado sobrepreço foram recebidos pela municipalidade em 29/04/2020 e transferidos, por

empréstimo, ao Estado da Bahia, nos dias 13 e 14 de maio de 2020. Ou seja, duas semanas após

o dispêndio de vultosos recursos, os gestores acionados cederam quase a totalidade dos

bens  adquiridos  par  auso  em  outros  municípios,  revelando  que  a  compra  daquele

número de ventiladores era desnecessária para o sistema de saúde de Candeias/BA.

Tais constatações demonstram que a aquisição se deu apenas no intuito de desviar

recursos públicos do SUS em favor de terceiros, causando grave lesão ao erário por meio de compra

de equipamentos em número superior à demanda da comuna e por preço absurdamente acima do

valor de mercado destes bens.

Saliente-se, ainda, que, conforme manifestação prestada pela Secretaria de

Saúde do Estado da Bahia, um desses ventiladores fora devolvido em razão de estar com

defeito,  revelando  desídia  extrema  dos  gestores  municipais  de  Candeias/BA  no

recebimento e pagamento por equipamento defeituoso e dolo grave dos particulares

pela entrega deste.

Diante  do  exposto,  encontra-se  comprovada  a  prática  de  atos  de  improbidade

administrativa  por  PITÁGORAS  ALVES  DA  SILVA  IBIAPINA,  SORAIA  MATOS  CABRAL,

MARCELO DE JESUS CERQUEIRA e LUÍS EDUARDO PACHECO ALVES, que causaram dano ao

erário no valor de R$ 775.040,00, os quais foram apropriados ilicitamente pela empresa MANUPA

COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS

EIRELI e sua proprietária individual MANUELLA JACOB.

3- Direcionamento da Dispensa Emergencial n. 06/2020 –   Ausência de pesquisa/cotação  

prévia de preços – Termo de referência elaborado como espelho de proposta já

anteriormente enviada pela empresa MANUPA

No dia  17 de abril  de 2020,  foi  iniciada a Dispensa Emergencial nº 06/2020

(Procedimento Administrativo ° 2177/2020), por meio de solicitação do acionado  MARCELO DE

JESUS  CERQUEIRA,  então  Superintendente  de  Gestão  de  Candeias/BA,  a  SORAIA  MATOS

CABRAL, secretária de saúde do município de Candeias/BA, para aquisição de máscaras N 95 e
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máscaras descartáveis de 3 camadas para o enfrentamento do COVID-19 (Pág. 271 do arquivo

“3- IC 1.14.000.001123.2020-79 - Parte 2.pdf”).

Em seguida,  os  agentes  públicos  acima mencionados  lavraram termo de referência

atestando a quantidade a ser adquirida (2.000 máscaras N95 e 10.000 máscaras de 3 camadas) e

estimando o valor total da contratação em R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais). 

Não há no procedimento nenhuma demonstração de como os acionados chegaram a

este preço estimado para a aquisição das aludidas máscaras, já que não houve nenhuma pesquisa

de preço de mercado registrada nos autos do procedimento.

Não obstante a solicitação para contratação tenha sido expedida em 17 de abril  de

2020, as cotações de preço foram encaminhadas por e-mail para as empresas destinatárias nos dias

14  de  abril  de  2020  e  16  de  abril  de  2020  (Págs.  68  a  85  do  arquivo  “4  -  IC

1.14.000.001123.2020-79 - Parte 3.pdf”).

Somente as empresas MANUPA, por meio do acionado LUÍS EDUARDO PACHECO

ALVES e Comercial Vianna Eirelli apresentaram propostas. No entanto, foram incluídos no “Mapa

Comparativo” das propostas obtidas em um suposto “Banco de Preços 1” e “Banco de Preços 2”, dos

quais não se tem notícia da origem ou procedência.

Tendo  apresentado  a  melhor  proposta  dentre  aquelas  constantes  do  mapa

comparativo, a acionada SORAIA MATOS CABRAL lavrou termo de dispensa de licitação em favor

da empresa MANUPA, adjudicando-lhe o objeto da aquisição pelos seguintes preços unitários:

a) Máscara N95 – R$ 22,00.

b) Máscara Descartável 3 camadas – R$ 3,90.

Ainda em 17 de abril de 2020, houve lavratura de parecer jurídico e assinatura de

Contrato nº 102/2020 entre a administração municipal e a empresa  MANUPA,  pertencente a

MANUELLA JACOB  (sócia  individual)  e no ato  representada  por  LUÍS EDUARDO PACHECO

ALVES,  com  valor  total  de  R$  83.000,00  (Pág. 196/199  do  arquivo  “4- IC

1.14.000.001123.2020-79 - Parte 3.pdf”).

Apesar  de  se  tratar  de  uma  dispensa  emergencial,  é  de  todo  improvável  que  os

gestores públicos tenham logrado elaborar solicitação de compra, termo de referência, pesquisa de

preço, envio de pedidos de cotação de preço, recepção das propostas, elaboração de termo final de

dispensa, empenho e assinatura de contrato administrativo, tudo isso no mesmo dia 17 de abril

de 2020.

Ao contrário, o envio dos pedidos de cotação de preço aos fornecedores foram enviados

em 14 de abril e 16 de abril por e-mail, antes portanto do que o próprio ato de justificação da

necessidade de adquirir os aludidos equipamentos.
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Por sua vez, a  MANUPA,  assim com ocorrera na Dispensa Emergencial n. 07/2020,

tratada no tópico anterior, ofereceu o valor máximo estimado previsto no termo de referência e se

sagrou vencedora do certame. 

A  outra  empresa  que  ofereceu  proposta,  denominada  Comercial  Vianna  Eirelli,

ofereceu preço muito acima do máximo constante do termo de referência.

Portanto, não houve pesquisa de mercado prévia à contratação e quando da elaboração

do termo de referência (17.04.2020), os gestores acionados já possuíam a proposta da MANUPA

(16.04.2020) e elaboraram aquele documento como um espelho da proposta desta empresa, a fim

de direcionar e permitir a contratação pelo valor ajustado, o qual, como veremos no tópico seguinte,

foi muito superior ao preço de mercado para os mesmos itens, mesmo no período de alta demanda.

Outrossim, assim como já  revelado anteriormente nesta peça inicial,  a  MANUPA  é

empresa que tem como atividade principal o “Comércio por atacado de automóveis, camionetas e

utilitários  novos  e  usados” (CNAE  4511103)  e  diversas  atividades  secundárias  que  não  se

assemelham à venda de equipamentos médico-hospitalares, o que reforça a prova de que a compra

foi programada para atender aos interesses espúrios dos requeridos.

A tal respeito, a própria Procuradoria-Geral do município advertiu em seu parecer que:

“Não menos importante, frisa-se, ainda face as empresas participantes, atenção

acerca da descrição de sua atividade econômica principal, se está de acordo ou não

com o objeto pretendido nesta contratação.” - Grifos no original (Pág. 184 do arquivo

“4- IC 1.14.000.001123.2020-79 - Parte 3.pdf”). 

A contração direcionada, mesmo em se tratando de dispensa emergencial, é ilícita e

viola  gravemente  os  princípios  fundamentais  da  administração  pública,  tais  como  o  da

impessoalidade, moralidade e da economicidade.

Diante do exposto neste tópico, conclui-se que os acionados PITÁGORAS ALVES DA

SILVA  IBIAPINA,  MARCELO  DE  JESUS  CERQUEIRA,  SORAIA  MATOS  CABRAL  e  LUÍS

EDUARDO  PACHECO  ALVES  agiram  em  conluio  para  direcionar  a  contratação  da  empresa

MANUPA para  fornecimento  de  máscaras  descartáveis,  direcionando  de  forma  ilícita  o

procedimento administrativo de dispensa emergencial.

A  seguinte  demonstraremos que os  preços  praticados no  Contrato nº 102/2020

estava muito acima do valor de mercado médio para os mesmos itens no período de alta demanda

do material, o que acarretou graves lesões ao erário.
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4- Sobrepreço de R$ 26.400,00 no Contrato n. 102/2020 – Aquisição de máscaras N95 e

máscaras descartáveis 3 camadas por valores absolutamente abusivos mesmo para o

período de alta demanda

Conforme  relatado,  a  prefeitura  municipal  de  Candeias/BA,  representada  pelo  seu

prefeito, PITÁGORAS ALVES DA SILVA IBIAPINA, por SORAIA MATOS CABRAL, secretária de

saúde e companheira do chefe do poder executivo municipal, com a indispensável participação de

MARCELO DE JESUS CERQUEIRA, contratou a empresa MANUPA para fornecimento de 2.000

máscaras N95 e 10.000 máscaras descartáveis de 3 camadas.

A Nota Fiscal n. 198, emitida em 27/04/2020 pela contratada, atesta que os materiais

foram fornecidos por R$ 22,00 a unidade de máscaras N95 e R$3,90 a unidade da máscara

de 3 camadas, alcançando o ajuste o valor total de R$ 83.000,00 (Pág. 234 do arquivo “4- IC

1.14.000.001123.2020-79 - Parte 3.pdf”).

Ocorre que, em pesquisa de mercado realizado pela Controladoria-Geral da União (Nota

Técnica  nº  1733/2020/NAE-BA/Bahia),  analisados  os  preços  do  aludido  material,  mesmo  no

período de alta demanda deste item por força da pandemia causada pelo COVID-19,

constatou-se um sobrepreço total de R$ 26.400,00, sendo R$  R$ 15.400,00 na aquisição

de máscaras descartáveis 3 camadas e R$ 11.000,00 na aquisição de máscaras tipo N

95.

Sobre o preço praticado na aquisição de  máscaras descartáveis de 3 camadas,

assim de manifestou a CGU, com grifos nossos:

“4.2.10. No caso das máscaras tipo 3 camadas, o Município de Salvador/BA, por

exemplo,  contratou  com  a  ULTRA  MEDICAL  (Processo  004309),  em  27  de  abril,

90.000  máscaras  descartáveis  3  camadas,  ao  preço  unitário  de  R$  2,80

(http://www.transparencia.salvador.ba.gov.br/Modulos/covid19.aspx).  Este  preço  já

aponta uma razoável diferença (aproximadamente 40%), quando comparado ao preço

pago pelo Município de Candeias/BA (R$ 3,90).

4.2.11.  Já  em  24  de  abril  2020,  o  Município  de  Salvador/BA  adjudicou  à

MEDLIFE LOGÍSTICA LTDA., CNPJ. Nº 09.315.202/0001-05, a contratação de 50.000

máscaras  das  mesmas  características,  ao  preço  unitário  de  R$  2,49

(http://www.transparencia.salvador.ba.gov.br/Modulos/covid19.aspx).

Percebe-se que o município de Salvador/BA realizou, na mesma época, duas aquisições

de máscaras por valores aproximadamente 30% mais baratos que aqueles previstos no contrato

firmado entre a prefeitura de Candeias/BA e a empresa MANUPA.
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Por  sua vez,  o  Estado da Bahia adquiriu  em  23 de março de 2020,  máscaras

descartáveis de 3 camadas pelo preço de R$ 2,00 a unidade, conforme Contrato 28/2020, oriundo

da Dispensa Emergencial nº 004/2020, firmado com a empresa Medlife Logística Ltda (arquivo “15 -

Máscara 3 camadas - SESAB - Unitário R$ 2.00 - Contrato 028-2020 - Medlife.pdf”).

O mesmo Estado da Bahia adquiriu em 3 de abril de 2020, máscaras descartáveis

de 3 camadas pelo preço de R$ 1,80 a unidade, conforme Contrato 61/2020, oriundo da Dispensa

Emergencial nº 32/2020, firmado com a empresa Artmedic Indústria e Comércio Eirelli (arquivo “14

- Máscara 3 camadas - SESAB - Unitário R$ 1.80 - Contrato 61-2020 – Artmedic.pdf”).

O Estado da Bahia também adquiriu em 6 de maio de 2020, máscaras descartáveis

de 3 camadas pelo preço de R$ 2,00 a unidade, conforme Contrato 124/2020, oriundo da Dispensa

Emergencial nº 93/2020, firmado com a empresa Medlife Logística Ltda (arquivo “16 - Máscara 3

camadas - SESAB - Unitário R$ 2.00 - Contrato 124-2020 – Medlife.pdf”) .

Percebe-se que em três momentos distintos da pandemia, o Estado da Bahia adquiriu

máscaras  com  as  mesmas  especificações  daquelas  adquiridas  em  Candeias/BA  por  preços

aproximadamente 50% mais baratos.

Em pesquisa de mercado global, realizada pela Controladoria-Geral da União, o ente

destacou a seguinte conclusão (Pág. 215 do arquivo “4 - IC 1.14.000.001123.2020-79 - Parte

3.pdf”):

“4.2.17. A CGU fez um levantamento da aquisição de máscaras descartáveis, em todo o

Brasil, chegando aos seguintes resultados, a partir da análise de 445.466.000 registros,

conforme dados coletados no Painel de Contratações relacionadas à COVID-19, na data

de  15  de  julho  de  2020  (disponível  em:

https://landpage.cgu.gov.br/painelcovid/aquisicoes2.html):

1. 1º Quartil: R$ 1,75;

2. Mediana dos preços: R$ 2,36.

4.2.18.  Da  Análise,  pode-se  perceber  que  25%  das  aquisições  acima  registradas,

correspondentes ao 1º quartil, foram realizadas ao preço unitário de R$ 1,75.

4.2.19. Utilizando-se uma linha conservadora, e por ser a mediana uma medida de

tendência  menos afetada pelos valores extremos (para mais  ou para menos),  será

definido o preço unitário de R$ 2,36 como parâmetro (Mediana do Painel de Preços da

CGU), para avaliar a aquisição de máscaras descartáveis de 3 camadas, pelo Município

de Candeias/BA.
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4.2.20. O Município de Candeias/BA pagou R$ 3,90 por máscara. Considerando que o

preço de mercado, com base na mediana do Painel CGU, é R$ 2,36, há uma diferença

de R$ 1,54, o que equivale a um sobrepreço de 65%.

4.2.21. Considerando que foi pago R$ 39.000,00 pela aquisição de 10.000 máscaras

descartáveis 3 camadas, e que o preço médio de mercado é de R$ 23.600,00 (R$ 2,36

X 10.000), tem-se um superfaturamento de R$ 15.400,00.”

Percebe-se que a CGU adotou postura conservadora e prudente ao estabelecer o preço

médio de mercado das máscaras de 3 camadas em R$ 2,36 no mesmo período das aquisições

realizadas pelo município  de Candeias/BA,  estabelecendo um valor  médio inclusive superior  aos

praticados em aquisições do Salvador/BA e do Estado da Bahia, respeitando assim as nuances e

variações naturais de preço de um mesmo bem.

Mesmo  em  uma  aproximação  prudente  e  conservadora,  os  acionados  realizaram

compra com evidente sobrepreço (65%), o que causou um dano ao erário de R$ 15.400,00 (quinze

mil e quatrocentos reais).

No  que  toca  ao  preço  praticado  na  aquisição de  máscaras  N95,  assim  de

manifestou a CGU, com grifos nossos:

“4.2.22. Quanto às máscaras tipo N 95, faz-se a seguinte análise:

4.2.23.  O Governo  da Bahia  adquiriu,  conforme painel  de  Monitoramento  de

Compras COVID-19, do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, TCE/BA,  em 1º de

abril, 10.000 máscaras N 95 ao preço unitário de R$ 7,50; em 30 de abril de

2020,  mais 40.000 máscaras N 95 ao preço de R$ 10,50; e, em 1º de maio,

600.000 a R$ 16,00 (https://www.tce.ba.gov.br/).

4.2.24. Em 15 de abril de 2020, Governo de Minas Gerais comprou máscaras

N 95  a  R$ 14,90.  Já  o  Governo  do  Espírito  Santo  comprou, em 24  de  abril,

500.000 unidades a R$ 7,14 cada; e o Ministério da Saúde adquiriu, em 08 de

abril, 40.000.000 máscaras a R$ 8,65 a unidade, conforme Painel Monitoramento

de Compras COVID-19 (https://www.tce.ba.gov.br/).”

4.2.25. A CGU fez um levantamento da aquisição de máscaras tipo N 95, em

todo o Brasil, chegando aos seguintes resultados, a partir da análise de 56.715.418

registros, conforme dados coletados no Painel de Contratações relacionadas à COVID-

19,  na  data  de  15  de  julho  de  2020  (disponível  em:

https://landpage.cgu.gov.br/painelcovid/aquisicoes2.html):

1. 1º Quartil: R$ 8,69;

2. Mediana dos preços: R$ 16,50.
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4.2.26. Da Análise, pode-se perceber que 25% das aquisições acima registradas,

correspondentes ao 1º quartil, foram realizadas ao preço unitário de R$ 8,69.

4.2.27.  Mais uma vez, o preço de mercado será definido com base na

mediana do Painel de Preços da CGU, por ser uma medida de tendência menos

afetada pelos valores extremos (para mais ou para menos). Assim, tomou-se como

preço unitário de mercado das máscaras tipo N 95 o valor de R$ 16,50.

4.2.28. Considerando que o Município de Candeias/BA contratou 2.000 máscaras

N 95 ao preço unitário de R$ 22,00, e que o preço de referência é de R$ 16,50, uma

diferença  de  R$  5,50,  que  corresponde  a  um sobrepreço  de  33%.  Neste  caso,  o

superfaturamento equivale a R$ 11.000,00.”

A análise de valor médio de mercado da Controladoria-Geral da União mais uma vez

adotou critérios técnicos prudentes e conservadores, estabelecendo o preço médio de mercado das

máscaras  N95  em R$  16,50,  mesmo tendo  constatado  que  outros  entes  adquiriram o  mesmo

material por valores muito inferiores, a saber, Estado da Bahia (R$ 7,50, R$ 10,50 e R$ 16,00),

Estado de Minhas Gerais (R$ 14,90), Estado do Espírito Santo (R$ 7,14) e União (R$8,65) .

O levantamento realizado pela CGU levou em considerações mais de 50 milhões de

registros  cadastrados  em  sistema  da  controladoria,  consistindo  em  parâmetro  abalizado  para

verificação do preço médio de mercado máximo admissível para o material em apreço (máscaras

N95).

Mesmo diante de uma aproximação que elimina qualquer margem de erro, a compra

realizada  pela  prefeitura  de  Candeias/BA  apresentou  sobrepreço  de  aproximadamente  30%  e

acarretou um prejuízo ao erário de R$ 11.000,00.

A prática de sobrepreço aliada ao comprovado direcionamento ilícito do contrato para

empresa  que  não  possui  entre  suas  atividades  regulares  a  comercialização  de  tais  materiais

demonstra o dolo dos agentes públicos municipais envolvidos no processo de venda e aquisição e os

particulares controladores da empresa MANUPA no sentido de lesar o erário e desviar verbas do

SUS em favor da contratada.

Diante  do  exposto,  encontra-se  comprovada  a  prática  de  atos  de  improbidade

administrativa  por  PITÁGORAS  ALVES  DA  SILVA  IBIAPINA,  SORAIA  MATOS  CABRAL,

MARCELO  DE  JESUS  CERQUEIRA e  LUÍS  EDUARDO  PACHECO  ALVES,  consistente  na

aquisição de máscaras descartáveis com sobrepreço que causaram dano ao erário no valor de R$

26.400,00, valores apropriados ilicitamente pela empresa MANUPA COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO,

IMPORTAÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  E  VEÍCULOS  ADAPTADOS EIRELI  e  sua  proprietária

individual MANUELLA JACOB.
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III - DA CARACTERIZAÇÃO DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 4°, estabelece as bases para a disciplina

dos atos de improbidade administrativa e fixa as consequências jurídicas genéricas dessas condutas.

In verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de
legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência  e,  também,  ao
seguinte:

(...)

§  4º.  Os  atos  de  improbidade  administrativa  importarão  a  suspensão  dos  direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao
erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

A fim de dar concreção ao preceito constitucional, foi editada a Lei nº 8.429/92, que

delineou  os  ilícitos  ensejadores  de  improbidade  administrativa  nos  seus  artigos  9º,  10  e  11,

caracterizando-os em: (a) atos que importam enriquecimento ilícito; (b) atos que causam prejuízos

ao erário; e (c) atos que violam princípios da Administração Pública.

Nesse contexto, da análise dos elementos dispostos nos autos, forçoso reconhecer que

as condutas perpetradas pelos demandados causaram dano ao Erário, bem como violaram princípios

fundamentais da administração pública.

As  condutas  em  apreço  foram  comandadas  pelo  chefe  do  poder  executivo  e

Candeias/BA, o acionado PITÁGORAS ALVES DA SILVA IBIAPINA, que na condição de Prefeito

tinha o dever de zelar pelo uso racional dos recursos públicos afetos à saúde.

A obrigação do gestor  público  de  salvaguarda do erário,  sobretudo no decorrer  de

graves  crises  como  a  causada  pela  pandemia  de  COVID-19,  encontra-se  bem  delineada  nos

pareceres  lançados  pela  Procuradoria-Geral  do  município  de  Candeias/BA  em  ambos  os

procedimentos tratados nesta ação, oportunidade em que asseverou:

“Face  as  empresas  participantes  do  certame,  urge  advertir  que  mesmo não

sendo de responsabilidade desta Procuradoria, uma vez que não lhe compete adentrar

à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito municipal, nem analisar

aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativo, imperioso sinalizamos

ao ordenador de despesa e titular da pasta que demanda a contratação, atenção no

que tange a observância no valor dos preços cotados, se consiste em margem razoável

e  proporcional  praticada  no  mercado,  evitando  assim  discrepâncias
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(superfaturamento)”  -  Grifos  no  original  (Pág.  128  do  arquivo  “IC

1.14.000.001123.2020-79 - Parte 3.pdf”).

As provas reunidas a  este  feito  demonstram manifesta,  absoluta  e  grave

discrepância entre o valor pago pelos acionados à MANUPA em ambos os contratos e o

valor  de  mercado  dos  bens  adquiridos  mesmo  no  período  de  alta  demanda  destes

equipamentos.

As tentativas de acobertar o direcionamento das contratações realizadas e o

desrespeito  ao  rito  legal  da  dispensa  emergencial,  a  alteração  da  ordem  cronológica  do

procedimento de dispensa,  a  simulação de pesquisas de preços que na verdade não

ocorreram,  e  o  envio de cotação de preço a empresa que jamais atuou no ramo de

comercialização  dos  materiais  adquiridos  nestes  contratos demonstram  o  conluio  dos

requeridos para lesar o erário e se locupletar ilicitamente de verbas desviadas do SUS, comprovando

também o dolo necessário à configuração dos atos de improbidade administrativa objeto desta ação.

 Portanto,  as  condutas  praticadas  pelos  demandados se  enquadram como atos  de

improbidade administrativa que causaram lesão ao Erário, consoante disposto no art. 10, incisos I e

XII, da sobredita norma legal, verbis:

“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:

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio

particular,  de  pessoa  física  ou  jurídica,  de  bens,  rendas,  verbas  ou  valores

integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta

lei;”

(…)

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;”

O  direcionamento  ilícito  dos  contratos  firmados  com a  MANUPA, a  adulteração  e

montagem de procedimento de dispensa, a simulação de pesquisa de preço inexistente, e o frontal

descumprimento das formalidades exigidas no art. 4ºE da ei nº 13.979/2020, constituem, por si só,

atos de improbidade administrativa que causaram grave violação aos princípios da Administração

Pública, estando tipificados no art. 11, caput, da Lei n° 8.429/92, in verbis:
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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,

[…]

Portanto,  podemos  concluir  que  PITÁGORAS  ALVES  DA  SILVA  IBIAPINA,

MARCELO  DE  JESUS  CERQUEIRA,  SORAIA  MATOS  CABRAL,  MANUPA  COMÉRCIO,

EXPORTAÇÃO,  IMPORTAÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  E  VEÍCULOS  ADAPTADOS  EIRELI,

MANOELA JACOB e LUÍS EDUARDO PACHECO ALVES praticaram cada um:

a) 2 (dois) atos de improbidade administrativa que violaram princípios fundamentais da

administração pública (art. 11 da Lei nº 8.429/92), descritos nos itens 1 e 3 do Tópico II desta peça,

motivo pelo qual devem ser condenados por 2 (duas) vezes nas sanções previstas no art. 12, III, do

mesmo diploma normativo;

b) 2 (dois) atos de improbidade administrativa que causaram lesão ao erário (art. 10,

incisos I e XII, da Lei nº 8.429/92) que somados alcançam o valor total de R$801.440,00, cujas

condutas estão pormenorizadas nos itens 2 e 4 do Tópico II desta peça. Por tais condutas devem

ser  condenados  por  2  (duas)  vezes  nas  sanções  previstas  no  art.  12,  II,  do  mesmo diploma

normativo, incluindo a condenação ao dever de ressarcir  R$801.440,00 (oitocentos e um mil,

quatrocentos  e  quarenta  reais)  ao  erário,  decorrente  do  dano  total  causado  pelas

condutas descritas nesta peça inicial, desviados dos cofres públicos do SUS.

IV – DAS PROVAS

Em cumprimento ao quanto disposto no art.  319,  VI,  do CPC,  o Ministério  Público

Federal informa que pretende comprovar os fatos alegados por meio dos documentos já acostados à

petição inicial,  bem como por  todos  os  demais  meios  admitidos  em direito  e  que se mostrem

necessários à comprovação dos fatos narrados na inicial.

V –  DO PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

A  Constituição  Federal,  em  seu  artigo  37,  §  4°,  ao  dispor  sobre  os  atos  de

improbidade administrativa, prevê como uma de suas consequências naturais a decretação

da indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário:
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,

dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de

legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência  e,  também,  ao

seguinte:

(...)

§  4º.  Os  atos  de  improbidade  administrativa  importarão  a  suspensão  dos

direitos políticos,  a perda da função pública,  a indisponibilidade dos bens e o

ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da

ação penal cabível. 

A fim de concretizar esse dispositivo constitucional, criou-se a Lei nº 8.429/92, que,

em seus arts. 5º e 7º,  estabelece a medida cautelar de indisponibilidade de bens como

decorrência lógica da prática de atos ímprobos, in verbis: 

Art.  5°.  Ocorrendo  lesão  ao  patrimônio  público  por  ação  ou  omissão,  dolosa  ou

culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.

...

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou

ensejar  enriquecimento  ilícito,  caberá  à  autoridade  administrativa

responsável  pelo  inquérito  representar  ao  Ministério  Público,  para  a

indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo  único.  A indisponibilidade  a  que  se  refere  o  caput  deste  artigo

recairá  sobre  bens  que assegurem o integral  ressarcimento  do  dano,  ou

sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

No presente  caso,  estão satisfeitos  todos  os  requisitos  para  a  decretação  desta

medida cautelar, a saber, o fumus boni juris e o periculum in mora.

1- Do fumus boni juris.

O fumus boni juris decorre naturalmente de toda a narrativa fática da petição inicial,

expondo a reiterada e grave prática de atos ímprobos por parte dos réus, com expressiva lesão

ao  erário  e  enriquecimento  ilícito,  demonstrados  documentalmente  e  em  amplas

pesquisas  de  mercado  realizadas  pela  Controladoria-Geral  da  União. Este  requisito,

portanto, está atendido pela narrativa fática da exordial, que ora se toma de empréstimo como se

neste item transcrita estivesse.

19

Num. 301709350 - Pág. 19Assinado eletronicamente por: OVIDIO AUGUSTO AMOEDO MACHADO - 12/08/2020 23:28:24
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081223282458100000297289530
Número do documento: 20081223282458100000297289530



2- Do periculum in mora.

Da jurisprudência do STJ em Resp Repetitivo e do TRF 1: decorrência natural da prática

do ato ímprobo. Novo CPC e efeito persuasório do Resp Repetitivo.

Consoante  reiterado  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  em

Recurso  Especial  Repetitivo,  a indisponibilidade  cautelar  dos  bens,  no  caso  de  improbidade

administrativa, não está condicionada à comprovação concreta, caso a caso, de que os réus os

estejam dilapidando, ou com intenção de fazê-lo. O periculum in mora é uma decorrência natural do

fumus boni juris, como consequência do art. 37, §4º da CF, e do art. 7º da Lei 8.429/92. É o que se

observa:

“(...)

5. Portanto,  a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de

Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu

esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que

o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma

peculiar,  o  sistema  de  cautelaridade  na  ação  de  improbidade  administrativa,

sendo  possível  ao  juízo  que  preside  a  referida  ação,  fundamentadamente,

decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios

da prática de atos de improbidade administrativa.

6.  Recursos  especiais  providos,  a  que  restabelecida  a  decisão  de  primeiro  grau,  que

determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7.  Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n.

8/2008/STJ.

(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro

OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)”

Na  mesma  linha,  o  TRF  da  Primeira  Região,  em  todas  as  suas  turmas

competentes para a matéria (Terceira e Quarta Turmas), acompanhou o entendimento do STJ

em Recurso Especial  Repetitivo  e considerou o  periculum in mora  como decorrência natural  do

fumus boni juris, bem como do art. 37, §4º da CF, e do art. 7º da Lei 8.429/92:

ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  INDISPONIBILIDADE  DE  BENS.

PRESENÇA  DO  FUMUS  BONI  IURIS.  PERICULUM IN  MORA  PRESUMIDO.  MULTA  CIVIL.

IMPOSSIBILIDADE.  INDIVIDUALIZAÇÃO  DO  DANO  ATRIBUÍDO  A  CADA  RÉU.  PARCIAL

PROVIMENTO. (...) 2. A relevância da fundamentação, em princípio, decorre da presença de

fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa que causem enriquecimento

ilícito ou dano ao erário.  O risco de dano irreparável, presumido em face dos atos

praticados, prescinde da prova de dilapidação do patrimônio pelos agentes, sendo

implícito no próprio comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, em atendimento à

determinação do art. 37, § 4º, da Constituição. Precedentes do STJ e da 4ª Turma.

(...)
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(AG 0033255-56.2015.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES,

QUARTA TURMA, e-DJF1 de 03/05/2016)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

DESVIO DE RECURSOS FEDERAIS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PERICULUM IN MORA

PRESUMIDO. FUMUS BONI IURIS. PRESENÇA DE INDÍCIOS. EXCESSO DE CAUTELA SE FOR

INCLUÍDA A CONSTRIÇÃO DE CONTAS-CORRENTES. PROVIMENTO PARCIAL. (…) 2. Para a

decretação de indisponibilidade de bens, prevista no art. 7º da Lei n. 8.429/92 e

no art. 37, § 4º da Constituição Federal, entende o STJ que o periculum in mora é

presumido.

(AG 0056268-84.2015.4.01.0000 / BA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ,

QUARTA TURMA, e-DJF1 de 26/04/2016)

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA.  PRESCRIÇÃO. INDISPONIBILIDADE  DE  BENS.  PERICULUM  IN

MORA PRESUMIDO.  FUMUS BONI JURIS DEMONSTRADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.  1.

Nos termos da jurisprudência emanada do Superior Tribunal de Justiça, para se decretar a

indisponibilidade  de  bens  em  ação  civil  pública  por  ato  de  improbidade

administrativa não se faz necessária a presença do periculum in mora, o qual

estaria implícito no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, sendo certo que basta

a presença de indícios suficientes da prática de ato de improbidade que acarrete

dano ao erário. (…)

(AG  0056042-79.2015.4.01.0000  /  BA,  Rel.  DESEMBARGADORA  FEDERAL  MONICA

SIFUENTES, TERCEIRA TURMA, e-DJF1 de 27/04/2016)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REJULGAMENTO. ART. 543-C, DO CPC. JUÍZO DE

ADEQUAÇÃO DO JULGADO. RECURSOS REPETITIVOS -  RESP 1.366.721/BA. AÇÃO CIVIL

POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS.  ART. 7º,

PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.429/1992. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO.

LIMITAÇÃO  DA  CONSTRIÇÃO.  COMPROVAÇÃO  DE  DILAPIDAÇÃO  PATRIMONIAL.

DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AGRAVO PROVIDO. (…)

6. Este TRF da 1ª. Região,  alinhado com a jurisprudência do STJ,  tem decidido que

para se determinar o exame do pedido de indisponibilidade de bens,  em face da

presença de fundados indícios da prática de atos de improbidade, não se faz necessária a

prova de dilapidação patrimonial ou de sua iminência. (…)

(AG  0006210-82.2012.4.01.0000  /  AM,  Rel.  DESEMBARGADOR  FEDERAL  NEY  BELLO,

TERCEIRA TURMA, e-DJF1 de 12/04/2016)

A consolidação jurisprudencial ganha ainda maior relevância na medida em que, a

partir  do CPC de 2015, o julgamento de Recurso Especial  Repetitivo passou a apresentar efeito

persuasório substancial, pois o art. 927 passou a estabelecer que “os juízes e tribunais observarão:

(…) os acórdãos em (…) julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”. Na mesma
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linha, o art. 1.040, tratando do julgamento do recurso repetitivo, veicula que, “publicado o acórdão

paradigma, (…) os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o

curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior”.

À parte  de  tudo  isso,  há  também uma  consideração  prática. Dentre  os

objetivos da ação de improbidade, provavelmente o mais útil  e necessário é o ressarcimento ao

erário  (acompanhado  da  multa  civil,  quando  cabível).  A  rotina  processual,  contudo,  vem

demonstrando que, na fase de execução, é o que menos se consegue concretizar, pois os

agentes ímprobos costumam ter por prática a pulverização preventiva de seu patrimônio, colocando

os bens em nome de outrem, e não no seu próprio. As execuções praticamente nunca encontram

bens penhoráveis,  e  a ação de improbidade termina tendo toda a sua tramitação para

poucos efeitos práticos. 

A liminar de indisponibilidade é uma das alternativas para tentar melhorar

esse quadro,  aumentando um pouco  as  perspectivas  de  efetividade.  Na rotina processual,  os

resultados das medidas de indisponibilidade também não são muito alvissareiros, pois diversos réus

já diluem seu patrimônio à medida em que vão praticando os atos ímprobos, e é extremamente

difícil rastrear o destino desse patrimônio. Contudo, seguramente esses resultados são melhores

que os da execução, pois ao menos o réu não teve todo o tempo do processo para concluir a

dilapidação do patrimônio que porventura tenha restado em seu nome. 

3. Da tutela requerida

Considerando que os atos de improbidade administrativa descritos nesta peça inicial

foram causados  em conluio  pelos  agentes  públicos  e  enriqueceram ilicitamente  os  particulares,

devem  os  acionados  responder  solidariamente  por  todo  o  valor  do  sobrepreço  identificado  e

comprovado nos contratos descritos nestes autos.

Desta forma, o Ministério Público Federal requer seja decretada a indisponibilidade

de  bens  dos  acionados  até  o  limite  do  valor  do  dano  causado  ao  erário  e  respectivo

enriquecimento ilícito,  qual  seja,  R$801.440,00 (oitocentos e um mil,  quatrocentos e

quarenta reais).

A fim de efetivar a medida de indisponibilidade ora requerida, este parquet requer, em

um primeiro momento, a adoção das seguintes medidas acautelatórias:

a) que  seja  o  nome  e  CPF/CNPJ  dos  acionados  inscritos  no  cadastro  de

indisponibilidade de bens do CNJ (Provimento nº 39/2014);

b) que seja determinado o bloqueio de valores, até o limite individual acima indicado

para cada acionado, via sistema BACENJUD; e

c) que seja determinada a indisponibilidade para alienação de veículos automotores de

propriedade dos réus, via sistema RENAJUD.
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As medidas acima precisam ser adotadas antes da notificação dos acionados,

a fim de impedir a dilapidação e ocultação patrimonial no período de defesa prévia.

Por sua vez, as diligências requeridas devem ser executadas todas de forma

concomitante e não de forma gradual, pois eventual insucesso de uma eventual primeira

providência  poderá  alertar  os  acionados  da  possibilidade  de  realização  de  outras

providências acautelatórias, possibilitando a dissipação dolosa de patrimônio com o intuito de

impedir a constrição determinada por esse MM Juízo.

Caso  os  bloqueios  oriundos  das  medidas  acima  requeridas  se  revelem superior  ao

montante a ser cobrado de cada um dos acionados individualmente, esse MM Juízo poderá realizar

um corte para reduzir a indisponibilidade ao seu valor máximo.

VI – DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS

Ante a suficiência da prova documental anexa a esta inicial e dos argumentos até então

expostos, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

a) a decretação liminar da indisponibilidade de bens dos acionados até o valor

de R$801.440,00 (oitocentos e um mil, quatrocentos e quarenta reais) , determinando-

se as diligências pleiteadas no tópico anterior;

b) a notificação dos acionados, para, querendo, oferecerem manifestação por escrito,

em 15 (quinze) dias, nos termos do § 7º do art. 17 da Lei nº 8.429/92;

c) em seguida,  seja  recebida  esta  petição  inicial,  com  a  consequente  citação  dos

requeridos para, querendo, contestarem os termos da presente ação.

d)  seja  a  ação julgada procedente,  reconhecendo-se que  PITÁGORAS ALVES DA

SILVA IBIAPINA, MARCELO DE JESUS CERQUEIRA, SORAIA MATOS CABRAL, MANUPA

COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS

EIRELI  MANUELA JACOB e LUÍS EDUARDO PACHECO ALVES praticaram:

d.1) 2  (dois)  atos  de  improbidade  administrativa  que  violaram  princípios

fundamentais da administração pública (art. 11 da Lei nº 8.429/92), descritos nos itens

1 e 3 do Tópico II desta peça, e que sejam condenados por 2 (duas) vezes nas sanções

previstas no art. 12, III, do mesmo diploma normativo; e

d.2) 2 (dois) atos de improbidade administrativa que causaram lesão ao erário

(art. 10, incisos I e XII, da Lei nº 8.429/92) no valor de R$801.440,00, cujas condu-

tas estão pormenorizadas nos itens 2 e 4 do Tópico II desta peça e que sejam conde-

nados por 2 (duas) vezes nas sanções previstas no art. 12, II, do mesmo diploma nor-
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mativo, incluindo a condenação ao dever de ressarcir a quantia de R$801.440,00 (oi-

tocentos e um mil, quatrocentos e quarenta reais) ao erário, decorrente do

dano total causado pelas condutas descritas nesta peça inicial.

e) que sejam os acionados condenados ao pagamento de todas as despesas processu-

ais.

Dá à causa o valor  de R$ 801.440,00 (oitocentos e um mil,  quatrocentos e

quarenta reais).

Salvador, 12 de agosto de 2020.

OVÍDIO AUGUSTO AMOEDO MACHADO

Procurador da República
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