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S E N T E N Ç A

I- RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa movida pelo 

MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL contra  EDSON  ARY DE  OLIVEIRA FONTES, 

JOÃO ANTÔNIO CORRÊA PINTO, BRUNO HENRIQUE GARCIA LIMA, ARMANDO 

BARROSO  DA COSTA JÚNIOR,  ALEX  DANIEL COSTA OLIVEIRA,  DARLINDO 

MARIA PEREIRA VELOSO FILHO, MÁRCIO BENÍCIO DE SÁ RIBEIRO, SÔNIA DE 

FÁTIMA RODRIGUES SANTOS, ELIEZER MOUTA TAVARES, GEOVANE NOBRE 

LAMARÃO,  RUI  ALVES  CHAVES,  HERIVELTO  MARTINS  E  SILVA,  FAUSTO 

FARIAS  BEZERRA  FILHO,  qualificados  às   fl.  03/05  dos  autos,  objetivando  sua 

condenação nas penas do art.  12, I,II e III, da Lei 8.429/92.

Narra  a  inicial  que  os  então  gestores  do  Instituto  Federal  de  Educação, 

Ciência e Tecnologia do Estado do Pará – IFPA utilizavam-se de sua prerrogativas para 

cometerem irregularidades que possibilitavam desvios de recursos públicos. Foi relatado 

que os gestores realizavam, de forma indevida, dispensas de licitação para fins de repasses 
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de verbas à fundação privada – FUNCEFET/PA, que não possuía o credenciamento nem no 

Ministério da Educação - MEC nem no Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT como 

uma fundação de apoio, o qual seria obrigatório para que houvesse celebração de contrato 

com base em dispensa de licitação entre a fundação e a instituição de ensino referida.  

Aponta  que,  o  então  Reitor  do  IFPA,  EDSON  FONTES,  em  razão  do 

exercício de seu cargo público, repassou para a FUNCEFET a quantia de R$ 79.704.733,43 

(setenta e nove milhões, setecentos e quatro mil setecentos e trinta e três reais e quarenta e  

três centavos). É relatada a celebração do contrato n° 022/2009 entre a FUNCEFET/PA e o 

IFPA no qual foi repassada à fundação a quantia de R$ 1.212.000,00 (um milhão e duzentos 

e  doze  mil  reais)  provenientes  de  Créditos  Suplementares  do  Ministério  da  Educação 

destinados ao IFPA. Entretanto alega que os recursos não foram aplicados corretamente e 

que foi emitida nota fiscal falsa pela fundação e atesto falso pelo IFPA possibilitando o 

desvio do recurso. Nesse contexto o Ministério Público alega que atuaram o então Reitor,  

bem como o Reitor substituto do IFPA, e o então Diretor Geral, e o Diretor Administrativo-

Financeiro ambos da FUNCEFET/PA. 

Afirma que os desvios ocorreram, igualmente, em relação aos recursos para a 

implantação do programa “Universidade Aberta do Brasil”, por meio de contratos celebrado 

entre a gestão do IFPA e a FUNCEFET/PA, e em relação aos créditos orçamentários dos 

programas  “Brasil  Escolarizado”  e  “Programa  1062  –  Desenvolvimento  da  Educação 

Profissional e Tecnológica no Estado Do Pará, Ação 2994”. A CGU verificou o desvio de 

parte  dos  mencionados  recursos  para  o  pagamento  de  bolsas  a  servidores,  parentes  de 

servidores, pessoas vinculadas a outras entidades, e pessoas cujos vínculos não puderam ser 
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identificados. 

Relata improbidade e desvio de verbas públicas no âmbito do projeto de apoio 

à realização de cursos de pós-graduação interinstitucionais para a rede federal de educação 

profissional  e  tecnológica,  nas  modalidades  de  mestrado  e  doutorado,  em  que  a 

coordenadora  SÔNIA  DE  FÁTIMA  RODRIGUES  SANTOS,  conforme  relatório 

apresentado pela CGU, desvia os recursos recebidos de sua destinação original, e no âmbito 

do  convênio  de  cooperação  técnico-científica  celebrado  entre  a  gestão  do  IFPA e  a 

Prefeitura  Municipal  de  Moju/Pa.  Afirma  que  a  gestão  do  Instituto  de  educação 

mencionado efetuava o pagamento de diversas bolsas a servidores que não desempenharam 

qualquer atividade que justificasse o recebimento de tal pagamento, ferindo o princípio da 

probidade administrativa enquanto sub-princípio da moralidade administrativa. 

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 97/10.631 (vol. 43).

A União manifestou o seu interesse em integrar a lide à fl. 10.637.

Notificados, os requeridos apresentaram defesa prévia na seguinte ordem:

. Requerido Fausto Farias Bezerra Filho, às fls. 10.653/10.565. Afirma que 

nunca trabalhou na FUNCEFET/PA, além de que o pagamento da bolsa PRONATEC foi 

realizado em virtude do serviço prestado antes  mesmo da vigência  da  Lei  que criou o 

PRONATEC, tendo os serviços iniciados em julho de 2011. Acostou documentos de fls. 

10.567/10.747.
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.  Requerido  Eliezer  Mouta  Tavares,  às  fls.  10.748/10.755.  Alegando 

preliminarmente  a  inépcia  da  inicial  e  a  sua  ilegitimidade  passiva.  Defende  não  haver 

qualquer irregularidade no recebimento de bolsa, além de afirmar não ter ingerência sobre 

as escolhas dos bolsistas e o pagamento dos valores.

.  Requerido Bruno Henrique Garcia Lima,  às fls.  10.764/10.778.  Aduz em 

preliminar a inépcia da inicial. No mérito, defende a ausência de sua responsabilidade na 

concessão  das  bolsas,  alegando que  não iniciava  o  seu  pagamento,  mas  sim o  próprio 

Reitor. Ademais, alega não ter havido dolo em sua conduta.

. Requerido Darlindo Maria Pereira Veloso Filho, às fls. 10.792/10.797. Em 

preliminar, alega a inépcia da inicial e a sua ilegitimidade passiva. Afirma que as pessoas 

para  as  quais  autorizou  o  pagamento  prestaram  efetivamente  o  serviço,  recebendo  a 

prestação pecuniária em forma de bolsa. Documentos de fls. 10.798/10.821.

. Requerido Herivelton Martins e Silva, às fls. 10.822/10.829. Defende que 

vários serviços foram prestados para a implantação do PRONATEC antes da vigência da lei 

que o instituiu, razão pela qual receberam o pagamento da bolsa a partir de outubro de 

2011, não havendo irregularidade. Documentos de fls. 10.830/10.832

. Requerido Edson Ary de Oliveira Fontes, às fls. 10.855/10.884. Aduz que a 

exigência de credenciamento para a fundação sua caracterização como instituição de apoio 

apenas  se  deu com o Decreto  nº.  7.423,  de  31  de  dezembro  de  2010,  além de  que  a  

contratação da FUNCEFET/PA era precedida de parecer da Procuradoria junto ao IFPA. 

Quanto aos valores repassados para a FUNCEFET pelo contrato nº. 022/2009, afirma que 
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foi  a  solução encontrada para  não perder  a  verba repassada  pelo  MEC,  em virtude  da 

proximidade do término do ano. Quanto às bolsas do programa Universidade Aberta do 

Brasil – UAB, afirma que foram feitos pagamentos aos servidores pelo déficit de pessoal 

para o seu implemento, além de que o coordenador de cada projeto era responsável pela 

escolha dos bolsistas. Em relação ao PRONATEC, também defende a realização de serviços 

antes da vigência da lei que o instituiu, razão do pagamento de bolsa desde a sua vigência. 

No que se refere ao pagamento de bolsas para o mestrado (MINTER), aduz que foi deferida 

a extensão do programa sem contrapartida financeira,  razão pela qual  o IFPA teve que 

disponibilizar recursos para a possibilidade do seu término. Por fim, quanto ao convênio 

firmado com o Município de Moju, alega que houve apenas o adiantamento de uma parcela, 

em dezembro de 2010, uma vez que o valor referente ao convênio seria repassado apenas 

em janeiro de 2011. Documentos acostados às fls. 10.885/10.929.

. Requerida Sônia de Fátima Rodrigues Santos, às fls. 10.938/10.950. Defende 

que não tinha responsabilidade sobre a verba do programa de pós-graduação stricto sensu, 

com exceção de R$150.000,00,  em relação os quais  houve prestação de contas junto à 

CAPES. Quanto ao convênio com o município de Moju, alega que exercia a função de 

coordenadora do curso, possuindo apenas atribuições pedagógicas, sem qualquer ingerência 

quanto ao pagamento das bolsas. Documentos juntados às fls. 10.951/11.110 (vol. 45).

.  Requerido  Geovane  Nobre  Lamarão,  às  fls.  11.111/11.123-v.  Também 

defendeu o pagamento das bolsas PRONATEC pelo fato dos serviços terem iniciado antes 

da vigência da lei que instituiu o programa. Documentos às fls. 11.124/11.268.

. Requerido Rui Alves Chaves, às fls. 11.269/11.282, defendendo o mesmo 
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que o requerido acima.

. Requerido Márcio Benício de Sá Ribeiro, às fls. 11.426/11.436. defende que 

não houve qualquer irregularidade nas concessões das bolsas pelo fato de que todos que as 

receberam prestaram efetivamente o serviço.

.  Requerido  Armando Barroso  da  Costa  Junior,  às  fls.  11.437/11.468.  Em 

preliminar, alega a sua ilegitimidade passiva, a nulidade de parte das provas, e a ausência de 

condições da ação. Alega que não havia obrigatoriedade do credenciamento da FUNCEFET 

no MEC e MCT até o Decreto nº. 7.423/10, além de que há pedido de credenciamento 

pendente de análise junto ao MEC. Com relação ao contrato nº. 22/2009, afirma que não há 

nota fiscal falsa, uma vez que foi emitida conforme rubrica para o qual o recurso estava 

disponível  e  foi  produzida  pelos  meios  oficiais,  além do recurso  ter  sido  utilizado em 

benefício  da  instituição,  não  havendo  qualquer  dano  ao  erário.  Quanto  às  bolsas  do 

programa UAB, afirma que o pagamento pela FUNCEFET estava previsto nos contratos e 

planos de trabalho, não sendo a fundação responsável pela seleção dos bolsistas.

. A manifestação do requerido João Antonio Correa Pinto foi desentranhada 

dos autos por não haver procuração que desse poderes ao advogado subscritor da peça (fls. 

10.933).

Deferimento do ingresso da União à fl. 10.781.

Decisão proferida às fls. 11.471/11.476 (vol. 47) recebendo a petição inicial.

Devidamente  citados,  todos  os  requeridos  apresentaram  contestação,  com 
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exceção de Edson Ary de Oliveira Fontes, apresentando os mesmos argumentos relatados 

na  defesa  prévia  (Márcio  –  fls.  11.496/11.503;  Rui  –  fls.  11.504/11.513;  Sônia  –  fls. 

11.514/11.522; Geovane – fls. 11.523/11.532; Fausto – fls. 11.538/11548-v; Darlindo – fls. 

11.555/11.573;  Eliézer  –  fls.  11.54/11.666;  Herivelton  –  fls.  11.695/11.722;  Bruno  – 

11.849/11.863).  Os  requeridos  João  Antônio  e  Alex  Daniel  Costa  Oliveira,  este  último 

assistido pela DPU, que não tinham apresentado defesa prévia, apresentaram contestação às 

fls.  11.782/11.805  e  11.907/11.917,  respectivamente,  negando  a  prática  de  ato  de 

improbidade.

Inconformado com a decisão, o réu Bruno interpôs Agravo de Instrumento, 

apresentando cópia do indigitado recurso às fls. 11.668/11.691.

Declarada a revelia do Requerido Edson Ary,  sem os  efeitos da  confissão 

ficta, conforme art. 320, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973 (fl. 11.952 – vol.  

49).

Réplica do MPF às fls. 11.955/11.966 (vol. 50), ratificada pela União à fl. 

11.967-v.

Oportunizada a produção de novas provas, a produção de prova testemunhal 

foi  requerida  pelos  demandados  Herivelton  (fls.  11.972/11.973),  Eliézer  (fl.  11.976), 

Armando (fl.  11.982/11.983),  Bruno Henrique (fl.  11.986/11.989),  Alex (fl.  12.058-v)  e 

pelo  MPF  (fl.  11.996).  O  demandado  Armando  também requer  a  produção  de  perícia 

contábil e o demandado Bruno Henrique a produção de prova documental e seu depoimento 
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pessoal. Já os requeridos Darlindo (fl. 11.975), Geovane, Márcio, Rui e Sônia (fl. 11.977) 

apenas ratificaram as provas já produzidas e a União ratificou o pedido do MPF (fl. 11.997-

v).

O MPF juntou os documentos de fls. 11.998/12.052 e 12.101/12.124, tendo o 

TCU apresentado este último documento às fls. 12.060/12.099.

Deferidos  os  pedidos  de  oitiva  de  testemunhas,  inclusive  a  expedição  de 

cartas precatórias. Indeferidos os pedidos de depoimento pessoal da parte, perícia contábil e 

requisição de documentos. Deferida também a assistência judiciária gratuita aos requeridos 

Darlindo e Armando (fls. 12.130/12.135).

Opostos embargos declaratórios pela requerida Sônia à fl. 12.141 (vol. 50).

Apresentação  de  rol  de  testemunha  pelo  requerido  Bruno  Henrique  à  fl. 

12.143.

Manifestação acerca dos documentos juntados pelo MPF e TCU apresentada 

pelo  réu  Darlindo  às  fls.  12.145/12.173,  com  a  juntada  de  documentos  de  fls. 

(12.174/12.207 – vol. 51).

Manifestação  da  DPU  acerca  da  intimação  para  a  audiência  às  fls. 

12.259/12.261.

Audiência de instrução e inquirição realizada nos termos da ata de fl. 12.265 e 
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seguintes, na qual foi ouvida a testemunha Maria dos Anjos Lucena Nunes. MPF desistiu da 

oitiva da testemunha Emylia Helena Veloso dos Santos. Julgada prejudicada a oitiva da 

testemunha  Manoel  Teles  de  Menezes  Neto,  que  ocorreria  por  videoconferência. 

Prejudicada também a oitiva das testemunhas ausentes,  com exceção das arroladas pelo 

requerido Eliézer. Indeferido o pedido de adiamento da audiência pelo requerido Armando, 

uma  vez  que  possuia  advogado  habilitado  nos  autos.  Indeferido  também  o  pedido  de 

adiamento da audiência pela DPU pelo fato não ter sido apresentado rol de testemunhas, 

não ter apresentado nome das testemunhas ou os fatos que pretendia elucidar com tal meio 

de prova. Designada data para a continuação da audiência,  na qual seriam apresentadas 

razões finais pelas partes de forma oral.

Continuação da Audiência de instrução e inquirição, nos termos da ata de fl. 

12.282 e seguintes, na qual foram ouvidas as testemunhas Altiere Costa de Souza, Danilson 

Lobato da Costa, Diana Lucia Barros da Silva e Tayan Roberto Silva Martinez. Declarada 

encerrada a instrução processual, o MPF apresentou memoriais oralmente, e pediu a juntada 

das suas razões por escrito. Deferido o pedido dos patronos presentes de apresentação de 

razões finais por meio escrito até o dia 06 de dezembro.

Desistência  dos  embargos  declaratórios  opostos  pela  requerida  Sônia  à  fl. 

12.291.

Alegações  finais  apresentadas  pelo  MPF  às  fls.  12.292/12.299,  pelos 

requeridos Bruno Henrique (fls. 12.303/12.315), Edson Ary (fls. 12.316/12.326), Darlindo 

Filho (fls. 12.327/12.345 e documentos às fls. 12346/12.392 – vol. 52), Sônia Santos (fls.  
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12.393/12.401),  Rui  Chaves  (fls.  126402/12.410),  Márcio  Ribeiro  (fls.  12.411/12.418 e 

documentos às fls. 12.419/12.457), Geovane Lamarão (fls. 12.458/12.466 e documentos de 

fls.  12.467/12.506),  Eliezer  Tavares  (fls.  12.507/12.520  e  documentos  de  fls. 

12.521/12.522), Herivelton Silva (fls. 12.523/12.549) e Alex Oliveira, assistido pela DPU 

(fls. 12.550/12.562)

É o relatório.

II- FUNDAMENTOS E DECISÃO.

Com relação às preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva, os 

temas  já  foram  abordados  na  decisão  que  recebeu  a  inicial,  afastando  a  primeira  e 

postergando a análise da segunda juntamente com o mérito, por ele confundir-se.

No que se refere à alegação de violação ao princípio da ampla defesa em 

relação  ao  requerido  Herivelton  Martins  e  Silva,  em  virtude  da  não  intimação  das 

testemunhas  Maria  Grings  Batista  e  Kleber  Roberto  Matos  da  Silva,  além da  sua  não 

intimação para a indicação de novo endereço da testemunha Manoel Teles de Menezes 

Neto, entendo que não merece acolhimento.

No  que  se  refere  à  intimação  pelo  Juízo  das  testemunhas  arroladas  pelo 

requerido, restou devidamente previsto na decisão proferida às fls. 12.130/12.135 (vol. 50) 

que as partes deveriam observar o disposto no art. 455, §§1º ou 2º do Novo CPC. Tais  

dispositivos assim preceituam:
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“Art. 455.  Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por  
ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se  
a intimação do juízo.

§ 1o A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento,  
cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3  
(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do  
comprovante de recebimento.

§  2o A  parte  pode  comprometer-se  a  levar  a  testemunha  à  audiência,  
independentemente da intimação de que trata o § 1o,  presumindo-se, caso a  
testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

§  3o A inércia  na  realização  da  intimação  a  que  se  refere  o  §  1o importa  
desistência da inquirição da testemunha.

(...)”

Dessa forma, não sendo obrigação do Juízo intimar tais testemunhas, além de 

não ter sido comprovado o envio de intimação por carta com aviso de recebimento, o não 

comparecimento das testemunhas presume a desistência da sua oitiva.

Quanto  a  não  localização  da  testemunha  Manoel  Teles  de  Menezes  Neto, 

verifica-se que nem o requerido nem o seu patrono compareceram à audiência marcada para 

o  dia  22/11/2016,  oportunidade  em  que  foi  constatada  a  ausência  de  intimação  de 

testemunha pela Seção Judiciária do Distrito Federal para sua oitiva por videoconferência, 

razão  pela  qual  se  entendeu  que,  diante  de  suas  ausências,  com a  impossibilidade  de 

indicação de novo endereço para a sua oitiva, esta restou prejudicada, estando preclusa a 

matéria.

Dessa forma rejeito a preliminar.
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No que se refere às preliminares apresentadas pela DPU quanto às nulidades 

de intimações, entendo que as mesmas também não merecem prosperar.

O despacho de fl. 11.969 (vol. 50), foi claro ao conceder prazo para as partes 

indicarem as provas que pretendiam produzir, indicando a função a ser desempenhada por 

ela, para efeito de esclarecer as circunstâncias fáticas da causa. A DPU, conforme previsto 

na  ata  de  audiência  de  fls.  12.265/12.266,  fez  pedido  de  prova  testemunhal  de  forma 

genérica  (fl.  12.058-v  –  vol.  50).  Ademais,  não  apresentou  rol  de  testemunhas,  não 

indicando sequer o seu propósito.

Apesar de alegar que deveria ter sido intimada por carga ou remessa dos autos 

ou por meio eletrônico, conforme disposto no art. 183, §1º do NCPC, verifica-se que o 

mandado expedido para sua intimação cumpriu sua finalidade, o que pode ser comprovado 

inclusive por sua petição protocolada às fls. 12.259/12.261.

Em relação à alegação de intimação apenas 24 (vinte e quatro) horas antes da 

realização da audiência, que violaria o parágrafo segundo do art. 218 do NCPC, em que 

pese  a  exigüidade  do  prazo  da  intimação,  não  se  pode  falar  em  violação  ao  referido 

dispositivo.

Art. 218.  Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.

§ 1o Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à  
complexidade do ato.

§  2o Quando  a  lei  ou  o  juiz  não determinar  prazo,  as  intimações  somente  
obrigarão a comparecimento após decorridas 48 (quarenta e oito) horas.
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Diversamente do que alega a DPU, dispõe o dispositivo acima o prazo de 48 

(quarenta e oito) horas quando não houver determinação de prazo pelo juiz ou lei. Não é o 

caso da intimação acerca da data da audiência que, mesmo em prazo exíguo, foi feita antes  

da  sua  realização,  não  tendo  sido  apresentada  qualquer  justificativa  para  o  não 

comparecimento de defensor público na sua realização, quando poderia apresentar razões 

para a intimação e oitiva de possíveis testemunhas de interesse do seu assistido.

No que tange à alegação de nulidade em virtude da ausência de remessa de 

todos os volumes do processo e o prazo concedido para a apresentação de memoriais finais, 

também entendo não merecer acolhimento.

Repise-se  que  a  DPU,  intimada  da  audiência  de  instrução  e  inquirição, 

ocorrida em 22/11/2016, não compareceu e não apresentou justificativa para a sua ausência. 

Na referida data foi decidido e previamente cientificado às partes que os memoriais finais 

seriam apresentados oralmente, o que é previsto expressamente no art. 364 do Novo CPC, 

com a  continuidade  da  audiência  no  dia  25/11/2016.   Significa  dizer,  as  partes  foram 

devidamente  advertidas  que  as  razões  finais  seriam colhidas  oralmente  por  ocasião  da 

última audiência designada para a oitiva das testemunhas, não podendo alegar surpresa.

Novamente intimada por meio de mandado acerca do que foi  decidido na 

audiência, assim como da data de sua continuação, a DPU deixou de comparecer. Dessa 

forma, diante do que havia sido decidido, o direito da DPU de apresentar memoriais finais 

estaria precluso pelo seu não comparecimento em audiência.
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Contudo,  na  referida  audiência,  os  patronos  ali  presentes  requisitaram  ao 

Juízo a  apresentação de memoriais  finais  de  forma escrita.  Tal  possibilidade,  conforme 

disposto no art. 364, §2º, do NCPC, se trata de uma faculdade, e não uma obrigatoriedade,  

uma vez que utiliza o termo poderá:

§ 2  o   Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o   

debate  oral  poderá  ser  substituído  por  razões  finais  escritas,  que  serão  

apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o  

caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, assegurada  

vista dos autos.

Diante de tal situação, foi acordado entre as partes presentes, conforme termo 

de audiência de fls. 12.282/12.283, a apresentação de memoriais finais de forma escrita, 

sendo que novamente a DPU sponte propria deixou de comparecer, sendo uma liberalidade 

do Juízo a dilação do prazo para as partes presentes à audiência. Não se pode entender que,  

neste caso, a DPU deva ter tratamento privilegiado no âmbito processual em relação às 

demais partes pelo simples fato de ser a DPU, ressaltando que o seu representante sequer  

compareceu à audiência,  sem qualquer justificativa,  quando então poderia impugnar tal 

questão.

Por fim, há de se ressaltar que o art. 191 prevê a possibilidade das partes e o 

juiz fixarem calendário para a realização dos atos processuais,  sendo exatamente o que 

ocorreu no presente caso.
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Nesse desiderato, rejeito a preliminar.

Feitas  estas  considerações,  passo  ao  exame  da  conduta  atribuída  aos  

Demandados e sua subsunção aos tipos da lei de improbidade.

O ato de improbidade administrativa, tipificado nas hipóteses do art. 10 da 

LIA pressupõe, para sua configuração, a presença de dois  requistos:  a  comprovação do 

elemento subjetivo (conduta dolosa ou culposa do agente) e o efetivo dano ao erário.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante 

precedentes que seguem:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA. 

IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  CUMULAÇÃO  INDEVIDA  DE 

CARGOS  PÚBLICOS.  ANÁLISE  DOS  ELEMENTOS 

CARACTERIZADORES DO ATO DE IMPROBIDADE. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 7/STJ.

1. A configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 

da Lei de Improbidade Administrativa (atos de improbidade administrativa que 

causam prejuízo  ao  erário),  à  luz  da  atual  jurisprudência  do  STJ,  exige  a 

presença do efetivo dano ao erário (critério objetivo) e, ao menos, culpa, o 

mesmo não ocorrendo com os tipos previstos nos arts. 9º e 11 da mesma Lei 

(enriquecimento  ilícito  e  atos  de  improbidade  administrativa  que  atentam 

contra  os  princípios  da  administração  pública),  os  quais  se  prendem  ao 

elemento volitivo do agente (critério subjetivo), exigindo-se o dolo.

2. Rever as conclusões do Tribunal de origem sobre a existência de dolo na 
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conduta  do  agente,  bem  como  os  elementos  que  ensejaram  os  atos  de 

improbidade implica o reexame dos elementos fático-probatórios, o que não é 

possível pela via eleita (Súmula 7/STJ).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 666.459/SP, Rel.  Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  VIOLAÇÃO  AO  ART.  535,  II  DO 

CPC NÃO  CONFIGURADA.  CONTRATAÇÃO  DE ADVOGADOS  SEM 

PRÉVIA LICITAÇÃO. DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 

AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DA  CONDUTA  DOLOSA  E  DO 

EFETIVO  DANO  AO  ERÁRIO  NECESSÁRIOS  PARA  A 

CONFIGURAÇÃO DOS ATOS DE IMPROBIDADE PREVISTOS NO ART. 

10 DA LEI 8.429/92. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 

PARA JUSTIFICAR  A DISPENSA OU  A INEXIGIBILIDADE  QUE  SE 

TORNA IRRELEVANTE PARA O CASO, PORQUANTO, POR SI SÓ, NÃO 

CONFIGURA  ATO  DE  IMPROBIDADE.  RECURSO  ESPECIAL  DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DESPROVIDO.

1.   Quanto ao art. 535, I e II do CPC, inexiste a violação apontada. O Tribunal 

de  origem  apreciou  fundamentadamente  a  controvérsia,  não  padecendo  o 

acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-

se,  ademais,  que  julgamento  diverso  do  pretendido,  como na  espécie,  não 

implica ofensa à norma ora invocada.

2.   Nos termos da orientação firmada pelas Turmas que compõem a Primeira 
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Seção  desta  Corte,  a  configuração  dos  atos  de  improbidade  administrativa 

previstos no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa exige a presença do 

efetivo dano ao erário.

3.    Ausente  a  comprovação  da  conduta  dolosa  dos  recorridos  em causar 

prejuízo ao erário - bem como inexistente a constatação de dano efetivo ao 

patrimônio material do Poder Público - não há que se falar em cometimento do 

ato de improbidade administrativa previsto no art.  10 da Lei 8.429/92 que, 

como visto, exige a presença do efetivo dano ao Erário.

4.   Afastada a incidência do art. 10 da Lei 8.429/92, torna-se irrelevante, in 

casu,  o  exame  sobre  a  necessidade  ou  não  de  se  observar  as  disposições 

normativas disciplinadoras do trâmite licitatório, posto que, a não abertura de 

procedimento  prévio  para  justificar  a  dispensa  ou  a  inexigibilidade  da 

licitação, ainda que possa ser considerado como uma ilicitude, não será, por si 

só, enquadrado como improbidade.

5.   Parecer do MPF pelo provimento do Recurso Especial.

6.    Recurso  Especial  do  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO 

PARANÁ desprovido.

(REsp  1174778/PR,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 11/11/2013).

Por outro lado, para que se configure o ato de improbidade administrativa 

estatuído nos artigos 9º e 11 da LIA, é imprescindível apenas a configuração do dolo do 

agente,  sendo  a  improbidade  considerada,  exatamente,  como  ilegalidade  tipificada  e 

qualificada pela conduta intencional ou dolosa do agente de obter  aumento patrimonial 

indevido, no primeiro caso, e de lesar, de violar os princípios que regem a Administração 
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Pública, no segundo. 

Nesse  sentido,  confira-se  o  seguinte  precedente  do  Superior  Tribunal  de 

Justiça, a seguir colacionado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA 

DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FAVORECIMENTO DE 

EMPRESA VENCEDORA DE LICITAÇÃO. INDISPENSABILIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DOLO DO AGENTE. PARECER DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO  FEDERAL  PELO  PROVIMENTO  DO  APELO.  RECURSO 

ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO DESPROVIDO, 

NO  ENTANTO.  1.  A  primeira  e  mais  urgente  função  prepraratória  da 

aceitação da petição inicial da Ação por Ato de Improbidade Administrativa é 

a de extremar o ato apontado de ímprobo da configuração da mera ilegalidade 

(dada a inegável afinidade formal entre as duas entidades), para verificar se o 

ato tido como ímprobo não estará apenas no nível da mera ilegalidade, ou seja, 

não  se  alça  ao  nível  da  improbidade;  essa  atividade  é  relevante  porque 

especializa  a  cognição  judicial  no  objeto  específico  da  ação  em  apreço, 

evitando  que  a  sua  energia  seja  drenada  para  outras  áreas  afins,  ou 

desperdiçada  em  movimentos  processuais  improdutivos.  2.  Dessa  atuação 

malsã do agente deve resultar (i) o enriquecimento ilícito próprio ou alheio 

(art. 9o. da Lei 8.429/92), (ii) a ocorrência de prejuízo ao Erário (art. 10 da Lei 

8.429/92)  ou (iii)  a  infringência aos  princípios  nucleares  da Administração 

Pública  (arts.  37  da  Constituição  e  11  da  Lei  8.429/92).  3.  A conduta  do 

agente, nos casos dos arts. 9o. e 11 da Lei 8.429/92, há de ser sempre dolosa, 

por mais  complexa que seja  a demonstração desse elemento subjetivo;  nas 
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hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/92, admite-se que possa ser culposa, mas em 

nenhuma  das  hipóteses  legais  se  diz  que  possa  a  conduta  do  agente  ser 

considerada  apenas  do ponto de vista  objetivo,  gerando a responsabilidade 

objetiva. 4. In casu, o Tribunal de origem julgou improcedente o pedido por 

reconhecer que a licitação não violou o art. 9o., III da Lei 8.666/93, uma vez 

que a empresa não estava impedida de participar da licitação e, ainda que se 

considerasse  irregular  a  licitação,  nem  o  dano  causado  nem  o  proveito 

patrimonial  alegadamente  usufruído  pelos  requeridos  foram  significativos, 

porquanto os serviços contratados foram efetivamente prestados ao Município. 

5. A conduta imputada aos recorridos não revela o dolo específico de lesar os 

cofres  públicos  ou de obter  vantagem indevida,  requisitos  indispensáveis  à 

infração dos bens jurídicos tutelados pela Lei de Improbidade Administrativa. 

6. Recurso Especial do Ministério Público de São Paulo desprovido. (RESP 

200701319432,  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,  STJ  -  PRIMEIRA 

TURMA, DJE DATA:05/11/2013 ..DTPB:.).

O ato de improbidade administrativa, portanto, é aquele revestido da pecha de 

desonestidade manifesta,  que não se confunde com simples ilegalidades, irregularidades 

administrativas ou inabilidade do gestor na condução da coisa pública. Em outras palavras é 

a ação qualificada pelo elemento subjetivo, má-fé ou dolo genérico, que atrai a aplicação do 

estatuto mais severo da improbidade. Nesse sentido, é farta a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, da qual se colaciona, como exemplo, o seguinte precedente, transcrito 

na parte que interessa:

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUÍZA FEDERAL HIND GHASSAN KAYATH em 19/12/2016, com base na Lei 11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 10646973900220.

                                 Pág. 19/51



 

  0  0  2  1  7  0  7  7  6  2  0  1  2  4  0  1  3  9  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

Processo N° 0021707-76.2012.4.01.3900 - 2ª VARA FEDERAL
Nº de registro e-CVD 01243.2016.00023900.1.00126/00128

ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA. 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM DISPENSA DE 

LICITAÇÃO.  RECEBIMENTO  DE  VALOR  NÃO  PREVISTO  NO 

CONTRATO. ART. 3o. DA LEI 8.666/93. SÚMULA 284 DO STF. ART. 10, 

CAPUT DA LEI 8.429/92. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO 

EM  CAUSAR  PREJUÍZO  AO  ERÁRIO.  MERA  IRREGULARIDADE 

FORMAL.  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  DE  INFORMÁTICA  SEM 

LICITAÇÃO.  FRACIONAMENTO  INDEVIDO.  ART.  23  E  24  DA LEI 

8.666/93.  INEXISTÊNCIA  DA  VIOLAÇÃO  APONTADA.  RECURSO 

ESPECIAL  DE  TARCÍSIO  CARDOSO  TONHA  PARCIALMENTE 

CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. RECURSO ESPECIAL 

DE JOÃO CARLOS SANTINI DESPROVIDO. 

(...)

3.    A ilegalidade  e  a  improbidade  não  são  -  em  absoluto,  situações  ou 

conceitos  intercambiáveis,  não  sendo juridicamente  aceitável  tomar-se uma 

pela  outra  (ou  vice-versa),  eis  que  cada  uma  delas  tem  a  sua  peculiar 

conformação estrita:  a improbidade é,  dest'arte,  uma ilegalidade qualificada 

pelo intuito malsão do agente, atuando sob impulsos eivados de desonestidade, 

malícia, dolo ou culpa grave. 

(...)

(REsp  1416313/MT,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 12/12/2013).

No mesmo sentido, confira-se também o AgRg no REsp 1248806/SP, Relator 
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Ministro Humberto Martins, STJ; REsp 1265964/RN, Relator Ministro Castro Meira, STJ; 

REsp 1223496/PB, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, STJ; AgRg no REsp 1245622/RS, 

Rel. Ministro Humberto Martins, STJ.

Para melhor elucidação do caso, passo à análise de cada uma das imputações 

apresentadas pelo MPF:

a)a) Dispensa Indevida de Licitação:

Aduz o MPF na inicial a irregularidade na contratação direta, por dispensa de 

licitação, da Fundação de Apoio à Educação Tecnológica, Pesquisa e Extensão do Centro 

Federal de Educação Tecnológica do Pará – FUNCEFET pelo Instituto Federal do Pará – 

IFPA,  então  CEFET.  Tais  contratações  eram  embasadas  no  art.  24,  XIII,  da  Lei  nº. 

8.666/93:

Art. 24.  É dispensável a licitação: 

XIII - na  contratação  de  instituição  brasileira  incumbida  regimental  ou  

estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional,  

ou  de  instituição  dedicada  à  recuperação  social  do  preso,  desde  que  a  

contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins  

lucrativos;

Contudo, defende o parquet que, para que possa ser inserida em tal exceção, o 

instituto beneficiado deve ter o credenciamento junto ao Ministério da Educação – MEC e 
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Ministério de Ciência e Tecnologia – MCT como fundação de apoio, nos termos da Lei nº.  

8.958/94 e Decreto nº 7.423.

Os  requeridos  Edson Ary de  Oliveira  Fontes  e  Armando defendem que  a 

obrigatoriedade  de  credenciamento  junto  ao  MEC e  MCT para  a  dispensa  de  licitação 

prevista no art.  24, XIII,  da Lei nº. 8.666/93 somente teria ocorrido com o Decreto nº. 

7.423, de 31 de dezembro de 2010, que prevê tal condição para a aquisição do  status de 

instituição  e  apoio  a  projetos  de  ensino,  pesquisa  e  extensão,  não  havendo  qualquer 

irregularidade quanto ás contratações anteriores à sua vigência.  Defendem ainda que há 

pedido de credenciamento  aguardando decisão,  sendo que um pedido já  foi  arquivado. 

Aduz  o  primeiro  requerido  que  todas  as  contratações  foram precedidas  de  parecer  da 

Procuradoria  Federal  Juto  ao  IFPA pela  sua  regularidade,  além das  contas  terem sido 

aprovadas pelo MEC.

Os arts. 1º e 2º da Lei nº. 8.958/93 assim dispunham e sua redação original:

Art. 1º As instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e  

tecnológica poderão contratar, nos termos do   inciso XIII do art. 24 da Lei nº   

8.666, de 21 de junho de 1993  , e por prazo determinado, instituições criadas   

com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de  

desenvolvimento  institucional,  científico  e  tecnológico  de  interesse  das  

instituições federais contratantes.

Art. 2º As instituições a que se refere o art. 1º deverão estar constituídas na  

forma de fundações de direito privado, sem fins lucrativos, regidas pelo   Código   
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Civil Brasileiro  , e sujeitas, em especial:  

I - a fiscalização pelo Ministério Público, nos termos do   Código Civil   e do   
Código de Processo Civil;

II - à legislação trabalhista; 

III - ao prévio registro e credenciamento no Ministério da Educação e do  
Desporto e no Ministério da Ciência e Tecnologia, renovável bienalmente. 

Uma  simples  leitura  dos  dispositivos  acima  transcritos  já  elucida  que, 

diversamente do que foi alegado pelos demandados, já havia previsão, desde a vigência da 

Lei nº. 8.958/94, de que as instituições de apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão e 

de desenvolvimento científico e tecnológico, para que pudesse haver dispensa de licitação 

na sua contratação, estavam sujeitas ao prévio registro e credenciamento junto ao MEC e 

MCT.

A alegação  dos  réus  nada  mais  é  do  que  uma  tentativa  de  trazer  uma 

interpretação que lhes seja favorável, contudo, errônea.

A simples  alegação  de  que  as  contratações  eram precedidas  de  pareceres 

favoráveis pela Procuradoria junto ao IFPA não é suficiente para garantir a idoneidade na 

atuação do ex-reitor da instituição de ensino na contratação da referida fundação. Milita 

ainda contra o ex-reitor o fato de que diversos parentes do ex-reitor foram responsáveis pela 

fundação da FUNCEFET/PA sendo que pessoas relacionadas a ele mantêm cargo de direção 

junto à fundação.
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Tanto  sabem  da  necessidade  de  cadastramento  da  fundação  junto  aos 

ministérios que o próprio diretor-geral da FUNCEFET informou estar aguardando resposta 

a pedido já realizado, o qual se tem notícia nos autos já ser o segundo requerimento, com o 

arquivamento do primeiro.

Diante de toda a situação acima apresentada, não há como acolher a tese de 

que os dois requeridos responsabilizados não tinham conhecimento de que seria necessário 

o credenciamento da fundação junto ao MEC e MCT para que fosse possível a dispensa de  

licitação para a sua contratação,  razão pela qual entendo presente o elemento subjetivo 

necessário para a caracetrização do ato como de improbidade administrativa.

Entendo que a atuação dos requeridos aqui analisada deve ser enquadrada no 

art. 11 da lei nº. 8.429/92, como violação a princípio da administração pública, uma vez que 

não restou devidamente demonstrado pelo MPF nos autos a ocorrência de real dano ao 

erário diante da realização de tal, não podendo ser admitido o dano presumido no caso.

Diante disso, devem os demandados ser condenados nos termos do art. 12, III, 

da Lei nº. 8.429/92, em virtude da imputação ora analisada.

b)b) Desvio de recursos oriundos de créditos suplementares destinados ao IFPA   

e repassados à FUNCEFET/PA através do contrato nº. 22/2009.

Em dezembro  de  2009,  o  MEC disponibilizou Créditos  Suplementares  ao 

IFPA  em  virtude  de  superávit  financeiro,  no  montante  de  R$-1.212.000,00.  Após 
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contabilização do detalhamento da despesa, R$-862.000,00 foram destinados para atender 

despesas com obras e instalações e R$-350.000,00 para a aquisição de equipamentos e 

material permanente. 

Foi informado em 17/12/2009 ao reitor que a data final para a emissão do 

empenho referente ao referido crédito seria aquele mesmo dia, razão pela qual o então reitor 

determinou que os recursos fossem repassados à FUNCEFET/PA a fim de viabilizar sua 

utilização.

Ainda nesse mesmo dia, foi firmado contrato entre o IFPA e a FUNCFET/PA, 

cujo objeto era a gestão dos recursos provenientes de créditos suplementares do MEC, no 

total de R$-1.212.000,00, sendo emitidas duas notas de empenho em favor da fundação:

. 2009NE000331, no valor de R$-350.000,00, para aquisição de equipamentos 

mobiliários em geral e veículos.

.  2009NE000332,  no  valor  de  R$-862.000,00,  para  atender  despesas  com 

obras em andamento, em função de novos campi do IFPA.

Já no dia 21/12/2009, foi emitida nota fiscal pela FUNCEFET/PA nº. 000026, 

descrevendo a “aquisição de mobiliário em geral, no total de R$200.000,00; aquisição de  

veículos de tração mecânica no valor de R$150.000,00; e execução de obras no montante  

de R$862.000,00”. Ressalte-se que consta o atesto, pelo reitor substituto, também requerido 

na presente ação, João Antonio Correa Pinto, de que bens foram adquiridos e os serviços 
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prestados,  inclusive  com a  ordenação  de  pagamento.  O  repasse  da  verba  foi  feito  em 

29/12/2009, por ordem bancária.

Contudo, em auditoria realizada pela Controladoria Geral da União – CGU, 

foi solicitada documentação que comprovasse a aplicação dos recursos repassados mediante 

o contrato nº. 022/2009.

Na  documentação  apresentada  para  comprovação  não  teria  nenhum 

documento  original,  apenas  cópias,  e  alguma  ilegíveis;  vários  recibos  em duplicidade; 

ausência de  comprovantes  de recolhimentos  de tributos descontados dos prestadores  de 

serviço;  cópias  de  cheques  sem  nome  do  favorecido  e  recibos  sem  assinatura  do 

beneficiário, sem data ou sem descrição do serviço prestado.

Além disso, foi apresentado um resumo dos gastos, no qual constavam que os 

recursos foram utilizados para apoio a concursos do IFPA/IFAP, passagens aéreas, bancas 

examinadoras e Jogos VII JFEN.

Além disso, contatou-se que, juntamente com tais gastos, foram apresentados 

comprovantes de despesas administrativas da FUNCEFET/PA (telefone, água e aluguel de 

imóvel),  material  de  informática,  diárias  a  motoristas,  combustível,  seguro  de  veículos 

automotores não pertencentes ao IFPA, dentre outras despesas irregulares.

O demandado  Edson  Ary  defende  que,  como havia  prazo  exíguo,  se  não 

houvesse o empenho, o Instituto perderia tal verba, sendo a solução encontrada o repasse da 
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quantia à FUNCEFET/PA que originariamente seria utilizada para a aquisição de veículos, 

mobiliário e algumas obras. A emissão da nota fiscal era necessária para a efetivação do 

empenho.

No entanto, como a aplicação da verba só se deu em 2010, a prioridade do 

investimento  era  outra,  que  não  se  relacionavam  com  a  originária.  Afirma  que  a 

modificação  da  destinação  da  verba  se  deu  de  maneira  legal  e  que,  aparte  os  valores 

despendidos  nos  jogos  estudantis,  todo  o  resto  teria  sido  aplicado  na  realização  de 

concursos públicos, além de que todos os recursos arrecadados com as taxas de inscrição 

dos concursos foram depositados em conta do IFPA, de maneira que os recursos gastos pela 

FUNCEFET no pagamento das despesas do concurso deixaram de onerar a Instituição.

Desqualifica também o depoimento dado pela Sra. Emylia Veloso em virtude 

de questões pessoais.

O mesmo é defendido pelo requerido Armando, com o adendo de que afirma 

que não houve emissão de nota fiscal falsa, uma vez que foi emitida conforme rubrica que o 

recurso estava disponível, além de que foi produzida pelos meios oficiais, além de que os 

recursos foram utilizados em benefício da instituição.

Já  o  demandado  João  Antonio  Correa  Pinto  afirma  que  era  praxe  a 

FUNCEFET/PA receber a verba do Governo Federal antes de executar a obra ou adquirir o 

bem. Aduz que o reitor realmente deu encaminhamento diverso do previsto aos valores, 

inclusive com pagamento de bolsa pra a Comissão Eleitoral. Defende que apenas cumpriu 
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as ordens deixadas pelo então reitor, inclusive o ofício que deu o atesto já estaria pronto,  

faltando apenas a sua assinatura.

Por  fim,  o  réu  Alex  Daniel  Costa  Oliveira  apresentou  defesa  genérica, 

afirmando não estar comprovada a prática de conduto ímproba por ele, sendo as condutas a 

ele imputadas unicamente pelo depoimento de sua ex-esposa. Ainda que ocupasse a função 

de  Diretor  Administrativo-Financeiro  da  FUNCEFET,  afirma  que  estava  subordinado a 

Edson Ary,  ex-reitor  do IFPA,  não dispondo de poder necessário para a realização das 

condutas imputadas.

Pois bem. Conforme reconhecido pelos próprios demandados, houve de fato 

aplicação diversa  dos  valores  disponibilizados  pelo  MEC para  a  finalidade  prevista  no 

contrato nº. 022/2009.

Os requeridos Edson e Armando defendem que foi necessário o empenho dos 

valores e repasse de maneira rápida, ou tais verbas seriam perdidas pelo IFPA e que, com a 

mudança  de  ano,  as  prioridades  teria  mudado,  sendo  aplicada  tal  verba  nessas  novas 

prioridades.

Como se vê nos autos, houve a simulação na prestação de serviços e aquisição 

de bens, ainda que tenha sido para evitar a perda de verba ou não. Este é um fato.

No que se refere à defesa do requerido João Antonio, a simples alegação de 

que apenas estava cumprindo ordens do reitor e de que o ofício de atesto já estaria pronto 
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não é suficiente para eximi-lo da responsabilidade dos seus atos. O demandando atestou 

que  foram entregues  bens  mobiliários,  veículos  de  tração,  assim como a  realização de 

obras. Fazê-lo sem ter ciência da sua efetiva realização não se trata apenas de inabilidade na 

função, mas, no mínimo, de negligência na sua atuação, ao não verificar se bens e serviços 

que ultrapassam um milhão de reais, foram realmente adquiridos e prestados. A praxe de 

disponibilizar os valores antes da prestação/aquisição de serviço/bens somente mostra a 

desorganização existente na gestão da Instituição, possibilitando, no mínimo, o desvio de 

finalidade da verba pública.

Com relação à  alegação de que os  valores  foram realmente  utilizados em 

benefício do IFPA, em especial quanto aos concursos públicos por ele realizados, restou 

demonstrado, inclusive por acórdão do Tribunal de Contas da União (fls. 12.000/12.052 

(vol.  50),  de que a documentação apresentada não foi  suficiente para tal  comprovação. 

Nota-se que, como ressaltado pelo MPF na exordial, não foi apresentado à CGU nenhum 

documento original, somente cópias, e algumas ainda ilegíveis, além de vários recibos em 

duplicidade. Ademais,  houve a comprovação de utilização da verba para gastos que em 

nada  tinham  relação  nem  com  a  finalidade  originária  nem  com  aquela  alegada  pelos 

requeridos (e.g. aquisição de material para feijoada oferecida aos alunos do IFPA na sede do 

Boi-Bumbá Malhadinho – fl. 13).

No que se refere ao requerido Alex, entendo que, ao ocupar o posto de Diretor 

Financeiro da Fundação, não há como o mesmo não estar ciente, tanto da irregularidade no 

desvio de finalidade como da aplicação de verba pública repassada à FUNCEFET/PA em 

gastos  que  em  nada  se  coadunam  com  o  Instituto,  o  que  demonstraria,  inclusive, 
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negligência  na  sua  atuação.  Ademais,  afirma que,  durante  o exercício  do cargo,  estava 

sempre subordinado a Edson Ary,  que era o reitor do IFPA, e não ao Diretor-Geral  da 

Fundação. Se esse era o caso, caracteriza ainda mais a influência do reitor na Fundação e a 

sua participação no caso analisado.

Dessa maneira, comprovado o desvio de finalidade dos valores repassado pelo 

MEC, sem a comprovação de que os mesmo foram aplicados efetivamente no IFPA, ainda 

que em ações diversas da originária e diante do que foi apresentado, não há como negar, no 

mínimo, a culpa dos demandados quanto ao fato a eles atribuído.

Assim, entendo que a atuação dos requeridos pode ser enquadrada como ato 

de improbidade administrativa, inclusive com o dano ao erário, conforme art. 10 da Lei nº. 

8.924/92, em especial o seu inciso XIX, razão pela qual devem ser imputadas a eles a pena 

do art. 12, II, do mesmo diploma legal, ressaltando-se que os requeridos Edson, Armando e 

João Antônio já foram condenados pelo TCU. (fls. 12050)

c)c) Desvio de recursos do Programa Universidade Aberta do Brasil – UAB, através   

do pagamento,  por  meio da FUNCEFET,  de bolsas  para  servidores  do IFPA, 

terceirizados e pessoas sem vínculo com o IFPA

Segundo consta da inicial, com o intuito de implantar o programa UAB no 

IFPA, foi celebrado Termo de Cooperação com o FNDE em novembro de 2008, com a 

transferência de R$-1.575.519,20 para o instituto para ser aplicado até dezembro de 2009. 

Para operacionalizar e executar  o programa, foi  firmado entre o IFPA e FUNCEFET o 
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contrato nº. 19/2008, no qual foi indicado como Coordenador do projeto Darlindo Maria 

Pereira  Veloso  Filho,  com  a  transferência  do  valor  disponibilizado  pelo  FNDE  à 

FUNCEFET.

Para  a  continuidade  do programa,  foi  firmado novo termo de  Cooperação 

entre o IFPA e FNDE, em outubro de 2009, com a disponibilização de R$2.668.452,18 para 

aplicação até outubro/2010. Novo contrato foi firmado com a FUNCEFET com o mesmo 

objetivo do primeiro, com o repasse total dos valores e previsão do mesmo coordenador do 

projeto.

No  entanto,  a  CGU  teria  constatado  que  parte  dos  recursos  havia  sido 

desviado para o pagamento de bolsas a parentes  de servidores e pessoas sem qualquer 

vínculo com o IFPA. Além disso, a maioria da comprovação dos pagamentos realizados 

pela FUNCEFET se vale apenas de cópias de recibos e cheques não assinados, não havendo 

comprovação  de  transferência  eletrônica.  Nos  casos  em  que  há  comprovação  de 

transferência eletrônica, a operação foi realizada pro Alex Daniel Costa Oliveira.

Afirma ainda que os coordenadores do UAB Darlindo Maria Pereira Veloso 

Filho e Márcio Benício de Sá Ribeiro seriam responsáveis pela solicitação de pagamento ao 

reitor das bolsas a pessoas que não realizaram qualquer atividade que justificasse. 

O demandado Darlindo defende que solicitou o pagamento da bolsa para três 

pessoas, Danielle Freire, Fabiano Veloso e Leandro Lima, sendo que os três teriam sido 

escolhidos por ele, e prestado efetivamente serviço para a implantação do programa UAB. 
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Alega ainda que todo o controle financeiro/orçamentário era feito na reitoria, que havia 

centralizado todos os recursos dos programas.

Já o requerido Edson defende que a bolsa foi paga a servidores pelo fato de 

que os mesmos prestaram o serviço necessário para a implantação do programa enquanto 

restou  impossibilitada  a  realização  de  concurso  público  para  a  contratação  de  pessoal, 

alegando que a seleção da equipe de gestão,  coordenadores,  bolsistas secretários,  apoio 

administrativo, apoio informática e aplicação dos recursos conveniados eram selecionados 

pelo Coordenador Geral.

 O réu Márcio aduz apenas que houve regularidade no pagamento das bolsas, 

uma  vez  que  todas  as  pessoas  beneficiadas  prestaram  efetivo  serviço  de  apoio 

administrativo.

Por  fim,  o  réu  Alex  Daniel  Costa  Oliveira  apresentou  defesa  genérica, 

afirmando não estar comprovada a prática de conduto ímproba por ele, sendo as condutas a 

ele imputadas unicamente pelo depoimento de sua ex-esposa. Ainda que ocupasse a função 

de  Diretor  Administrativo-Financeiro  da  FUNCEFET,  afirma  que  estava  subordinado a 

Edson Ary,  ex-reitor  do IFPA,  não dispondo de poder necessário para a realização das 

condutas imputadas.

Pois bem. Constata-se que as defesas dos requeridos acima citados, em alguns 

momentos, confundem-se com a próxima questão a ser analisada.
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O que se verificou é o pagamento da bolsa UAB a parentes de servidores e 

pessoas sem qualquer vínculo com o IFPA.

No que se refere ao pagamento irregular no ano de 2009, constatou-se que a 

concessão de bolsas foi feita a apenas três pessoas, as mesmas mencionadas pelo requerido 

Darlindo, o que aumentou consideravelmente nos anos seguintes.

Conforme o que foi decidido pelo TCU fls. 12.000/12.052, verificou-se que 

não restou demonstrado pelos requeridos, em especial por Darlindo, o método de escolha 

dos bolsistas, o que demonstra inegavelmente violação ao princípio da impessoalidade, em 

especial na escolha de um sobrinho seu. A atuação do demandado Márcio também não pode 

ser eximida de culpa pela alegação de que os bolsistas já estavam escolhidos no momento 

em que passou a ocupar o cargo de coordenador, uma vez que teria a responsabilidade de 

verificar a inexistência de processo seletivo para a escolha dos bolsistas, e a realização de 

um, caso fosse necessário.

Contudo,em que  pese  a  constatação  do  TCU acerca  dos  documentos  que 

foram  apresentados  para  comprovação  da  efetiva  prestação  do  serviço  não  terem sido 

considerados suficientes, uma vez que tratavam-se unicamente de folhas de ponto nos quais 

constavam exatamente  os  mesmos  horários  de  entrada  e  saída,  o  MPF não  conseguiu 

comprovar a inexistência da prestação de serviço pelas pessoas listadas como irregulares.

Entendo  que,  para  que  possa  ser  considerado  como  ato  de  improbidade 

previsto no art. 10 da Lei nº. 8.924/92, o MPF deveria ter comprovado a não realização dos 
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serviços para os quais os mesmos eram remunerados por meio da bolsa, o que comprovaria 

real dano ao erário, o que, como já ressaltado, não restou comprovado.

Há que se esclarecer que o recebimento de bolsa por pessoas que, a princípio, 

não a deveriam receber, por si só, não caracteriza de plano a prática de ato de improbidade 

administrativa, ainda que venha a ser reconhecido como ilegal.

No  que  se  refere  à  questão  do  enquadramento  indevido  de  pessoas  no 

recebimento das bolsas, como não houve comprovação da não realização do serviço por 

elas,  entendo que a matéria se resume à legalidade ou não do ato,  sendo a sua análise 

realizada pelo Tribunal de Contas da União, como já foi feito.

Dessa forma, entendo que não restou demonstrado pelos requeridos Darlindo 

e Márcio a escolha de maneira impessoal dos bolsistas UAB de parentes de servidores. 

Deve ser responsabilizado também o reitor, Edson Ary, uma vez que constam ofícios nos 

quais o mesmo requer o pagamento das bolsas e aprova a escolha dos bolsistas (fl. 12.090).

No que se refere à implicação dos requeridos Armando e Alex, vislumbro que, 

em que pese o primeiro ser Diretor geral  da FUNCEFET e o último ser o responsável 

financeiro da FUNCEFET, entendo que não restou caracterizado nos autos que os mesmos 

tenham decidido pelo pagamento de bolsa para pessoa que não fosse prevista como bolsista.

Não se trata de papel de integrante da Diretoria da Fundação verificar se os 

bolsistas indicados pelo IFPA preenchiam os requisitos para o seu recebimento, mas sim do 

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUÍZA FEDERAL HIND GHASSAN KAYATH em 19/12/2016, com base na Lei 11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 10646973900220.

                                 Pág. 34/51



 

  0  0  2  1  7  0  7  7  6  2  0  1  2  4  0  1  3  9  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

Processo N° 0021707-76.2012.4.01.3900 - 2ª VARA FEDERAL
Nº de registro e-CVD 01243.2016.00023900.1.00126/00128

Coordenador-Geral do UAB e, como se viu, do reitor do IFPA, que aprovava tais escolhas.

Dessa forma, entendo que os requeridos Edson, Darlindo e Márcio praticaram 

ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, em especial inciso VI, da Lei nº. 

8.429, devendo lhes ser imputada a pena prevista no art. 12, III.

d)  Desvio  de  Recursos  do  Programa  Brasil  Escolarizado  através  de 

Pagamento para servidores do IFPA, terceirizados e pessoas sem vínculo com o IFPA.

Constatou-se que o IFPA, utilizando-se de créditos orçamentários consignados 

no  Programa  Brasil  Escolarizad0,  Ação  –  Formação  Inicial  e  Continuada  à  Distância, 

realizou pagamentos irregulares de bolsas, chamadas de bolsa de apoio administrativo, a 

servidores, terceirizados e pessoas sem vínculo com a instituição, desde o ano de 2010.

O  MPF  aduz  que  o  pagamento  seguia  um  rito  único:  a  solicitação  de 

pagamento feita pelo Diretor de projetos Bruno Henrique Garcia Lima e aprovada pelo 

reitor Edson, sendo encaminhada a relação dos bolsistas encaminhada para pagamento pelo 

pró-reitor de Administração Eliezer Mouta Tavares.

A defesa do requerido Edson Ary apresentada no item acima também se refere 

ao presente caso,  ao informar que todos os bolsistas no caso exerceram efetivamente o 

serviço, não havendo que se falar em irregularidade no seu pagamento, tomando em conta o 

pagamento a servidores pelo fato de não ter sido possível a realização imediata de concurso 

público.
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Já o demandado Eliezer afirma que não tinha qualquer ingerência em relação 

à escolha dos bolsistas e o pagamento das bolsas,  por não ser atribuição do cargo que 

ocupava. Afirma ainda que não há qualquer irregularidade no recebimento, por ele próprio, 

da referida bolsa, uma vez que realizava atividade que não era atribuição do seu cargo.

O réu  Bruno  Henrique  alegou  que  não  possuía  poder  de  decisão  sobre  a 

concessão e pagamento de bolsas, além de que não iniciava o processo de pagamento. A 

demanda para pagamento iniciava na própria reitoria, que encaminhava quem receberia a 

bolsa para a Diretoria de Projetos do IFPA, que era a responsável pela organização da 

planilha para posterior autorização de pagamento da bolsa.

Aduz  que  os  pedidos  para  pagamento  realizados  pela  reitoria  teriam sido 

apreendidos pela Polícia Federal, razão pela qual não juntou aos autos.

No que se refere aos documentos apreendidos que poderiam comprovar as 

alegações do requerido Bruno Henrique, entendo que o mesmo possuiu tempo suficiente 

para diligenciar junto à Polícia Federal,  ou à Vara Criminal da Justiça Federal  em que 

tramita a ação penal acerca do caso para obtenção dos documentos ou cópias autenticadas 

do mesmo.

Pois  bem,  entendo  que  a  questão  trata  de  situação  análoga  à  anterior, 

novamente  não  tendo  o  MPF comprovado  que  as  pessoas  que  receberam a  bolsa  não 

realizaram o serviço para o qual seria remunerado. Dessa forma, mais uma vez, diante de 

tal situação, a princípio, o pagamento das bolsas não se mostra como ato de improbidade, 
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devendo apenas ser analisado, como já o foi feito pelo TCU, no âmbito do controle de 

legalidade do ato administrativo.

Quanto  ao  demandado  Bruno  Henrique,  o  mesmo  afirma  que  não  tinha 

ingerência na escolha dos bolsistas ou no pagamento das bolsas, o que também é alegado 

pelo réu Eliezer. Ademais, o último também afirma que recebia a mesma bolsa por realizar  

serviço na execução do programa que não seria relativo ao cargo que ocupa.

As testemunhas foram claras ao afirmar acerca da inexistência de poder pelos 

requeridos Eliezer  e Bruno acerca da escolha dos bolsistas.  Além disso,   a  testemunha 

Danilo afirma que exercia atividades diversas e em horários diversos atribuídos ao se cargo, 

em virtude do recebimento de bolsa UAB, o que demonstra o pagamento das bolsas por 

exercício de atividade diversa das atribuições do cargo que os servidores ocupam.

Vale ressaltar que o TCU acabou afastando a responsabilidade imputada ao 

demandado  Bruno  por  não  ter  sido  o  responsável  pelos  pagamentos  irregulares  (fls. 

12031/12048).

No entanto, restou claro pela listagem apresentada na exordial o recebimento 

de bolsas por  parentes  do próprio reitor,  havendo a informação de que o mesmo tinha 

participação na aprovação das escolhas dos bolsistas, sem a comprovação de participação 

das  mesmas  em processo  seletivo,  o  que,  de  fato,  demonstra  violação  ao  princípio  da 

impessoalidade.
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Conforme apresentado pelo demandado Herivelton em suas razões finais, os 

cargos que estariam isentos da realização de processo seletivo seriam os de natureza de 

Gestaõ e Administração do PRONATEC nas instituições, Coordenador Geral das Bolsas 

Formação,  Cordenador  Adjunto  e  Supervisor  de  Curso,  quando  servidores  ativos  ou 

inativos da instituição,  e escolhidos pela administração máxima da mesma (art.  8º,  §1º, 

Resolução CD/FNDE nº. 72/2011). No entanto, não restou demonstrado que foi esse o caso 

dos parentes do reitor, razão pela qual se entende pela irregularidade no recebimento de 

bolsa PRONATEC por eles.

Diante  do  exposto,  entendo que  restou  caracterizado como ímprobo  o  ato 

atribuído ao requerido Edson Ary de Oliveira Fontes, previsto no art. 11, da lei nº. 8.429/92, 

devendo o mesmo ser condenado a pena prevista no art. 12, III, do mesmo diploma legal.

a)a) Desvio de recursos do programa de desenvolvimento da educação profissional e 

tecnológica do estado do Pará, Ação 2994 – Assistência ao educando da educação 

profissional,  através  do  pagamento  de  bolsas  para  servidores  o  IFPA, 

terceirizados e pessoas sem vínculo com a instituição.

O MPF alega na exordial que o referido programa previa o pagamento do que 

foi chamado de “bolsa estágio”. Contudo, o que foi constatado pela CGU, de posse da lista 

de  estagiários  fornecida  pelo  próprio  IFPA,  constatou  o pagamento  da  referida  bolsa  a 

servidores  do  IFPA,  parentes  de  servidores,  pessoas  que  possuem vínculo  com  outras 

entidades, entre elas a FUNCEFET, e pessoas sem vínculo identificado, conforme listagem 

apresentada.
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A questão traria situação parecida com a anterior,  na qual a solicitação de 

pagamento era feita pelo Diretor de Projetos Bruno Henrique, e aprovada pelo reitor Edson 

Ary, ou seu substituto, João Antonio.

O  demandado  Edson  Ary  não  se  manifestou  especificamente  acerca  das 

“bolsas estágios”, alegando genericamente que no que se referia às bolsas concedidas, não 

era o mesmo responsável pela escolha dos beneficiários.

O requerido João Antonio também não se manifestou expressamente sobre o 

assunto em sua contestação, entendendo-se que o mesmo alega que apenas cumpria ordens 

deixadas pelo reitor, Edson Ary.

Quanto ao demandado Bruno Henrique, as mesmas teses utilizadas no item 

anterior remetem a esta questão.

Repisa-se mais uma vez na questão de que o Ministério Público Federal não 

conseguiu nos presentes autos comprovar devidamente de que as pessoas que receberam as 

bolsas não prestaram efetivamente o serviço necessário para fazer jus ao pagamento da 

referida bolsa, o que se aplica, inclusive em relação aos pagamentos efetuados em favor dos 

servidores, pois de acordo com a prova testemunhal, havia realização de serviço for a do 

horário do expediente normal dedicado as atividades relacionadas aos programas.

O que de fato pode ser visto novamente é a ausência de demonstração de 

transparência e impessoalidade na escolha dos bolsistas, diante de novamente não ter sido 
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comprovada a realização de processo seletivo para a sua escolha.

Não há como acolher a alegação do reitor de que, pelo fato do mesmo não ser 

o responsável pela escolha dos estagiários bolsistas o mesmo estaria imune á irregularidade 

apresentada.  Ressalta-se  inclusive  que,  entre  os  beneficiários  da  bolsa,  encontram-se 

parentes seus, o que refuta ainda mais a tentativa de afastar o seu conhecimento sobre a 

situação. 

O mesmo pode ser dito acerca do reitor substituto, João Antonio, uma vez que 

a simples alegação de que seguia ordens do reitor quando em sua substituição não retira a 

sua  responsabilidade  acerca  de  irregularidades  que  o  mesmo  cometa  durante  o  seu 

exercício, tomando-se em conta a monta de dinheiro que consta para o pagamento de bolsas 

que se verificaram irregulares.

Em relação ao demandado Bruno Henrique, conforme o disposto no último 

item, não restou comprovada a sua atuação na escolha dos bolsistas que participavam do 

programa, sendo inclusive refutada tal questão por uma das testemunhas ouvidas em Juízo.

Dessa forma, diante do apresentado, entendo que restou demonstrada a prática 

de ato de improbidade pelos requeridos Edson Ary e João Antonio, nos termos do art. 11 da 

Lei nº. 8.429/92, em desrespeito ao princípio da impessoalidade, devendo os mesmos ser 

condenados nas penas previstas no art. 12, inciso III do mesmo diploma legal.

b)b) Desvio de R$77.000,00 do programa de apoio à realização de cursos de pós-  
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graduação    stricto  sensu   interinstitucionais  para  a  rede  federal  de  educação   

profissional e tecnológica, nas modalidades de mestrado (MINTER) e doutorado 

(DINTER).

O projeto elaborado pela UFCE, em conjunto com o IFPA foi selecionado 

para receber apoio do programa na modalidade MINTER, previsto pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. Para a execução do programa a 

CAPES liberou parar o IFPA o valor de R$-149.61,40 para a coordenadora do programa, 

Sônia de Fátima Rodrigues Santos.

Foi lançado edital para a seleção de candidatos para as vagas do curso de 

mestrado do referido programa, sendo selecionados 13 estudantes, que seriam beneficiados 

com bolsa, correspondente a seis parcelas de R$-1.200,00.

Solicitada a comprovação dos pagamentos das bolsas pela CGU, a demandada 

Sônia teria apresentado comprovantes de depósitos bancários referentes ao pagamento das 

bolsas a 10 mestrandos, que teriam ocorrido em 02/08/2010, com exceção de um, que teria 

ocorrido  em  22/11/2010.  Além  disso,  foram  apresentados  recibos  assinados  pelos 

mestrandos, atestando o recebimento das parcelas,  cuja comprovação já teria sido feita,  

além de mais dois estudantes. Com base no apresentado, foi constatado o pagamento de R$-

50.400,00 de auxílio aos estudantes.

Contudo,  em  consulta  ao  sistema  SIAPE,  constatou-se  que  houve  o 

pagamento aos estudantes de R$-77.000,00, via folha de pagamento, com recursos do IFPA, 
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sob a rubrica 00066 – Gratificação por Encargo Curso/Concurso (GECC).

Dessa  forma,  entendeu  o  MPF  que  a  demandada  Sônia  recebeu  a  verba 

disponibilizada pela CAPES e desviou-a da sua destinação, uma vez que os bolsistas eram 

pagos com verba própria do IFPA, vai GECC.

A requerida alega que prestou contas acerca do único valor a que teve acesso 

(R$149.619,40) à CAPES, atendendo todas as exigências.

Afirma que, quanto ao pagamento de GECC aos discentes, não tem qualquer 

ingerência sobre as verbas do IFPA, não havendo qualquer documento que a aponte como 

responsável pelo pagamento. Aduz que a única explicação que encontra é a possibilidade 

prevista  de  que  haja  uma  contrapartida  institucional,  sendo,  contudo,  uma  decisão  da 

autoridade superior, e não sua.

O que pode ser constatado pela documentação apresentada nos autos é que a 

requerida realmente realizou a prestação de contas junto à CAPES dos valores recebidos 

para  o  programa  aqui  analisado,  assim  como  recibos  dos  mestrandos  afirmando  o 

recebimento dos valores correspondentes às bolsas, conforme fls. 10.954/11.035 – vol. 45. 

Não tendo sido comprovada a falsidade de tais documentos, não há como afastá-los como 

demonstração de emprego devido das verbas por ela recebida pela CAPES.

O pagamento da Gratificaçãopor Encargo Curso/Concurso - GECC para os 

mestrandos, apesar de não ter sido demonstrada a realização dos serviços que justificasse o 
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seu pagamento, não há como ser imputado à demandada Sônia, uma vez que não restou 

demonstrada a sua efetiva atuação no pagamento da gratificação.

Já  o demandado Edson Ary afirma que houve a  prorrogação do prazo do 

convênio firmado entre o IFPA e a UFCE de junho para novembro de 2011, não havendo 

previsão de nova contrapartida por parte do MEC, razão pela qual o pagamento da bolsa se 

deu dessa  forma com o intuito  de  impedir  que  houvesse  a  suspensão do programa de 

mestrado.

Foi juntado pelo demandado os documentos de fls. 10.923/10.927 – vol. 44, 

que tratam do plano de trabalho do convênio assim como o pedido de prorrogação do prazo, 

o que demonstra a veracidade das alegações do requerido quanto ao pedido de prorrogação, 

além de constar no documento a informação de ausência de concessão de “benefício” pela 

CAPES.

Não há demonstração por parte do MPF a existência do elemento subjetivo 

pelos requeridos a que foi imputado tal ato de maneira que pudesse ser caracterizado como 

de improbidade administrativa. Tal ato, assim como outros já analisados aqui, devem ser 

analisados em relação à legalidade ou não dos atos, conforme realizado pelo TCU, e não 

como ato de improbidade. Ademais, não comprovado o desvio de recursos.

g) Desvio de R$-54.200,00 repassados ao IFPA pela Prefeitura de Moju, para 

pagamento de curso para professores da rede municipal.
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Consta  na  inicial  que,  em  junho  de  2009,  o  IFPA celebrou  convênio  de 

cooperação técnico-científica com a Prefeitura de Moju, com vistas ao desenvolvimento de 

Curso de  Formação Inicial  e  Continuada  na área  de Licenciatura  Plena em Pedagogia, 

devendo o instituto ofertar o curso para 400 professores da rede municipal de ensino de 

Moju, organizar o planejamento, calendário escolar, fornecer material didático-pedagógico, 

dentre outras obrigações.

As verbas para o pagamento dos professores e demais profissionais do IFPA 

que  prestassem serviço  no  programa  foram repassadas  pela  Prefeitura  de  Moju  para  a 

FUNCEFET, sendo esta então responsável pela execução financeira do convênio.

No entanto, assim como a questão anteriormente vista, afirma o MPF que  a 

remuneração  paga  aos  professores  era  realizada  via  contra-cheque,  por  meio  de 

Gratificação por Encargo de Cursos ou Concursos, recursos do próprio IFPA, e não com a 

verba repassada pela Prefeitura de Moju à FUNCEFET, atribuindo à requerida Sônia de 

Fátima Rodrigues Santos, coordenadora do convênio, e ao reitor do IFPA, Edson Ary de 

Oliveira  Fontes,  o  diretor-geral  da  FUNCEFET,  Armando  Barroso  da  Costa  Júnior,  e 

Direitor-Administrativo/Financeiro  da  FUNCEFET,  Alex  Daniel  Costa  Oliveira,  a 

responsabilidade pelo pagamento irregular da gratificação.

O requerido Edson Ary afirma que, em realidade, adiantou o pagamento da 

parcela referente a dezembro de 2010 a nove professores, uma vez que os valores referentes 

a  tal  parcela  seria  transferida  apenas  em  janeiro  de  2011,  atendendo  a  pedidos  dos 

professores,  alegando  ainda  que  houve  manifestação  da  própria  Prefeitura  de  Moju 
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informando ainda existir  verbas a serem repassadas ao instituto, não havendo, portanto, 

qualquer prejuízo que pudesse ser alegado. 

Já  a  demandada  Sônia  afirma  que,  como  coordenadora  pedagógica  do 

convênio, não tinha qualquer ingerência sobre questões financeiras do convênio, como o 

pagamento  da  remuneração  aos  trabalhadores,  não  podendo  ser  responsabilizada  por 

qualquer irregularidade quanto ao pagamento.

Pois bem. Conforme já ocorreu em alguns dos casos anteriormente analisados, 

o MPF alega pagamento com verba do IFPA quando havia quantia repassada por outro ente 

para  tal  finalidade.  No  entanto,  apesar  de  não  estar  caracterizada  a  regularidade  no 

pagamento da gratificação aos professores, tal fato não pode ser caracterizado, por si só,  

como uma ato de improbidade administrativa. 

Há  que  se  ressaltar  mais  uma  vez  que  o  fato  de  um  ato  ser  ilegal  não 

necessariamente deve ser considerado como ímprobo,  devendo, no caso,  para tanto,  ser 

demonstrado o elemento subjetivo, o dolo ou, no caso de atribuição ao art. 10, da Lei n. 

8.429/92, a culpa. Em nenhum momento restou comprovado qualquer um desses casos no 

presente ato.

Não  foi  demonstrado  nos  autos  que  a  demandada  Sônia  tivesse 

responsabilidade em relação ao pagamento dos professores que participavam do Convênio 

entre o IFPA e a Prefeitura de Moju.
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Ademais,  sequer restou demonstrado que houve desvio da verba repassada 

pelo Município de Moju para o FUNCEFET, não comprovando que a quantia transferida 

não  foi  utilizada  na  execução  do  convênio,  razão  pela  qual  não  há  motivo  para  a 

condenação dos requeridos Armando e Alex. 

Os  únicos  pagamentos  comprovados  por  parte  do  IFPA no  caso  são  os 

referentes  ao  mês  de  janeiro  de  2011,  não  restando  caracterizado  portanto,  o  esquema 

informado pelo MPF de que toda a verba repassada para o instituto pela Prefeitura de Moju 

para o pagamento dos professores tenha sido desviado pelos demandados e nem sequer que 

a informação prestada pelo reitor tenha sido falsa.

Dessa  maneira,  diante  do  que  foi  apresentado  nos  autos,  entendo  que  a 

condenação dos requeridos aqui analisados referente ao Convênio firmado entre IFPA e 

Prefeitura de Moju não deve ocorrer, pela ausência de comprovação de realização de ato de 

improbidade e do elementos subjetivo para a sua caracterização.

h) Desvio de R$-1.114.160,00 através do pagamento de bolsas do programa 

PRONATEC  a  servidores  técnicos,  administrativos  e  docentes  da  instituição,  sem  a 

comprovação das atividades desenvolvidas.

Apresenta  o  parquet  na  exordial  que  o  Programa  Nacional  de  Acesso  ao 

Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC foi criado pela Lei n. 12.513, de 26 de outubro 

de 2011. Em virtude da criação de tal programa, iniciou-se a escolha  dos profissionais que 

participariam do  programa,  iniciando  com o  coordenador-geral  do  Programa,  Geovane 
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Nobre  Lamarão,  escolhido em 13/12/2011,  e  os  coordenadores-adjuntos,  escolhidos  em 

22/12/2011. Posteriormente, afirma que as escolhas dos demais profissionais, no momento 

do ajuizamento da ação ainda estariam em andamento, ou seja, a implantação do programa 

ainda estaria em andamento.

Entretanto, afirma o MPF que o IFPA realizou pagamento a título de bolsas 

PRONATEC a partir de demandas dos  campi e da PROEXT, referentes a 2011 e 2012, 

ressaltando que os valores pagos pelo ano de 2011 são retroativos aos meses de outubro a 

dezembro  daquele  ano,  ressaltando  que  o  programa  ainda  não  estaria  completamente 

implantado pelo instituto, não haviam sido selecionados os servidores para o desempenho 

de atividades no programa, nem a oferta de cursos referentes ao PRONATEC, concluindo 

que não se justificaria o pagamento das bolsas.

Em virtude disso, imputa a realização de ato de improbidade administrativa ao 

reitor do IFPA, Edson Ary de Oliveira Fontes, reitor substituto João Antonio Correa Pinto, o 

coordenador-geral do PRONATEC, Geovane Nobre Lamarão. o pró-reitor de Extensão, Rui 

Alves Chaves, e servidores de  campi, Herivelton Martins e Silva e Fausto Farias Bezerra 

Filho.

Em  relação  às  defesas  apresentadas,  todos  os  requeridos  apresentaram  a 

mesma justificativa  quanto  ao fato,  aduziram que,  na  realidade,  os  trabalhos  acerca  da 

implantação do PRONATEC no IFPA iniciaram em maio de 2011, antes mesmo da vigência 

da lei que o criou, razão pela qual receberam a bolsa desde outubro de 2011.
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Diante  do  que  foi  apresentado,  atém  dos  depoimentos  das  testemunhas, 

entendo  que  restou  demonstrado  que  as  alegações  apresentadas  pela  defesas  realmente 

ocorreram. Foram apresentados documentos (e.g. cd’s juntados pelo demandado Herivelton 

às  fls.  10.830/10.831  –  vol.  44,  fls.  11.126/11.182  –  vols.  45/46)  que  comprovaram a 

realização de trabalhos antes de outubro de 2011 para a implantação do programa. Ademais, 

como os próprios requeridos afirmaram, o próprio documento firmado entre ao FNDE e o 

IFPA (Termo de Cooperação nº. 13959 – fl. 11.288 – vol. 46) que constava como início dos 

trabalhos data anterior mesmo à vigência da Lei n. 12.513/2011.

Inegável que,  diante  da implantação de um programa com a grandeza do 

PRONATEC, os trabalhos tenham iniciado antes mesmo da vigência da lei que o criou, com 

o intuito de que o programa pudesse ser executado poucos momentos ante das sua ciração 

legal.

Assim, entendo que, quanto ao caso analisado, não há como ser caracterizado 

como um ato de improbidade administrativa, uma vez que restou demonstrada a execução 

de serviço pelos demandados para a implantação do PRONATEC.

Por fim, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 12, caput, as sanções da lei 

de  improbidade  administrativa  não  são  necessariamente  cumulativas,  devendo  ser 

arbitradas pelo juiz segundo aferição que faz da gravidade do fato, aplicando o princípio da 

absorção. Para além disso, aplica-se ao caso o princípio da absorção, quando as condutas 

imputadas puderem ser enquadradas em mais de um dispositivo, cominando-se a sanção 

mais grave.
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Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos em relação aos 

requeridos EDSON ARY DE OLIVEIRA FONTES, JOÃO ANTÔNIO CORRÊA PINTO, 

ARMANDO BARROSO DA COSTA JÚNIOR, ALEX DANIEL COSTA OLIVEIRA, por 

infração aos artigos 10 e 11 da Lei n. 8.429/92, com exceção do último, condenado apenas 

por  infração ao  art.  10  do  mesmo diploma  legal.  Condeno os  demandados  em tela  às 

seguintes penalidades (art. 12, II, da LIA):

1- Edson Ary de Oliveira Fontes: ressarcimento integral do dano apurado em   

R$- 1.212.000,00 (um milhão, duzentos e doze mil reais); suspensão dos 

direitos políticos pelo prazo de cinco anos, proibição de contratar com o 

Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 

direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; pagamento de multa 

civil de 10% sobre o valor do dano;

2- João Antônio Correa Pinto:  ressarcimento integral  do dano apurado em   

R$- 1.212.000,00 (um milhão, duzentos e doze mil reais); suspensão dos 

direitos políticos pelo prazo de cinco anos, proibição de contratar com o 

Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 

direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; pagamento de multa 

civil de 10% sobre o valor do dano;

3- Armando Barros da Costa Júnior: ressarcimento integral do dano apurado   
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em R$- 1.212.000,00 (um milhão, duzentos e doze mil reais) suspensão 

dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos, proibição de contratar com 

o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 

direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; pagamento de multa 

civil de 10% sobre o valor do dano;

4- Alex Daniel Costa Oliveira: ressarcimento integral do dano apurado em   

R$- 1.212.000,00 (um milhão, duzentos e doze mil reais); suspensão dos 

direitos políticos pelo prazo de cinco anos, proibição de contratar com o 

Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 

direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; pagamento de multa 

civil de 10% sobre o valor do dano;

Julgo  parcialmente  procedente  a  demanda  em  relação  aos  requeridos 

DARLINDO  MARIA  PEREIRA  VELOSO  FILHO  e  MARCIO  BENÍCIO  DE  SÁ 

RIBEIRO, condenando-os nas sanções do artigo 12, inciso III da Lei 8429/92, aplicando as 

penas de multa civil no valor correspondente a uma remuneração recebida pelos agentes 

públicos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 

fiscais pelo prazo de três anos.

Julgo improcedente a demanda em relação a BRUNO HENRIQUE GARCIA 

LIMA, , SÔNIA DE FÁTIMA RODRIGUES SANTOS, ELIEZER MOUTA TAVARES, 
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GEOVANE NOBRE LAMARÃO, RUI ALVES CHAVES, HERIVELTON MARTINS E 

SILVA e FAUSTO FARIA BEZERRA FILHO.

Aplicando  o  princípio  da  simetria,  deixo  de  condenar  os  requeridos  ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 18, da Lei n. 7.347/85.

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

Belém, 19 de dezembro de 2016.

HIND G. KAYATH
Juíza Federal Titular da 2ª Vara
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