
 

  0  0  2  9  2  5  3  2  2  2  0  1  1  4  0  1  3  9  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

Processo N° 0029253-22.2011.4.01.3900 - 5ª VARA - BELÉM
Nº de registro e-CVD 00083.2018.00053900.2.00759/00128

SENTENÇA TIPO A/ 2017
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CLASSE            : 7300 – AÇÃO CIVIL PÚB IMPROB ADMINIST
AUTOR              : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RÉU                   : MIGUEL PEDRO PUREZA SANTA MARIA

SENTENÇA

I – Relatório

Trata-se  de  Ação  Civil  Pública  por  ato  de  improbidade 

administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de MIGUEL 

PEDRO PUREZA SANTA MARIA, na qual objetiva a condenação do requerido nos 

termos do art. 12, II, da Lei 8.429/92.

Aduz que  foram verificadas pela  Controladoria  Geral  da  União 

(CGU) irregularidades na aplicação de verbas do Programa de Atenção Básica em 

Saúde no Município  de Curralinho,  dentre elas:  irregularidades na aplicação dos 

recursos  referentes  ao  PAB-FIXO;  folhas  de  pagamento  de  pessoal  não 

disponibilizadas; fracionamento de despesas na aquisição de produtos; montagem 

de  processos  licitatórios;  saques  sem  comprovação  de  destinação;  e  não 

apresentação de documentos relativos a movimentação da conta corrente do Fundo 

Municipal de Saúde.

Dessa forma, na qualidade de prefeito do município, o requerido 

teria praticado atos de improbidade administrativa e, consequentemente, causado 
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prejuízos ao erário, atentando aos artigos 10, incisos VIII, XI, XII, e 11, incisos IV e 

VI.

Assim  requer  a  condenação  nos  termos  do  art.  12,  II,  da  Lei 

8.429/92, visando o ressarcimento integral dos danos causados ao erário, perda da 

função pública, suspensão dos direitos políticos do requerido, pagamento de multa e 

proibição de contratar com o Poder Público.

Instruiu a inicial com documentos de fls. 14/1323.

Despacho  de  fl.  1324  determinou  a  intimação  da  União  e  a 

notificação do requerido.

A União informa não ter interesse em integrar a lide, fl. 1344.

Devidamente notificado, o requerido apresentou manifestação às 

fls. 1351/1376, em que alega, preliminarmente, a incompetência do juízo federal e 

inadequação da via eleita, ao argumento de inaplicabilidade da lei de improbidade 

aos agentes políticos. No mérito, sustentou a inexistência dos atos de improbidade 

suscitados.

O MPF, às fls. 1380-1384, apresentou manifestação acerca das 

alegações do requerido, pleiteando o regular prosseguimento do feito.

Decisão de fls. 1388-1389 recebeu a petição inicial e determinou 

a intimação do MPF e citação do requerido.

Citado,  o  requerido  apresentou  contestação  às  fls.  1410-1435, 

alegando os mesmos termos de sua manifestação anterior (fls. 1351-1376).

Réplica do MPF às fls. 1441-1445.

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir,  o 
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demandado requereu, à fl.  1455, que fossem oficiados o Conselho Municipal  de 

Saúde e a Câmara de Vereadores do Município, a fim de apresentarem prestação de 

contas da área da saúde nos anos de 2008-2010, e oitiva de testemunha (Secretário 

de Finanças do Município, à época). O MPF, por sua vez, à fl. 1464, afirma não ser 

necessária a produção de novas provas e ratifica as provas documentais constantes 

dos autos.

Despacho de fl. 1466 determinou nova intimação da União para 

manifestar seu interesse em integrar ou não a lide, a qual, à fl. 1469, reitera não 

possuir tal interesse.

Deferida apenas a produção de prova testemunhal à fl.1471, foi 

designada audiência de instrução. Na data da audiência, verificou-se a ausência do 

requerido,  seu  patrono  e  a  testemunha  e  deu-se  por  encerrada  a  instrução, 

conforme ata de fl. 1474.

É o que comporta relatar. Sentencio.

II - Fundamentação

a) Preliminares

Inicialmente,  observo  que  as  preliminares  suscitadas  pelo  réu, 

quais  sejam,  de  incompetência  da  Justiça  Federal,  inadequação  da  via  eleita  e 

inaplicabilidade da Lei de Improbidade aos agentes políticos, já foram apreciadas 

por ocasião do recebimento da petição inicial (fls. 1388/1389). Desta feita, não serão 

mais revistas neste momento processual.
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b) Mérito

No caso em apreço, o Ministério Público Federal imputa ao réu a 

obrigação  de  ressarcir  o  erário  a  partir  de  alegada  malversação  dos  recursos 

repassados pelo Ministério da Saúde, conforme detectado na fiscalização efetuada 

pela CGU, aduzindo que a conduta do requerido é ímproba por infringência aos arts. 

10 e 11 da Lei de Improbidade.

Detectou-se  que  as  condutas  elencadas  pelo  MPF  na  inicial 

constam do Relatório de Auditoria nº 01635/2010 (fls. 21/22), conforme constatações 

abaixo descritas, as quais serão consideradas como causa de pedir na presente 

demanda:

a) Constatação 2.1.1 – Irregularidade na aplicação dos recursos 

do Fundo Municipal  de Saúde,  referentes ao PAB-FIXO, no 

valor  de  R$ 244.662,70 (duzentos e quarenta  e quatro mil, 

seiscentos e sessenta e dois reais e setenta centavos).

b) Constatação  2.1.2  –  Folhas  de  pagamento  de  pessoal  não 

disponibilizadas, no valor de R$ 2.590.289,14 (dois milhões, 

quinhentos e noventa mil, quatorze centavos).

c) Constatação 2.1.3 – Fracionamento de despesas na aquisição 

de produtos.

d) Constatação 2.1.4  –  Montagem de  processos licitatórios  no 

valor total de R$ 756.969,00 (setecentos e cinquenta e seis 

mil, novecentos e sessenta e nove reais).
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e) Constatação  2.1.5  –  Saques  efetuados  sem  a  devida 

comprovação de documentação comprobatória, no valor total 

de R$ 1.714.565,04 (um milhão,  setecentos e quatorze mil, 

quinhentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos).

f) Constatação  2.1.11  –  Falta  de  apresentação  de 

informações/documentos da movimentação da conta corrente 

do Fundo Municipal de Saúde.

Dito  isto,  adentrando  as  questões  circunscritas  ao  mérito  da 

situação sob análise, cumpre salientar que a condenação por ato de improbidade 

administrativa requer o enquadramento da conduta do agente em uma das hipóteses 

arroladas, de forma exemplificativa, nos artigos 9.º a 11 da Lei n.º 8.429/92, os quais 

penalizam o comportamento de quem, por ação ou omissão, viole os deveres de 

honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e notadamente: a) 

importe  enriquecimento  ilícito  (art.  9º);  b)  cause prejuízo ao erário  (art.  10)  e  c) 

atente contra os princípios da Administração Pública (art. 11).

De acordo com a jurisprudência pátria,  “Para que se configure a  

conduta  de  improbidade  administrativa  é  necessária  a  perquirição  do  elemento  

volitivo do agente público e de terceiros (dolo ou culpa), não sendo suficiente, para  

tanto, a irregularidade ou a ilegalidade do ato. Isso porque ‘não se pode confundir  

ilegalidade com improbidade.  A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada  

pelo elemento subjetivo da conduta do agente.” (REsp n. 827.445-SP, relator para 

acórdão Ministro Teori Zavascki, DJE 8/3/2010).

No  que  respeita  à  caracterização  das  modalidades  de 

improbidade  administrativa  eventualmente  observáveis  no  caso,  destaca-se 

inicialmente  que  a  jurisprudência  é  remansosa  acerca  da  imprescindibilidade  de 
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demonstração do efetivo dano ao erário para a configuração dos atos previstos no 

art. 10 (improbidade por causação de prejuízo ao erário):

ADMINISTRATIVO.  ATO  DE  IMPROBIDADE.  AQUISIÇÃO  DE  CAMINHÃO 

PELA  PREFEITURA.  PAGAMENTO  EFETUADO.  VEÍCULO  ALIENADO 

FIDUCIARIAMENTE E PENHORADO. REGISTRO EM NOME DO MUNICÍPIO. 

IMPOSSIBILIDADE. ART. 10 DA LEI 8.429/92. OCORRÊNCIA DE DANO AO 

ERÁRIO.  CULPA  DA  EX-PREFEITA.  NEGLIGÊNCIA.  RECURSO  NÃO 

PROVIDO. 1. (...). 2. (...). 3.  O ato de improbidade administrativa previsto 
no art. 10 da Lei nº 8.429/92 exige a comprovação do dano ao erário e a 
existência de dolo ou culpa do agente. Precedente: EREsp 479.812/SP, Rel. 

Min.  Teori  Albino  Zavascki,  DJe  27.09.10.  4(...).  (REsp  1151884  /  SC, 

Relator(a): Ministro CASTRO MEIRA (1125), Órgão Julgador T2 - SEGUNDA 

TURMA,  Data  do  Julgamento:  15/05/2012,  Data  da  Publicação/Fonte:  DJe 

25/05/2012).

Impende  ressaltar,  ademais,  que  para  a  caracterização  das 

condutas do art. 11 (improbidade por atentado aos princípios regentes da atuação 

pública),  de  acordo com o entendimento  largamente adotado pela  jurisprudência 

pátria, não há necessidade de se arguir a ocorrência do dolo específico, bastando 

que aquele se verifique de forma genérica. 

Assim, prescinde-se da demonstração de que o agente público 

tenha  praticado  o  ato  ou  se  omitido  de  praticá-lo  visando  a  determinado  fim 

específico, bastando que a ação ou omissão tenha se dado de forma consciente e 

voluntária, sem amparo em qualquer situação justificadora para a falha. Desta forma 

tem se posicionado o TRF1, como ilustrado no julgado a seguir transcrito:
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ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

EX-PREFEITO. VERBA FEDERAL REPASSADA A MUNICÍPIO PELO FUNDO 

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. AUSÊNCIA DE 

PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.  ATO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA 

CONFIGURADO.  DOLO CARACTERIZADO. ART. 11, INCISO VI, C/C O ART. 

12, III, DA LEI N. 8.429/92. 1. (...). 3. A jurisprudência tem considerado ser 
indispensável  a  presença  do  elemento  subjetivo  do  tipo,  ou  seja,  a 
conduta  dolosa  do  agente  público  praticante  do  ato  de  improbidade 
administrativa, previsto no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa. 

4.  O dolo, no entanto, não é o específico, mas o genérico, ou seja, no 
caso, basta a violação voluntária e consciente dos deveres do agente, de 
forma injustificada, o que ficou demonstrado no caso em exame. 5. Multa 

civil,  em  desfavor  do  réu,  reduzida,  em  atendimento  ao  princípio  da 

proporcionalidade e da razoabilidade. 6. Apelação do réu parcialmente provida. 

(AC 2007.33.11.005628-1 /  BA;  Rel.  Desemb.  HILTON QUEIROZ;  QUARTA 

TURMA; Publicação: 15/08/2012 e-DJF1 P. 898).

No  caso  em  testilha,  como  mencionado  no  relatório  acima,  o 

Ministério Público Federal imputa aos requeridos a prática de atos configuradores de 

improbidade  administrativa  por  prejuízo  ao  erário  e  atentado  aos  princípios 

orientadores  da  atuação  dos  agentes  públicos,  conclusão  advinda  das  diversas 

condutas atribuídas àqueles, devidamente enumeradas no início destes arrazoados.

Em  virtude  da  profusão  de  condutas  descritas  pelo  autor  na 

inicial,  todas  em  tese  passíveis  de  configuração  de  improbidade  administrativa, 

analisar-se-ão  as  imputações  contidas  no  Relatório  de  Auditoria  nº  01635, 

seccionadas de acordo com cada Constatação, com o fim de facilitar a apreciação 

da existência de provas do alegado, procedendo-se, posteriormente, à análise da 

responsabilidade do requerido em relação aos fatos porventura provados.
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MIGUEL PEDRO PUREZA SANTA MARIA ocupava o cargo de 

Prefeito  do  Município  de  Curralinho/PA,  sendo  que,  na  qualidade  de  chefe  do 

executivo municipal, recaía sobre este a responsabilidade pela gestão eficiente da 

máquina administrativa.

Com  efeito,  observou-se  no  caso  que  o  ex  prefeito  tinha 

ingerência  direta  sobre  a  maioria  das  atividades  relacionadas  ao  funcionamento 

operacional das atividades próprias da secretaria municipal. 

De todo o modo, a natureza do cargo por ele exercido enseja o 

entendimento de que sua responsabilidade pode ser inferida do poder hierárquico, 

mormente  diante  da  sempre  presente  possibilidade  da  adoção  de  conduta 

negligente, circunstância apta a ensejar, ainda que potencialmente, a ocorrência de 

improbidade a título de culpa.

Salienta-se  que  a  pretensão  autoral  encontra  subsídio  fático 

essencialmente nas constatações anotadas no Relatório de Auditoria nº. 01635 da 

Controladoria Geral da União - CGU, motivo pelo qual será tomado como ponto de 

partida  à  análise  dos  atos  ou  omissões  passíveis  de  caracterizar  improbidade 

administrativa.

b.1) Da imputação relativa à irregularidade na aplicação dos 
recursos do Fundo Municipal de Saúde referentes ao PAB- FIXO, no valor de 
R$ 244.662,70.

Consta  do  Relatório  de  Auditoria  da  CGU  que  a  Prefeitura 

Municipal de Curralinho encaminhou ao aludido órgão auxiliar de controle externo os 

processos de pagamento do Fundo Municipal de Saúde referente ao exercício de 
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2009, contudo, foram constatadas irregularidades na aplicação dos recursos federais 

repassados para o Programa Atenção Básica à Saúde.

Segundo consta da inicial, as irregularidades teriam consistido na 

inexistência de registro da conta bancária utilizada nos pagamentos, impossibilitando 

a  conferência  destes;  no  pagamento  indevido  de  servidores  lotados  no  Hospital 

Municipal, na Secretaria Municipal de Saúde e em outras Secretarias Municipais, no 

importe total de R$ 235.693,10; no pagamento de serviços indevidos executados no 

Hospital  Municipal,  na  Secretaria  Municipal  de  Saúde  e  em  outras  Secretarias 

Municipais, no montante de R$ 8.969,60.

De  início,  não  procede  a  afirmação  do  réu  de  que  não  era 

possível realizar os pagamentos por meio do sistema bancário, pois, em consulta ao 

site da Caixa Econômica Federal, verifica-se que existe uma Lotérica no município, o 

que  permite  saque  de  contas  da  CEF,  não  justificando  que  os  pagamentos  a 

servidores  e  fornecedores  sejam  feitos  em  espécie.  Ademais,  era  ônus  do  réu 

comprovar que à época não havia qualquer espécie de atendimento bancário, o que 

não fez.

Ademais,  o  fato  de  o  réu  ter  se  omitido  na  realização  de 

procedimento determinado por lei torna induvidosa a vontade livre e consciente de 

furtar-se  a  obrigação  legalmente  imposta,  consubstanciando  comportamento 

passível de tipificação no art. 11, caput, e inciso IV, da LIA, haja vista atentar contra 

o princípio da legalidade e negar publicidade aos atos oficiais. 

Além disso,  houve pagamentos não relacionados ao objeto  do 

convênio, sem que o réu apresentasse explicações, o que torna certo o desvio de 

finalidade dos valores destinados pelo Ministério da Saúde, em que pese não ficar 
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comprovado que os valores foram destinados a fins privados.

Com efeito,  restou evidenciado nos autos o elemento subjetivo 

para  a  configuração  do  ato  ímprobo  de  omitir  informações  que  tinha  dever  de 

prestar, vez que era o próprio ex-gestor municipal quem administrava a aplicação 

dos  recursos  do  fundo  municipal  de  saúde  (vide  notas  de  empenho  por  ele 

assinadas). Além disso, durante a fiscalização da CGU – ano de 2010 – o réu era o  

Prefeito  do  Município,  tendo  total  controle  sobre  as  contas  e  os  documentos 

comprobatórios.

Impende ressaltar que o modo detalhado de que se revestiram as 

investigações tomadas a cabo pela Controladoria Geral da União (CGU), através do 

Programa de Fiscalização a partir  de Sorteios Públicos, revestem as conclusões 

administrativas de significativa carga de confiança e veracidade em contraposição à 

inércia probatória do réu.

Não é possível, no entanto, falar em prejuízo ao erário, pois não 

ficou  comprovado  que  os  valores  não  tenham  sido  aplicados  aos  fins  da 

municipalidade.

Pelas razões supra, deve o ex-prefeito ser responsabilizado pela 

prática  de  conduta  ímproba  por  atentar  contra  os  princípios  da  administração 

pública, conduta demonstrada nos autos ao tipo do art. 11, caput e inciso IV, da Lei 

nº 8.429/92:

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, 

e notadamente:
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[...]

IV - negar publicidade aos atos oficiais; 

b.2) Da imputação relativa a não disponibilização das folhas 
de pagamento pessoal, no valor de R$ 2.590.289,14.

Conforme consta da fl. 36, os auditores reportam-se à seguinte 

informação: 

FATO:  Examinando  a  documentação  encaminhada  à  CGU-R/PA,  em 

23/06/2010, pela Prefeitura de Curralinho/PA referente ao exercício de 2009, foi 

constatado  que  não  foram  disponibilizadas  as  Folhas  de  Pagamento  de 

Pessoal,  com os  respectivos  nomes dos  servidores,  impossibilitando  a  sua 

efetiva análise.

Ressalte-se que foram encaminhados apenas os empenhos das respectivas 

Folhas de Pagamento, a seguir detalhados, não tendo sido apresentadas as 

ordens bancárias com a conta corrente utilizada para o pagamento não sendo 

possível comprovar o efetivo pagamento das referidas folhas:

Analisando as provas carreadas pelo MPF quanto a imputação 

em tela, constatou-se a existência dos empenhos relacionados pela Auditoria à fl. 

36, relativos à Folhas de Pagamentos de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde 

(exercício 2009).

Na  mesma  senda  da  imputação  do  tópico  anterior,  restou 

evidenciado nos autos o elemento subjetivo para a configuração do ato ímprobo que 

atenta contra os princípios da Administração Pública, previsto no artigo 11, caput e 

inciso IV, da Lei nº 8.429/92.
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No caso, houve violação ao princípio da legalidade e, mormente, 

ao princípio da publicidade, interpretado sob o viés da necessidade de transparência 

dos  atos  administrativos,  para  o  fim  de  oportunizar  o  controle  por  parte  da 

Administração e dos próprios administrados.

Forçoso, ainda, considerar ímproba a omissão porque a inércia do 

réu impede que a Administração dê cumprimento à Lei de Acesso à Informação. 

Veja-se: 

Art. 7o  O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, 

os direitos de obter: 

I – (...); 

V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive 

as relativas à sua política, organização e serviços; 

VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de 

recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e 

VII - informação relativa: 

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e 

ações  dos  órgãos  e  entidades  públicas,  bem  como  metas  e  indicadores 

propostos; 

b)  ao  resultado  de  inspeções,  auditorias,  prestações  e  tomadas  de  contas 

realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de 

contas relativas a exercícios anteriores. 

b.3) Da imputação relativa à Fracionamento de Despesas na 
aquisição de produtos:

A Inspeção  Ordinária  da  CGU  aponta  que  “Em  análise  aos 
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processos de pagamento realizados com recursos do Fundo Municipal de Saúde  

(PAB), no período de janeiro/2009 a dezembro/2009, disponibilizados à CGU-R/PA  

em Belém/PA, em 23/06/2010, foi constatada a realização de despesas por meio de  

compras  diretas  de  forma  fracionada  em  cujos  valores  totais  de  cada  item  de  

despesa ensejariam a realização de procedimento licitatório”.

A  conduta  descrita  aponta  indícios  de  direcionamento  e 

favorecimento de determinada empresa, deixando de dar publicidade e promover a 

ampla concorrência, sonegando da Administração a oportunidade de contratação de 

proposta mais vantajosa. 

O  fracionamento  de  despesas  ocorreu  mediante  dispensa  de 

licitação para aquisição de produtos da mesma natureza (higiene e limpeza), em 

curto  espaço  de  tempo,  circunstância  aferida  por  meio  das  notas  de  empenho 

007/227007 e 008/119002, emitidas em 27/02/2009 e 19/01/2009 (fls. 731 e 733), 

bem como das respectivas notas fiscais com a descrição dos produtos (fls. 732 e 

734).

A  realização  de  despesas  com  dispensa  de  licitação,  cujo 

montante ultrapassa o limite estabelecido pelo art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, 

configura fracionamento de despesa com fuga ao procedimento licitatório, fato que 

configura aplicação irregular de dinheiro público.

No caso, no entanto, não há como afirmar que houve prejuízo ao 

erário, já que não teve prova de superfaturamento ou mesmo de favorecimento do 

fornecedor. Sendo assim, a conduta se amoldaria ao previsto no artigo 11 da Lei de  

Improbidade, que, por sua vez, exige a comprovação de dolo.

Sendo reconhecido apenas dois casos de dispensa de licitação 
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indevida e de valores baixos – em 27/02/2009 R$ 5.850,00 e em 19/01/2009 R$ 

7.500,00  (fls.  731/734)  –,  sem ligação  concreta  com o  Prefeito,  não  é  possível 

concluir que tenha ocorrido por sua determinação ou até mesmo que tinha ciência 

desse tipo de procedimento.

A mera assinatura nesses caso é insuficiente, pois normalmente 

não é o Prefeito que prepara esse tipo de processo administrativo e a inobservância 

de que no mês anterior já haviam sido comprados produtos similares com dispensa 

de licitação mais se aproxima do descuido, punido a título de culpa, do que do dolo,  

que é exigido para as condutas do artigo 11 da LIA.

b.4)  Da  imputação  relativa  a  montagem  de  processos 
licitatórios, no valor total de R$ 756.969,00 (setecentos e cinquenta e seis mil, 
novecentos e sessenta e nove reais)

A Constatação em tela está noticiada no Relatório da CGU à fl. 37 

relatando irregularidades em vários processos licitatórios na modalidade Convite, 

apreendidos pela Polícia Federal.

Ocorre que os fatos narrados na inicial  e no Relatório não são 

suficientes  para  imputar  ao  réu  conduta  dolosa  ou  culposa  necessária  à 

configuração de improbidade administrativa.

Não há evidências de que o ex-prefeito sabia da inexistência ou 

irregularidade  das  empresas  participantes,  em  atividade  de  conluio,  pelo  que 

descabe sua condenação neste ponto.

Ressalte-se  que  a  participação  da  Comissão  de  Licitação  do 

irmão  do  Prefeito,  Sr.  Antônio  Pedro  Pureza  Santa  Maria,  como  Presidente  da 

_________________________________________________________________________________________________________________
_______Documento assinado digitalmente pelo(a) JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA MARIANA GARCIA CUNHA em 26/02/2018, 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 13466293900212.

                                 Pág. 14/23



 

  0  0  2  9  2  5  3  2  2  2  0  1  1  4  0  1  3  9  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

Processo N° 0029253-22.2011.4.01.3900 - 5ª VARA - BELÉM
Nº de registro e-CVD 00083.2018.00053900.2.00759/00128

Comissão de Licitação, bem como do irmão do Secretário de Obras do Município, 

Sr.  Ezequiel  da  Silva  Paula,  em  nada  influencia  na  conclusão  do  juízo, 

especialmente porque não são réus nesta demanda.

Assim  sendo,  afasto  a  imputação  como  conduta  passível  de 

condenação do réu por improbidade.

b.5) Da imputação relativa a saques efetuados sem a devida 
comprovação  de  documentação  comprobatória,  no  valor  total  de  R$ 
1.714.565,04

A anotação referente ao ponto em destaque consta da fl. 47 do 

Relatório da CGU nº 01635, nos seguintes termos:

FATO:  Em consulta  aos  extratos  bancários  do  banco  do  Brasil  S/A,  Conta 

Corrente  nº  58.046-5-PAB/MS/CURRALINHO,  da  Agência  nº  558-4,  dos 

exercícios  de  2009  e  2010,  foi  constatado  que  houve  saque  por  meio  de 

cheques, da referida conta bancária, no valor total de R$ 1.714.565,04, sem as 

devidas documentações comprobatórias que justificassem os referidos saques.

Cumpre frisar que nos referidos extratos bancários, não foi possível identificar 

se os saques são do PAB FIXO ou do PAB VARIÁVEL […].

Quanto à aludida imputação, colhe-se da defesa do réu que tal 

ponto  não  foi  especificamente  rebatido,  apresentando  argumentações  genéricas, 

desprovidas  de  suporte  probatório,  no  sentido  de  que  os  atos  praticados 

consubstanciam-se em meras irregularidades, não sendo possível qualificá-los como 

atos ímprobos.

Não  houve  a  refutação  da  veracidade  dos  fatos  narrados  na 
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petição inicial, tampouco os argumentos expendidos foram suficientes para afastar a 

pecha  de  improbidade  imputável  à  conduta  descrita.  Nesse  caso,  o  réu  sequer 

indicou em que tais recursos teriam sido usados, quanto menos fez prova de sua 

regularidade.

A ausência de comprovação da efetiva destinação dos recursos 

disponibilizados  ao  município  para  aplicação  nos  serviços  de  saúde  enseja  a 

conclusão de que incorreu o réu em conduta passível de enquadramento no caput 

do art. 10, da Lei 8.429/92:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário 

qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial,  

desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das 

entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou 

influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.

O prejuízo é no mesmo importe das verbas disponibilizadas ao 

ente  municipal,  o  que,  nos  termos  da  anotação  da  equipe  de  auditoria  (fl.  48),  

conjugada ao extrato de repasses de fl. 236, alcançou a cifra de R$ 1.714.565,04. 

Reforça-se a conduta dolosa do ex-prefeito,  haja vista que era 

este  o  ordenador  de  despesas  do  Município,  conforme  se  infere  das  notas  de 

empenho  e  demais  documentos  por  ele  assinados  nos  autos,  não  tendo  como 

admitir  que  os  sucessivos  saques  por  meio  de  cheque  tenham  passado 

despercebidos.

Pelas razões supra, deve o ex-prefeito ser responsabilizado pela 
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prática de conduta ímproba por causação de prejuízo ao erário, haja vista que a 

verba,  devidamente  repassada  pelo  Ministério  da  Saúde,  não  foi  devidamente 

destinada e gerenciada,  vez  que aplicada em desconformidade com os ditames 

legais.

b.6)  Da  imputação  relativa  à  falta  de  apresentação  de 
informações/documentos  da  movimentação  da  conta  corrente  do  Fundo 
Municipal de Saúde.

Quanto a esta imputação, relacionada no Relatório da CGU à fl. 

50 (Constatação nº 2.1.11), verifico que o Gestor apresentou extratos bancários da 

conta  bancária  municipal  relativos  a  movimentação  do  período  de  01/01/2009  a 

30/04/2010. A falta de demais documentos indicativo das despesas, em especial de 

comprovantes bancários, já foi pesada nos tópicos anteriores.

Assim  sendo,  afasto  a  imputação  como  conduta  passível  de 

condenação do réu por improbidade.

Pelo  exposto,  resta  demonstrada  a  existência  de  provas  em 

medida  suficiente  à  configuração  do  elemento  subjetivo  indispensável  à 

configuração  de  improbidade  administrativa  por  parte  do  réu  MIGUEL  PEDRO 

PUREZA SANTA MARIA, motivo pelo qual se procede abaixo à especificação das 

reprimendas aplicáveis ao caso.
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c) Das sanções

Considerando a análise das condutas, verifica-se a multiplicidade 

de atos de improbidade, ora subsumidos no art. 11, ora inseridos no art. 10 da Lei de 

improbidade. O art. 12 da Lei de Improbidade prevê as seguintes sanções para a 

prática de atos ímprobos:

Art.  12.  Independentemente  das  sanções  penais,  civis  e  administrativas  

previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade  

sujeito  às  seguintes  cominações,  que  podem  ser  aplicadas  isolada  ou  

cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: 

[...]

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou  

valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância,  

perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos,  

pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de  

contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou  

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

da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da  

função  pública,  suspensão  dos  direitos  políticos  de  três  a  cinco  anos,  

pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida  

pelo  agente  e  proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público  ou  receber  

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda  

que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo  

de três anos.

Parágrafo  único.  Na fixação das penas previstas nesta lei  o juiz levará em  

conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido  
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pelo agente.

No que tange às penas de perda de função pública, suspensão 

dos  direitos  políticos  e  proibição  de  contratação  com  o  Poder  Público  ou 

recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, com o fim de evitar 

uma  reprimenda  desproporcional,  aplicar-se-á  o  princípio  da  absorção  ou 

consunção, no qual a pena mais grave absorve a de menor gravidade. No entanto, o  

mesmo não se diz quanto à pena de multa, que será aplicada cumulativamente. 

Nesse sentido, GARCIA e ALVES ensinam:

Ante a ausência de lei específica e por ser mais genérico ao agente, deve-se  

adotar o denominado sistema da absorção, segundo qual a sanção temporal  

mais grave absorve as demais da mesma espécie. Assim, à  possibilidade de 

aplicação de tais sanções em diferentes processos deve-se correlacionar o  

entendimento de que elas poderão se sobrepor e acarretar a efetividade de  

somente uma. (...)

Igual entendimento será aplicado em sendo os diferentes atos de improbidade  

apurados no mesmo processo, o que, em termos práticos, culminará com a  

aplicação  de  uma  única  sanção  de  cada  espécie,  utilizando-se  o  órgão  

jurisdicional da maior determinação relativa (limites mínimo e máximo) prevista  

no art.  12.  neste caso,  identificada a maior reprovabilidade da conduta e o  

possível  hábito  do  agente  em  praticar  tais  ilícitos,  será  imperativa  a  

exasperação da sanção.

No  que  concerne  às  sanções  de  multa,  serão  elas  passíveis  de  aplicação  

cumulativa, consoante as delimitações estabelecidas para cada um dos feixes  

de sanções. Tal cumulatividade apresentar-se-á de forma clara sempre que os  

ilícitos forem perquiridos em processos distintos. Em sendo os ilícitos apurados  

em um único processo, será necessária a individualização da sanção relativa a  

cada um deles, chegando-se, ao final, a uma única soma pecuniária, a qual  
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será  necessariamente  exasperada  por  comportar  as  diferentes  multas  que  

integram os  feixes  de  sanções   a  que  estava  sujeito  o  agente.  (GARCIA, 

Emerson e ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 5ª Ed. rev. 

ampl. e atual., Rio de Janeiro: 2010, Ed Lúmen Júris. p. 635)

No caso em tela, verifica-se a seguinte situação:

Constatação Subsunção legal Dano ao erário (R$)
Constatação 2.1.1 Art. 11, caput e IV
Constatação 2.1.2 Art. 11, caput e IV
Constatação 2.1.3 Sem subsunção
Constatação 2.1.4 Sem subsunção
Constatação 2.1.5 Art. 10, caput e XI R$ 1.714.565,04
Constatação 2.1.11 Sem subsunção

Total dos danos comprovados R$ 1.714.565,04

Do consolidado no quadro acima decorre que não se vislumbram 

circunstâncias  outras  que  agravem  especialmente  as  condutas  do  réu,  além 

daquelas imprescindíveis à caracterização da improbidade, porém perpetradas por 

uma vez quanto aos tipos do art. 10 e duas vezes no que tange aos tipos do art. 11, 

ensejando assim a aplicação de multa individual correspondente a R$ 200.000,00 

pela conduta do art. 10 e R$ 50.000,00 pelas condutas do art. 11.

O  valor  devido  a  título  de  ressarcimento  ao  erário  (R$ 

1.714.565,04) deve ser atualizado (juros e correção monetária) de acordo com os 

índices  previstos  no  Manual  de  Cálculos  da  Justiça  Federal.  Como  os  saques 

indevidos ocorreram nos anos de 2009 e 2010, a atualização do valor total deve ser  

calculada a partir de 01/01/2011.

Em caso  de  idêntica  condenação  pelo  Tribunal  de  Contas  (da 
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União ou Município), pelos mesmos fatos, a presente sanção não será executada 

se, na fase de cumprimento de sentença, constatar-se que o requerido já adimpliu a 

condenação imposta pelo órgão de controle externo do poder legislativo (non bis in  

idem) (REsp 1135858/TO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 22/09/2009, DJe 05/10/2009).

Quanto  à  suspensão  dos  direitos  políticos,  em  função  da 

pluralidade de condutas observadas, aplica-se o disposto no art.  12, II,  da lei de 

improbidade.

No  que  respeita  à  perda  da  função  pública,  inaplicável  no 

presente caso,  por não haver  informação de que o réu esteja  no seu exercício, 

circunstância indispensável para a incidência de tal sanção.

Dito isso, e com base nas considerações já feitas, resultam as 

seguintes penas:

1. ressarcimento ao erário da integralidade do prejuízo causado, 

no valor de R$ 1.714.565,04;

2. suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 6 anos;

3. pagamento de multa civil no valor total de R$ 250.000,00;

4.  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 5 anos.

3. Dispositivo

_________________________________________________________________________________________________________________
_______Documento assinado digitalmente pelo(a) JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA MARIANA GARCIA CUNHA em 26/02/2018, 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 13466293900212.

                                 Pág. 21/23



 

  0  0  2  9  2  5  3  2  2  2  0  1  1  4  0  1  3  9  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

Processo N° 0029253-22.2011.4.01.3900 - 5ª VARA - BELÉM
Nº de registro e-CVD 00083.2018.00053900.2.00759/00128

Diante  de  todo  o  exposto,  julgo  parcialmente  procedente o 

pedido para condenar o réu Miguel Pedro Pureza Santa Maria como incurso nos 

artigos 10,  caput e XI,  e 11,  caput  e IV,  da Lei  n.º  8.429/92.  Em consequência, 

aplico-lhes as seguintes sanções, de acordo com o art. 12, incisos II e III, do referido  

diploma legal:

a)  ressarcimento  do  dano  causado  ao  erário,  no  valor  de  R$ 

1.714.565,04, a ser atualizado (juros e correção monetária) pelos índices previstos 

no Manual de Cálculos da Justiça Federal, desde a 01/01/2011, ressalvando que 

este item não será executado se comprovado a adimplemento de eventual idêntica 

condenação imposta pelo TCU;

b) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 6 (seis) anos a 

contar do trânsito em julgado;

c)  pagamento  de multa  civil,  no  valor  de  R$ 250.000,00,  com 

correção monetária a partir da prolação desta sentença e juros a partir do trânsito  

em julgado, nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal;

d)  proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público  ou  receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 5 

(cinco) anos.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Publique-se. Intimem-se.

Providencie a Secretaria a integração das fls. 02/05 aos autos.

Em caso de apresentação de recurso, intime-se a parte recorrida 
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para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, remetendo-se, oportunamente, 

os autos ao TRF-1ª Região.

Com o  trânsito  em julgado,  procedam-se  às  comunicações  de 

praxe, inscreva-se o nome do réu no Cadastro Nacional de Condenados por ato de 

Improbidade  Administrativa,  na  forma  da  Resolução  nº  44/2007,  do  Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ – e intime-se o MPF para que, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, querendo, dê início à fase de cumprimento de sentença, sob pena de 

arquivamento.

Belém-PA, 26 de fevereiro de 2018.

MARIANA GARCIA CUNHA
Juíza Federal Substituta da 5ª Vara - SJ/PA
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