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PROCESSO: 1003123-82.2019.4.01.3904 
CLASSE: AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (64) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PROCURADORIA)  
  
RÉU: RONALDO JOSE NEVES TRINDADE, INVICTA SERVICOS EIRELI - ME, LUIZ OTAVIO MELO DA CUNHA,

RUBEM MARIVALDO MARQUES DE ARAUJO, TEREZINHA ALVES FERNANDES, PAULO SULLIVAN ARAUJO DA

GAMA ALVES, MARCOS ANTONIO CASTRO PROTASIO  
  
 

DECISÃO 
O Ministério Público Federal pretende a indisponibilidade cautelar dos bens de Ronaldo José Neves

Trindade, Terezinha Alves Fernandes e Paulo Sullivan Araújo da Gama Alves, prefeito e vereadores do município

de Marapanim/PA, respectivamente; Invicta Serviços Eireli – ME, Luiz Otávio Melo da Cunha e Rubem Marivaldo

Marques de Araújo, pessoa jurídica contratada para prestação de serviço de transporte àquele município e respectivos

proprietário e representante legal; e de Marcos Antonio Castro Protásio, morador local. Segundo o autor, o Relatório

de Fiscalização n. 201701289, da Controladoria-Geral da União – CGU, aponta a ocorrência de irregularidades no

Pregão Presencial n. 004/2017, instaurado para a contratação de prestadora de serviço de transporte escolar, custeado

com recursos do FUNDEB  e do Fundo Municipal de Educação, ensejando a caracterização da conduta dos

demandados como improbidade administrativa por causação de prejuízo ao erário e atentado aos princípios regentes da

atuação pública. Ainda nos termos da narrativa autoral, o apuratório acima referido reuniria diversos indicativos de que a

licitação sequer se dera na realidade, como se inferiria da incompatibilidade entre as datas em que confeccionados

determinados documentos pertinentes aos licitantes e aquela em que alegadamente ocorrera a seleção pública, da

inexistência de assinaturas dos membros da equipe de licitação e dos supostos licitantes, da exiguidade do número de

participantes ante a quantidade de trechos ofertados e da hegemonia da pessoa jurídica acima referida tanto no que

respeita à apresentação de proposta para todos os trechos quanto no que tange a ter-se sagrado vencedora em relação

a todos eles (29 no total). 

 Fundamento e decido.   
                         A natureza jurídica da indisponibilidade de bens, providência liminar requerida e com assento na Lei de

Improbidade Administrativa, é nitidamente acautelatória, considerando que busca apenas resguardar o resultado prático

de eventual ressarcimento ao erário, reclamando para a sua adoção a existência de indícios capazes de indicar a

ocorrência, em tese e ao menos em princípio, de irregularidade tipificada naquele diploma legal.          
                        No caso ora tratado, observa-se que estão presentes os requisitos para a medida acautelatória, pois

decorre dos autos fartos indícios da prática de atos de improbidade administrativa em tese passíveis de tipificação nos

artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, conforme se infere dos documentos que instruem a petição inicial, alguns dos

quais referidos abaixo.

O Relatório de Fiscalização da CGU antes mencionado, resultado de pesquisa de campo efetuada no

período de 24 a 28 de julho de 2017 no município de Marapanim/PA, para a verificação da regularidade da aplicação de

recursos do FUNDEB naquela municipalidade, apontou as irregularidades resumidas a seguir, nos pontos que dizem

respeito à situação narrada na petição inicial (doc. 64520227, fls. 15/16 e 64520231, fls. 1/4):

 

“2.2.8. Montagem do processo licitatório de serviço de transporte escolar e adjudicação do

objeto em desconformidade com os critérios estabelecidos no edital e na legislação, com

favorecimento às empresas contratadas.

Subseção Judiciária de Castanhal-PA 
Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Castanhal-PA
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Fato

Para a realização de despesas com serviço de transporte escolar durante o exercício de 2017,

a serem custeadas por diversas fontes, incluindo o Fundeb, a Prefeitura Municipal de

Marapanim/PA realizou o processo licitatório Pregão Presencial n° 004/PP2017, cujo edital

definiu 31 itens/roteiros a serem licitados, sendo 29 itens/roteiros referentes a transporte

rodoviário e dois itens/roteiros referentes a transporte fluvial.

O edital foi publicado no Diário Oficial da União em 15 de maio de 2017, tendo participado do

certame apenas duas empresas. A empresa Mequias da Silva Maia (CNPJ n°

27.445.375/0001-11) apresentou proposta somente para os dois itens referentes a transporte

fluvial, vencendo a licitação para esses itens. A empresa Invicta Serviços Eirele-ME (CNPJ

23.569.499/0001-58) apresentou proposta de preços para todos os 31 itens do edital e venceu

os 29 itens referentes a transporte rodoviário, para os quais foi a única concorrente.

Em análise ao processo verificaram-se as seguintes irregularidades:

a) Montagem do processo licitatório.

Foi identificada a montagem do processo, em função das seguintes ocorrências:

a.1) A folha numerada com o número 01 já informa quais foram as duas empresas

contratadas em decorrência do processo licitatório, o que evidencia que o processo foi

organizado e numerado após a contratação das empresas.

a.2) A ata de realização do pregão presencial está datada de 26 de maio de 2017, entretanto,

dentre os documentos apresentados pela empresa Invicta Serviços Eirele-ME, juntamente

com sua proposta de preços, está o certificado de registro e licenciamento de veículo, datado

de 09 de junho de 2017 (fl. 263), ou seja, documento posterior à sessão de abertura e

julgamento; posterior à homologação, datada de 30 de maio de 2017; e posterior às

assinaturas dos contratos, datadas de 01 de junho de 2017; o que também evidencia que o

processo foi formalizado somente após a contratação das empresas.

(...)

b) Ausência de cumprimento das exigências de habilitação estabelecidas em edital pela

empresa Mequias da Silva Maia, vencedora do certame para transporte fluvial.

O item 10.1.15 do edital exige como condição de habilitação a apresentação de no mínimo 1

(um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou

privado, para as quais o proponente tenha prestado serviços de característica semelhantes às

do objeto da licitação, comprovando boa qualidade dos serviços prestados. Entretanto, a

empresa Mequias da Silva Maia não apresentou atestado de capacidade técnica e ainda

assim foram adjudicadas à empresa os itens 30 e 31 da licitação e assinado o contrato em 01

de junho de 2017.

Ressalte-se que a empresa iniciou suas atividades apenas em 03 de abril de 2017, ou seja,

no mês anterior à reunião de abertura do processo licitatório, o que torna improvável a

empresa possuir atestado de capacidade técnica, em função do reduzido lapso temporal entre

as ocorrências.

(...)

d) Descumprimento pela empresa Invicta Serviços Eirele-ME das obrigações estabelecidas

pelo edital para assinatura do contrato, indicando favorecimento à empresa.

No que se refere aos itens licitados para transporte rodoviário, o item 13.4 do edital

estabelecia que no ato da assinatura do contrato a empresa vencedora do certame deveria

comprovar possuir motoristas com curso especializado para condutores de transporte escolar.

(...)

Especificamente quanto aos veículos, o referido item 13.4 do edital exigia a apresentação dos

seguintes documentos na assinatura do contrato:

- Laudo Técnico de vistoria realizado em Centro de Inspeção Veicular e assinado por

Engenheiro Mecânico, atestando que o veículo está apto para o transporte de escolares (...);

- Laudo técnico de vistoria emitido pelo DETRAN/PA (CRVA), corno condição para a

prestação de serviço, às expensas do licitante vencedor/contratado e deverá ser renovado a

cada 6 (seis) meses; e
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- Cópia da apólice de seguro do veículo, que contemple a cobertura das seguintes

indenizações e cujos valores mínimos deverão ser os seguintes: (...)

Entretanto, nos autos do processo licitatório não constava a apresentação desses

documentos pela empresa Invicta Serviços Eirele-ME, constando apenas os contratos

assinados entre as partes. Dessa forma, foi solicitado que a Prefeitura apresentasse a referida

documentação da empresa contratada, de que trata item 13.4 do edital.

A Prefeitura não apresentou a documentação, encaminhando em seu lugar o denominado

processo administrativo n° 31052017-01-E, no qual consta solicitação da empresa, datada de

31 de maio de 2017, para que fosse dispensada da apresentação dos documentos elencados

no item 13.4 do edital. A solicitação da empresa foi submetida ao Prefeito que, em despacho

datado de 01 de junho de 2017, autorizou a continuidade do processo e celebração do

contrato.

(...)

e) Assinatura de contrato com conteúdo diferente do constante na minuta do edital, havendo

exclusão de cláusulas que estabeleciam obrigações às empresas contratadas, indicando

favorecimento às empresas.

(...)

f) Subcontratação do objeto da licitação pela empresa Invicta Serviços Eirele-ME sem

previsão no edital e no contrato.

Em análise aos documentos referentes ao licenciamento dos 28 veículos de transporte

rodoviário declarados pela empresa Invicta Serviços Eirele-ME, vencedora do certame para

esses itens, verifica-se que todos os veículos pertencem à empresa Transkalledy Transporte

Ltda-EPP (CNPJ 03.861.897/0001-36). (...)

Acrescente-se que a empresa vencedora não dispunha de capacidade técnico-operacional

para a execução do objeto licitado, visto que o único atestado de capacidade técnica

apresentado pela empresa, referente a serviços de transporte rodoviário, foi fornecido pela

própria empresa Transkalledy Transporte Ltda-EPP, que possui vinculação contratual com a

empresa Invicta Serviços Eirele-ME e interesse direto na sua contratação. Ademais, em

consulta à Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, verifica-se que no período de 01 de

janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2016 a empresa Invicta Serviços Eirele-ME não possuía

qualquer empregado declarado”.

 

O mesmo órgão de controle assim se manifestou, após a análise das justificativas apresentadas pela

administração municipal às constatações listadas acima (doc. 64520231, fl. 4):

“A Prefeitura Municipal de Marapanim/PA não diverge dos fatos relatados, informando que

será realizada sindicância para apurar os eventos e que, posteriormente, será instaurado

processo administrativo disciplinar. Dessa forma, considerando que não foram contestados os

fatos relatados, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no

campo ‘fato’.

Cabe ressaltar que embora a Prefeitura afirme em sua manifestação que os fatos apontados

se tratam apenas “erros classificados como formalidades legais”, os fatos narrados não são

apenas erros formais, visto que caracterizam de fraude ao processo licitatório e de

favorecimento às empresas contratadas, ocorrências que não foram justificadas/contestadas e

que podem configurar as situações ensejadoras dos crimes previstos na Lei nº 8.666/93”.

 

Ainda em reforço às constatações apresentadas pela CGU e com o objetivo de elucidar os possíveis

responsáveis por aquelas supostas irregularidades, importa destacar trechos de depoimentos prestados à Polícia

Federal e de comunicações registradas junto ao Ministério Público Federal.

Roberto Jone Alves da Silva declarou o seguinte quando de seu comparecimento à Polícia Federal

(doc. 64535581, fls. 3/5):

 

“Inquirido(a) a respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE, o declarante trabalha com transporte

escolar desde 2008, no município de Marapanim/PA, possuindo 02 ônibus; QUE, em
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fevereiro/2017, um indivíduo conhecido como REGINALDO propôs alugar um de seus ônibus

por R$ 2.000,00/mês e as despesas seriam por conta dele; QUE, o declarante fechou acordo

verbal e alugou seu ônibus para REGINALDO que utilizaria no transporte escolar do município

de Marapanim/PA; QUE, seu ônibus trabalhou de fevereiro a julho/2017, sem que o

declarante recebesse nenhum centavo; QUE, em julho/2017, REGINALDO informou ao

declarante que teria comprado seu ônibus e estava desfazendo o acordo; QUE, quando as

aulas encerram devido às férias, o declarante, junto com outros proprietários de ônibus que

estavam alugados para o transporte escolar da prefeitura e que, não tinham recebido seu

pagamento, se reuniram com o prefeito RONALDO JOSÉ NEVES TRINDADE para resolver a

situação e pleitear o pagamento que estava atrasado desde o inicio do ano; QUE, ao final da

reunião, ficou decidido que a prefeitura assumiria o todo débito e iria liberar um vale de R$

1.000,00 (um mil reais) e quem estivesse precisando de peças para seus ônibus deveria se

dirigir até a EQUIPADORA BRASIL, localizada em Castanhal/PA, para pegar o orçamento e

aguardaria a Secretária de Finanças AURÉLIA liberar; QUE, ficou decidido também que o

chefe do transporte da prefeitura MARCÃO iria designar uma nova rota para o declarante;

(...)QUE, em agosto/2017, quando o declarante retornou para trabalhar no transporte escolar,

procurou MARCÃO para saber qual seria sua nova rota; QUE, MARCÃO falou que o prefeito

ainda não tinha liberado nenhuma rota para o declarante; QUE, em setembro/2017, o

declarante pediu para seu cunhado e sócio LACERDA que procurasse MARCÃO para saber

se já tinha uma nova rota; QUE, MARCÃO falou ao seu cunhado LACERDA que havia uma

rota que "pertencia a vereadora TEREZONA", mas que LACERDA deveria procurar

pessoalmente a referida vereadora, porquê tinha que "DAR R$ 1.000,00 (um mil reais) PARA

ELA"; QUE, o declarante junto com LACERDA procurou a vereadora TEREZONA na casa

dela; (...) QUE, a vereadora falou para LACERDA voltar e acertar com o MARCÃO, pois o que

ele acertasse estaria feito; QUE, MARCÃO acertou com seu cunhado LACERDA que a

prefeitura pagaria R$ 6.000,00 (seis mil reais) pela rota COMUNIDADE NOVO

HORIZONTE/DISTRITO DE MARUDÁ (Escola Eliofá) e vice-versa, cujo valor seria dividido da

seguinte forma: R$ 1.000,00 seria a parte da vereadora; R$ 1.200,00 seria o salário do

motorista; R$ 300,00 seria imposto e R$ 3.500,00 seria a parte do declarante para

manutenção e honorários referente ao aluguel do ônibus; QUE, durante os meses de

setembro a novembro/2017, o ônibus do declarante percorreu normalmente sua rota, mas a

prefeitura somente depositava na conta n° 5532213, agência 0052-00, BANPARÃ/Marituba

que pertencia ao seu cunhado DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO LACERDA DA SILVA a

quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), eis que os valores referente ao salário do

motorista, impostos e a propina cobrada pela vereadora ficavam retidos; QUE, em 2018, no

primeiro semestre, o ônibus do declarante ficou parado por falta de acordo com a vereadora

TEREZONA, eis que a vereadora queria que o ônibus ficasse a sua disposição 07 dias por

semana para transportar seus eleitores para os balneários nos finais de semana; QUE, em

agosto/2018, MARCÃO fez uma proposta para adquirir o ônibus do declarante; QUE,

MARCÃO pagaria R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 15 (quinze) parcelas de R$ 2.000,00

(dois mil reais) mensais, mas se a parcela atrasasse mais de 10 dias o negócio estaria

desfeito; QUE, MARCÃO manteve o ônibus circulando na mesma rota que "PERTENCIA A

VEREADORA TEREZONA", mas por sua conta; QUE, antes do final de agosto/2018,

MARCÃO desfez a negociação e devolveu o ônibus que continuaria na rota da vereadora;

QUE, MARCÃO acertou novamente com seu cunhado LACERDA que a prefeitura repassaria

R$ 6.000,00, sendo R$ 1.000,00 de propina da vereadora, R$ 1.200,00 do motorista, R$

300,00 de imposto e R$ 3.500,00 seus honorários, que seriam depositados na mesma conta

do BANPARÁ; (...) QUE, todo combustível utilizado em seu ônibus para fazer o transporte

escolar desde 2017, era fornecido pela prefeitura, através da secretária de finanças AURÉLIA

MONTEIRO DE MORAES CARRILLO, por meio de requisição”.

 

Renato José Morais Lobo fez o seguinte relato no Ministério Público Federal (doc. 64553559, fls. 10/11):

“QUE vem complementar representação que já tramita neste MPF, acerca de irregularidades
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na execução do PNATE no Município de Marapanim; QUE em janeiro de 2017 foi procurado

pela vereadora Sra. Tereza Fernandes, conhecida como "Terezona", para trabalhar como

motorista contratado pelo mencionado programa federal, contudo, deveria ser descontado o

valor de 2 mil reais mensalmente do valor contratado total (6 mil) para ser entregue à própria

vereadora; QUE após três semanas desistiu da contratação em razão de ser insustentável

financeiramente (em razão do valor alto a ser descontado) e passou a receber valores

parcelados, posteriormente, pelos serviços prestados; QUE os valores foram depositados em

sua conta pela empresa Invicta; QUE o ônibus escolar do declarante era abastecido pela

própria prefeitura, na presença do Sr. Marcos Protásio ("Marcão"), chefe de transportes, e

depois o valor de combustível era descontado do valor a ser recebido pela prestação do

serviço; QUE em agosto de 2017 foi novamente procurado para trabalhar, dessa vez por

Marcos; QUE do valor total do contrato (6 mil/mês), deveria entregar 500 reais mensalmente

ao próprio Marcos; QUE isso aconteceu durante 5 meses (de setembro de 2017 a janeiro de

2018), sendo entregue em espécie em 4 meses e em uma oportunidade depositado na conta

de "Marcão" (Banpará, ag. 080, c/c 491163-6, CPF 355.644.402-00), salvo engano, em janeiro

de 2018; QUE em março de 2018, na volta às aulas, Marcão procurou novamente o

declarante oferecendo o mesmo serviço, contudo, só trabalhou por um mês, pois o prefeito

determinou sua dispensa por achar que era indicação de um vereador adversário político”.

 

Deibson Rubens Oeiras Freire declarou em depoimento à Polícia Federal (doc. 64553559, fl. 23):

“QUE, o declarante possui um ônibus que teria sido alugado para prefeitura em 2018; QUE,

no início de 2018, o declarante foi procurado por MARCÃO, chefe do transporte da prefeitura

e fiscal do contrato, que ofereceu duas rotas para transportar alunos da rede pública, mas o

declarante teria que repassar o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por rota para o mesmo;

QUE, MARCÃO controla a frequência dos motoristas que assinam a frequência na escola,

com as diretoras, mas os contratos estão em nome de uma empresa que recebe os valores

referente aos transportes; (...) QUE, recebia os valores em sua conta corrente, mas não sabe

quem depositava; QUE, sempre repassava os valores para MARCÃO em dinheiro; QUE, o

declarante perdeu o contrato porquê deixou de receber da empresa e deixou de repassar os

valores da propina para MARCÃO”.

 

Felipe Monteiro Freire declarou em oitiva realizada no Ministério Público Federal (doc. 64553559, fl. 25):

“QUE foi procurado pelo prefeito de Marapanim, Sr. Ronaldo Trindade, para fazer o transporte

escolar (rotas Caputeua km 5 e Vila Maú); QUE o valor total mensal do contrato era de 5.500

reais, contudo, era descontado o valor de combustível que a própria prefeitura forncecia no

Posto Santa Bárbara, na presença do chefe de transportes "Marcão"; QUE começou a prestar

serviços em janeiro de 2017 e terminou em maio de 2018, porém, até hoje não recebeu todos

os valores devidos; QUE a Sra. Regiane, tesoureira da Secretaria de Finanças, assumiu que o

declarante possui crédito de R$ 7.989,00 ainda não pagos (as capturas de tela da conversa

via whatsapp serão juntadas em representação posterior); QUE em fevereiro de 2018,

aconteceu uma reunião entre os motoristas e um representante da empresa de fachada

vencedora do pregão (Invicta), ocorrida no Nativus Bar e Restaurante (Marapanim/PA) para

tratar dos valores atrasados; QUE o representante informou que as dívidas com os motoristas

seriam quitadas a partir do novo pregão que iria acontecer naquele mesmo ano; QUE o

declarante não conhecia ninguém da empresa Invicta; QUE a frequência dos motoristas era

controlada pela direção das escolas; QUE o último pagamento realizado foi em outubro de

2018 por meio de combustível; QUE os extratos bancários do declarante serão juntados em

nova representação posteriormente”.

 

Por fim, transcrevem-se trechos das declarações prestadas por Marcos Roberto Mesquita de Souza à

Polícia Federal (doc. 64553559, fl. 34):

“QUE, está prestando a presente declaração de livre e espontânea vontade; QUE, é mais

conhecido pela alcunha de “SALSICHA”; QUE, no início de 2018, com o ônibus placa JTH-
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4807, de sua responsabilidade, passou a fazer a rota do transporte escolar de Marapanim, no

trecho Marudá/Novo Horizonte (Colégio Eliofar), em substituição ao ônibus do Roberto Jone,

por determinação da vereadora TEREZONA, então “detentora” dessa linha; QUE para

executar tal percurso teve seu ônibus contratado e indicado pela própria vereadora

TEREZONA, sob a condição de repassar R$ 1.000,00 (um mil reais) do valor total recebido,

que seria de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais); QUE, o valor de R$ 1.000,00 (um mil

reais) era pago em espécie a vereadora TEREZONA”.

 

O quadro resultante dos elementos destacados acima oferece o conjunto indiciário mínimo exigido para

a concessão da medida liminar pretendida pelo autor, uma vez que sugere a existência de esquema destinado a gerar

vantagens ilícitas a agentes públicos e aliados, decorrentes da contratação de prestadores de serviço de transporte

escolar mediante a cobrança de propina, além de indicar a possibilidade de dupla oneração dos cofres públicos,

considerando que os mesmos serviços deveriam ter sido prestados por empresa vencedora de licitação com tal

finalidade, a qual, inclusive, teria supostamente recebido os recursos correspondentes ao contrato.

Ainda em conformidade com aqueles elementos, possível concluir pela existência de indícios suficientes

a sustentar, ao menos em uma análise preliminar, a participação dos agentes públicos e do cidadão pessoa física não

ligado à empresa contratada nas supostas irregularidades objeto desta demanda.

Deveras, Ronaldo José, na condição de prefeito municipal, além de presumivelmente deter a última

palavra em assuntos de grande vulto relacionado às finanças municipais, consta como tendo atuado diretamente para a

continuidade do noticiado esquema, diligenciando para a realização dos pagamentos irregulares, além de intervir para a

relevação de inconsistências referentes à empresa contratada para a prestação dos serviços de transporte.   

Também em relação à demandada Terezinha Alves, vereadora, constam diversas indicações de que

atuaria na manutenção de diversas linhas do serviço de transporte escolar, determinando a escolha dos contratados e

cobrando propina dos prestadores como condição para o desempenho da atividade, consoante consta de diversos dos

depoimentos trazidos nos autos.

Quanto ao demandado Paulo Sullivan, também vereador do município de Marapanim, embora não

tenha sido mencionado nas declarações dos informantes ouvidos até o momento, colhem-se indícios de sua

participação no multimencionado esquema no fato de a ele terem sido destinadas duas rotas do serviço de transporte

que deveria ser prestada pela empresa supostamente contratada para a tarefa (rotas 11 e 12), nos termos dispostos na

narrativa autoral, corroborada pelos diversos documentos referentes a supostas requisições de abastecimento de

combustível, emitidas em seu benefício pela prefeitura local.

Quanto ao demandado Marcos Antonio, primo da vereadora Terezinha, mencionado nos depoimentos

supramencionados como “Marcão”, tratar-se-ia do suposto responsável pela articulação direta com os executores dos

serviços de transporte irregular, o qual realizaria o controle e distribuição das rotas, em consonância com as orientações

recebidas de sua prima.

No que diz respeito aos demais demandados, justifica-se o acatamento da medida cautelar em desfavor

dos mesmos em razão de tratar-se da empresa contratada para a realização do serviço de transporte escolar e que

supostamente não o teria feito, embora conste tenha sido destinatária dos recursos respectivos (Invicta Transportes),

bem como por se estar a referir ao proprietário (Luiz Otávio) e representante legal da empresa na contratação

questionada (Rubem Marivaldo, cf. doc. 64544084, fls. 3/4), o que permite imputar-lhes a condição ao menos de

beneficiários das noticiadas irregularidades.

Não obstante o acatamento do pedido liminar do autor, cumpre salientar uma vez mais que o decreto de

indisponibilidade de bens dos requeridos nas ações de improbidade administrativa é medida tomada em razão da

necessidade de se resguardar a efetividade do processo no caso de reconhecimento de eventual obrigação de ressarcir

o erário público lesado, não constituindo, obviamente, juízo peremptório acerca da efetiva ocorrência dos ilícitos

alegados e não configurando medida desarrazoada, até porque não se vislumbra prejuízo imediato aos réus, que podem

requerer o desbloqueio dos bens indispensáveis à sua manutenção e até eventual alienação, desde que tal ato não lhes

reduza à insolvência.

De outra banda, existe nítido receio de dano caso o provimento judicial liminar não seja acolhido, dada a

possibilidade de ao final do processo nada mais ser encontrado para reparar os danos causados ao erário. Assim, nas

ações de improbidade administrativa com escopo ressarcitório alguns princípios processuais podem ser mitigados para

possibilitar o próprio escopo da ação, mesmo porque não dispõem de caráter absoluto. Reforça-se, outrossim, que a
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medida poderá ser revista a qualquer momento por este juízo, até mesmo por iniciativa própria, desde que sobrevenha

qualquer circunstância capaz de demonstrar sua desnecessidade.

Por fim, impende registrar que o entendimento adotado nesta decisão encontra respaldo na

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como ilustrado pelo julgado destacado abaixo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

INDISPONIBILIDADE DE BENS. COMPROVAÇÃO DE EFETIVA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE. 
PRECEDENTES. 1. No acórdão recorrido, entendeu-se estar o decreto de indisponibilidade de bens condicionado à

"demonstração de atos concretos de dilapidação do patrimônio ou de ocultação de bens por parte do autor do ato de

improbidade", tendo em vista que "o perigo da demora, assim, não pode ser presumido". 2. Não se conhece da parte do

recurso da União em que articulada ofensa ao art. 37, § 4º da CF/88, tendo em vista que compete ao Supremo Tribunal

Federal o exame de afronta a dispositivo da Constituição da República, nos termos do seu art. 102, III, "a". 3. No mais, a

Primeira Seção do STJ, no REsp 1.319.515/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Mauro

Campbell, DJe 21.9.2012, firmou a orientação de que a decretação de indisponibilidade de bens não se condiciona à

comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto tal medida consiste em "tutela de evidência,

uma vez que o periculum in mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos

fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade". 4. No específico caso dos autos, o

próprio acórdão recorrido assentou estar reconhecida a "forte possibilidade de existência de ato de improbidade

administrativa praticado pelos ora recorrentes", de sorte que está atendido o requisito do fumus boni iuris, suficiente

para a decretação da medida de constrição. 5. Violação dos arts. 7º e 16 da Lei 8.429/92 reconhecida. 6. Recurso

Especial da União parcialmente conhecido e provido. (REsp 1339967; Relator Ministro HERMAN BENJAMIN (1132);

Segunda Turma; Data da Publicação/Fonte: DJe 25/09/2013; Data do Julgamento: 03/09/2013)           

  
Quanto ao valor a ser indisponibilizado, deverá ser observado o montante das verbas públicas por ora

reputadas carentes de comprovação de correto destino, na conformidade do requerido pelo autor na peça de ingresso e

corroborado pelo documento informador do objeto e do vencedor da licitação em questão (doc. 64538076, fl. 55). 
Ante o exposto, acolho o pedido liminar disposto na petição inicial, decretando a indisponibilidade

dos bens dos requeridos, no montante de R$ 1.505.088,20, o que faço com fulcro no art. 37, § 4º da Constituição

Federal e art. 7º, parágrafo único da Lei 8.429/92, constrição que deverá remanescer até posterior deliberação ou a

prolação de decisão final nestes autos. Para a operacionalização da medida ora concedida, determina-se a adoção das

seguintes providências: 
  

                       i) o bloqueio, via RENAJUD, de transferências dos veículos automotores cadastrados em nome dos

requeridos;                 
  
                       ii) a utilização do sistema CNIB para registro da indisponibilidade dos bens imóveis em nome dos

demandados;           
   
                       iii) o bloqueio de valores depositados em contas bancárias titularizadas pelos demandados, por meio do

BACEN-JUD. 
  

                        Após a comprovação da efetivação das medidas, notifiquem-se os requeridos, para apresentarem

manifestações por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 17, § 7º, da Lei nº 8.429/1992.       

                                     
  
CASTANHAL, 5 de julho de 2019. 
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