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CLASSE: AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (64) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PROCURADORIA)  
  
RÉU: RONALDO JOSE NEVES TRINDADE, SANTA BARBARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME, JOSE

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA, VALDILENE DO SOCORRO DE SOUSA RODRIGUES, RIAN GARCIA LIMA  
  
 

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

Trindade, prefeito do município de Marapanim/PA; Santa Bárbara Comércio de Combustíveis Ltda., José Fernando

Rodrigues Ferreira e Valdilene do Socorro de Sousa Rodrigues, pessoa jurídica fornecedora de combustíveis ao

município e respectivos sócios-administradores; e de Rian Garcia Lima, ex-pregoeiro do município. Segundo o autor, o

Relatório de Fiscalização n. 201701289, da Controladoria-Geral da União – CGU, indicaria a ocorrência de

direcionamento e simulação de licitação para a aquisição de combustível, bem como a ausência de comprovação de

gastos de tal natureza vinculados à finalidade do FUNDEB, condutas que visariam a favorecer a empresa demandada.

Prossegue o autor mencionando a realização no ano de 2017 do processo de Dispensa de Licitação n. 7/20170105003

e o Pregão Presencial n. 01/PP2017, custeados com recursos do FUNDEB e PNATE, dos quais teria participado apenas

aquela empresa, alegadamente a única do ramo de atividade no município, diversamente do constatado pela CGU.

Dentre as evidências adotadas em apoio às imputações autorais constam a percepção de que os processos licitatórios

iniciam já com a indicação da vencedora dos certames, a incompatibilidade entre as datas em que confeccionados

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

prolação de parecer jurídico com data posterior à assinatura do contrato e diversas outras incongruências de mesma

natureza detectadas na documentação referente àquelas licitações. 
 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 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, especialmente o

destacado 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. 65123070, fls. 10/13):

 

“2.2.7. Montagem dos processos e de direcionamento da contratação referente à aquisição de

combustível, e ausência de devida comprovação da realização de gastos dessa natureza

vinculadas à finalidade do Fundeb.

Fato

Para a realização de despesas com aquisição de combustíveis durante o exercício de 2017, a

Subseção Judiciária de Castanhal-PA 
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serem custeadas por diversas fontes, incluindo o Fundeb, a Prefeitura Municipal de

Marapanim/PA formalizou processo de dispensa de licitação e processo licitatório, conforme

resumido no quadro a seguir (segue no original tabela referente às contratações, indicando a

empresa ré deste feito judicial como contratada).

Participou desses processos apenas a empresa Santa Bárbara Comércio de Combustíveis

Ltda - ME, sendo verificado as seguintes irregularidades:

a) Montagem dos processos

Foi identificada a montagem dos referidos processos de aquisição de combustível, em função

das seguintes ocorrências:

a.1) Pregão Presencial n° 01/PP2017

a.1.1) A folha numerada como 01 já registra que foi contratada a empresa Santa Bárbara

Comércio de Combustíveis Ltda — ME, o que indica que o processo foi organizado e

numerado após a contratação da empresa.

a.1.2) A ata de realização do pregão presencial está datada de 10 de abril de 2017,

entretanto, dentre os documentos de habilitação apresentados pela licitante vencedora está o

Certificado de Posto Revendedor, emitido pela Agência Nacional de Petróleo em 25 de abril

de 2017 (f1.58), ou seja, documento posterior à sessão de abertura e julgamento; posterior à

homologação, datada de 14 de abril de 2017; e posterior à assinatura do contrato, datada de

18 de abril de 2017.

a.1.3) A ata de realização do pregão presencial, embora datada de 10 de abril de 2017, já

registra que o pregoeiro adjudicou o objeto à empresa Santa Bárbara Comércio de

Combustíveis Ltda — ME no dia 11 de abril de 2017, indicando que a ata foi produzida

posteriormente ao dia 10 de abril de 2017.

a.2) Dispensa de licitação n° 7/20170105003

a.2.1) A folha numerada como 01 já informa qual foi a empresa contratada, o que indica que o

processo foi organizado e numerado após a contratação da empresa.

a.2.2) Os documentos contábeis da empresa, inseridos no processo (fls. 50 a 52), apresentam

registro na Junta comercial do Estado do Pará datado de 02 de fevereiro de 2017, ou seja,

após a ratificação da dispensa de licitação e após a assinatura do contrato, ambas ocorridas

em 12 de janeiro de 2017.

a.2.3) O parecer jurídico está datado de 10 de janeiro de 2017, entretanto, a assinatura digital

constante no documento está datada de 06 de março de 2017, ou seja, posterior à assinatura

do contrato, datada de 12 de janeiro de 2017.

a.2.4) A justificativa da contratação está datada de 11 de janeiro de 2017, entretanto, a

assinatura digital constante no documento está datada de 03 de fevereiro de 2017, ou seja,

posterior à assinatura do contrato.

a.2.5) A declaração de dispensa está datada de 11 de janeiro de 2017, entretanto, a

assinatura digital constante no documento está datada de 03 de fevereiro de 2017, ou seja,

posterior à assinatura do contrato.

a.2.6) O termo de ratificação da dispensa está datado de 12 de janeiro de 2017, entretanto, a

assinatura digital constante no documento está datada de 03 de março de 2017, ou seja,

posterior à assinatura do contrato.

a.2.7) O extrato de dispensa de licitação está datado de 12 de janeiro de 2017, entretanto, a

assinatura digital constante no documento está datada de 03 de fevereiro de 2017, ou seja,

posterior à assinatura do contrato.

a.2.8) O contrato está datado de 12 de janeiro de 2017, entretanto, a assinatura digital

constante no documento está datada de 03 de março de 2017.

(...)

b) O documento Alvará de Licença nº 006/2017, emitido pela Prefeitura Municipal de

Marapanim/PA para a empresa Santa Bárbara Comércio de Combustíveis Ltda-ME, registra

datas diferentes em cada um dos processos em que foi apresentada, comprometendo sua

legitimidade.

(...)
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c) Direcionamento da contratação da empresa Santa Bárbara Comércio de Combustíveis

Ltda-ME por dispensa de licitação.

O art. 26, III, da Lei 8.666/93, estabelece que o processo de dispensa de licitação deve ser

instruído com a razão da escolha do fornecedor e justificativa do preço de contratação. No

processo de dispensa de licitação nº 7/20170105003, o Secretário Municipal de Educação de

Marapanim/PA à época, antes de solicitar a contratação por dispensa de licitação de empresa

para fornecimento de combustível, efetuou cotação de preços apenas com a empresa Santa

Bárbara (...), alegando ser o “único posto de combustível presente na cidade” (fl. 02) e, para

justificar a contratação pelo preço constante em sua proposta, incluiu no processo

levantamento de preços que teria sido efetuado no sistema da Agência Nacional de Petróleo –

ANP.

Não consta no processo pesquisa de preços com outras empresas realizadas pelo

Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Marapanim/PA.

Entretanto, verificou-se que o município possui outro posto de combustível (Mar e Onda

Comércio de Combustíveis e Lubrificantes LTDA, CNPJ nº 16.895.032/0001-32), com o qual

não houve cotação de preços, indicando possível direcionamento da contratação para a

empresa Santa Bárbara Comércio de Combustíveis Ltda-ME.

d) Comprovação de despesa por meio de nota fiscal que não individualiza os veículos

abastecidos, inviabilizando verificar a conformidade dos gastos e possibilitando gastos

indevidos com recursos do Fundeb.

(...)

Diante do fato, foi solicitada a apresentação dos controles de abastecimento de veículos

custeados com recursos do Fundeb, sendo apresentadas apenas guias de requisição de

combustível emitidas pela Prefeitura, sendo que em nenhuma delas consta a assinatura do

vendedor atestando o efetivo fornecimento de combustível aos veículos declarados nas guias.

Dessa forma, tais guias também não comprovam a efetiva realização dos gastos aos veículos

informados.

(...)

Acrescente-se que foi verificado que uma das notas fiscais apresentadas pela empresa Santa

Bárbara (...) (nota fiscal nº 1.363, de 10 de maio de 2017, no valor total de R$ 45.997,38)

contém também gastos com gasolina que não se referem ao Fundeb, da ordem de R$

3.909,22, e que não foram pagos com recursos do Fundo. Ou seja, a empresa está emitindo

uma mesma nota fiscal contendo gastos de diversas fontes de recursos, sem detalhar os

veículos abastecidos, dificultando o devido controle do gasto.

 

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

administração municipal às constatações listadas acima (doc. 65123070, fl. 15):

“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 de "erros classificados como formalidades legais", os fatos narrados não

são apenas erros formais, visto que indicam fraude ao processo licitatório e de dispensa de

licitação, de irregularidade documental e de direcionamento da contratação, ocorrências que

não foram justificadas/contestadas e que podem configurar as situações ensejadoras dos

crimes previstos na Lei n° 8.666/93”.

 

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 atuação concertada de agentes públicos e

particulares visando a conferir aparência de legitimidade a licitações em verdade fraudadas, com direcionamento dos

respectivos objetos e, por conseguinte, com causação presumida de prejuízo aos cofres públicos.
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Ainda em conformidade com aqueles elementos, possível concluir pela existência de indícios suficientes

a sustentar, ao menos em uma análise preliminar, a participação dos implicados nas supostas irregularidades objeto

deste feito, uma vez que se está a tratar do prefeito municipal, chefe maior da administração local, detentor da

prerrogativa de ditar a última palavra nos assuntos de interesse do ente por ele gerido e, especificamente no que

respeita às licitações referidas no relatório de fiscalização da CGU, autoridade que chancelou o resultado dos certames

e firmou o contrato com a vencedora; o mesmo se diga em relação ao implicado exercente da função de pregoeiro

municipal, haja vista as aparentes inconformidades em grande medida dizerem respeito a atos praticados ao longo da

tramitação dos processos licitatórios; e por fim, o entendimento deverá ser estendido também em relação aos implicados

restantes, uma vez que se trata da pessoa jurídica e respectivos administradores que, em tese, teriam se locupletado do

resultado econômico 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

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.

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)           

 

Não obstante se tenha como caracterizada hipótese de indisponibilidade cautelar de bens dos

demandados, necessário ponderação acerca da expressão econômica da medida, de forma a se construir resposta que

melhor reflita solução condizente com a narrativa disposta na inicial, os elementos de convicção até o momento juntados

aos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para o caso em análise. 
  
Conforme consta dos pedidos autorais, pretende-se a indisponibilidade de bens dos requeridos até o

montante de R$ 1.943.583,21, resultado da soma dos valores integrais dos dois contratos tidos como resultantes de

processos licitatórios irregulares, pretensão que, dada a desautorização do enriquecimento sem causa pelo

ordenamento jurídico, funda-se implicitamente no entendimento de que a totalidade das verbas públicas utilizadas
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naquelas contratações foi desviada de sua finalidade legítima, conclusão que não encontra respaldo na narrativa

disposta na inicial e respectivos elementos de convicção, além de constituir hipótese sem amparo no que ordinariamente

ocorre em casos da espécie. 
  
Com efeito, o elemento fundamental a embasar a narrativa autoral é o relatório de fiscalização

elaborado pela CGU, de cujo conteúdo, parte dele reproduzido acima, constam indicações de que houve dispensa

irregular de licitação em um caso e direcionamento do objeto da contratação a empresa específica em outro, ocorrências

que, em sendo efetivamente comprovadas, denotariam prejuízo presumido aos cofres públicos, em montante a ser

definido oportunamente, não detendo o condão, no entanto, de autorizar a determinação de restituição da integralidade

daquelas verbas, principalmente porque, frise-se, não se vislumbra das anotações daquele órgão de controle afirmação

no sentido da inocorrência das contratações ou do não fornecimento em nenhuma medida dos objetos contratados. 
  
Importa salientar ainda que o fato de tratar-se de contratação para o fornecimento de combustíveis

aparentemente destinados a todas (ou ao menos a diversas) as secretarias do município e para todo o ano de 2017

autoriza concluir que eventual desvio da integralidade dos recursos e a consequente paralisação total de diversos

serviços prestados à população ocasionaria o caos na municipalidade em questão, chamando a atenção dos órgãos

governamentais e das instituições da sociedade civil para a situação, modo de agir não condizente com o

ordinariamente observado em casos da espécie. 
  
Assim, dada a ausência de delimitação ao menos aproximada dos supostos prejuízos infligidos aos

cofres públicos e a inadequação da utilização do montante integral dos recursos como parâmetro para tal finalidade,

consoante as razões antes mencionadas, entendo razoável e proporcional aos fatos narrados na peça de ingresso e

respectivos elementos embasadores, conjugada à gravidade das condutas atribuídas aos requeridos, a determinação da

constrição de 10% do montante pretendido pelo autor, percentual obviamente sujeito a posterior modificação, para mais,

para menos ou, até mesmo, eventual dispensa, a depender da atividade probatória das partes da demanda. 
  
Ante o exposto, acolho parcialmente o pedido liminar disposto na petição inicial, decretando a

indisponibilidade dos bens dos requeridos, até o montante de R$ 194.358,32 (cento e noventa e quatro mil,

trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), 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) em primeiro lugar, o bloqueio de valores depositados em contas bancárias titularizadas pelos

demandados, por meio do BACEN-JUD; e, somente caso não alcançado o montante total a ser indisponibilizado: 
  

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

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

demandados;              
                         
                       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, 9 de julho de 2019. 
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