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Subseção Judiciária de Santarém-PA 
2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Santarém-PA

PROCESSO: 1000475-72.2018.4.01.3902
CLASSE: AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (64)
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
 
RÉU: JOSE ROBERTO SACRAMENTO PANTOJA, MARIA DE FATIMA SOUSA LIMA, EDNEA DO NASCIMENTO
CARVALHO, CRISELIDIA RODRIGUES DA SILVEIRA, SEBASTIAO REDEMACKER RODRIGUES DA SILVEIRA, LUCAS
AGUIAR DA SILVEIRA, PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA - EPP,
LEONALDO BATISTA PINHO, JOSE ZENOBIO DE ARAUJO SEVERIANO, EFICIENCY COMERCIO E SERVICOS DE
PAPELARIA EIRELI - ME, MARIA JACKELINE DANTAS FEITOSA, ODINELSON DE ALMEIDA SILVA, A C D GRAFICA E
EDITORA LTDA - ME, FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA, EXTENSAO E ENSINO EM CIEN, CARLOS ALBINO
FIGUEIREDO DE MAGALHAES

 

DECISÃO

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL propõe ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de
JOSÉ ROBERTO SACRAMENTO PANTOJA, MARIA DE FÁTIMA SOUZA LIMA e EDNÉA DO NASCIMENTO, servidores
públicos federais da UFOPA e coordenadores do programa PARFOR; CRISELIDIA RODRIGUES DA SILVEIRA, SEBASTIÃO
REDEMACKER RODRIGUES DA SILVEIRA e LUCAS AGUIAR DA SILVEIRA, particulares sócios de PRINT SOLUTION
SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA-ME (também requerida); LEONALDO BATISTA PINHO e JOSÉ
ZENÓBIO DE ARAÚJO SEVERIANO, particulares titular e responsável, respectivamente, por EFICIENCY COMÉRCIO E

 SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI (também requerida); MARIA JACKELINE DANTAS FEITOSA e ODINELSON DE
ALMEIDA SILVA, particulares sócios de A C D GRÁFICA E EDITORA LTDA -ME; FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA,
EXTENSÃO E ENSINO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS – FUNPEA e seu diretor-presidente CARLOS ALBINO FIGUEIREDO
MAGALHÃES.

Em síntese, alega o seguinte:

- A petição inicial baseia-se em constatações do Relatório de Auditoria n. 003/2015, que apurou irregularidades na
execução do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR, coordenado pelos servidores MARIA DE
FÁTIMA SOUZA LIMA, EDNÉA DO NASCIMENTO e JOSÉ ROBERTO SACRAMENTO PANTOJA.

- O plano de trabalho inserto pela Coordenadoria do PARFOR no processo de pagamento é diferente do plano original
aprovado pela reitoria, no processo de contratação. Constatou-se que, no processo de pagamento, as folhas do plano de trabalho não
estavam numeradas e rubricadas, sendo que sua última página, na qual haveria a assinatura da reitora, seria uma cópia da última página
do plano de trabalho do processo de contratação. Maria de Fátima e Ednéa teriam sustentado que as modificações tinham como
finalidade adequar o plano às realidades do projeto. As modificações resultaram em contratação de serviços e pagamentos em valores
acima dos previstos inicialmente, no equivalente a R$124.234,00.
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- Houve contratação direta e irregular de serviços gráficos, em decorrência da atuação de José Roberto Sacramento
Pantoja, gestor administrativo do PARFOR. Em 28/11/2014, este enviou à FUNPEA justificativa para aquisição direta de material
gráfico, em vista da emergência prevista no art. 24, IV, da Lei n. 8.666/93, implicando em contratação equivalente ao valor de
R$333.100,22.

- Após a realização da dispensa indevida de licitação, com vistas a dar aparência de legalidade ao procedimento, foi
realizada colheita de propostas de preços pela FUNPEA, com obtenção de três propostas, apresentadas por PRINT SOLUTION
(R$333.100,22), A C D GRÁFICA E EDITORA LTDA – ME (R$414.782,74) e EFICIENCY (R$385.453,40). Da dispensa de
licitação foi beneficiada a PRINT SOLUTION, sendo as demais sociedades empresárias apresentaram preços bem superiores,
indicando a ocorrência de ajustes entre os envolvidos com finalidade de forjar a apresentação e julgamento das propostas, para fins de
tentar legitimar a dispensa de licitação. A corroborar, a proposta de EFICIENCY está datada de 19/12/2014, posterior à data em que
ocorreu o efetivo julgamento das propostas, em 15/12/2014; o valor apresentado pela vencedora é igual ao constante da justificativa
exposta pelo servidor JOSÉ SACRAMENTO; PRINT SOLUTION e EFICIENCY funcionam no mesmo endereço e possuem mesmo
contato telefônico, havendo parentesco entre seus sócios, o que evidenciaria a ocorrência do conluio.

- A dispensa de licitação foi publicada no Diário Oficial da União mais de três meses após sua realização.

- O plano de trabalho para aquisição de materiais gráficos previa quantidades exorbitantes para a realidade do curso.
Foram previstas 6.031.227 impressões gráficas em preto e branco no tamanho A4, com execução de 2.473.934 impressões, sendo
973.934 pela Nota Fiscal 1205 (dispensa de licitação) e 1.500.000 pela NF 1431 (pregão), que seriam quantidades incompatíveis com
o número de alunos do curso (3.300). Constatou-se que houve a aquisição de 3.290 banners pela FUNPEA, sendo 3.000 pela NF 1205
e 290 pela NF 1431, mas vistorias  in loco revelaram que nenhum material deste tipo foi encontrado. Apurou-se, nas cidades

 contempladas pelo PARFOR, que se desconhecia a aquisição destes banners. Posteriormente, a FUNPEA reconheceu que os materiais
não foram adquiridos.

- Constatou-se a a realização de serviços gráficos sem ordem de pagamento e emissão de nota fiscal, mencionando-se o
pagamento feito, por transferência bancária da conta da FUNPEA para a conta de PRINT SOLUTION, de R$210.000,00, em

 29/01/2015, e de R$69.079,00 em 23/07/2015.

Requer, liminarmente, a indisponibilidade de bens dos requeridos, englobando o valor do prejuízo indicado.

Decido.

O Código de Processo Civil de 1973, embora não previsse a concessão de tutela de evidência com este nome, já
disciplinava a matéria antes mesmo do advento da nova legislação processual:

Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no

pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: (Redação

dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. (Incluído pela Lei

nº 8.952, de 13.12.1994)

Com efeito, o art. 273, I do CPC/1973 tratava da antecipação de tutela, cabível quando o Juiz se convencesse da
verossimilhança das alegações da parte, calcada em prova inequívoca, e houvesse risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A
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par desta disposição, o art. 798 do CPC previa a possibilidade de concessão de medidas cautelares. A distinção entre as medidas era
baseada no seu caráter satisfativo: caso a medida determinada fosse meramente assecuratória, era cautelar; caso houvesse coincidência
com o objeto almejado com a ação, seria antecipação de tutela.

O novo Código de Processo Civil criou requisitos únicos para a concessão das antigas tutelas antecipadas e cautelares,
 unificando-as no gênero tutela provisória de urgência, que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300).

Já o inciso 273, II do CPC/1973 previa a possibilidade de antecipação de tutela, também mediante demonstração da
verossimilhança das alegações da parte, mediante prova inequívoca, mas sem necessidade de prova de dano irreparável ou de difícil
reparação. Era cabível, tão somente, quando ficasse caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do
réu.

Vejamos que o pressuposto da medida não é a urgência; e esta é, justamente, característica da tutela provisória de
evidência prevista no novo CPC. Dispensa-se a urgência, sendo cabível a medida caso ocorridas uma das hipóteses previstas no art.
311:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco

ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento

de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que

o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Nesse sentido, o magistério de Cássio Scarpinella Bueno:

A concessão da “tutela de evidência” independe da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil

do processo, isto é, para empregar geralmente a expressão geralmente usada para descrever uma e outra situação,

de periculum in mora. (Novo Código de Processo Civil Anotado, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 231)

A antiga disposição do art. 273, II, do CPC/1973, subsiste na nova legislação, no art. 311, I, razão pela qual a legislação
processual civil anterior já previa a tutela de evidência, mas sem utilizar esta denominação, enquadrando-a como uma das hipóteses da
antiga antecipação de tutela.

O novo CPC previu outras três outras hipóteses para a concessão da tutela provisória de evidência, sendo cabível:
quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato
de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição
inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz
de gerar dúvida razoável (inciso IV).
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Em vista do disposto no parágrafo único do art. 311 do novo CPC, não seria possível deliberar, em sede de liminar,
acerca da concessão da medida pleiteada. Tal dispositivo prevê expressamente que Juiz pode decidir liminarmente apenas nos casos

 dos incisos II e III. A contrario sensu, não pode decidir liminarmente nos casos dos incisos I e IV.

Não obstante, vislumbro ser possível deliberar a respeito da medida pleiteada, em sede liminar, sem prévia oitiva da
parte contrária. Isto porque a Lei dos Atos de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992) prevê outra hipótese de concessão de
tutela provisória de evidência.

Dispõem os arts. 7º e 16 desta lei:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá

a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade

dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o

integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à

procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do seqüestro dos bens do agente ou

terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.

Previu-se, assim, a título assecuratório, o sequestro e indisponibilidade de bens do investigado pela prática do ato
improbidade, para garantia do ressarcimento do dano causado ao Erário e para obstar o enriquecimento ilícito do agente. Sob a égide
do CPC/1973, tais medidas eram caracterizadas como cautelares.

Em sede de ação civil pública, instrumento processual adequado a tratar dos atos de improbidade, há muito admite-se a
edição de provimentos liminares, ou seja, sem prévia oitiva da parte contrária, conforme previsto no diploma de regência (Lei n.
7.347/1985):

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.

Interpretando tais dispositivos, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que, para decretação de tais medidas
cautelares, era necessária apenas a existência de indícios da prática de atos de improbidade, sendo desnecessário perquirir quanto ao
risco de dano de difícil reparação (que, usualmente, seria a dilapidação dos bens do requerido, a qual impossibilitaria o ressarcimento),
já que este estaria implícito no comando legal:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO

PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO.

REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA

PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em

virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).
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2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a

indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato

ímprobo que cause dano ao Erário.

3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial

1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro

Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso

Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013;

Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe

10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,

Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial

20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso

Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de

que, "(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando
o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause
dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida
no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão
dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita
em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte
Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação
de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n.
8.429/92.

Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais,

possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao

erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à

norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda

medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de

recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo

Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell

Marques, DJe 7/6/2013.

5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não
está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo,
tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o
sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida
ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios
da prática de atos de improbidade administrativa.

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

dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ.

(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG
FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)
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Assim, embora não ainda se adotasse tal denominação jurídica, a dispensa de demonstração do risco da demora nada
mais é do que considerar a indisponibilidade ou sequestro de bens, como medida liminar em ação civil pública de improbidade

 administrativa, como uma forma de tutela provisória de evidência, como atualmente previsto no CPC/2015.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça confirmou este entendimento:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE. PROCESSO DE LICITAÇÃO. CRIAÇÃO

DE EMPRESAS-FANTASMAS. INDISPONIBILIDADE DE BENS.

POSSIBILIDADE.

1. Trata-se na origem, de Ação Cautelar incidental de indisponibilidade de bens ajuizada pelo Ministério Público

Federal em Ação de Improbidade Administrativa decorrente das chamadas operações "Licitação e Fachada", com

objetivo de desarticulação de quadrilha voltada à fraude em licitações no Estado da Paraíba, mediante a criação de

"empresas-fantasmas" em nome de interpostas pessoas ("laranjas") para participação em certames licitatórios.

2. É firme o entendimento no STJ de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à
comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação

 patrimonial. Ademais, 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".

3. Com o julgamento do REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro

Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014, sob o rito dos Recursos Repetitivos, art. 543-C do CPC, não existe

mais dúvida quanto à controvérsia colocada nos autos.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1584112/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe
07/10/2016)

Feitas estas considerações, no caso dos autos, é possível a concessão de liminar, como forma de tutela provisória de
evidência, não em razão do disposto no art. 311 do CPC/2015, mas por força do disposto nos arts. 7º e 16 da Lei n. 8.429/1992 e no
art. 12 da Lei n. 7.347/1985, que permanecem válidos e eficazes e constituem fundamento suficiente para a medida pleiteada. Para
tanto, deve-se avaliar, tão somente, a existência de razoáveis indícios da prática do ato de improbidade.

Passo à situação dos autos.

Extrai-se dos autos que as irregularidades decorrem da execução de contrato firmado entre a UNIVERSIDADE
FEDERAL DO OESTE DO PARÁ – UFOPA e a FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, EXTENSÃO E ENSINO EM CIÊNCIAS
AGRÁRIAS – FUNPEA, para prestação de suporte às atividades do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica
– PARFOR. No bojo deste, houve a subcontratação, pela FUNPEA, de PRINT SOLUTION SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE
DOCUMENTOS LTDA-ME, para fornecimento de material gráfico.

Alega-se que: os servidores responsáveis pela gestão do PARFOR forjaram o Plano de Trabalho do contrato, alterando o
que fora aprovado pela reitoria da UFOPA, para viabilizar aquisições de material gráfico em desconformidade com o previsto
originariamente; determinou-se a aquisição deste tipo de material por dispensa de licitação, a titulo de uma urgência que seria
fabricada; em seguida, para escolha da fornecedora do material gráfico, forjou-se pesquisa de preços, para beneficiar a contratada
PRINT SOLUTION; por fim, houve pagamentos por materiais e serviços não prestados.
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Em vistas das irregularidades expostas na inicial e constantes do Relatório de Auditoria elaborado pela própria UFOPA,
é de se ressaltar que a penalização pela prática do ato de improbidade administrativa, por dispensa irregular de licitação, segundo
entendimento do STJ, prescinde de demonstração de dano efetivo ao Erário, pois este é presumido, pois a licitação permite a escolha
de proposta mais vantajosa, como consequência da concorrência entre os participantes.

Ocorre que, em relação ao ressarcimento do dano ao Erário, é necessário que haja prova de sua efetiva ocorrência. Por
consequência, para indisponibilidade de bens dos requeridos, também é necessário indicativo de dano ou enriquecimento ilícito,
existentes quando a dispensa de licitação resultar em superfaturamento ou pagamento por itens não fornecidos ou serviços não
prestados.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-PREFEITO, EX-MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MUNICIPAL E TERCEIROS BENEFICIÁRIOS. VERBAS REPASSADAS A ENTE MUNICIPAL. CONVÊNIOS

FUNDEF E DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DESCABIMENTO. DISPENSA

LICITATÓRIA INDEVIDA. CONTRATOS DIRETOS. IRREGULARIDADES. CONTRATAÇÃO DE FAMILIARES.

OFENSA AOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO. ATOS IMPROBOS COMPROVADOS.

DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO

STJ E DESTA CORTE. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.(...)7. Não obstante tenha sido demonstrado que os requeridos
frustraram a licitude dos referidos processos licitatórios, bem assim cometeram diversas outras irregularidades à
frente do ente municipal, que afrontaram os princípios da Pública Administração, descabe aplicar, na hipótese, a
pena de ressarcimento ao erário, tendo em vista que sua ocorrência não restou comprovada, apta a justificar tal
condenação, também não se tem nos autos a demonstração de que os objetos contratados, mesmo que de forma
irregular, não foram prestados. 8. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial adotado no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que a dispensa indevida de licitação dá ensejo ao chamado 'dano in re ipsa', na
medida em que o Poder Público teria deixado de contratar a melhor proposta. Porém, o suposto dano presumido
decorrente da ausência da licitação não deve ser considerado diante da conclusão de que não se vislumbrou a
ocorrência de prejuízo ao erário (TRF1. AC 0001169-83.2008.4.01.3813/MG, Quarta Turma, Rel. Des. Federal
Néviton Guedes, e-DJF1 de 15/08/2017). 9. Irretocável a sentença, no ponto, ao consignar ser "incabível a
condenação dos requeridos ao ressarcimento do valor dos contratos. Com efeito, se houve prestação do
serviço/execução do objeto (ainda que não o tenha sido a contento), a devolução do valor não configuraria
ressarcimento (devolução/ recomposição), mas verdadeiro enriquecimento sem causa do ente público beneficiado no

 ponto em que exceder seu prejuízo". 10. Apelações não providas.A Turma, por unanimidade, negou provimento às

apelações.(AC 0004493-65.2013.4.01.3309, DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, TRF1 - TERCEIRA
TURMA, e-DJF1 11/05/2018 PAG.)

Com efeito, dentre as irregularidades expostas na inicial, verifica-se que há indicativo de efetivo prejuízo ao Erário em
decorrência do pagamento por materiais que não foram efetivamente entregues (banners) e também pelas transferências de recursos,
com origem na conta bancária da FUNPEA e com destino à conta da PRINT SOLUTION, sem efetiva demonstração de prestação de
serviços.

Quanto aos banners, dispõe o relatório de auditoria:

Fato 03: Em visita “in loco” realizada por esta equipe de auditoria interna, em 25/08/2015, não foram encontrados

documentos que pudessem comprovar o recebimento dos Banners adquiridos pela FUNPEA e recebidos pela

Coordenação do PARFOR. Foi solicitada à Coordenação comprovação de envio das artes de cada banner à

FUNPEA. Ressalta-se que no Relatório de Auditoria n.03/2015-Parcial I, constatação 08 (oito), fora informado que

foram localizados apenas materiais gráficos referentes às etapas anteriores, conforme fotos abaixo (…)

No dia 12 de novembro de 2015, entre 10h30min e 12h00, foram contatados, por telefone, os servidores lotados nos

municípios que contemplam as etapas do Parfor: Monte Alegre – Raimundo Lopes Júnior; Óbidos – Melinda

Evenin Savino; Itaituba – Fabiano Hector Lira Muller; Oriximiná – Leina Ione Braga Correa e Almerim – Eloide

Matos da Silva, os quais informaram que não receberam e desconhecem o material adquirido através das notas
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fiscais nº 1205 e nº 1431 (Banners). Informaram ainda, que os próprios alunos são os responsáveis por adquirir e

confeccionar os banners utilizados nas defesas de seus TCCs. Portanto, não foi localizado o destino dos 3.290 (três

mil, duzentos e noventa) Banners, o que nos levou a requerer dos responsáveis pela aquisição explicações

plausíveis, uma vez que o montante pago corresponde a R$190.294,00 (cento e noventa mil duzentos e noventa e

 (Id. 22845965, páginas 6 e 7)quatro reais).

Já em relação às transferências bancárias, consigna o documento:

Em análise aos anexos da prestação de Contas – 1ª parcela, encaminhados pela fundação de apoio através de

documento datado em 01/06/15. Constatou-se o pagamento a empresa Print Solution Serviços de Processamento de

documentos – LTDA – ME, realizado por meio de transferência bancária da conta corrente nº 56.045-6, Banco do

Brasil, tendo como titular a FUNPA, para conta nº 13.00234-0 em nome da empresa Print Solution, em 29/01/15,

no valor de R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais), foi apresentado também pagamento realizado por meio de

transferência bancária para a conta nº 13-00234 Print Solution, em 23/07/15 o valor de R$69.079,00 (sessenta e

nove mil e setenta e nove reais). Não foi encontrada Ordem de Serviço com solicitação de serviços gráficos nos

valores supracitados, bem como as notas fiscais com valores correspondentes. Salientando que outro pagamento foi

realizado em 21/01/15, no valor de R$333.100,22 (trezentos e trinta e três mil cem reais e vinte dois centavos)

referente à nota fiscal nº 1205, de 22/12/14, Processo 23204.001451/2015-68 (fl. 55) em favor da empresa

supramencionada. (…)

Foi solicitada por esta AUDIN a apresentação das ordens de serviços/UFOPA autorizando a prestação dos

serviços nos valores de R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais) e R$69.079,00 (sessenta e nove mil setenta e nove

reais), bem como, as notas fiscais correspondentes. (…)

Manifestação do setor auditado: Não houve manifestação no sentido de esclarecer os fatos, apenas foi informado

através do Memorando n. 246/2016-GR, que as coordenadoras não eram responsáveis por emitir ordem de

 serviços. (Id. 22848980, Página 6; Id. 22848969, página 1).

Ainda que tenha ocorrido aquisição de bens em quantitativo superior ao constante do plano de trabalho, sem que
evidenciado superfaturamento, não é viável considerar o valor respectivo como prejuízo ao Erário, caso estes tenham sido
efetivamente recebidos e utilizados pela UFOPA. Assim, para fins de medida de indisponibilidade, serão considerados os valores
relativos a itens que não foram fornecidos.

A indisponibilidade deve abranger os bens dos servidores da UFOPA MARIA DE FÁTIMA SOUZA LIMA, EDNÉA
DO NASCIMENTO e JOSÉ ROBERTO SACRAMENTO PANTOJA, que eram os responsáveis pela gestão do PARFOR; foram
estes quem deflagraram processos de pagamentos, utilizando plano de trabalho forjado; não opuseram óbice aos pagamentos, embora
os materiais gráficos não tenham sido efetivamente fornecidos; quando a JOSÉ ROBERTO, ressalte-se que este elaborou e
encaminhou justificativa para contratação da PRINT SOLUTION por dispensa de licitação (Id. 22781463, páginas 3 a 5).

Também deve recair sobre os bens de FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, EXTENSÃO E ENSINO EM
CIÊNCIAS AGRÁRIAS – FUNPEA e seu diretor-presidente, CARLOS ALBINO MAGALHÃES, já que esta entidade, contratada
pela UFOPA, foi a intermediária dos pagamentos irregulares, recebendo os recursos públicos e repassando-os à PRINT SOLUTION,
mediante atuação do seu gestor.

Por fim, a indisponibilidade deve abranger o patrimônio da pessoa jurídica beneficiada com os pagamentos, PRINT
SOLUTION SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA-ME e seus sócios RISELIDIA RODRIGUES DA
SILVEIRA, SEBASTIÃO REDEMACKER RODRIGUES DA SILVEIRA e LUCAS AGUIAR DA SILVEIRA, beneficiados com os
pagamentos irregulares.

No momento, não há elementos para se decretar a indisponibilidade de bens dos demais requeridos – sociedades
EFICIENCY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI e A C D GRÁFICA E EDITORA LTDA -ME e seus sócios e
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responsáveis LEONALDO BATISTA PINHO, JOSÉ ZENÓBIO DE ARAÚJO SEVERIANO, MARIA JACKELINE DANTAS
FEITOSA e ODINELSON DE ALMEIDA SILVA. Embora se alegue estes participaram de conluio para ensejar a contratação da
PRINT SOLUTION, não há elementos indicativos, no momento, de que estas receberam pagamentos irregulares.

A indisponibilidade deve abranger, portanto, os valores de R$190.240,00 (banners adquridos mas não fornecidos),
R$210.000,00 e R$69.079,00 (pagamentos por serviços cuja execução não se demonstrou), no total de R$469.319,00.

Como exposto anteriormente, a existência de indícios da prática do ato de improbidade é suficiente para decretação de
indisponibilidade de bens do agente público envolvido, conforme previsto nos arts. 7º e 16 da Lei n. 8.429/1992.

Quanto à execução da medida, o TRF da 1ª Região possui entendimento consolidado sobre a desnecessidade de
individualizar os bens sobre os quais recairá o decreto de indisponibilidade:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. FUMUS BONI

IURIS. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. LIMITE AO VALOR DO DANO AO ERÁRIO OU DO

 ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 1. É possível a decretação da indisponibilidade sem a individualização dos bens,
na medida em que à parte incumbe a indicação dos fatos sobre os quais deva incidir a norma jurídica que embasa
o pedido, mas a essa condição (fatos) não se alça a individualização dos bens, cuja repercussão no processo é de

 ordem operacional. Apenas a individualização do suposto dano a ser ressarcido é necessário como elemento da

causa de pedir, para possibilitar a constrição e permitir que a parte dela possa se defender. (...) 6. Provimento do

agravo de instrumento.(AG 0011478-88.2010.4.01.0000 / PA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO
MENEZES, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CARLOS D'AVILA TEIXEIRA (CONV.), QUARTA TURMA, e-DJF1
p.147 de 03/09/2013)

* * *

 Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido liminar (tutela provisória de evidência) de decretação de
 indisponibilidade de bens dos requeridos MARIA DE FÁTIMA SOUZA LIMA, EDNÉA DO NASCIMENTO, JOSÉ ROBERTO

 SACRAMENTO PANTOJA, CRISELIDIA RODRIGUES DA SILVEIRA, SEBASTIÃO REDEMACKER RODRIGUES DA
SILVEIRA, LUCAS AGUIAR DA SILVEIRA, PRINT SOLUTION SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS

 LTDA-ME, FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, EXTENSÃO E ENSINO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS – FUNPEA e CARLOS
ALBINO FIGUEIREDO MAGALHÃES,no valor de R$469.319,00.

A medida deve ser cumprida mediante utilização do sistema BACENJUD. Caso os valores constritos sejam
insuficientes, adote-se a medida também através dos sistemas RENAJUD e CNIB e com a expedição de ofício à Junta
Comercial do Estado do Pará.

Havendo restrições de valores via sistema BACENJUD, intime-se o interessado para manifestação, em cinco
dias (art. 854, §3º, CPC). Ressalto que a indisponibilidade não deverá recair sobre verbas com caráter alimentar. Caso os
requeridos noticiem que a medida recaiu sobre estes valores, mediante apresentação de documentação comprobatória, venham
os autos imediatamente conclusos.

Determino, outrossim, a notificação dos requeridos para que apresentem defesa preliminar, no prazo de 15
(quinze) dias, nos moldes do art. 17, § 7º, da lei 8.429/92.

Intimar o MPF desta decisão.

Intimar a UFOPA e a CAPES, por intermédio da PGF, nos termos do art. 17, § 3°, da Lei n.° 8.429/92, c/c o art. 6°, § 3°, da
Lei n.° 4.717/92, para manifestação, em 30 (trinta) dias.

Apresentadas as defesas preliminares, conclusos para análise quanto ao recebimento da inicial.

SANTARÉM, 8 de janeiro de 2019.
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Érico Rodrigo Freitas Pinheiro

Juiz Federal
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