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SENTENÇA TIPO “A”

Cuida-se de ação civil  pública ajuizada pelo  Ministério Público Federal  – 
MPF em face de Manoel Duca da Silveira Neto, João Bosco Ferreira Gomes, Alexan-
dre  Ferreira  Gomes  da  Silveira,  Francisco  das  Chagas  Rodrigues,  Agropecuária 
Riacho Novo S/A, SUDAM – Superintendência  de Desenvolvimento da Amazônia e 

União Federal, visando, a rigor, à declaração de nulidade da Resolução CONDEL/SU-

DAM n.º 9.002, de 28/12/1998, e à consequente condenação dos requeridos (com a res-

salva da União e da SUDAM), de forma solidária, ao ressarcimento ao erário federal de 

R$ 3.792.790,06 (três milhões setecentos e noventa e dois mil setecentos e noventa reais 

e seis centavos),  com os acréscimos legais, e ao pagamento de compensação pecu-

niária, no mesmo importe, a título de dano moral coletivo.

De acordo com a petição inicial, em 1998, a requerida Agropecuária Riacho 
Novo S/A apresentou  à  SUDAM projeto  de  empreendimento  agropecuário  a  ser  im-

plantado no Município de Almas/TO, projeto aprovado nos termos da Resolução CON-

DEL/SUDAM n.º 9.002, de 28/12/1998. De acordo com o referido projeto, a SUDAM inve-

stiria no empreendimento R$ 3.888.000,00 (três milhões oitocentos e oitenta e oito mil 
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reais) – dos quais foram efetivamente liberados R$ 1.945.450,00 (um milhão novecentos 

e quarenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta reais) – e, em contrapartida, o mesmo 

valor deveria ser investido pela empresa beneficiária. 

Contudo, de acordo com o  Ministério Público Federal,  a empresa benefi-

ciária,  Agropecuária Riacho Novo S/A,  por intermédio de seus gestores,  Alexandre 
Ferreira Gomes da Silveira, João Bosco Ferreira Gomes e Manoel Duca da Silveira 
Neto,  pretendia,  desde  o  início,  implantar  o  empreendimento  apenas  com  recursos 

provenientes da  SUDAM, sem ingressar com a contrapartida a qual estavam obrigada, 

executando, assim, um projeto de conteúdo diverso do que fora aprovado. 

Para tanto, os réus teriam promovido a simulação de aporte de capital social 

da empresa, por meio da falsificação de diversas atas de assembleias gerais. 

Neste ponto, afirma o Ministério Público Federal que:
A inverdade  contida  nas  atas  se  confirma  quando  se  verifica  que:  a)  os  

valores depositados na conta da empresa estavam apenas de “passagem”, já que  
eram sacados logo após o depósito, e b) os recursos não foram aplicados no pro-
jeto, o que é demonstrado pelo excessivo número de notas fiscais falsas juntadas  
ao processo da SUDAM, bem como pelo laudo pericial acostado aos autos (...).

(…)
Consigne-se que tais recursos, apesar de serem, de fato, depositados na con-

ta da  Riacho Novo S/A, tendo sido seus extratos, inclusive, remetidos à SUDAM 
para se confirmar  os depósitos,  eram sacados na mesma oportunidade em que  
eram realizados, direcionando-se, em sua grande parte, para a compensação de  
cheques  assinados  por  João  Bosco  Ferreira  Gomes,  nominais  à  Dalas  Con-
struções Ltda. para pagamento de serviço não realizado. 

Afirma que a irregularidade dos documentos sociais da empresa estaria evid-

enciada, também, na aposição de assinaturas e rubricas, em atas de assembleias realiza-

das em Dianópolis/TO, de supostos sócios que afirmaram em depoimento prestado à 

autoridade policial que nunca estiveram pessoalmente no Estado do Tocantins.
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Ainda de acordo com o parquet, os requeridos contaram com a participação da 

empresa Dalas Construções Ltda., de propriedade de Francisco Chagas, para a emis-

são de diversas notas fiscais ideologicamente falsas, que foram apresentadas à SUDAM 

a fim de comprovar a aplicação dos recursos federais investidos e da contrapartida no 

empreendimento.

Conforme a inicial:
Segundo cópias das notas fiscais, foram pagos à Dalas Construções Ltda.  

R$ 2.866.885,59 (dois milhões oitocentos e sessenta e seis mil oitocentos e oitenta  
e cinco reais e cinquenta e nove centavos). Ocorre que, deste montante, várias not -
as  fiscais  não receberam autorização municipal  para  impressão de documentos  
(AMIDF) da Prefeitura Municipal de Fortaleza/CE, conforme ofícios contidos às fls.  
33 e 162/3 [da documentação acostada à exordial].

(…)
 Informa, ademais, o Município de Fortaleza, (…) que a falsidade das notas é  

corroborada “pelo fato de que as notas fiscais emitidas com numeração superior à  
autorizada possuem, em seu rodapé, a mesma autorização (AMIDF) expedida pelo  
Fisco  Municipal  para  a  impressão  da  sequência  0001  a  0050,  no  caso  a  de  
1999/1416”.

Ademais, segundo o MPF, a empresa Dalas Construções Ltda., responsável 

pelas obras de todo o empreendimento, sequer possuía responsável técnico perante os 

Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura dos Estados do Ceará ou do Tocantins, 

à época dos fatos. O MPF destaca, ainda, que “com relação aos recursos necessários à  

aquisição de veículos, nota-se que a empresa Riacho Novo S/A não possuía, até o ano  

de 2003, nenhum registro de veículo em seu nome, o que bem demonstra a inaplicação  

de tais recursos nas finalidades previstas”.

Afirma que a Polícia Federal realizou perícia no empreendimento, na qual teria 

se constatado que o empreendimento não foi  implantado conforme planejado, não al-

cançando seus objetivos. Ainda de acordo com a Polícia Federal, constatou-se uma difer-

ença  entre  o  projeto  e  a  inversões  efetivamente  realizadas  no  importe  de  R$ 
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1.819.947,74 (um milhão oitocentos e dezenove mil novecentos e quarenta e sete reais e 

setenta e quatro centavos), correspondente a 56,93% das inversões projetadas.

Liminarmente, o  MPF pleiteou a quebra de siligo fiscal  e bancário  dos re-

queridos e a indisponibilidade de bens e valores, em valor equivalente à pretensão de 

ressarcimento, bem como a determinação para que a União Federal e à SUDAM se ab-

stivessem de liberar novas parcelas relativas à referida resolução e de aprovar novos pro-

jetos em favor dos requeridos.

Das  medidas  liminares  pleiteadas,  foi  deferida,  em  um  primeiro  momento, 

apenas a quebra do sigilo fiscal dos requeridos (fls. 617). 

Às fls. 1.414/1.418, o  Ministério Público Federal  pleiteou a exclusão do re-

querido Francisco das Chagas Rodrigues do polo passivo da demanda, ao fundamento 

de que teria sido usado como “laranja” para a expedição das notas fiscais falsificadas. Na 

oportunidade, requereu a decretação da indisponibilidade de bens da empresa  Dalas 
Construções  Ltda. (cuja  inclusão  no  polo  passivo  da  demanda foi  requerida  às  fls. 

1.454/1.455), considerando os fatos ora revelados.

Os requeridos foram regularmente citados, conforme fls. 631 (Manoel Duca da 
Silveira Neto), 932 (SUDAM), 996 (União Federal), 1.132 (Agropecuária Riacho Novo 
S/A), 1.157 (Alexandre Ferreira G. da Silveira), 1.158 (João Bosco Ferreira Gomes) e 

1.546 (Dalas Construções Ltda.).

A SUDAMapresentou contestação às fls. 975/990, suscitando sua ilegitimidade 

passiva ou, caso não acolhida a preliminar, que seja transferida para o polo ativo da de-

manda, nos termos do art. 6.º, § 3.º, da Lei n.º 4.717/65, ao fundamento de que quem se 

sub-rogou nas competências institucionais da extinta  SUDAMfoi  a  União Federal,  por 

meio do Ministério da Integração Nacional,  e não a atual  SUDAM,  instituída pela Lei 
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Complementar n.º 124/2007. 

A União Federalse absteve de contestar a demanda, também requerendo sua 

transferência ao polo ativo, na condição de litisconsorte do MPF (fls. 997/998).

Os  requeridos  Agropecuária  Riacho  Novo  S/A,  João  Bosco  Ferreira 
Gomes,  Alexandre Ferreira Gomes da Silveirae Manoel Duca da Silveira Netoofere-

ceram contestação às fls. 1.162/1.189, arguindo, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir e ilegitimidade ativa do MPF, inadequação da via eleita e prescrição da pretensão 

de ressarcimento. No mérito, afirmam que não houve simulação de integralização de cap-

ital social e que o laudo pericial da Polícia Federal está acometido por vários equívocos.  

Argumentaram, ainda, que é incabível, no caso, a condenação por danos morais colet-

ivos.

Às fls. 1.394/1.396, os requeridos pleitearam a realização de perícia, oitiva de 

testemunhas, depoimento pessoal e inspeção judicial. 

Por fim, a Defensoria Pública da União, na condição de curadora especial da 

requerida Dalas Construções S/A, por edital, apresentou contestação por negativa geral 

(fls.  1.548/1.549-v),  encampando  o  pedido  formulado  pelos  demais  requeridos,  de 

produção de prova pericial e testemunhal.

O Ministério Público Federal, a  União Federale a  SUDAM,por suas vezes, 

manifestaram não haver  interesse na produção de novas provas (fls.  1.392,  1.403 e 

1.410).

O Município de Fortaleza/CE o ingresso no feito, na condição de litisconsorte 

do autor, consignando a desnecessidade de intimação de todos os atos proces-
suais, mas apenas dos que interessarem diretamente o município (fls. 1.542/1.543).

O MPFapresentou réplica às contestações às fls. 1.551/1.552-v.
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É o relatório. DECIDO.

1. Ingresso do Município de Fortaleza/CE

De início,  indefiro o pedido de inclusão do Município de Fortaleza/CE na re-

lação processual, na condição de litisconsorte do Ministério Público Federal, consider-

ando que o ente municipal não guarda qualquer interesse jurídico direto no resultado da 

demanda, o que se evidencia, entre outros pontos, pelo pedido de dispensa de intim-

ações.

Cumpre observar que eventual interesse de ordem tributária deverá ser defen-

dido em ação própria, perante o Juízo competente, não sendo a ação civil pública a via  

processual adequada para formular pedidos nesse campo do direito.

2. Legitimidade Ativa do MPF e Adequação da Via Eleita

Ao contrário do que afirmam os requeridos, o  Ministério Público Federal  é 

parte legítima para promover, por meio de ação civil pública, a proteção do patrimônio 

público federal, inclusive formulando pretensão de ressarcimento ao erário, nos termos do 

art. 129, III, da Constituição da República, e, mais recentemente, de forma expressa, do 

art. 1.º, VIII, e 5.º, I, da Lei n.º 7.347/85.

Aliás, a legitimidade do Ministério Público Federal e adequação da ação civil 

pública para a defesa do patrimônio público encontram-se há muito pacificadas na juris-

prudência do STJ, representada na Súmula n.º 329 daquela egrégia Corte Superior, nos 

seguintes termos:

Súmula n.º 329/STJ: “O Ministério Público tem legitimidade para propor ação  

civil pública em defesa do patrimônio público”.

Afasto,  portanto,  as preliminares de ilegitimidade ativa  do  MPF e  de inad-

equação da via eleita.
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3. Legitimidade Passiva da SUDAM e da União

Embora não haja qualquer imputação de conduta ilícita à União ou à SUDAM, 

a legitimidade para integrarem o polo passivo da presente ação – ainda que se absten-

ham de contestar  o  mérito,  como foi  o  caso – decorre do fato de haver  pedidos de 

natureza  acautelatória  direcionados  a  ambas  as  pessoas  jurídicas  de  direito  público, 

quais  sejam:  de  se  abster  de  repassar  novas  parcelas  referentes  à  Resolução 

CONDEL/SUDAM n.º 9.002/98, de atribuição da União, e de conceder novos incentivos 

fiscais ou financiar novos empreendimentos para os requeridos, o que se atribui à “nova”  

SUDAM.

 Destarte, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da União e 

da SUDAM e, por conseguinte, indefiro o pedido de transferência de ambas para o polo 

ativo da demanda, o que não impedirá, evidentemente, a assunção da titularidade de 

eventual crédito decorrente desta sentença. 

4. Interesse de Agir

Quanto à alegada ausência de interesse de agir do Ministério Público Feder-
al, sob a justificativa de que não se teria demonstrado, ainda que em tese, a existência de 

prejuízo ao erário a ser reparado, não assiste melhor razão aos requeridos.

 A petição inicial é bastante clara quanto aos fatos que levaram o Ministério 
Público Federal a concluir pela existência de prejuízo ao erário, dentre os quais a ex-

istência de simulação na integralização do capital social da empresa requerida e a ex-

pedição e utilização de notas fiscais falsas. Trata-se de irregularidades que, se comprova-

das, maculam todo o projeto, fazendo surgir o dever de ressarcimento integral dos re-

cursos repassados pela autarquia.

Afasto, portanto, a preliminar de ausência de interesse de agir.
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5. Prescrição

Por fim, os requeridos suscitaram a prescrição da pretensão de ressarcimento 

ao erário, ou, no mínimo, da “pretensão” de anulação da Resolução CONDEL/SUDAM n.º 

9.002/98, que, segundo os requeridos, consistiria em pressuposto para a procedência da 

pretensão de ressarcimento.

Ocorre que a pretensão de ressarcimento ao erário,  quando decorrente de 
infração às normas de direito público, como é o caso dos autos, não se submete a 

qualquer prazo prescricional, nos termos do art.  37, § 5.º,  in fine,  da Constituição da 

República, e da tradicional jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da qual destaco 

os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (…) DANO AO ERÁRIO. IMPRE-

SCRITIBILIDADE DE AÇÃO DE RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS.  
FUNDAMENTO  CONSTITUCIONAL.  APRECIAÇÃO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  
DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. (…)  ressalvadas as hipóteses de 
atos danosos que violem normas de Direito Privado (RE n.º 669.069/MG), a jur-
isprudência do STJ é firme no sentido de que o ressarcimento dos danos cau-
sados ao erário não se sujeita a prazo prescricional, nos termos do art. 37, §  
5.º, da Constituição Federal. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ, REsp n.º  
1.658.072/PR, rel. Ministro Herman Benjamin, 2.ª Turma, DJe 16/10/2017)

ADMINISTRATIVO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DANO AO ERÁRIO.  
RESSARCIMENTO. IMPRESCRITIBILIDADE. MULTA. PRESCRIÇÃO QUINQUEN-
AL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I –  A pretensão de ressarcimento por  
prejuízo causado ao Erário é imprescritível. Por decorrência lógica, tampouco  
prescreve a Tomada de Contas Especial no que tange à identificação dos re-
sponsáveis por danos causados ao erário e à determinação do ressarcimento  
do  prejuízo  apurado.  Precedentes  do  STF.  (…)  (STJ,  AgInt  no  REsp  n.º  
1.592.001/RS. Rel. Ministro Francisco Falcão, 2.ª Turma, DJe 18/12/2017)

E não há que se falar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal as-

sentou-se em sentido diverso, no julgamento do RE n.º 669.069/MG, de relatoria do Min-

istro Teori  Zavascki, submetido ao regime de repercussão geral. Na oportunidade, fix-
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ou-se a tese de que “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública de-
corrente de ilícito civil”.  Dessa forma, a tese da prescritibilidade da pretensão ressar-

citória não abarcou os ilícitos que afrontam normas de direito público, como sói ser o caso 

de falsificação de documentos para obtenção de incentivos fiscais, ofertados pelo Poder 

Público. 

Nesse sentido, é o que observa no julgamento dos embargos de declaração 

opostos em face do acórdão:
Nos debates travados na oportunidade do julgamento ficou clara a opção do  

Tribunal de considerar como ilícito civil os de natureza semelhante à do caso con-
creto em exame, a saber: ilícitos decorrentes de acidente de trânsito.  O conceito,  
sob esse aspecto, deve ser buscado pelo método de exclusão: não se consid-
eram ilícitos civis, de um modo geral, os que decorrem de infrações ao direito  
público, como os de natureza penal, os decorrentes de atos de improbidade e  
assim por diante. Ficou expresso nesses debates, reproduzidos no acórdão em-
bargado, que a prescritibilidade em relação a esses outros ilícitos seria examinada  
em julgamento próprio.

Também não há que se falar em prescrição da “pretensão” de anulação da 

Resolução CONDEL/SUDAM n.º 9.002/98, com base na aplicação analógica (à luz do 

diálogo das fontes) do art. 21, da Lei n.º 4.717/65,  de acordo com o qual o prazo para  

ajuizar ação popular visando à anulação de atos lesivos ao patrimônio público seria de 5  

(cinco) anos. 

Isso porque os institutos da prescrição e da decadência, no âmbito do direito 

material, além de naturalmente sancionar o titular inerte de um direito com sua perda (no 

caso da decadência), ou com a perda da possibilidade de vindicá-lo em juízo (no caso da 

prescrição), visam, principalmente, a promover a segurança jurídica e a boa-fé das re-

lações sociais. 

Dessa forma, o ato jurídico eivado de má-fé, seja do próprio editor do ato ou de 
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quem dele se beneficie, por não se coadunar com os institutos da segurança jurídica ou 

da boa-fé  objetiva,  não está  apto a  ter  seus efeitos  convalidados com o decurso do 

tempo, submetendo-se à declaração de nulidade e à consequente desconstituição de 

seus efeitos a qualquer momento que se constatar o vício.

Essa conclusão é encampada pelo disposto na parte final do caput do art. 54, 

da Lei n.º 9.784/99, segundo o qual:

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que  

decorram efeitos favoráveis para o destinatário decai em cinco anos, contados da  

data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

De toda sorte, a pretensão de ressarcimento ao erário é autônoma e não se 

condiciona à declaração de nulidade ou anulação do ato concessivo dos incentivos. O de-

ver de ressarcir os cofres públicos decorre diretamente da própria prática do ato ilícito 

que os lesou, nos termos do art. 927, do Código Civil, e do já mencionado art. 37, § 5.º,  

da Constituição da República, independentemente da possibilidade jurídica ou material de 

desconstituição do ato, em si. 

Afasto, portanto, o argumento de prescrição da pretensão de ressarcimento ao 

erário ou de anulação da Resolução CONDEL/SUDAM n.º 9.002/98.

6. Provas

Ao pleitearem a realização de perícia técnica e a oitiva de testemunhas, os re-

queridos apresentaram justificativa nos seguintes termos (fls. 1.395):
A prova pericial, na espécie vistoria, é necessária para comprovar a realiza-

ção das obras contantes no projeto. Somente com a perícia de engenharia no pro-
jeto é que se poderá mensurar com clareza a execução das obras nele previstas.

Por outro lado, a inspeção judicial permitirá ao juízo, in loco, perceber a real  
situação das obras e da efetiva realização do projeto consoante previsão contratual.

A prova testemunhal, bem como a juntada de documentos subsidiários, são  
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inerentes ao procedimento ao qual está submetida a ação.

Percebe-se que as provas pleiteadas se prestariam basicamente para compro-

var a existência de inversões no local, o que, segundo os requeridos, confirmaria a regu-

laridade da execução do projeto, conforme aprovado pela SUDAM. 

Contudo, muito embora a divergência entre o projeto aprovado e as inversões 

efetivamente realizadas – conforme apurado pela Polícia Federal – realmente constitua 

um dos pontos fáticos que integram a causa de pedir apresentada na petição inicial, o  

que se extrai do conjunto postulatório é que as premissas de fato principais, nas quais se 

calca o  parquet para pleitear o ressarcimento ao erário, são a simulação de aporte de 

capital social da empresa e a apresentação de notas fiscais falsas, emitidas por empresa 

“de fachada”, ligada ao requerido João Bosco Ferreira Gomes.

Dessa forma, a comprovação da existência das inversões não implicaria, por si 

só, na regularidade do empreendimento. 

Assim, considerando que as provas requeridas, conforme foram justificadas, 

não contribuiriam de forma significativa para a elucidação das principais controvérsias de 

fato levantadas na fase postulatória; que os demais pontos fáticos da causa petendi en-

contram-se bem expostos pelos documentos apresentados até então; e que feito já tram-

ita há mais de 8 (oito) anos, sem julgamento, entendo que seja despicienda, no caso, a  

produção das referidas provas.

Indefiro,  portanto,  a produção das provas pleiteadas às fls.  1.395 e passo 

doravante ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil.

7. Mérito

Conforme relatado,  o  Ministério Público Federal imputa  aos requeridos a 
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prática de atos de simulação de aporte de capital social e emissão/utilização de notas fis-

cais inidôneas para a obtenção de incentivos fiscais provenientes do Fundo de Investi-

mento da Amazônia – FINAM, de acordo com o disposto na Lei  n.º  8.167, de 16 de 

janeiro de 1991. 

 Segundo o parquet, o esquema consistia no depósito de recursos na conta da 

empresa Agropecuária Riacho Novo S/A, com o fim de comprovar o incremento do cap-

ital  social  integralizado  junto  à  SUDAM,  que,  logo  após,  eram  sacados  para  com-

pensação,  em  grande  parte  das  vezes,  de  cheques  assinados  pelo  requerido  João 
Bosco Ferreira  Gomes,  nominais à empresa  Dalas Construções Ltda.,  para paga-

mento de serviços que não teriam sido, de fato, realizados.

Pois bem.

Realmente, os documentos que acompanham a peça inaugural demonstram 
com clareza a inidoneidade das notas fiscais utilizadas para comprovar a utilização 
dos recursos na implantação do projeto. 

 De acordo com tais documentos, a empresa  Dalas Construções Ltda.  foi 

constituída, entre 1981 e 1982, por Everaldo Andrade Lima (cf. seu depoimento à DPF –  

fls.  125/126)  e  sua  esposa,  Sílvia  Maria  Vale  Lima,  tendo  permanecido  sob  sua  re-

sponsabilidade até julho de 1999, “quando suas quotas foram transferidas para Francisco  

das Chagas Rodrigues e Jaqueline da Silva”. 

Do depoimento prestado à Polícia Federal  por Everaldo (fls.  125/130),  vale 

destacar o seguinte excerto:
(…) que o capital de giro da empresa, à época, era pequeno, em torno de R$  

5.000,00,  no máximo; que a empresa era estabelecida em sua residência,  mas,  
quando  as  quotas  foram transferidas,  ela  estava com o  endereço  no bairro  de  
Castelão;  que  durante  o  período  em  que  a  empresa  permaneceu  sob  sua  re-
sponsabilidade,  construiu  casas  populares  através  do  extinto  BANFORT,  fez re-
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formas em imóveis particulares, de modo geral, tanto de pessoas físicas, quanto de  
pessoas jurídicas; que sua empresa jamais havia prestado serviço para a União,  
Estado ou Município,  sempre trabalhou com a iniciativa privada e em pequenas  
obras; que construiu em torno de dez casas populares; (…) que, salvo engano, o  
contrato de prestação de serviço entre sua empresa, Dalas Construções Ltda., e a  
Agropecuária Riacho Novo S/A foi assinado em fevereiro de 1999; (…) que, em ju-
lho de 1999, teve que vender a empresa, porque nessa época já estava com prob-
lemas familiares muito sérios, inclusive com um filho internado; (…) que, pessoal-
mente, o depoente não executou nenhum serviço através de sua empresa, no ent-
anto, esta executou, através do procurador já citado [Flávio Nepomuceno], entre  
fevereiro  e julho de 1999,  em cuja última data foram transferidas  as quotas da  
empresa para os novos sócios-quotistas; (…) que quando as quotas da empresa fo-
ram transferidas  para  os  novos  proprietários,  toda  a  documentação  que foi  en-
tregue, inclusive dois blocos de Notas Fiscais, era toda idônea, e com referência  
aos blocos, com a devida autorização da Secretaria de Finanças do Município de  
Fortaleza; (…).

Observa-se, curiosamente, que a empresa  Dalas Construções Ltda., ainda 

que  de  pequeno  porte  e  sem experiência  em grandes  empreendimentos  com  finan-

ciamento  público,  com sede  em Fortaleza/CE,  foi  contratada  para  a  implantação  de 

empreendimento em Dianópolis/TO, cujo orçamento girava em torno de R$ 8 milhões (no 

ano de 1999), sendo alienada para Francisco das Chagas logo após sua contratação (em 

julho de 1999). 

Ocorre que Francisco das Chagas, originalmente réu nesta ação civil pública e 

qualificado  por  João  Bosco  Ferreira  Gomes como  engenheiro  e  administrador  da 

empresa Dalas Construções Ltda. (cf. depoimento às fls. 136), se trata, na verdade, de 

pessoa simples, com reduzido grau de instrução, beneficiário do Programa Bolsa Família 

(fls. 1.441), indígena e residente na aldeia indígena Tremembé Córrego João Pereira, no 

município  de  Itarema/CE,  conforme  se  extrai  do  Inquérito  Civil  conduzido  pela  Pro-

curadoria da República do Ceará (fls. 1.414 e ss.).

De acordo com seu depoimento,  prestado à Procuradoria  da  República no 
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Ceará (fls. 1.426/1.427):
(…) Sobre o objeto da ação civil pública n.º 2009.43.00.004167-7, (…) tem a  

dizer que não é de seu conhecimento que seria proprietário da empresa Dalas Con-
struções Ltda.,  que nunca recebeu qualquer quantia em dinheiro de recursos da  
SUDAM, já que sempre trabalhou na agricultura e sempre residiu na terra indígena  
Tremembé Córrego João Pereira. Esclareceu que já trabalhou nas terras do Sr.  
João  Bosco  Ferreira  Gomes,  na  atividade  de  suinocultura  (engorda  de  
porcos), por volta do ano de 2004, e que, nessa ocasião, entregou diversos  
documentos pessoais ao gerente da propriedade do Sr. João Bosco Ferreira  
Gomes para fins de assinatura da carteira de trabalho. Disse, ainda, que todos  
os meses assinava documentos que acreditava ser “recibos de pagamento”.

Aliás, observa-se que a assinatura de Francisco das Chagas, tanto ao final de 

seu depoimento quanto em sua documentação pessoal (fls. 1.434), diverge notoriamente 

das assinaturas apresentadas nos recibos emitidos pela empresa  Dalas Construções 
Ltda. (fls. 178, 180), o que contribui para evidenciar a utilização de seu nome na con-

dição de “laranja” da empresa destinatária dos recursos. 

Ademais, o teor do ofício apresentado pelo Município de Fortaleza/CE à Polícia 

Federal  (fls.  61)  também  indica  a  inidoneidade  das  notas  fiscais  apresentadas  pela 

empresa Dalas Construções Ltda.. 

De acordo com o documento:
(…) a empresa Dalas Construções Ltda., Inscrição Municipal n.º 71352, teve  

concedida as seguintes Autorizações Municipais para Impressão de Documentos  
Fiscais (AMIDF), vendo-se ao lado as datas de suas expedições, prazo de validade  
e as suas respectivas numerações.

-  AMIDF  n.º  01416,  datada  de  11/03/1999,  com  prazo  de  validade  até  
11/03/2002, de n.º 001 a 050, em 02 (dois) blocos de 25 (vinte e cinco) Notas Fisc -
ais, cada uma em 04 (quatro) vias.

Diante do que foi acima exposto, podemos informar que as Notas Fisc-
ais de n.ºs 061 e 062, cujas cópias foram enviadas juntamente com o supracit-
ado ofício, não foram autorizadas por esta Secretaria, uma vez que as suas  
numerações não estão incluídas na referenciada AMIDF.
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Segundo o setor de criminalística da Polícia Federal (fls. 107):

(...) foram pagos inúmeros serviços na formação de pastagens, instalações  
pecuárias e infraestrutura (Contrato de prestação de serviço, de 07/01/1999, …)  
para a empresa Dalas Construções Ltda., CNPJ 06.886.469/0001-56, num total de  
R$ 2.866.885,59 (dois milhões oitocentos e sessenta e seis mil oitocentos e oitenta  
e  cinco  reais  e  cinquenta  e  nove  centavos),  empresa sediada no município  de  
Fortaleza  –  CE,  de  forma  que  empresas  locais  prestadoras  de  serviços  foram  
preteridas.

Entre as cópias de notas fiscais que os peritos tiveram acesso, algumas notas  
fiscais da empresa contratada Dalas Construções Ltda. não receberam autorização  
municipal para impressão de documentos fiscais (AMIDF) da Prefeitura Municipal  
de  Fortaleza,  conforme  Ofício  n.º  154/2001  da  Prefeitura,  fls.  82  do  IPL  n.º  
154/2001. As notas fiscais não autorizadas estão descritas na tabela a seguir:

Nota Fiscal Data de Emissão Valor Folha
0051 15/10/1999 25.000,00 195 do Apenso I

0053 24/11/1999 26.000,00 186 do Apenso I

0054 30/11/1999 10.000,00 189 do Apenso I

0055 13/12/1999 30.000,00 192 do Apenso I

0059 28/02/2000 116.257,59 200 do Apenso I

0061 23/03/2000 446.890,00 182 do Apenso I

0062 23/03/2000 21.000,00 179 do Apenso I

0067 30/06/2000 29.700,00 48 do Apenso I

0068 23/07/2000 303.300,00 48 do Apenso I

Total: 1.008.147,59

(...)
Os serviços de formação de pastagens prestados pela Dalas Construções  

Ltda. (alguns deles constando em notas fiscais irregulares, como observado na ta-
bela 12) no valor de R$ 2.059.507,59 (dois milhões cinquenta e nove mil quinhentos  
e sete reais e cinquenta e nove centavos) foram pagos para serviços não completa-
mente realizados por esta empresa (…).  Deveria ter  sido pago um valor  de R$  
1.296.334,50 (um milhão duzentos e noventa e seis mil trezentos e trinta e quatro  
reais e cinquenta centavos) pelos serviços efetivamente executados, sem consider-
ar a qualidade dos serviços prestados.
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Vale destacar, ainda, que a empresa  Dalas Construções Ltda. encontra-se 

sem responsável técnico registrado no CREA-CE, desde agosto 1998, conforme ofício de 

fls. 62 (o último foi justamente Everaldo, antigo proprietário da empresa), e que jamais 

houve registro de responsável técnico pela empresa junto ao CREA-TO (fls. 63).

Resta  clara,  portanto,  a  inidoneidade  das  notas  fiscais  apresentadas  pela 

empresa Dalas Construções Ltda., considerando, principalmente, a utilização de notas 

fiscais sem a devida autorização e controle pelo Fisco do Município de Fortaleza/CE, a in-

existência de responsável técnico registrado nos Conselhos Regionais de Engenharia dos 

Estados do Ceará e do Tocantins e a utilização de Francisco das Chagas – indígena, de 

pouca instrução, que já havia trabalhado para o requerido João Bosco Ferreira Gomes 
– como “laranja” da empresa, a fim de dar ares de regularidade ao emprego dos recursos  

públicos.

Quanto à alegada simulação de assembleias gerais, para representar docu-

mentalmente a subscrição de capital social da empresa beneficiária, observo que Maria  

Helena Couto Ferreira  Gomes,  cônjuge do requerido João Bosco Ferreira Gomes 
(procurador  da  empresa),  embora  conste  das  atas  das  referidas  assembleias  como 

Secretária – tendo, inclusive, assinado-as –, em seu depoimento à Polícia Federal (fls.  

121/122),  afirma categoricamente que “nunca exerceu qualquer atividade na Agro-
pecuária Riacho Novo, apenas compondo o quadro societário com uma pequena  
porcentagem”, e que, “pessoalmente, nunca esteve em Tocantins”.

Cumpre ressaltar que é irrelevante, para a configuração do dever de res-
sarcir, a existência de inversões e a promoção efetiva de atividades agropecuárias 
no  local.  Isso  porque,  para  se  fazer  jus  ao  benefício,  é  necessário  o  estrito  
cumprimento de requisitos e dos procedimentos previstos na legislação de regên-
cia, a fim de se conferir a máxima eficiência e transparência à aplicação dos re-
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cursos públicos federais, sem perder a finalidade. 

Em outras palavras, para os casos, como o dos autos, de vultosos invest-
imentos em empreendimentos privados, realizados por fundos públicos voltados à 
redução das desigualdades regionais, à luz do art. 3.º, da Constituição da República 
(FINAM e FINOR, principalmente), não basta que o empreendimento atinja seu fim, 
de um ou de outro modo. É imprescindível que sua implantação (incluindo todas as 
contratações efetivadas pela empresa beneficiária) ocorra de forma transparente e 
sob o império inafastável da lei, razão pela qual a comprovação da existência de in-
versões no local, por si só, não tem o condão de afastar as irregularidades e, por  
consequência, o dever de ressarcir os cofres públicos pelos recursos malversados.

De acordo com art. 12, da lei n.º 8.167/91, vigente à época da contratação:
Art. 12. A aplicação dos recursos dos fundos será realizada em estrita con-

sonância com os objetivos do projeto e em conformidade com todas as cláusulas  
condicionantes quando da sua aprovação pelo Conselho Deliberativo das Superin-
tendências de Desenvolvimento Regional.

§ 1.º O descumprimento do disposto no 'caput' deste artigo resultará:
I  –  no  cancelamento,  pelo  Conselho  Deliberativo  da  respectiva  Superin-

tendência, dos incentivos aprovados;
II – no recolhimento, pela empresa beneficiária, ao banco operador, das  

quantias recebidas, corrigidas monetariamente, segundo a variação do BTNF,  
a partir da data de seu recebimento, acrescidas de multa de vinte por cento e  
juros de um por cento ao mês, deduzidas, no caso de aplicação de recursos  
sob a forma de debêntures, as parcelas já amortizadas.

O Regulamento dos Incentivos Fiscais Administrados pela SUDAM (Resolução 

SUDAM n.º 7.077/91), por sua vez, dispõe que:
Art. 44. A SUDAM efetuará o acompanhamento e fiscalização periódicas, nas  

empresas beneficiárias dos recursos do FINAM, objetivando verificar a correta ex-
ecução do projeto aprovado e aplicação dos recursos liberados, devendo, quando  
necessário, realizar fiscalizações conjuntas com o BASA, ou exigir uma fiscalização  
de auditoria independente, custeada com recursos da empresa beneficiária.
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§ 1.º As empresas beneficiárias deverão manter na Região e à disposição da  
SUDAM e do BASA, para efeitos de sua fiscalizações e inspeções, todos os ele-
mentos necessários ao controle físico,  contábil  e financeiro da execução de seu  
empreendimento, bem como da sua administração.

§ 2.º A infringência a quaisquer das cláusulas condicionantes de aprovação  
do projeto, quanto a desvio de aplicações, à paralisação ou suspensão das obras  
ou serviços de implantação do empreendimento, bem como ao cumprimento dos  
cronogramas, inclusive no que se refere ao artigo 43 deste Regulamento, motivado  
por  falta  de  aporte  de  recursos  do  grupo  empreendedor,  resultará  na  imediata  
sustação de autorizações de subscrição e de liberação de recursos do Fundo.

Está comprovado, portanto, nos autos, o prejuízo ao erário federal, consistente 

na falsificação ideológica/material de documentos pela empresa  Agropecuária Riacho 
Novo S/A, a fim de – levando a Administração a erro – comprovar o preenchimento de re-

quisitos para a obtenção de incentivos fiscais previstos na Lei n.º 8.167, de 16 de janeiro  

de 1991.

A pretensão de indenização por danos morais coletivos, por outro lado, já se 

encontra manifestamente fulminada pela prescrição, considerando que, entre os eventos 

danosos (06/1999 e 12/2000) e o ajuizamento da ação (06/2009), passaram-se mais de 

cinco anos (aplicando-se, por analogia, o art. 21 da Lei n.º 4.717/65).

De qualquer forma, ainda que se superasse a questão prejudicial, não vislum-

bro, no caso, hipótese de condenação ao pagamento de indenização por danos morais 

coletivos, porquanto, embora a conduta dos requeridos tenha sido contrária à lei e aos 

princípios que regem a vida em sociedade, caracterizando a ilicitude do ato, seus efeitos  

não transbordam, de forma significativa, a relação patrimonial firmada entre eles e o Es-

tado, a ponto de vergastar traumaticamente a esfera moral – ou seu consciente coletivo – 

da comunidade. 

Nesse sentido, vale destacar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

de acordo com a qual:
_______________________________________________________________________________________________________________________
_Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL EDUARDO DE MELO GAMA em 20/02/2018, 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 6161264300255.

                                 Pág. 18/20



 

  0  0  0  4  1  6  7  8  1  2  0  0  9  4  0  1  4  3  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS

Processo N° 0004167-81.2009.4.01.4300 (Número antigo: 2009.43.00.004167-7) - 1ª VARA - PALMAS
Nº de registro e-CVD 00074.2018.00014300.1.00500/00128

(…) 2. O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à  
esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta ag-
ride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores  
éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indig-
nação na consciência coletiva (arts. 1.º, da lei n.º 7.347/1985, 6.º, VI, do CDC, e  
944, do CC, bem como Enunciado n.º 456 da V Jornada de Direito Civil). 3. Não  
basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral  
coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilid-
ade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e reper-
cussão, o círculo primordial de valores sociais. Com efeito para não haver o seu  
desvirtuamento, a banalização deve ser evitada. (…) (STJ, REsp n.º 1.473.846/SP,  
rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 24/02/2017)

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) Declarar  a nulidade da Resolução CONDEL n.º 9.002/98;

b) Condenar  os  requeridos  Agropecuária  Riacho  Novo  S/A,  Dalas  Con-
struções Ltda., Manoel Duca da Silveira Neto, Alexandre Ferreira Gomes 
da Silveira e  João Bosco Ferreira Gomes, de forma solidária, ao ressarci-

mento  ao erário  no  importe de R$ 1.945.450,00 (um milhão novecentos e 

quarenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta reais), sobre os quais deverão 

incidir juros de mora e correção monetária, desde a data do evento danoso 

(jun/1999 e dez/2000), conforme Súmulas n.º 43 e 54, do STJ, conforme ín-

dices (de correção monetária e de juros legais) previstos no Manual de Cálcu-

los da Justiça Federal (Ed. 2013); 

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 12 da Lei n.º 8.167/91, pleiteada pelo 

Ministério Público Federal, na medida em que a pretensão, neste ponto, encontra-se 

manifestamente prescrita.

Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários de sucumbência, 
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porquanto incabíveis (art. 18, Lei 7.347/85).

Após trânsito em julgado,  arquivem-se os autos com as formalidades de es-

tilo.

Registro automático. Publique-se. Intimem-se.

Palmas/TO, 20 de fevereiro de 2018.

EDUARDO DE MELO GAMA
Juiz Federal da 1ª Vara
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