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PROCESSO: 1003456-64.2019.4.01.3700 
CLASSE: AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (64) 

POLO ATIVO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 

POLO PASSIVO:LUIS GONZAGA BARROS e outros 

REPRESENTANTES POLO PASSIVO: NADIR MARIA DE BRITTO ANTUNES - MA19885 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
D E C I S Ã O

 
 

 
 O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE ajuizou ação civil

pública por ato de improbidade administrativa em face de LUIZ GONZAGA BARROS e ELZA BARROS
NOGUEIRA, pleiteando a condenação deles nas penas previstas nos art. 11 e 12 da Lei n. 8.429/92. Em sede

de liminar, pleiteou a decretação da indisponibilidade dos bens dos Réus, até o limite de R$ 867.403,50

(oitocentos e sessenta e sete mil e quatrocentos e três reais e cinquenta centavos) e R$ 598.427,65

(quinhentos e noventa e oito mil quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos),

respectivamente.
 

Em resumo, sustentou que: a) o Requerido Luiz Gonzaga Barros, na qualidade de gestor do

município de São Bento firmou, junto ao FNDE, o convênio n. 807894/2006, com vistas a implementar ações

educativas; b) o Fundo de Desenvolvimento da Educação – FNDE repassou aos cofres municipais, durante a

gestão do Réu, a importância de R$ 74.648,48 (setenta e quatro mil seiscentos e quarenta e oito reais e

quarenta e oito centavos); c) o relatório de fiscalização da CGU n. 01385, fruto da fiscalização realizada no

período de 14/05/2009 a 31/07/2009, identificou irregularidades na processo licitatório e na execução financeira

do convênio; d) o Requerido homologou processo licitatório ilegal e emitiu 6 cheques, no valor de R$3.000,00
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(três mil reais cada, em favor da prefeitura; e) a Requerida Elza Barros Nogueira, na qualidade de presidente

da comissão permanente de licitação do município, conduziu licitação que não observou os ditames da Lei

8.666/1993; f) das três empresas convidadas a participar da licitação, somente a vencedora é do ramo

pertinente ao objeto do certame: comércio varejista de artigos de papelaria, de modo que houve ofensa ao art.

22, §3º da Lei 8.666/1993; g) uma das empresas participantes da licitação é de fachada e é utilizada para dar

cobertura a processos licitatórios fraudulentos, tendo sido objeto de operações da Polícia Federal; h) o

Requerido não comprovou, no bojo da Tomada de Contas Especial, que os cheques que emitiu tinham

correlação com a finalidade do convênio; i) o Requerido não justificou a emissão de 04 cheques para pessoas

físicas sem causalidade com as ações do convênio; j) as contas do referido convênio foram reprovadas; k) os

Requeridos praticaram atos de improbidade administrativa.
 

O MPF emitiu parecer no sentido de que: a) houve prescrição da pretensão punitiva do Estado

no que se refere ao Réu Luiz Gonzaga Barros; b) no que tange ao pedido de ressarcimento do dano causado

ao erário não há que se falar em prescrição. Na mesma oportunidade, informou que não tem interesse em

integrar a lide.
 

Os Réus apresentaram defesa prévia, sustentando, em suma, que: a) os relatórios juntados aos

autos pelo FNDE não são conclusivos, não sendo prova de malversação de recursos públicos; b) o processo

de prestação de contas ainda se encontra sob análise técnica do FNDE; c) ocorreu prescrição no presente

caso; d) não há provas de lesão ao erário e ação deve ser proposta de forma autônoma; e) a instância

administrativa não foi exaurida; f) não há dolo in casu; g) não cabe bloqueio de bens no presente caso.
 

Em resposta, o FNDE alegou, em resumo, que: a) não ocorreu prescrição, uma vez que o

segundo mandato do Réu iniciou-se em 2017; b) os Réus não apresentaram provas que infirmem a prática de

atos de improbidade administrativa; c) o parecer 314/2014-DIESP/COAPC/CGCAP/DIFIN/FNDE/MEC registra

a reprovação das contas apresentadas pelo Réu; d) o dolo é evidente, pois o Requerido tinha conhecimento

das obrigações que assumiu com a celebração do convênio; e) a Requerida não  poderia conduzir processo

licitatório com a inobservância os ditames legais.
 

Vieram-me os autos conclusos.
 

É o relatório.
 

FUNDAMENTAÇÃO
 

Trata-se de improbidade envolvendo a atuação de agentes que exerciam as funções de prefeito

do Município de São Bento/MA e de presidente da comissão permanente de licitação do referido município.
 

A regra prescricional relacionada aos agentes políticos estabelece que a prescrição tem início

com o término mandato eletivo, momento em que começa a fluir o prazo fatal de 5 (cinco) anos para o

ajuizamento da ação de improbidade (Lei 8.429/92, art. 23, inciso I).
 

No presente caso, os documentos de ID 51171044 – fls. 31/33 revelam que o Requerido LUIZ

GONZAGA BARROS exerceu o cargo de prefeito por três mandatos, quais sejam, 2005/2008, 2009/2012 e

2017/2020. Em casos como esse, o marco inicial para a contagem do prazo de prescrição é o término do

segundo mandato eletivo, haja vista que a reeleição importa na continuação da gestão do agente ímprobo. Sob

uma perspectiva material, tem-se que o vínculo da Administração Pública com o candidato reeleito não se

desfaz no último ano do primeiro mandato para se recomeçar logo em seguida, na segunda legislatura, uma

vez que, na reeleição para prefeito, não se exige sequer o afastamento do cargo político.
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No mesmo sentido é o entendimento consolidado do STJ:
 

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

INOVAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRESCRIÇÃO. ART. 23, I, DA LEI

8.429/1992. REELEIÇÃO. TERMO INICIAL ENCERRAMENTO DO SEGUNDO MANDATO. CONFIGURAÇÃO

DO DOLO GENÉRICO. PRESCINDIBILIDADE DE DANO AO ERÁRIO. 1. Descabe a esta Corte emitir juízo de

valor em agravo regimental sobre tese que não foi objeto do recurso especial. Inovação do feito que não se

admite. Preclusão consumativa caracterizada. 2. A aplicação do art. 219, § 5º, do Código de Processo Civil, com

a redação dada pela Lei 11.280/2006 - pronunciamento da prescrição -, é matéria de ordem pública, passível de

conhecimento a qualquer tempo pelas instâncias ordinárias. 3. É firme a jurisprudência do STJ, no sentido de

contar-se o prazo prescricional previsto no art. 23, I, da Lei 8.429/1992, nos casos de reeleição, a partir

do encerramento do segundo mandato, considerando a cessação do vínculo do agente ímprobo com a

Administração Pública. 4. A caracterização do ato de improbidade por ofensa a princípios da administração

pública exige a demonstração do dolo lato sensu ou genérico. 5. O ilícito previsto no art. 11 da Lei 8.249/1992

dispensa a prova de dano, segundo a jurisprudência desta Corte. 6. Agravos regimentais não providos. (AgRg

no AREsp 301.378/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe

14/08/2013)

 
Assim sendo, não vejo como deixar de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva no que se

refere às penas pessoais correspondentes aos atos de improbidade administrativa imputados a Luiz Gonzaga

Barros, haja vista o seu segundo mandato ter se encerrado em 2012 e a presente demanda ter sido ajuizada

somente no ano de 2019. Idêntica conclusão há de ser aplicada à Requerida ELZA BARROS NOGUEIRA, vez

que os atos que lhe são imputados ocorreram na gestão 2005/2008.
 

Prescrita a pretensão punitiva no que se refere às penas pessoais, remanesce a pretensão

quanto à pena de ressarcimento ao erário, haja vista que, conforme entendimento do STF, firmado em sede de

repercussão geral, são “imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso

tipificado na lei de Improbidade Administrativa” (RE 852.475-SP). 
 

Passo, portanto, ao exame do pedido liminar.
 

A concessão de qualquer medida de urgência depende da demonstração da plausibilidade do

direito e do risco de dano irreparável caso se tenha de aguardar o trâmite regular do processo.
 

No caso em tela, os documentos constantes dos autos sugerem que os Requeridos foram

responsáve is  pe la  ma lve rsação  de  ve rbas  púb l i cas  o r i undas  do  FNDE (convên io  n .

807894/2006), materializada na prática de irregularidades no processo licitatório, bem como na liberação

de valores para pessoas físicas sem identificação, assim como para finalidades sem correlação com os

objetivos do ajuste. Com efeito, o Relatório 01385 da CGU, conforme o documento de ID 5117044 – fls.

287/289, deixou consignado que o processo licitatório objeto dos autos, na modalidade convite, foi realizado

apenas com uma proposta válida. O mesmo documento atestou que o Requerido emitiu 06 cheques em favor

da prefeitura e 04 cheques para pessoas físicas que não foram identificadas. Além disso, o relatório listou como

irregularidade a ausência de atesto de recebimento e identificação de notas fiscais relacionadas com o número

do convênio, dentre outras irregularidades.
 

Presente, portanto, a plausibilidade do direito.
 

O perigo da demora, por sua vez, decorre do fundado receio de que os Requeridos venham a se

desfazer de seus bens durante o período de tramitação do processo.
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Todavia, não obstante presentes os pressupostos autorizadores da tutela provisória de

urgência, entendo que a decretação da indisponibilidade de todos os bens dos demandados, com a

consequente expedição de ofício às entidades registradoras, é medida assaz gravosa, que é capaz de incidir

sobre rendas oriundas do trabalho, proventos de aposentadoria, ou mesmo sobre valores pertencentes a

terceiros, não devendo ser, portanto, deferida. A meu juízo, é dever do Requerente oficiar aos cartórios

imobiliários, aos departamentos de trânsito e às demais instituições congêneres, com vistas à identificação do

patrimônio dos Réus, só havendo interesse-necessidade na intervenção do Judiciário naqueles casos em que

as informações a serem requisitadas estejam protegidas pelos sigilos fiscal ou bancário, ou naqueles em que

as informações requisitadas sejam injustamente negadas.
 

Tal procedimento permitirá que a indisponibilidade venha a recair tão somente sobre os bens

necessários à recomposição do dano causado. Em outro plano, deve-se levar em conta que o excessivo

volume de processos que aguardam a manifestação do Poder Judiciário não lhe permite a adoção de

providências que, a princípio, estão a cargo das partes.
 

DISPOSITIVO
 

Ante o exposto:
 

I. pronuncio a prescrição, relativamente à pretensão de aplicação de sanções pessoais
pela prática de ato de improbidade (CPC, art. 487, II);
 

II. Recebo a petição inicial no que se refere à pretensão de ressarcimento ao erário
 

III. Defiro parcialmente o pedido de liminar para decretar:
 

III.a) a indisponibilidade dos ativos financeiros do Requerido, nos valores de R$ 867.403,50

(LUIZ GONZAGA BARROS) e de R$ 598.427,65 (ELZA BARROS NOGUEIRA), correspondentes aos danos

apurados acrescidos da multa civil, devendo as Instituições financeiras em que mantém contas atualmente

enviar as informações pertinentes; e
 

III.b) a quebra do sigilo fiscal dos Réus, devendo a Receita Federal, em consequência, fornecer

as suas declarações de Imposto de Renda referentes ao ano de 2020, bem como informações sobre a

existência de bens imóveis.
 

Expeçam-se ofícios:
 

I - ao Banco Central, via SISBAJUD, requisitando informações sobre as instituições financeiras

em que os Requeridos mantêm contas atualmente, bem como a indisponibilização dos seus ativos financeiros,

até de R$ 867.403,50 (oitocentos e sessenta e sete mil e quatrocentos e três reais e cinquenta centavos) (LUIZ

GONZAGA BARROS) e R$ 598.427,65 (quinhentos e noventa e oito mil quatrocentos e vinte e sete reais e

sessenta e cinco centavos) (ELZA BARROS NOGUEIRA); e
 

II - à Receita Federal, via INFOJUD, requisitando os documentos referidos na alínea “III.b”.
 

Com a juntada das informações suso indicadas, vistas ao Autor, a fim de que indique os bens

sobre os quais deva recair a medida de indisponibilidade, dentro do limite do prejuízo provocado pelos Réus -

R$ 867.403,50 (oitocentos e sessenta e sete mil e quatrocentos e três reais e cinquenta centavos) (LUIZ

GONZAGA BARROS) e R$ 598.427,65 (quinhentos e noventa e oito mil quatrocentos e vinte e sete reais e

sessenta e cinco centavos) (ELZA BARROS NOGUEIRA).
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Citem-se.
 

Intimem-se.
 

São Luís, 29/03/2021.
 

 
 

JOSÉ VALTERSON DE LIMA
 

Juiz Federal
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