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Excelentíssima Senhora Juíza Federal da 2a Vara Federal da 1a Subseção
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Autos n. 0003266-03.2009.403.6000

Autos n. 0004190-14.2009.403.6000

Autos n. 0002056-34.2011.403.6003

(TRÊS AUTOS APENSADOS)

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL apresenta  MEMORIAIS nos
seguintes termos.

1. Da reunião das três demandas

A Ação Popular (AP) n. 0003266-03.2009.403.6000, o Mandado de
Segurança  (MS)  n.  0004190-14.2009.403.6000  e  a  Ação  Civil  Pública  de
Improbidade Administrativa (AIA) n. 0002056-34.2011.403.6003 foram reunidas
no mesmo Juízo, qual seja, esse Juízo da 2ª Vara Federal de Campo Grande-MS,
considerando-se a conexão entre elas.

Com efeito, as três demandas não são idênticas – o que afasta a
litispendência  e,  por  conseguinte,  a  extinção  de  qualquer  dos  feitos  –  mas
conexas ou relacionadas, sendo que a solução legal adotada para o caso foi a
reunião dos processos para julgamento conjunto. Motivo pelo qual os presentes
memoriais abarcarão as três demandas.

Segue breve resumo expondo as relações entre os feitos.

1.1. Da Ação Popular n. 0003266-03.2009.403.6000

Proposta, inicialmente1,  por  WASHINGTON CAMPOS MARQUES em
face de: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
(UFMS) e ELIANA DA MOTA BORDIN DE SALES. 

Causa de pedir: em suma, a inicial narra que a remoção ex officio

1 - Conforme se verifica a f. 542-543, o MPF assumiu a titularidade da ação.
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da professora  ELIANA DA MOTA BORDIN DE SALES, do centro universitário
de Três  Lagoas para  o de Paranaíba,  não foi  feita  no  interesse  público,  mas
apenas para permitir que concorresse a cargo de direção na segunda localidade,
o que afrontou princípios da administração pública e causou prejuízo ao erário.

Pedidos:  a) decretação  da  suspensão  da  eficácia  do  ato  de
remoção praticado pelo pró-reitor de administração (Instrução de Serviço n. 101,
de 13 de março  de 2009),  bem como de todos os seus efeitos decorrentes,
inclusive o ato de deferimento da candidatura de ELIANA DA M. B. DE SALES
na  consulta  à  comunidade  universitária  do  câmpus  de  Paranaíba;  e  b)
condenação  dos  requeridos  e  demais  beneficiários  dos  atos  impugnados  na
indenização dos prejuízos causados ao erário, conforme apuração em liquidação
de sentença (cf. arts. 324, § 1º, II, e 509/ss., CPC; art. 282, II, CPC/1973).

1.2. Do Mandado de Segurança n. 0004190-14.2009.403.6000

Impetrado por  MÁRCIO RICARDO ALVES GOUVEIA em face de:
REITORIA DA UFMS, na pessoa de CÉLIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA.

Causa de pedir: em suma, a inicial narra a ilegalidade do ato que
suspendeu a referida consulta, a qual seria realizada para a elaboração de lista
tríplice destinada à escolha do diretor de centro do câmpus de Paranaíba.

Pedido: decretação da suspensão da eficácia da Portaria n. 379, de
01/04/09, da reitora da UFMS, que impediu, naquele momento, a realização da
consulta para a elaboração de lista tríplice.

1.3. Da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa n. 0002056-
34.2011.403.6003

Proposta  pelo  MPF em  face  de:  CÉLIA  MARIA  DA  SILVA
OLIVEIRA e ELIANA DA M. B. DE SALES.

Causa  de  pedir:  em  suma,  narra  a  ocorrência  de  ofensa  aos
princípios da impessoalidade, da moralidade e da legalidade, além de prejuízo ao
erário e enriquecimento ilícito, pois restou caracterizado que o ato de remoção
ex officio teve como única finalidade possibilitar que  ELIANA participasse da
eleição para a composição da lista tríplice, da qual seria escolhido o diretor do
câmpus da UFMS em Paranaíba.

Pedido:  condenação  das  demandadas  às  sanções  previstas  no
artigo 12 da Lei 8.429/92, consistentes: 1 – no pagamento de multa civil; 2 – na
perda dos cargos públicos ocupados pelas requeridas e na suspensão de seus
direitos políticos; e  3 –  no ressarcimento aos cofres públicos:  a) dos valores
despendidos para a realização da eleição suspensa indevidamente por  CÉLIA
MARIA DA S. OLIVEIRA, a serem oportunamente apurados em liquidação (cf.
arts. 324, § 1º, II, e 509/ss., CPC; art. 282, II, CPC/1973); e  b) dos valores
recebidos por ELIANA decorrentes de sua remoção ex officio e da ocupação de
cargo de direção do câmpus de Paranaíba.

1.4. Da conexão

Dos elementos da AP n. 0003266-03.2009.403.6000 e da AIA n.
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0002056-34.2011.403.6003,  verifica-se  que,  não  obstante  exista  alguma
similaridade entre as demandas no ponto em que se requer o ressarcimento dos
danos  causados  ao  erário,  os  demais  pedidos  formulados  pelo  MPF na  AIA
diferem daqueles elencados na ação popular. Nem poderia ser diferente, uma vez
que a ação popular não é instrumento hábil à aplicação das sanções previstas na
Lei de Improbidade Administrativa. 

Por outro lado, é de se reconhecer que a causa de pedir das duas
demandas é a mesma, qual seja, a edição do ato de remoção  ex officio com
desvio  de  finalidade.  O  qual,  na  ação  popular,  sofre  pedido  de  anulação,
enquanto que na AIA fundamenta pedidos de aplicação de sanções cominadas
pela Lei 8.429/92.

Quanto ao MS 0004190-14.2009.403.6000, este órgão – revendo
manifestação anterior – entende que a rigor, a despeito de suas relações com a
AP e a AIA, comportaria julgamento autônomo; dado que diversos sua causa de
pedir e seu pedido, relativamente às demais demandas. De todo modo, trata-se
de questão preclusa pelo apensamento para julgamento conjunto.

2. Do breve resumo do essencial

Para  tanto,  adota-se  como  fio  condutor  a  AIA  n.  0002056-
34.2011.403.6003, movida pelo MPF. Sem prejuízo dos elementos já expostos
no tópico precedente.

Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa
promovida pela Procuradoria da República no Município de Três Lagoas em face
de  CÉLIA MARIA DA S. OLIVEIRA  e ELIANA DA M. B. DE SALES  para a
condenação das demandadas às sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92 na
seguinte conformidade:  1 –  no pagamento de multa civil;  2 –  na perda dos
cargos  públicos  ocupados  pelas  requeridas  e  na  suspensão  de  seus  direitos
políticos; e 3 – no ressarcimento aos cofres públicos: a) dos valores despendidos
para a realização da eleição suspensa indevidamente por CÉLIA MARIA DA S.
OLIVEIRA, a serem oportunamente apurados em liquidação (cf. arts. 324, § 1º,
II,  e  509/ss.,  CPC;  art.  282,  II,  CPC/1973);  e  b) dos  valores  recebidos  por
ELIANA decorrentes  de  sua  remoção  ex  officio e  da ocupação  de  cargo  de
direção do câmpus de Paranaíba.

Conforme consta da inicial (f. 02-20), em suma, que, no dia 17 de
fevereiro  de  2009,  foi  deflagrado  pela  reitora  da  UFMS,  através  da  Portaria
187/2009, o processo para consulta à comunidade universitária, marcado para o
dia 02/04/2009, por meio do qual seria formada a lista tríplice para a escolha dos
candidatos a diretores de centros, câmpus e faculdades da UFMS, inclusive para
o câmpus de Paranaíba. Sendo que eram exigidos dos candidatos ao cargo de
Diretor  de  Centro  a  titulação  mínima de  doutor  e  lotação  na unidade a  que
pretende se candidatar,  salvo se não houvesse na referida localidade número
mínimo de candidatos hábeis a comporem a lista. 

Ocorre  que,  embora  houvesse  no  câmpus  de  Paranaíba  quatro
candidatos  aptos  a  se  candidatarem ao mencionado cargo,  todos professores
doutores do curso de matemática,  houve a remoção repentina da professora
doutora  ELIANA DE SALES (curso de psicologia), do câmpus de Três Lagoas
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para o câmpus de Paranaíba.

Dessa  forma,  a  mencionada  remoção  feriu  a  legalidade  e  a
moralidade administrativas, haja vista que concedida pela Instrução Normativa
101, no dia 13/03/2009, isto é,  "às vésperas" do encerramento para inscrição
dos candidatos ao cargo de diretor de centro;  no dia 16/03/2009, a referida
professora  efetuou o  pedido para o registro  de  sua candidatura  ao  cargo de
diretor de centro, o que foi deferido pela comissão eleitoral.

Outrossim,  constatou-se  a  existência  de  vários  vícios  no  ato  de
remoção, tais como ausência de motivação para a remoção da professora do
câmpus de Três Lagoas para o de Paranaíba.

 Não bastasse isso, houve prejuízo aos cofres públicos em razão da
suspensão do processo  eleitoral  pela reitora  CÉLIA MARIA OLIVEIRA,  bem
assim do enriquecimento ilícito por parte de ELIANA DE SALES, que, em razão
da suspensão do processo eleitoral, foi nomeada, temporariamente, para o cargo
de diretora do câmpus de Paranaíba, auferindo remuneração para tal mister.

A exordial foi distribuída já acompanhada dos documentos de f. 32-
350 (Inquérito Civil n. 1.21.002.000045/2010-69).

Após  notificação,  as  requeridas  apresentaram  manifestações,
respectivamente, a f. 361/397 e 1237-1257.

A  f.  1363-1376,  o  MPF apresentou  manifestação  acerca  das
preliminares arguidas.

O Juízo, por meio da respeitável decisão de f. 1378, reconheceu a
conexão  do  feito  com  a  AP  n.  2009.60.00.003266-0  (0003266-
03.2009.403.6000),  em trâmite  nesta  Subseção Judiciária  de Campo Grande,
declinando da competência,  bem assim determinando a remessa dos autos a
essa 2ª Vara Federal.

O  Juízo  da  2ª  Vara  recebeu  a  inicial,  ratificando  todos  os  atos
praticados pelo Juízo Federal de Três Lagoas.

As rés apresentaram contestações, respectivamente, a f. 1419-1440
e 1442-1459.

A f. 1462-1467, réplica do MPF. 

Pela  r.  decisão  de  f.  1474-1477,  afastaram-se  as  preliminares
arguidas e fixaram-se os pontos controvertidos. No mais, foi aberto prazo para
que as partes arrolassem testemunhas.

O  MPF apresentou  seu  rol  a  f.  1480,  enquanto  as  requeridas
apresentaram a f. 1484-1486.

Finda a instrução, vieram os autos para alegações finais.

É a breve suma do necessário.
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3. Da análise dos fatos e do direito

Desde  logo,  cumpre  asseverar  ter  restado  inequivocamente
comprovado  –  via  inquérito  civil,  e  também  por  meio  de  documentos  e
informações  carreados  no  transcorrer  da  instrução  processual  –  que  CÉLIA
MARIA  DA  SILVA  OLIVEIRA  e ELIANA  DA  MOTA  BORDIN  SALES,  em
comunhão  de  aspirações  e  esforços,  cientes  da  ilicitude  de  suas  ações,
atentaram  contra  princípios  básicos  da  administração  pública.  Tendo-se,
ademais,  no  caso  específico  de  CÉLIA  MARIA,  que  os  elementos  coligidos
demonstraram  que  a  requerida  causou  prejuízo  ao  erário,  bem  assim  que
ELIANA, a seu turno, auferiu vantagem patrimonial indevida.

Com efeito, a vasta documentação encartada aos autos é mais do
que suficiente  para  comprovar que o  ato  de  remoção  ex officio –  praticado,
consoante relatado, “às vésperas” - teve como verdadeira e única finalidade (em
desvio de finalidade) possibilitar que  ELIANA participasse da eleição para a
composição  da lista  tríplice,  da qual  seria  escolhido  o  diretor  do  câmpus  da
UFMS em Paranaíba.  A  ilegalidade  teve  repercussão  na  Lei  de  Improbidade
Administrativa, haja vista que:  (i) atentou contra princípios fundamentais
da  administração  pública;  (ii) resultou  em  obtenção  de  vantagem
indevida; e (iii) acarretou prejuízo ao erário.

Tem-se, a partir dos elementos probatórios coligidos, que a remoção
ex officio  de  ELIANA violou –  dolosamente, não restou dúvida – os princípios
básicos  norteadores  da  administração  pública,  especialmente  a  legalidade,  a
moralidade e a impessoalidade. 

Conforme apurado, por ocasião da eleição para diretor do câmpus
da  UFMS em  Paranaíba,  a  então  reitora  da  entidade,  CÉLIA  MARIA,  por
conveniência particular e com o objetivo de que algum candidato de seu agrado
ocupasse o referido cargo, removeu de ofício ELIANA do câmpus de Três Lagoas
para  o  de  Paranaíba,  a  fim  de  a  última  pudesse  disputar  o  pleito.
“Coincidentemente”,  o  ato  de  remoção  foi  levado  a  efeito  justamente  "às
vésperas" do encerramento para inscrição dos candidatos ao cargo de Diretor de
Centro. 

O desvio de finalidade do ato da reitora restou confirmado por vários
elementos  de  prova.  Destacando-se,  de  início,  as  declarações  de  LEANDRO
FERREIRA DE AGUIAR. Confira-se:

MPF:  Consta  que,  no  dia  24  de  março  de  2009,  o  senhor  fez  uma
representação  aqui  na  Procuradoria  de  Três  Lagoas  sobre  um fato  que
envolvia a composição de uma lista para a eleição do diretor do câmpus de
Paranaíba, tá correto?

Leandro: Sim.

MPF:  O  senhor  pode  me  explicar  no  que  consistiu  essa  representação
formulada?

Leandro:  porque, na formulação da composição, uma professora de Três
Lagoas foi transferida ex officio para Paranaíba e se inscreveu e participou
dessa lista e eu, como cidadão, não vi... uma transferência  ex officio tem
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que ser a bem do serviço público e eu não vi nenhum interesse público na
transferência dessa professora.

MPF: O senhor sabe me dizer como funcionava esse processo eleitoral, em
que consistia essa composição dessa lista?

Leandro: Isso é uma lei  federal,  você tem…que ter doutorado ou fazer
parte  do  último  nível  da  carreira,  se  inscrever,  há  uma  seleção,  uma
votação, os três mais votados é encaminhado a reitoria e a reitoria faz a
nomeação de um desses três.

MPF: e o senhor sabe me dizer se, na abertura desse procedimento, havia
um lapso de tempo grande desde a publicação do edital até a eleição, ou
era algo muito rápido, muito curto?

Leandro: não, o normal é que.... é o que tá na Constituição, artigo 40, na
LDB e o parecer 282 de 2002 do Conselho Nacional de Educação, que o
processo de administração da Universidade deve se basear em princípios
democráticos e colegiados autônomos, então pressupõe-se que se tenha
uma inscrição e um lapso de tempo para que se ouça, bastante satisfatório,
pelo menos um mês, vinte dias para que se organize debates, propostas,
para  que  toda  a  comunidade  tenha  conhecimento  da  proposta  e  tenha
parâmetros para escolher a melhor proposta.

[...]

MPF: o senhor tem algum conhecimento de que havia falta de candidatos,
de interessados…lá no câmpus de Paranaíba não havia interessados? Havia
interessados?

Leandro: pelo o que eu sei, havia interessados e o marido da professora
Eliana Bordin de Sales, professor Sales que também é daqui (Três Lagoas),
em conversa, me mandaram, até me mandaram uma print da página do
Orkut dele, e ele fez uma brincadeira que a esposa dele tinha abandonado
ele  e  depois  disse  que  não,  que  era  uma  brincadeira  é  que  a  reitora,
professora Célia, convidou minha esposa para ser diretora de Paranaíba.

[...]

MPF: ela (Eliana) foi nomeada pro tempore?

Leandro: é, foi nomeada pro tempore, mas acho que ficou quatro, cinco
anos lá como pro tempore, e a nomeação foi pela reitora.

Por mais que as requerentes tentem justificar a remoção ex officio
em um suposto interesse público, especificamente na alegada falta de docentes
no câmpus da  UFMS de Paranaíba, o conjunto probatório demonstrou que,  na
realidade, a remoção deu-se para atender  interesses particulares. Vale  dizer:
para possibilitar a candidatura de ELIANA ao cargo de diretora do câmpus, pois
em Paranaíba não havia candidato do agrado da reitora com o título de doutor,
requisito para concorrer às eleições.

Explica-se:

1 – Da necessidade da permanência de ELIANA no câmpus de
Três Lagoas,  onde a falta de professores  era recorrente à  época dos
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fatos.

A carência de professores em Três Lagoas na época dos fatos foi
trazida aos autos pela professora ANA LÚCIA ESPÍNDOLA (f. 231-232):

[…] Que não havia no DED, quando da saída da professora Eliana, como
suprir-se a sua ausência por meio de outro professor do departamento;
Que por meio do concurso realizado no final de 2008 foram destinadas seis
vagas  ao  curso  de  Pedagogia,  no  entanto,  nem  mesmo  com  o
preenchimento destas vagas se poderia  suprir  a  ausência  da professora
Eliana (…)  Que a  partir  da  saída  da  professora Eliana,  o  departamento
passou a pleitear a contratação de professor efetivo para cobrir a vaga; Que
o concurso para o preenchimento da vaga da professora Eliana foi realizado
recentemente, tendo a candidata sido recém-empossada, segundo acredita
a depoente […]

O  deficit  de  professores  em  Três  Lagoas,  quando  da  saída  de
ELIANA,  foi  confirmado  também  pelo  professor  MÁRCIO  RICARDO  ALVES
GOUVEIA (mídia de f. 1626): 

JUÍZO: Tinha professores?

Márcio: Da área exata dela eu não sei dizer exatamente, mas essa é uma
informação que não sei agora, mas se eu olhasse, se alguém olhasse é fácil
de constatar isso. Uma coisa que eu sei é que na época havia concurso, por
exemplo, pro câmpus dela... antes dela ser transferida houve um concurso
pro câmpus dela, de Três Lagoas, na área dela e nesse concurso, se eu me
recordo bem, no concurso da área dela, no câmpus dela, não houve... não
me lembro se eram duas vagas, mas eu sei que não preencheram as vagas,
ou seja, tava faltando professores da área dela, no câmpus dela...

JUÍZO: Lá em Três Lagoas?

Márcio:  É, em Três Lagoas.  E,  no nosso câmpus de Paranaíba,  eu não
tenho certeza se estava faltando, eu não sei dizer, faltando professor em
Paranaíba sempre esteve, até hoje.

Ficou claro, pois,  que a saída de  ELIANA  desfalcou o quadro de
professores do câmpus da UFMS em Três Lagoas. Tanto foi assim que, mesmo
após sua remoção, a ré continuou ministrando aulas em Três Lagoas (mídia de f.
1647):

JUÍZO: E em Três lagoas não iria ficar desfalcado?

Eliana: Não, havia uma possibilidade de contratar, e eu assumi, enquanto
isso, continuar com as aulas né, eu dava aula na época no curso de letras e
de pedagogia, então só mudou o horário eu passei a dar minhas aulas nas
sextas e nos sábados.

Acrescente-se, ainda, o fato de a professora MARLENE DURIGAN ter
registrado em cartório um episódio ocorrido em sala de aula no dia 16/03/2009,
por volta das 20 horas, quando a coordenadoria de curso de letras do câmpus de
Três  Lagoas,  após  alguns  informes  aos  alunos,  disse  que  tinham  mais  um
problema. A professora   ELIANA   já havia sido removida   ex officio   para Paranaíba  
para  assumir  a  direção  do  câmpus  (câmpus  de  Paranaíba)  e,  portanto,  eles
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estavam sem aulas, porque o departamento não tinha professor para assumi-las
(f. 64).

2 –  Da desnecessidade da remoção  ex officio para suprir a
falta de professores em Paranaíba.

De acordo  com o  apurado,  a  UFMS tinha  a  opção  de  contratar
professores aprovados na área de psicologia em concurso realizado em 2008
para o câmpus de Paranaíba, onde figuravam como aprovados DANIELA BRIDON
DOS SANTOS REIS BRANDÃO (1ª colocada), GLÁUCIA VALÉRIA PINHEIRO BRIDA
(2ª) e WESLEY GODÓI PERES (3º) (f. 53). 

Sendo  que,  em  resposta  a  um  questionamento  do  MPF,  a
coordenação do curso de psicologia do câmpus de Paranaíba informou que, para
a vaga destinada à área de ciências humanas-psicologia-fundamentos e medidas
da psicologia – história, teorias e sistemas em psicologia, foi nomeada apenas a
candidata DANIELA BRIDON DOS SANTOS REIS BRANDÃO (f. 251).

Dessa  forma,  vê-se  que,  embora  restassem  dois  candidatos
aprovados e, portanto, habilitados para ministrarem as mesmas disciplinas que
vieram a ser ministradas por  ELIANA, a então reitora da universidade lançou
mão de utilizar-se do instrumento da remoção  ex officio, de maneira desviada
(frise-se), visando que a diretoria do câmpus fosse ocupada por pessoa de sua
preferência pessoal – e não mediante consulta à comunidade.

3 – Da montagem de procedimento a fim de dar aparência de
licitude à remoção ex officio.

Ficou comprovado que a  remoção  ex officio,  na  verdade,  foi  um
“teatro” montado para possibilitar a candidatura de ELIANA ao cargo de diretora
do câmpus. Fato que atenderia tanto o objetivo almejado pela reitora da UFMS,
pois em Paranaíba não havia candidato de seu agrado com o título de doutor,
requisito  para  eleição;  quanto  aos  anseios  de  um grupo  de  professores  dos
cursos de psicologia e administração, que não queriam na direção do câmpus um
professor do curso de matemática. Ocorria que todos os professores interessados
em concorrer  ao  cargo  e  que  possuíam título  de  doutor  eram do  curso  de
matemática.

Nesse contexto, visando atender a esses dois objetivos, foi editada a
CI n. 042/2009 (f. 70/71), de 04/03/2009, onde a então diretora do câmpus da
UFMS em Paranaíba, JASSÔNIA LIMA VASCONCELOS PACCINI, solicita à CÉLIA
MARIA (reitora), em caráter de “urgência”, a cedência de professores para o
curso de psicologia.

De  imediato,  tendo  como  justificativa  a  CI  042/2009,  em
06/03/2009, a então reitora solicitou parecer da Procuradoria Jurídica quanto ao
meio a ser utilizado para atender a demanda (f. 74). 

Não obstante a tentativa de simular um cenário caótico de falta de
professores no curso de psicologia, é certo que a ex-reitora, antes da edição da
CI,  já  havia  entrado  em  contato  com  ELIANA em  meados  de  fevereiro,
perscrutando-a sobre  a  possibilidade de  sua transferência  para  o  câmpus  de
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Paranaíba.  Esse  contato,  aliás,  foi  confirmado  pela  própria  ELIANA em
depoimento prestado a f. 186-188:

[…] que o assessor da reitora, Ademar, conhecido como Pacal, antes da
remoção da declarante entrou em contato consigo, dizendo que havia uma
comissão  de  professores  de  administração  e  psicologia  do  câmpus  de
Paranaíba,  que  havia  solicitado  à  reitora  um  acréscimo  no  número  de
professores para aqueles cursos (…) quando então, convidou a declarante
para transferir-se ao câmpus de Paranaíba; a declarante sentiu-se atraída
pelo  convite,  já  que  gostaria  de  voltar  a  ficar  perto  de  psicólogos,  se
atualizar (…) que à tarde recebeu uma ligação da reitora Célia, que repetiu
os termos do convite anteriormente formulado por Ademar; (…) que nesta
mesma conversa a reitora acrescentou que havia uma possibilidade de que
a declarante se candidatasse à direção do câmpus de Paranaíba; que essas
conversas se deram aproximadamente no começo de fevereiro de 2009;
que nesta conversa a declarante não deu qualquer resposta se aceitaria;
como salientado, a declarante ficou de pensar no convite, não dizendo de
imediato se aceitaria, dois dias depois, Ademar novamente telefonou para a
declarante quando ela informou que aceitaria o convite (…) o marido da
declarante  lhe  afirmou  que,  como  esta  já  havia  exercido  cargo  de
coordenadora de curso, tinha plenas condições de ser diretora do câmpus
de Paranaíba; tanto a possibilidade de ter mais contatos com psicólogos
quanto a de vir  a ser diretora do câmpus de Paranaíba influenciaram a
decisão da declarante; que nunca havia pensado ante em candidatar-se à
eleição do câmpus; que depois de aceitar o convite, entrou em contato com
os professores do curso de psicologia  para saber as disciplinas que iria
ministrar;  que  nesta  conversa  tomou conhecimento  de  que  também os
professores  de  psicologia  de  Paranaíba  queriam que  a  declarante  fosse
candidata à direção do câmpus, representando o curso, já que os quatro
doutores do câmpus eram vinculados ao curso de matemática […]

Em juízo, a própria reitora confirmou que o contato (fevereiro de
2009) com ELIANA antecedeu o pedido veiculado na CI 042/2009  (04/03/2009)
(mídia de f. 1521):

MPF: ela (Eliana) disse no depoimento antes do ajuizamento das ações,
que em fevereiro de 2009 ela recebeu um telefonema de um assessor da
reitoria, senhor Ademar Macedo dos Santos, e posteriormente da senhora,
convidando-a  a  ir  para  o  câmpus  de  Paranaíba  inclusive  para  possível
candidatura a direção do câmpus lá, a senhora confirma esse telefonema?

Célia: não, não confirmo, como eu disse, o que acontece, a gente tem...
quando vai remover alguém, fazer as perguntas que a gente faz para a
pessoa né, se ela não vai  ter problema com a família,  filhos pequenos,
enfim, a gente pergunta porque vai ser uma remoção ex officio então isso...
aconteceu mesmo, da reitoria entrar em contato, e o meu contato com ela
foi  depois de conversa com o pró-reitor,  de conversar com o diretor do
câmpus  de  Três  Lagoas  para  poder  removê-la,  enfim,  todo  o  trâmite
burocrático.

As  declarações  não  deixam  dúvida  de  que  o  procedimento
administrativo  foi  montado,  tendo  como  único  objetivo  dar  aparência  de
legalidade à remoção  ex officio; que, na verdade, objetivava a candidatura de
professora filiada à ex-reitora. Não se pode ingenuinamente conceber que, muito
antes de receber a informação de insuficiência de professores, a reitora tenha
entrado  em  contado  com  a  professora  que,  “coincidentemente”,  viria  a  ser
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removida de ofício.

Tanto  isso  é  verdade  que,  na  própria  conversa  com  ELIANA,  a
então reitora disse que tinha pensado primeiro no professor de literatura  JOSÉ
BATISTA SALES (marido de ELIANA), mas que ele acabou sendo descartado em
razão da inexistência do curso de letras em Paranaíba (f. 186-188):

[…]  que  à  tarde  recebeu  uma  ligação  da  reitora  Célia,  que  repetiu  os
termos  do  convite  anteriormente  formulado  por  Ademar;  a  reitora
esclareceu  que  primeiramente  havia  pensado  no  nome  do  marido  da
declarante, José Batista de Sales, com quem tinha mais contato no tempo
em que lecionava no câmpus de Três Lagoas; que no entanto a reitora
informou que havia descartado o nome de José Batista, porque não tinha
curso de letras em Paranaíba; que esclarece que José Batista de Sales é
professor de literatura portuguesa […]

Em juízo, quando indagada sobre esses fatos, ELIANA limitou-se a
dizer que não se recordava porque não havia lido os autos novamente.

Em que pese a resposta evasiva, ficou claro, de todo modo, que não
se estava buscando suprir o quadro de professores do curso de psicologia, pois
para este fim não haveria propósito em aventar o nome de JOSÉ BASTISTA DE
SALES. É dizer: confirmou-se que a reitora, desde o início, estava, em verdade,
em busca de um candidato (a)  de seu agrado para o  câmpus da    UFMS   em  
Paranaíba, e não propriamente de um professor com formação específica.

Voltando à CI 042/2009, verificou-se, ainda, que, com a solicitação
de  parecer  (f.  74),  CÉLIA  MARIA procurava  se  acobertar  dando  ares  de
legitimidade ao seu ato. A “maquiagem” restou patente no próprio despacho da
Procuradoria Jurídica da UFMS, no sentido de que não era comum que pedidos
de tal natureza fossem submetidos à análise do órgão jurídico (f. 75-76).

Destaca-se,  em  prosseguimento,  que  a  formalização  do  ato
administrativo  não aconteceu sem percalços,  pelo  próprio  fato  de  a remoção
estar sendo providenciada de afogadilho, pois deveria estar finalizada até o dia
16/03/2009, último dia para inscrição na eleição. Assim, no próprio despacho da
Procuradoria Jurídica, pugnou-se pela autuação em um processo específico para
tal deliberação, pois haviam sido apresentadas apenas “folhas ao vento” (f. 75-
76).

Para atender ao parecer jurídico, instaurou-se  “às pressas” no dia
12/03/2009,  às  09:44:39,  processo  sob  n.  23104.002709/2009-23,  só  que,
devido à situação inusitada e à “urgente” necessidade, preencheu-se o campo
destinado ao nome do interessado com o nome de ELIANA M. B. DE SALES (f.
108-109).  Percebendo  o  lapso,  determinou-se,  então,  a  abertura  de  novo
processo,  no  mesmo  dia,  12/03/2009,  às  15:45:20,  sob  o  n.
23104.002750/2009-08, em que se corrigiu o ato falho, para que viesse constar
como interessada na remoção ex officio a UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO
GROSSO DO SUL (f. 111-112).

Além disso,  outro lapso decorrente  da pressa e  do improviso  foi
registrado quando da publicação do ato de remoção. A f. 123, consta a Instrução
de Serviço n. 101, de 12 de março de 2009, assinada pelo pró-reitor,  JÚLIO
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CÉSAR GONÇALVES. Todavia, no Boletim de Serviço n. 4519, de 13/03/2009,
publicou-se a Instrução de Serviço n. 101, de 13 de março de 2009 (f. 124). Vê-
se,  a  partir  disso,  o  mesmo  ato  administrativo  com datas  distintas,  não  se
podendo precisar se o ato determinando a remoção foi exarado no dia 12 ou 13
de março.

4 –  Da  remoção  e  imediata  inscrição  de  ELIANA  como
candidata ao cargo de direção do câmpus.

O ato de remoção tornou-se público no dia 13/03/2009, em uma
sexta-feira, penúltimo dia para a inscrição na eleição. Por sua vez, em atitude
totalmente  atípica,  ELIANA apresentou-se  em seu  novo  local  de  lotação,  o
câmpus da UFMS em Paranaíba, no dia 16/03/2009, uma segunda-feira, não por
coincidência, o último dia para inscrição (f. 8).

O  art.  18  da  Lei  8.112/90  dispõe  que  o  servidor  que  deva  ter
exercício  em  outro  município  em  razão  de  ter  sido  removido,  redistribuído,
requisitado, cedido ou posto em exercício provisório terá, no mínimo, dez e, no
máximo, trinta dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do
efetivo desempenho das atribuições, incluído nesse prazo o tempo necessário
para o deslocamento para a nova sede. O parágrafo segundo do aludido artigo
faculta ao servidor declinar dos prazos estabelecidos.

Observa-se  que  ELIANA declinou dos prazos  em seu favor  para
estranhamente se apresentar  ao novo local  de lotação no dia útil  seguinte à
publicação de  sua remoção  ex officio,  tendo apenas sábado e  domingo para
providenciar  sua  mudança  de  Três  Lagoas  para  Parnaíba,  o  que  é  deveras
incomum.

Para  concretizar  o  plano,  ELIANA,  tão  logo  se  apresentou  no
câmpus de  Paranaíba,  tratou  de  providenciar  sua  inscrição  para  a  disputa
eleitoral ao cargo de direção daquele câmpus, satisfazendo assim os propósitos
da reitora CÉLIA MARIA.

Segundo  consta,  a  justificativa  de  ELIANA para  o  “aceite”  da
remoção (de ofício) seria a possibilidade de voltar a conviver com os assuntos de
psicologia. Essa justificativa, inclusive, foi por ela repetida em juízo: 

MPF: Qual foi a vantagem profissional que a senhora teve?

Eliana:  Conhecer né,  ver  como é que tá  a psicologia sendo ministrada
hoje,  no  curso  de  psicologia,  porque  eu  sempre  lecionei  no  curso  de
licenciaturas e lá eu pude conviver com psicólogos, mais jovens do que eu
até, ver os avanços da psicologia, não só na área educacional como na área
clínica também.

Embora pareça ser um objetivo nobre, o fato é que o discurso e os
atos  de  ELIANA são  totalmente  contraditórios.  Ora,  a  requerida,  assim que
chegou ao câmpus de Paranaíba, em vez de mergulhar no universo acadêmico da
psicologia, inscreveu-se para concorrer a uma das vagas para a lista tríplice a
partir  da qual seria  escolhido o novo diretor do câmpus. Escolheu dedicar-se
desde  o  início  a  atividades  outras,  relacionadas  a  campanha,  gestão,
administração.  Atividades que não possuem pertinência  com a finalidade que
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deveria nortear o ato de remoção nem com o suposto desejo de “conviver mais
com psicólogos”.

Outrossim, o consórcio visando à remoção  ex officio somente para
fins de participar das eleições restou demonstrado por outras evidências. Tanto
que  o  próprio  marido  de  ELIANA,  JOSÉ  BATISTA SALES,  postou  o  seguinte
comentário em sua página no site de relacionamentos “Orkut” dois dias depois
de sua esposa ter se apresentado no câmpus de Paranaíba (f. 60):

[…] Mas biruta mesmo eu estou. Cê imagina que a Eliana me deixou? Pois
é. Foi pra Paranaíba. Atrás de um cara...Desculpe, atrás de um cargo! Ela
não te falou, não?! A reitora a colocou numa gelada, o cargo de diretora do
câmpus de lá. Pra disputar eleição e tudo. E eu fiquei solito […].

Por fim, como demonstração de que o processo administrativo foi
montado apenas para dar aparência de legalidade à referida remoção, tem-se o
fato – já exposto acima – de a professora MARLENE DURIGAN ter registrado em
cartório um episódio ocorrido em sala de aula no dia 16/03/2009, por volta das
20 horas, quando a coordenadoria de curso de letras do câmpus de Três Lagoas,
após  alguns  informes  aos  alunos,  disse  que  tinham  mais  um  problema.  A
professora    ELIANA   já  havia  sido  removida    ex  officio   para  Paranaíba  para  
assumir  a  direção do câmpus  (de  Paranaíba)  e,  portanto,  eles  estavam sem
aulas, porque o departamento não tinha professor para assumi-las (f. 64).

A professora  MARLENE DURIGAN, em juízo, confirmou o conteúdo
de suas declarações registradas em cartório (mídia de f. 1536):

JUÍZO: questiona-se o fato de a professora Eliana da Mota Bordin de Sales
ter  sido  transferida  aqui  do  câmpus  de  três  lagoas  para  o  câmpus  de
Paranaíba,  de  ofício,  e  o  nascedouro  dessas  ações  indicaria  que  essa
transferência teria, como objetivo principal, possibilitar que ela participasse
lá  da  eleição  que  haveria  para  o  cargo  de  diretor,  a  senhora  tem
conhecimento sobre alguma coisa relacionada a isso aí?

Marlene: especificamente do processo?

JUÍZO:  objetivamente,  assim,  a  senhora  tem conhecimento  sobre  algo
relacionado  a  professora  Eliana  ter  sido  removida  de  ofício  daqui  para
Paranaíba  e se  essa remoção teria  objetivado  que ela  assumisse lá,  se
candidata-se.

Marlene:  não,  sobre  ela  haver  sido  removida  eu  não  tenho  nenhum
conhecimento objetivo... eu imagino que eu só tenha ficado sabendo de
algo  que  ocorreu  durante  uma  aula  que  eu  estava  ministrando,  que  a
coordenadora do curso entrou na sala e disse que a professora Eliana não
iria ministrar as aulas lá que ela estava indo para Paranaíba que ela seria
diretora de Paranaíba...

[...]

MPF: Só para esclarecer, a doutora Eliana da Mota ela era professora em
que área na época?

Marlene: Psicologia, ela era professora de psicologia e atendia a várias
licenciaturas, naquele momento exato, o que eu tenho certeza absoluta, é
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que ela atuava no curso de letras.

[...]

MPF: E na época no curso de letras, no câmpus de Três Lagoas, existia
falta  de  professores,  principalmente  com  essa  titulação  da  professora
Eliana?

Marlene:  Eu não sei exatamente se com a titulação com a formação, a
falta de professores é algo crônico em todas as instituições federais, mas
sempre houve falta de professores

Veja-se:  a  eleição  ocorreria  somente  no  dia  02/04/2009,  mas
conforme  se  observa,  já  se  dava  como  certo  que  a    ELIANA   seria  a  nova  
diretora.

Na  Ação  Popular  n.  0003266-03.2009.403.6000,  houve
decisão  liminar  determinando  a  suspensão  da  remoção  e  –  por
conseguinte – candidatura de ELIANA.

Intimada de tal decisão, a reitora   CÉLIA MARIA   editou a Portaria n.  
379, de 1º de abril de 2009, determinando   a suspensão da própria realização da  
consulta para a elaboração da lista tríplice   (f. 65)  .

Constitui esse mais um fato a confirmar que o verdadeiro e único
objetivo da remoção ex officio era a participação de ELIANA na eleição. Como o
Poder Judiciário havia suspendido o ato de remoção e a participação de   ELIANA  ,  
a reitora decidiu que não haveria eleição sem aquela candidata.

No ato administrativo que determinou a suspensão da eleição, existe
mais um fato incomum. A Procuradoria Federal foi intimada da decisão judicial
em 02/04/2009 (f.  182),  encaminhando no mesmo dia  para  conhecimento  e
cumprimento por parte da reitoria da UFMS, então exercida por CÉLIA MARIA,
a  qual  recebeu  tal  comunicação  às  15:10  horas,  conforme  f.  87.
Surpreendentemente,  cinco  minutos  após,  o  presidente  da comissão  eleitoral
recebeu a comunicação de suspensão da consulta para  a elaboração da lista
tríplice determinada na Portaria n. 379, de 1º de abril de 2009 (f. 33).

Quando a ordem da reitoria para suspender a eleição chegou em
Paranaíba,  o  pleito  já  havia  sido  iniciado  2  ,   conforme afirmado,  em juízo,  por
MÁRCIO RICARDO ALVES GOUVEIA (mídia de f. 1626): 

[…] E quando teve as eleições, chegou no dia da votação, que… era pra ter
a votação e tal… se não me engano, por conta dessa transferência dessa
professora houve uma outra ação e o Oficial de Justiça tinha que citar ela,
não  sei  se  é  citar  ou  intimar,  não  sei  exatamente  o  termo,  e  isso  foi
acontecer no dia da eleição, pra citar ela, intimar ela, e aí quando era por
volta, sei  lá,  duas, três da tarde, que conseguiram intimar a professora
Eliana, a reitora baixou uma Portaria suspendendo as eleições […]

Tamanha era a predileção pessoal da então reitora da UFMS, CÉLIA

2 De modo que, em última análise, os atos ímprobos praticados pela ré provocaram também, conforme descrito
na inicial, o desperdício de recursos materiais e humanos mobilizados para a realização da consulta acadêmica.
Incidem, no ponto, os arts. 324, § 1º, II, e 509/ss., CPC (art. 282, II, CPC/1973).
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MARIA, para que  ELIANA ocupasse o cargo de diretora do câmpus da  UFMS
em Paranaíba, que, diante da decisão judicial,  fez nomeá-la para tal cargo na
condição    pro tempore,   conforme Portaria n. 830, de 21 de agosto de 2009 (f.  
277).  Segundo  consta,  tal  nomeação  permaneceu  até  a  aposentadoria  da
nomeada, em 17/10/2013.

Na  já  aludida  ação  popular,  em  grau  de  recurso  (Agravo  de
Instrumento  0014373-02.2009.4.03.0000/MS),  houve  a  reforma  parcial  da
decisão do Juízo de 1a instância, mantendo-se suspensa somente a participação
de  ELIANA (que,  na  ocasião,  já  ministrava  aulas  em  algumas  turmas)  na
consulta/eleição. 

Evidentes os atos de burla, levados a efeito pela então reitora
CÉLIA MARIA, contra a r. decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
Mediante a suspensão da consulta acadêmica/eleição e nomeação temporária de
ELIANA,  a  ré  esvaziou completamente os efeitos e  o propósito  do comando
recebido  do  Poder  Judiciário.  Atentando,  de  forma  ostensiva,  contra  o
exercício da jurisdição, a teor do art. 14, V e parágrafo único, do Código
de Processo Civil vigente à época (CPC/1973).

ELIANA, a seu turno – isso foi visto na instrução processual – não
estava alheia aos acontecimentos (bem sabia naquilo em que se envolvia), sendo
certo que,  aderindo aos objetivos da reitora (para os quais convergiam seus
interesses particulares), prontamente aceitou o cargo de direção  pro tempore,
para o qual receberia – como de fato recebeu, ao que consta, até se aposentar –
gratificação financeira.

Assim agindo,  ELIANA não só concorreu para e se beneficiou dos
atos  de  improbidade  administrativa,  como  que  também  participou,  livre  e
conscientemente, da  fraude à decisão judicial. Caracterizando-se de sua parte
(com o  concurso  da corré),  então,  enriquecimento  ilícito  oriundo de ato
doloso (má-fé), nos termos do art. 9º da Lei 8.429/92.

3.1. Da Ação Popular n. 0003266-03.2009.403.6000

Movida inicialmente por WASHINGTON CAMPOS MARQUES em face
da UFMS e de ELIANA DA MOTA BORDIN DE SALES buscando a decretação
da nulidade do ato de remoção ex officio da segunda demandada, realizada por
força da já citada Instrução de Serviço n. 101, de 13/03/2009, expedida pelo
pró-reitor  de  administração  da  UFMS;  bem  como  de  todos  os  seus  feitos
decorrentes, inclusive do ato de deferimento da candidatura da referida servidora
ao cargo de diretora do câmpus de Paranaíba.

Narra a inicial,  em síntese, que, no dia 17/02/2009, a reitora da
UFMS,  através  da  Portaria  n.  187/2009,  determinou  a  realização,  no  dia
02/04/2009, de consulta à comunidade universitária visando à formação de lista
tríplice para escolha e nomeação dos diretores dos centros, campi e faculdades
da UFMS.

Relata que, no câmpus de Paranaíba, a comissão eleitoral estipulou
as datas de 12, 13 e 16/03/2009 para que os interessados fizessem os pedidos
de candidatura. Afirma, ainda, que eram exigidos dos candidatos ao cargo de
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diretor de centro a titulação mínima de doutor e a lotação na unidade a que
pretendia se candidatar, exceto na falta de docentes para compor a lista naquele
local.

Aduz que,  embora houvesse  no câmpus de Paranaíba 4 (quatro)
candidatos aptos a se candidatarem ao referido cargo do curso de matemática, o
pró-reitor de administração editou, às vésperas do término das candidaturas, o
ato de remoção  ex officio de  ELIANA DE SALES,  do curso de psicologia do
câmpus de Três Lagoas para o de Paranaíba.

Sustenta que a remoção violou a Resolução n. 21, de 24/07/2003,
que regulamenta a remoção de servidores dentro da UFMS, pois ocorreu no mês
de março, sendo que as remoções ex officio devem ser efetuadas nos meses de
janeiro e fevereiro, salvo em casos excepcionais. Aduz que a servidora requerida,
após ter sido removida na sexta-feira (13/03/2009), apresentou-se no Campus
de  Paranaíba  na  segunda-feira  (16/03/2009),  último  dia  para  registro  da
candidatura, tendo feito seu pedido nessa oportunidade, o que foi deferido pela
comissão eleitoral.

Defende a existência de vício no ato de remoção, ante a ausência de
motivação  legal,  uma  vez  que  o  ato  do  pró-reitor  não  esclareceu  quais  as
necessidades  de  serviço  o  levaram  à  transferência  da  professora,  e  que  "a
verdadeira  motivação  é  de  ordem  política,  representando,  na  prática,  um
verdadeiro abuso de poder" (f. 7). Além disso, afirma que haviam candidatos
aprovados  em  concurso  público  que  podiam  ser  nomeados  para  suprir  a
necessidade do câmpus de Paranaíba.

A f. 72-76, a liminar pleiteada foi deferia, de modo a suspender o
ato de remoção.

A  f.  84-85,  o  Juízo  indeferiu  o  pedido  do  autor  de  nulidade  da
Portaria n. 379/2009 (suspensão da consulta pela reitoria) (f. 80-81), por tratar-
se de aditamento à inicial após a citação; e deferiu o pedido de intimação do
presidente da comissão eleitoral.

A f. 112-113, a UFMS e o pró-reitor de administração JÚLIO CÉSAR
GONÇALVES requereram  a  juntada  de  cópias  do  agravo  de  instrumento
interposto contra a r. decisão que havia deferido o pedido de liminar (f. 114-
179).

A f. 180, foi determinada a intimação dos réus para se manifestarem
acerca da petição que informava o não cumprimento da medida liminar (f. 110).

A  f.  188-192,  consta  r.  decisão  proferida  pelo  Egrégio  Tribunal
Regional  Federal  da 3ª Região,  o  qual,  ao  apreciar  o  agravo  de  instrumento
apresentado pelos réus, suspendeu em parte os efeitos da decisão agravada,
mantendo a remoção da professora para que o semestre letivo não restasse
comprometido, mas a impedindo de participar da eleição ao cargo de direção do
câmpus de Paranaíba.

A  f.  210-222,  os  réus  apresentaram  contestação,  na  qual
requereram a revogação da liminar e a improcedência do pedido. Defenderam a
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ausência de elementos que pudessem viciar o ato administrativo de remoção ex
officio, pois se deu – alegam - "em razão da necessidade de se ter um professor
à frente das turmas de psicologia e administração do campus de Paranaíba" (f.
212). Disseram, ainda, que o documento de f. 150 demonstraria que o ato não
teria  gerado  custo  à  Administração  e  que  não  houve  prejuízo  à  disciplina
ministrada  pela  professora  de  Três  Lagoas,  uma  vez  que  ela  continuou  a
ministrá-la às sextas-feiras até a conclusão da carga-horária.

Afirmaram,  ainda,  que,  a  UFMS não  dispunha  de  vagas  de
professores efetivos e substitutos para atender o câmpus de Paranaíba, tendo
sido a alternativa a remoção ex officio. Sustentaram a existência de motivação
suficiente para o ato impugnado, o qual teria atendido a necessidade real da falta
de professores no referido câmpus.

A f. 241-243, o autor trouxe aos autos a Portaria n. 830/2009, que
nomeou,  pro tempore,  ELIANA DE SALES para ocupar o cargo de diretora do
câmpus de Paranaíba.

A f. 260-267, o autor requereu a citação da reitora da  UFMS na
condição  de  litisconsorte  passiva  necessária.  Caso  assim não  se  entendesse,
pleiteou pela dilação probatória "em especial com a juntada de novas razões,
documentos e eventual produção de prova oral".

Com base nos mesmos fatos, em dezembro de 2011, a Procuradoria
da  República  no  Município  de  Três  Lagoas  –  já  foi  relatado,  retoma-se  –
promoveu ação civil pública pela prática de ato de improbidade administrativa em
face de CÉLIA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA e ELIANE DE SALES (f. 424-
453, Autos n. 0002056-34.2011.403.6003).

A f. 279-285, o MPF pugnou pelo prosseguimento da ação popular,
com a citação da reitora da UFMS para que integrasse a lide como litisconsorte
passivo  necessário;  e  com  a  posterior  intimação  das  partes  para  que
especificassem as provas a produzir.

Em  ato  saneador  (f.  457-461),  o  Juízo  fixou  como  ponto
controvertido a efetiva ocorrência de desvio de finalidade no ato de remoção ex
officio da servidora ELIANA DE SALES.

A  f.  513,  veio  aos  autos  a  manifestação  de  desistência  da  ação
popular por parte de WASHINGTON CAMPOS MARQUES.

O  MPF manifestou  interesse  em prosseguir  com a ação popular,
assumindo o polo ativo da mesma (f. 542-543).

Designada  a  audiência  de  instrução,  restaram  arroladas  as
testemunhas dos réus (f. 473 e 483) e as testemunhas do MPF (f. 551).

A f. 615, 630, 670, 672, 682, 699, 712, 719 e 738, encontram-se os
registros  audiovisuais  dos  depoimentos  prestados  em juízo.  Sendo  que,  a  f.
1554v dos autos n. 0002056-34.2011.403.6003, o órgão ministerial desistiu da
oitiva de WASHINGTON CAMPOS MARQUES.

Tendo  em  vista  que  a  causa  de  pedir  da  AP  0003266-
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03.2009.403.6000 coincide com a da AIA 0002056-34.2011.403.6003 – registre-
se: desvio de finalidade no ato de remoção ex officio da servidora ELIANA DE
SALES – reiteram-se, aqui também, os fundamentos de fato e de direito
expostos no tópico precedente, quando se tratou da Ação Civil Pública de
Improbidade Administrativa promovida pela Procuradoria da República
no Município de Três Lagoas, AIA n. 0002056-34.2011.403.6003.

Com  efeito,  restou  evidente  o  desvio  de  finalidade  do  ato  em
questão,  sendo  convergentes  diversos  elementos  de  prova  e  circunstâncias.
Incluindo atos claramente voltados a fraudar as decisões proferidas pelo Poder
Judiciário.

De acordo com a Lei n. 4.717/1965 (Lei da Ação Popular), o ato
praticado com desvio de finalidade é nulo de pleno direito (art. 2º,  caput e  e;
parágrafo único, e).

De outro lado, entretanto, tem-se que  devem ser preservados os
direitos de terceiros de boa-fé (cf. art. 167, § 2º, do Código Civil; no mesmo
sentido, v. arts. 20 e 21 do Decreto-Lei 4.657/42, red. dada pela Lei 13.655/18).

De modo que reputa este órgão não comportar o caso em análise a
anulação do ato impugnado com efeitos   ex tunc  , com a sua completa retirada da  
ordem  jurídica.  Um  proceder  assim,  por  certo,  traria  como  consequência  o
possível  questionamento  legal  da  validade  de  todos  os  atos  posteriores
praticados  pela  servidora  removida,  podendo  atingir  injustamente  direitos  e
interesses  de  terceiros  de  boa-fé  e,  de  resto,  gerando  significativo  grau  de
insegurança jurídica.

De  fato,  pondere-se  que,  no  decorrer  do  presente  processo,  a
requerida  ELIANA lecionou e praticou diversos atos administrativos enquanto
diretora de câmpus, dando origem e/ou mantendo inúmeras relações jurídicas
com terceiros de boa-fé (alunos, servidores e cidadãos em geral).

Assim é que, de modo a preservar direitos e interesses de terceiros
de boa-fé, entende-se que deva ser reconhecido o desvio de finalidade do ato
de  remoção    ex  officio  ,  mas  sem  que  com  isso  sejam  declarados  nulos,
automaticamente, todos os atos daquele ato viciado derivados. Tendo-se, então,
a  procedência  parcial  do  pedido  aduzido  na  Ação  Popular  n.  0003266-
03.2009.403.6000, com a condenação “ao pagamento de perdas e danos [d]os
responsáveis pela sua prática [pelo ato ilegal impugnado] e os beneficiários dele”
(art. 11, Lei 4.717/65).

Isso  não  impede,  absolutamente,  que  as  rés  CÉLIA  MARIA e
ELIANA,  por  força  da  ação  de  improbidade  administrativa  a  que  também
respondem,  sejam  condenadas  pela  prática  de  atos  ímprobos  de
enriquecimento  ilícito  (art.  9  o  ,  Lei  8.429/92)  ,  sendo-lhes  devidamente
cominadas  as  sanções  previstas  na  Lei  n.  8.429/1992  (Lei  de  Improbidade
Administrativa),  dentre  as  quais  o  ressarcimento  de  prejuízos  ao  erário,  em
especial  quanto  aos  valores  ilicitamente  recebidos  (ao  que  consta,  até
17/10/2013), por conta e risco, de má-fé, e o pagamento de multa civil em até
três vezes o valor do enriquecimento ilícito.
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Considerando a época do ajuizamento das demandas (2009-2011),
incide, no ponto, o disposto nos artigos. 324, § 1º, II, e 509 e ss., CPC (art. 282,
II, CPC/1973).

3.2. Do Mandado de Segurança n. 0004190-14.2009.403.6000

Por meio desse MS, MÁRCIO RICARDO ALVES GOUVEIA busca a
declaração  da  invalidade  da  Portaria  n.  379,  de  01/04/2009,  expedida  pela
reitora da UFMS, CÉLIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA.

O impetrante argumenta, em síntese, que a remoção de ofício da
servidora  ELIANA DE SALES do câmpus de Três Lagoas para o de Paranaíba,
em 13/03/2009, foi realizada com desvio de finalidade, uma vez que o real e
único intuito era de que ela assumisse o cargo de diretora de câmpus. Relata que
a  decisão  liminar  proferida  na  Ação  Popular  n.  0003266-03.2009.403.6000
suspendeu o ato de remoção da referida servidora. Aduz que, em reação a isso,
a autoridade coatora (reitora)  editou a Portaria 379, determinando que fosse
suspensa a consulta à comunidade universitária de Paranaíba.

A parte impetrante sustenta, assim, que a edição do ato em foco
deixou clara a ilícita intenção de beneficiar a servidora. Defende que o processo
eleitoral não poderia ser suspenso de forma arbitrária, porquanto era obrigação
prevista em legislação federal.

A impetrada apresentou informações a f. 101-113, alegando que a
suspensão  da  consulta  teria  sido  feita  para  aguardar  o  desenrolar  do
questionamento dos atos na Justiça.

O  MPF manifestou-se  pela  citação  de  ELIANA na  qualidade  de
litisconsorte passiva necessária (f. 137-142), o que veio a ser deferido pelo Juízo
(f. 143).

A  UFMS apresentou contestação a f.  154-163 sustentando que o
pedido do impetrante não teria previsão legal.

Citada (f. 171), ELIANA não apresentou resposta (f. 173).

A f. 175-180, este órgão manifestou-se pela extinção do MS sem
julgamento de mérito, tendo entendido, naquela oportunidade, que não estaria
presente a defesa de direito líquido e certo.

A  UFMS,  em  sentido  semelhante,  requereu  que  a  ordem  fosse
denegada em razão da inadequação da via eleita, pois o direito vindicado na ação
exigiria dilação probatória (f. 214-215).

Antes disso, porém, esse Juízo já havia determinado o apensamento
do MS à Ação Popular n. 0003266-03.2009.403.6000 para julgamento conjunto
(f. 182).

Passando ao mérito da questão, entende-se, diante de tudo o que já
foi  exposto  até  aqui,  que  seguramente  a  Portaria  379  foi  também  um  ato
praticado com desvio de finalidade.
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Trata-se  de  um ato  ilegal  praticado para  assegurar  a  eficácia  de
outro  ato  ilegal,  anteriormente  praticado,  qual  seja,  a  remoção  ex officio de
ELIANA DE SALES.

Impedida ELIANA de participar da consulta por decisão da Justiça
Federal,  a reitora  CÉLIA MARIA,  firme no propósito pessoal (de seu agrado
pessoal)  de  ter  aquela  servidora  como diretora  de  centro  em Paranaíba,  fez
suspender  a  consulta  – a  qual  já  havia  começado –  e,  depois,  nomeou sua
apaniguada, unilateralmente, em caráter temporário.

Observa-se  que  o  pretexto  de  esperar  o  desfecho  do  processo
judicial não se sustenta. A decisão da Justiça foi clara no sentido de que ELIANA
não participasse da consulta/eleição, sendo que eventuais aspectos atinentes a
segurança jurídica já haviam sido ponderados por ocasião do comando judicial. A
ordem a ser cumprida era inequívoca. A suspensão do procedimento de consulta,
desse  modo,  mostrou-se  um  evidente  artifício  de  burla/fraude ao
mandamento do juízo a quo e, em seguida, do Tribunal Regional. 

Veja-se  que,  com  a  suspensão,  não  só  a  ordem  judicial  restou
prejudicada, como que, em seguida, com a nomeação pro tempore de ELIANA,
acabou sendo completamente esvaziada, aviltada. Ato indubitavelmente ilegal
e doloso; ademais, gravíssimo.

A rigor, ato nulo de pleno direito, já foi visto (Lei 4.717/65).

Ocorre  que,  assim  como  foi  pontuado  no  tópico  anterior,  aqui
também se deve sopesar a necessidade de tutela dos direitos de terceiros de
boa-fé (cf. art. 167, § 2º, do Código Civil; no mesmo sentido, v. arts. 20 e 21 do
Decreto-Lei 4.657/42, red. dada pela Lei 13.655/18).

Importa registrar, a esta altura, que o pedido de liminar no MS não
veio a ser analisado. E que, a despeito disso, não foi objeto de reiteração, s.m.j.

De sorte que, ao que consta, a nomeação temporária permaneceu, a
consulta não foi realizada. Apesar da ilegalidade da suspensão da consulta e da
nomeação  pro  tempore,  tais  atos  ilegítimos  acabaram  por  produzir  efeitos
relativamente a terceiros bem intencionados, sem conluio com ou mesmo sequer
ciência das fraudes praticadas.

Assim sendo,  reputa-se  aplicável  a  esta  parte  da  controvérsia  o
mesmo raciocínio exposto quando da análise da ação popular: o reconhecimento
do desvio de finalidade sem a anulação ex tunc. O que não impede, repita-se, a
condenação com fulcro no art. 11 da Lei da Ação Popular e no art. 12 da Lei de
Improbidade Administrativa.

De outro lado, em sendo inviável, a que tudo indica, a realização de
nova  consulta/eleição  para  o  cargo  (face  o  tempo  decorrido;  e  com  a
consolidação da nomeação e do exercício,  já  materializados,  tendo produzido
efeitos concretos), o pedido aviado no MS há de ter provimento parcial,  com
efeitos declaratórios3. O que, em tese, permitiria a eventuais interessados a sua
exigibilidade para os fins de direito (e.g., pleito de eventuais perdas e danos).

3 Plenamente possíveis em sede de MS, v.g., Súmula 213 do STJ.
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4. Dos pedidos

A teor do exposto, o  MPF  requer a esse Juízo o julgamento das
demandas em análise na seguinte conformidade:

(i)  Ação Popular  n.  0003266-03.2009.403.6000: procedência
parcial, reconhecendo-se o desvio de finalidade do ato de remoção ex officio (nos
termos assinalados nestes memoriais: c/ a preservação de direitos de terceiros
de boa-fé) e condenando-se CÉLIA MARIA e ELIANA ao pagamento de perdas
e  danos  conforme  apuração  em  liquidação  de  sentença;  ademais,  com
condenação das mencionadas rés ao pagamento das custas, demais despesas e
de honorários, na forma do art. 12 da Lei 4.717/654;

(ii)  Mandado  de  Segurança  n.  0004190-14.2009.403.6000:
procedência  parcial,  reconhecendo-se  o  desvio  de  finalidade do  ato  que
suspendeu a  consulta  à  comunidade universitária  do  câmpus de  Paranaíba –
Portaria 379/2009 (nos termos acima assinalados: c/ a preservação de direitos
de terceiros de boa-fé); com condenação das rés CÉLIA MARIA e ELIANA ao
pagamento das custas;

(iii)  Ação  Civil  Pública  de  Improbidade  Administrativa  n.
0002056-34.2011.403.6003: procedência  total,  condenando-se  CÉLIA
MARIA e  ELIANA pela  prática  de  atos  de  improbidade  administrativa  de
enriquecimento  ilícito  (art.  9  o  ,  Lei  8.429/92)  ,  cominando-lhes  as  seguintes
consequências jurídicas: perda dos respectivos cargos públicos e suspensão de
direitos políticos; pagamento de multa civil no valor máximo, de três vezes o
valor  do  acréscimo patrimonial  indevido,  obtido  por  ELIANA  (quanto  a  essa
dosimetria,  remete-se  à  gravidade  dos  atos  praticados);  ressarcimento  aos
cofres  públicos  dos  valores  despendidos  para  a  realização  da  consulta
universitária  suspensa  indevidamente,  a  serem  oportunamente  apurados  em
liquidação;  e  ressarcimento  aos  cofres  públicos  dos  valores  recebidos  por
ELIANA decorrentes de sua ilegítima remoção ex officio e da ocupação de cargo
de direção do câmpus de  Paranaíba em fraude à  Justiça  (valores  também a
serem apurados em liquidação); e

(iv) condenação de  CÉLIA MARIA e  ELIANA ao pagamento de
multa, no valor máximo, pela prática de ato atentatório ao exercício da jurisdição
(v. razões  supra),  com fulcro no art.  14,  V e parágrafo único,  do Código de
Processo Civil vigente à época (CPC/1973; CPC/2015: art. 77).

Campo Grande-MS, 23 de janeiro de 2019.

Davi Marcucci Pracucho
Procurador da República

wso

4 Art. 12. A sentença incluirá sempre, na condenação dos réus, o pagamento, ao autor, das custas e demais
despesas, judiciais e extrajudiciais, diretamente relacionadas com a ação e comprovadas, bem como o dos
honorários de advogado. 
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