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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA 4 ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM  
Processo nº 0857493-07.2020.8.14.0301 
Classe: AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (64) 
AUTOR: PARA MINISTERIO PUBLICO CAPITAL 
REQUERIDOS: ESTADO DO PARÁ e outros (12), Nome: ESTADO DO PARÁ 
Endereço: Rua dos Tamoios, 1671, Jurunas, BELéM - PA - CEP: 66025-540 
Nome: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E
HOSPITALAR 
Endereço: Rua Guaicurus, 563, Água Branca, SãO PAULO - SP - CEP: 05033-001 
Nome: HELOISA MARIA MELO E SILVA GUIMARAES 
Endereço: Rua Antônio Barreto, 1040, SAPTO 1801, Umarizal, BELéM - PA - CEP: 66055-050 
Nome: VITOR MANUEL JESUS MATEUS 
Endereço: Avenida Duque de Caxias, 924, ALTOS, Marco, BELéM - PA - CEP: 66093-026 
Nome: EURICO DOS SANTOS VELOSO 
Endereço: Rua Santo Antônio, 416, APTO 1404, Centro, JUIZ DE FORA - MG - CEP: 36015-
000 
Nome: SAULO MENGARDA 
Endereço: Rodovia Mário Covas, 2553, Una, BELéM - PA - CEP: 66652-000 
Nome: PAULO CZRNHAK 
Endereço: Avenida Tropical, RES. OASIS,, RUA JAPIM, Guanabara, ANANINDEUA - PA -
CEP: 67110-040 
Nome: LUCAS DA SILVA GERALDE 
Endereço: Rodovia dos Trabalhadores, 2000, ALAMEDA PARAPITINGA N 06, Parque Verde,
BELéM - PA - CEP: 66635-894 
Nome: MICHEL NUNES ZIGMANTAS 
Endereço: Travessa Apinagés, 630, APTO 1402, Batista Campos, BELéM - PA - CEP: 66030-
460 
Nome: RAFAEL CASSIANO BONFADA 
Endereço: Rua José Evaristo Fogaça, 240, Recife, TUBARãO - SC - CEP: 88705-072 
Nome: JOCELMO PABLO MEWS 
Endereço: Rua General Osório, 516, APTO 22, Santa Paula, SãO CAETANO DO SUL - SP -
CEP: 09541-320 
Nome: MARCIA TEREZA CORREA NERI 
Endereço: Alameda Bancrévea, 151, Souza, BELéM - PA - CEP: 66613-375 
Nome: RENATO SOUZA DE ALMEIDA 
Endereço: Rua Guaicurus, 563, Água Branca, SãO PAULO - SP - CEP: 05033-001 
 

DECISÃO
 
 

O Ministério Público do Estado do Pará, ajuizou Ação Civil Pública por Improbidade
Administrativa c/c Indisponibilidade de bens em face de  ESTADO DO PARÁ, PRO-SAÚDE
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, HELOÍSA MARIA MELO E
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SILVA GUIMARÃES, VITOR MANUEL JESUS MATEUS, DOM EURICO DOS SANTOS
VELOSO, SAULO MENGARDA, PAULO CZRNHAK, LUCAS DA SILVA GERALDE, MICHEL
NUNES ZIGMANTAS, RAFAEL CASSIANO BONFADA, JOCELMO PABLO MEWS, MÁRCIA
TEREZA CORREA NERI, RENATO SOUZA DE ALMEIDA, todos já qualificados na inicial, 
objetivando, no mérito  a condenação dos requeridos em atos de improbidade administrativa com
as respectivas sanções.

Alega, que esta ação é proveniente do Inquérito Civil nº 000129-110/2017, instaurado a
partir da desaprovação das contas relativas ao ano-calendário de 2016 da entidade denominada
PROSAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (HOSPITAL
GALILEU) (doravante denominada OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU).

Menciona que tal desaprovação de contas foi concretizada pelo Ato nº 001/2019 – 2ª
PJTFPAISFRJE e publicada no Diário Oficial nº 33808, de 20/02/2019 e decorreu de
irregularidades na execução, no ano-calendário de 2016, do Contrato de Gestão nº
11/SESPA/2014, firmado em 14 de fevereiro de 2014 entre a Secretaria de Estado de Saúde
Púbica do Pará (SESPA) e a OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU. 

Requereu em sede de tutela de evidência, sem a oitiva da parte contrária,  a
indisponibilidade de bens dos requeridos até o montante do valor de R$14.524.663,37 (quatorze
milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta e sete
centavo), com a finalidade de assegurar eventual ressarcimento ao erário público.

     Adligou os documentos de ID 20428086 e ss.
     Passo a apreciar o pedido de Indisponibilidade de bens, sem oitiva da parte

contrária.
     Primeiramente, retifico de ofício o polo passivo da demanda excluindo o ESTADO

DO PARÁ, uma vez que sendo pessoa jurídica de direito público a ser eventualmente ressarcida
não poderá figurar na ação de improbidade administrativa no polo demandado, podendo compor
a lide no polo ativo na qualidade de litisconsorte facultativo da demanda juntamente com o
Ministério Público, caso queira.

     A decisão abaixo do STJ é neste sentido:
AgRg no REsp 1012960 / PR AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 
2007/0295248-7  Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) 
Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA 
Data do Julgamento 06/10/2009 Data da Publicação/Fonte DJe 04/11/2009 
  
Ementa: 
PROCESSUAL  CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MIGRAÇÃO DE ENTE PÚBLICO 
PARA O PÓLO ATIVO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 
1.  Cuidam  os  autos  de  Agravo  de  Instrumento interposto contra decisão  proferida 
em  Ação  Civil Pública proposta pelo Ministério Público  Federal  que  deferiu  o 
pedido  de migração da União e do Estado do Paraná para o pólo ativo da ação. 
2.  O  deslocamento  de  pessoa  jurídica de Direito Público do pólo passivo  para 
o  ativo  na  Ação  Civil  Pública é possível, quando presente  o  interesse público, a
juízo do representante legal ou do dirigente, nos moldes do art. 6º, § 3º, da Lei
4.717/1965, combinado com o art. 17, § 3º, da Lei de Improbidade Administrativa. 
3.  A  suposta  ilegalidade  do  ato  administrativo que autorizou o aditamento  de 
contrato  de  exploração  de rodovia, sem licitação,configura tema de inegável utilidade
ao interesse público.4. Agravo Regimental não provido. (grifou-se). 
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Portanto, ou a pessoa jurídica de direito público participa da presente ação ao lado do

Ministério Público, no polo ativo como litisconsorte, ou não ingressa em nenhum dos polos,
sendo-lhe uma faculdade, conforme art.17, § 3º da LIA.

Quanto ao pedido liminar inaudita altera pars de indisponibilidade de bens dos demais
requeridos, verifico de uma análise perfunctória dos autos, que há fortes indícios de práticas de
atos de improbidade administrativa consistentes em lesão ao patrimônio público (arts. 10 e 11 da
Lei nº 8429/92), totalizando R$14.524.663,37, conforme apurado em sede de inquérito civil
instaurado pelo Ministério Público, decorrentes da desaprovação de contas dos requeridos.
Com efeito, a simples possibilidade de o erário não lograr, futuramente, o ressarcimento do dano
que lhe foi causado, aliado à gravidade das condutas e os indícios robustos dos atos ímprobos,
constituem elementos indicativos – ao menos em tese - para a concessão da indisponibilidade
dos bens do agente público.  

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao cabimento do pedido de indisponibilidade
de bens em ações de improbidade administrativa visando resguardar eventual ressarcimento aos
cofres públicos, não havendo necessidade de demonstração do periculum in mora, uma vez que
este é implícito no caso de salvaguardar o erário público, bastando fortes indícios da prática de
eventuais atos ímprobos.

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA. AGRAVO   INTERNO   NO
 RECURSO   ESPECIAL. MEDIDA    CAUTELAR   DE   INDISPONIBILIDADE    DE 
 BENS.     PERICULUM   IN    MORA    IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE    DE  
 CONCESSÃO  INAUDITA   ALTERA PARS.   FINALIDADE. RESULTADO  ÚTIL  DO
PROCESSO.   MULTA   CIVIL.          SANÇÃO   AUTÔNOMA. 1.   A   decretação   da
  medida   cautelar     de indisponibilidade    de   bens,  em   casos   como   o 
 presente,  não     reclama o reexame de fatos ou provas. 
Com   efeito,   o   juízo  que se impõe restringe-se    ao   enquadramento   jurídico, ou
 seja,  à    consequência que   o   Direito   atribui  aos  fatos   e   provas   que, tal 
 como   delineados  pelas instâncias ordinárias, darão suporte (ou não)  à   providência.
2.    A   Primeira     Seção    desta   Corte   Superior   firmou   orientação   no sentido
   de   que    a   decretação   da    indisponibilidade   de bens,   na  ação de improbidade
administrativa, prescinde da demonstração da dilapidação do    patrimônio   do   réu, ou
  de   que   tal   esteja   para   ocorrer, 
visto que o periculum in mora se acha implícito no   comando   normativo   do art.   7º
  da   Lei    8.429/92, daí porque,   a  tal  desiderato (indisponibilização de bens),   basta
  a   concreta   demonstração   da   fumaça   do bom   direito,    decorrente   de   fortes 
 indícios   da   alegada   prática   do  ato ímprobo (REsp 1.366.721/BA, 
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel.  p/ Acórdão   Ministro  Og  Fernandes, 
 Primeira   Seção,   DJe 19/09/2014).   3.    A     indisponibilidade   e    o   sequestro
  de   bens    constituem    medidas   destinadas   a assegurar o resultado útil da
   tutela    jurisdicional   pretendida,   podendo    pode   ser   concedidas   inaudita altera
 pars, antes mesmo do recebimento da petição inicial da ação de improbidade
administrativa. 
4. Ainda   que   inexistente    prova   de   enriquecimento   ilícito   ou   lesão    ao  
 patrimônio   público,  faz-se plenamente possível a   decretação   da   providência
  cautelar,   notadamente    pela    possibilidade   de   ser cominada,   na   sentença
  condenatória,  a   pena   pecuniária   de   multa    civil   como   sanção   autônoma, 
cabendo    sua   imposição,  inclusive,  em   casos   de   prática   de   atos   de 
 improbidade   que   impliquem   tão somente violação a princípios da Administração
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Pública. 5. Agravo interno improvido. – grifou-se. 
(STJ, AgInt no REsp 1500624/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 05/06/2018) 
 
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE
INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. POSSIBILIDADE DE
DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO FINAL DO FEITO.
INCIDÊNCIA TAMBÉM SOBRE BENS ADQUIRIDOS ANTES DA CONDUTA
ÍMPROBA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decretação da
indisponibilidade e do sequestro de bens em ação de improbidade administrativa é
possível antes do recebimento da ação. Precedentes: AgRg no AREsp 671281/BA,
Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Primeira
Turma, DJe 15/09/2015; AgRg no REsp 1317653/SP, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 13/03/2013; AgRg no AREsp 20853 / SP, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/06/2012. 2. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que,"nos casos de 
improbidade administrativa, a responsabilidade é solidária até, ao menos, a
instrução final do feito em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade
de cada agente para o ressarcimento. Precedentes: MC 15.207/RJ, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/02/2012. 3. A jurisprudência do STJ
conclui pela possibilidade de a indisponibilidade recair sobre bens adquiridos antes do
fato descrito na inicial. Precedentes: REsp 1301695/RS, Rel. Min. Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 13/10/2015;
EDcl no AgRg no REsp 1351825/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
14/10/2015. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 698.259/CE, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe
04/12/2015) (grifou-se).
  
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDÍCIOS DE
COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO AFIRMADOS A PARTIR DO CONJUNTO
FÁTICO E PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ELEMENTO SUBJETIVO.
NECESSIDADE DE REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 
1. A presença de indícios de cometimento de atos de improbidade autoriza o
recebimento da petição inicial da ação civil pública destinada à apuração de
condutas que se enquadrem à Lei nº 8429/92 . Deve, assim, prevalecer o princípio
do in dubio pro societate. Precedentes do STJ. (...) (grifou-se). 
(AgInt no REsp 1677792 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2017/0005651-2. Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141). Órgão
Julgador T2 - SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento 18/09/2018. Data da
Publicação/Fonte DJe 21/09/2018. 

  
  

Inclusive o STJ,  em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que o
decreto de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa
constitui tutela de evidência e dispensa a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do
patrimônio: 
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PROCEDIMENTO  PREVISTO  NO   ART.  543-C  DO  CPC.  AÇÃO   CIVIL
 PÚBL ICA .    IMPROBIDADE ADMIN ISTRAT IVA .    CAUTELAR   DE
  INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. 
REQUISITOS.   EXEGESE    DO   ART. 7º  DA    LEI  N. 8.429/1992,  QUANTO  AO
 PERICULUM  IN  MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA
PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Tratam os autos de ação civil Pública    promovida   pelo 
 Ministério   Público   Federal   contra  o   ora   recorrido,   em virtude de imputação de
atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992). 2. Em   questão  está   a 
 exegese   do  art.  7º   da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de  o   juízo   decretar,
cautelarmente,   a   indisponibilidade   de   bens   do demandado quando presentes
  fortes   indícios   de   responsabilidade   pela  prática   de   ato   ímprobo   que cause 
 dano   ao   Erário. 3.  A   respeito   do  tema,  a  Colenda   Primeira   Seção deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES,  de    relatoria
  do   em. Ministro   Napoleão  Nunes  Maia Filho,   Relator    para    acórdão  Ministro
 Mauro   Campbell  Marques   (DJe  21/9/2012),  reafirmou   o entendimento
consagrado em diversos precedentes (...) de que, "(...) no comando do art. 7º da Lei
8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador
entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de
improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no
referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição,
segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos
direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação
penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade,
representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte
Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade
patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é
implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. (...) 5. Portanto, a medida
cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa,
não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio,
ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se
implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na
ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida
ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado,
quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa. 6.
Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que
determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos. 7. Acórdão sujeito ao regime
do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n.8/2008/STJ. – grifou-se (STJ, REsp
1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro
OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)
(grifou-se). 
 

Num. 20442712 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: LUIZ OTAVIO OLIVEIRA MOREIRA - 27/10/2020 09:59:13
https://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-1g-consultas/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102709591347400000019294470
Número do documento: 20102709591347400000019294470



No caso vertente, observo do contexto probatório juntado na exordial que os atos dos
requeridos, em tese, podem constituir atos ímprobos previstos nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429,
conforme segue:

Em relação a requerida OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU firmou um contrato
de gestão regular e válido, previsto na Lei Estadual nº 5+980, de 19 de julho de 1996. No entanto,
seja por intermédio de termos aditivos irregulares ou de realizações de empréstimos em favor de
outras unidades da Pró-Saúde a custo zero e sem prazo para pagamento, o Contrato de Gestão
nº 11/SESPA/2014 começou a ser desnaturado, de modo que o prejuízo para a sociedade soma
a quantia de R$ 14.431.551,33 (quatorze milhões, quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e
cinquenta e um reais e trinta e três centavos - valor sem atualização monetária.

Identificou-se no Balancete de Verificação despesas divergentes do objeto do contrato
de gestão nº 011/SESPA/2014, tais como: 1) despesa com habitação no período de 01/2016 a
31/2016 no montante de R$ 63.586,20 (sessenta e três mil quinhentos e oitenta e seis e vinte
centavos); 2) na conta banco conta movimento, os valores de R$ 2.240.000,00 (dois milhões
duzentos e quarenta mil reais), no dia 06/12/2016 e R$ 829.000,00 (oitocentos e vinte nove mil),
no dia 27/12/2016 referentes à empréstimos concedidos à sede administrativa; 3) aquisição de 2
telefones celulares no valor total de R$ 5.379, 00 (cinco mil, trezentos e setenta e nove reais); 4)
despesas com contas telefônicas totalizando em média R$ 24.146,84 (vinte e quatro mil, cento e
quarenta e seis mil reais e oitenta e quatro centavos).
                   Também, em tese, houve contratação irregular de empresas cujos sócios fazem parte
do corpo diretivo da OS, Srs. LUCAS DA SILVA GERALDE e MICHEL NUNES ZIGMANTAS,
conforme contrato social, Diretor Técnico e Diretor Clínico do Hospital Galileu, respectivamente. 

 Quanto a requerida Exma. Sra. HELOÍSA MARIA MELO E SILVA GUIMARÃES foi
nomeada em 01/01/2015 para exercer o cargo de Secretária de Estado de Saúde Pública do
Estado do Pará, conforme Diário Oficial nº 32798, de 01/01/2015, pelo menos até 01/05/2015, foi
 a responsável por, em 06/04/2015, firmar o 5º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº
11/SESPA/2014, no valor mensal de R$ 774.644,00 (setecentos e setenta e sete mil e seiscentos
e quarenta e quatro reais), para cobrir os serviços de implantação, reconstrução e alongamento
ósseo, serviços cirúrgicos de traqueoplastia e serviço de hemodiálise no Hospital Público
Estadual Galileu, serviços estes pagos irregularmente em duplicidade.

Em relação ao Sr. VITOR MANUEL JESUS MATEUS se consubstancia no fato de ser
ele o Secretário de Estado de Saúde Pública do Estado do Pará (nomeação a partir de
01/05/2015, conforme IOEPA nº 32873) que, juntamente com a presidência da OSS PRO-SAÚDE
– HOSPITAL GALILEU,  representada por DOM EURICO DOS SANTOS VELOSO firmou os
irregulares Termos Aditivos nºs. 7, 8 e 9, nos valores mensais de R$ 929.572,80 (novecentos e
vinte e nove mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), R$ 650.000,00 (seiscentos
e cinquenta mil reais) e R$ 486.987,00 (quatrocentos e oitenta e seis mil e novecentos e oitenta e
sete reais), respectivamente.

 
Quanto ao Srs. DOM EURICO DOS SANTOS VELOSO, em conjunto com JOCELMO

PABLO MEWS (Diretor-Geral da Pro-Saúde), SAULO MENGARDA (Diretor-Geral do Hospital
Galileu), RAFAEL BONFADA (Diretor Financeiro do Hospital Galileu), MÁRCIA T. CORRÊA NERI
(Contadora Local) e RENATO SOUZA ALMEIDA (Contador-Geral), ao efetuarem a aprovação
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das contas irregulares da OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU no ano-calendário de 2016,
conforme se depreende da Demonstração Financeira publicadas no IOEPA nº 33.345, de
31/03/2017, uma vez que não foi possível identificar os créditos a receber (ativos) a título de
empréstimos junto às outras unidades, comprometendo a fidelidade da informação contábil
levantada nos demonstrativos.

Em relação ao Sr. SAULO MENGARDA, na qualidade de Diretor-Geral do Hospital
Galileu, autorizou as despesas divergentes do Contrato de Gestão nº 11/SESPA/2014: 1)
despesas de habitação irregulares no período de 01/2016 a 31/2016 no montante de R$
63.586,20 (sessenta e três mil quinhentos e oitenta e seis e vinte centavos), 2) na conta banco
conta movimento, os valores de R$ 2.240.000,00 (dois milhões duzentos e quarenta mil reais), no
dia 06/12/2016 e R$ 829.000,00 (oitocentos e vinte nove mil), no dia 27/12/2016 referentes à
empréstimos concedidos à sede administrativa; 3) aquisição de 2 telefones celulares no valor total
de R$ 5.379,00 ( cinco mil, trezentos e setenta e nove reais); 4) despesas com contas telefônicas
totalizando em média R$ 24.146,84 (vinte e quatro mil, cento e quarenta e seis mil reais e oitenta
e quatro centavos). SAULO MENGARDA, também, em completa desconformidade aos preceitos
contratuais, tendo desviado, em tese, do erário estadual a quantia de R$ R$ 11.590.347,53 (onze
milhões, quinhentos e noventa mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos)
para outros nosocômios, estranhos à execução do Contrato de Gestão nº 11/SESPA/2014.

Quanto ao Sr. PAULO CZRNHAK, também na qualidade de Diretor-Geral, em
21/07/2016, efetuou empréstimo da quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) em
favor do Hospital Regional da Transamazônica, conforme OFÍCIO DG/HPEG/Pró-Saúde – OSS
PROSAÚDE – HOSPITAL GALILEU nº 266/2016, tendo sido constatado tanto pela auditoria
independente quanto pelo Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais
Metropolitano e Regionais (GTCAGHMR/SESPA) que as transações foram formalizadas, de
modo que não foram localizados instrumentos das operações de créditos. 

Assim, constata-se, em tese, que tais atos praticados pelos requeridos se amoldam as
hipóteses previstas nos art. 10 e 11 da LIA.

Destarte, do conjunto probatório carreado, entendo presentes robustos indícios de
responsabilidade suficientes a ensejar a necessidade e urgência da providência pleiteada em
relação aos requeridos, pelo que DEFIRO O PEDIDO LIMINAR de indisponibilidade de bens,
com base no art. 7º, caput, da Lei n. 8.429/1992 e DEFIRO a utilização do sistema
BACENJUD para bloqueio de numerário no valor de R$ 14.524.663,37 (quatorze milhões,
quinhentos e vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos),
correspondente ao dano causado, sem atualização. 

  
Também defiro a expedição de ordem via RENAJUD para bloqueio de eventuais

veículos em nome dos requeridos, além de expedição a CNIB (Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens) para fins de indisponibilidade de bens imóveis em nome dos
requeridos. 

  
Notifiquem-se os Requeridos para oferecerem manifestação escrita no prazo de 15

(quinze) dias, com fundamento no art. 17, § 7º, da Lei n. 8.429/1992, devendo a notificação ser
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instruída com cópia da inicial e desta decisão. 
  
No mandado de notificação deverá constar, expressamente, a seguinte ressalva: No

caso de qualquer mudança posterior de endereço temporária ou definitiva dos requeridos e não
for devidamente comunicada a este juízo, presumir-se-ão válidas as posteriores intimações
dirigidas ao endereço no qual for realizada a notificação, ainda que não recebidas pessoalmente
pelo interessado, com a fruição dos prazos, tudo nos termos do art. 77, inciso V e parágrafo único
do art. 274, ambos do CPC/2015. 

  
Intime-se o ESTADO DO PARÁ, por meio de sua Procuradoria Geral, para caso queira,

no prazo de dez, ingressar no polo ativo da demanda. 
  
Providencie a UPJ à exclusão do Estado do Pará do Polo passivo da demanda. 
  
Dê-se ciência ao Ministério Público desta decisão. 
  
Intimem-se. Notifique-se.  
 
Belém, 27 de outubro de 2020.

 
Luiz Otávio Oliveira Moreira

Juiz de Direito Auxiliar de 3ª entrância,
  

Respondendo pela 4ª Vara da Fazenda Pública
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