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Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005782-58.2018.4.04.7004/PR

RELATORA: DESEMBARGADORA FEDERAL MARGA INGE BARTH TESSLER
APELANTE: FARMACIA E DROGARIA FUGIMOTO LTDA (RÉU)

APELANTE: VANESSA YURI FUGIMOTO (RÉU)

APELANTE: IGOR SHODY FUGIMOTO (RÉU)
APELANTE: YUKIE YOSHIOKA FUGIMOTO (RÉU)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (AUTOR)

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  LEI
8.429/92. AÇÃO ORDINÁRIA. ELEMENTOS
PROBATÓRIOS SUFICIENTES QUANTO ÀS
IRREGULARIDADES NA INSERÇÃO DE
INFORMAÇÕES DE DISPENSAÇÕES FICTAS NO
SISTEMA ELETRÔNICO DO DENASUS. PRÁTICA DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREJUÍZO AO
ERÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. VALOR DO
DEPÓSITO. ABATIMENTO DO MONTANTE
APURADO PARA O PREJUÍZO AO
ERÁRIO. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO
DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. 

1. Os fatos descritos na ação civil pública por ato
de improbidade administrativa envolvem sociedade empresária enquanto
participante do Programa “Farmácia Popular do Brasil”, consistentes
em irregularidades na inserção de informações de dispensações fictas no
sistema eletrônico do DENASUS, causando, dessa forma, grave dano ao
erário federal e violação dos princípios da administração pública.

2. Os fatos da ação ordinária referem-se à auditoria na
empresa em que se apurou irregularidades, tendo transcorrido
aproximadamente 02 anos desde a primeira notificação, o que culminou na
sua impossibilidade de ser restabelecida ao Programa Farmácia Popular do
Brasil – PFPB,  de ter conhecimento de quais são os valores finais e
definitivos a serem devolvidos e de ter oportunidade de discutir sobre a
procedência ou não do relatório final da auditoria apresentada.
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3. As provas contidas nos autos comprovam a prática pela
ré dos atos de improbidade administrativa, previstos nos artigos 10, inciso
I, e 11, inciso I, ambos da Lei n.º 8.429/1992.

4. Mantida a condenação tal qual determinado na sentença,
uma vez que, considerando o fato de que as pessoas jurídicas são sujeitos
de direito, possuindo individualidade distinta das pessoas físicas ou
jurídicas que concorreram para a sua criação, bem como o que se
comprovou nestes autos, tanto a pessoa jurídica quanto seus
administradores devem responder pelo ato ímprobo. 

5. Tendo em vista que a ação de conhecimento ainda discute a
pretensão posta em Juízo pelo autor (pendente de trânsito em julgado,
portanto), não há como abater, neste momento, o valor do depósito com
aquele apurado como prejuízo ao Erário. 

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, a Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região
decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do
relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante
do presente julgado.

Porto Alegre, 07 de dezembro de 2020.
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): MARGA INGE BARTH TESSLER 
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