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JUSTIcA FEDERAL 
SUBSECAO JUDICIARIA DE VITORIA DA CONQUISTA - BA 

2a  VARA FEDERAL 

PROC. N° 7028-70.2013 
REQUERENTE: MPF 
REQUERIDO: EDELIO LUIS DIAS SANTOS 
SENTEKA TIPO A (REsourcAo N°. 535, de 18/12/2006 - CJF) 

SENTENcA 

Trata-se de Acao Civil Publica por ato de improbidade, manejada pelo 

MPF, em desfavor de EDELIO LUIS DIAS SANTOS, por meio da qual se busca a 

condenacao deste nas sancoes civis e politicas da Lei n° 8.429/92, em virtude da 

pratica, de forma consciente e voluntaria, de violacao aos principios constitucionais 

e legais que regem a atuacao dos agentes pUblicos, bem como lesdo ao erario, 

especialmente no que diz respeito a malversacao de recursos ptiblicos federais 

oriundos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS e destinados ao Programa 

de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. 

Segundo o MPF ocorreu, por parte do requerido, a aplicacao irregular de 

verbas oriundas do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS, destinadas ao 

Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, devido a ausencia de  

comprovacao da execucao dos servicos de tal programa nos anos de 2006 e 2007, 

nao obstante a utilizacao de verbas repassadas para tal fim, o que revela a 

malversacao de recursos ptiblicos federais. Tal fato foi revelado a partir de auditoria 

realizada pela Controladoria Geral da Unido nos dias 13 e 14 de agosto de 2009, 

que resultou na elaboracao do RelatOrio de Demandas Especiais n° 

00190.023382/2008-15 (fls. 69/76), no qual foram constatadas varias ilegalidades 

relacionadas aos recursos do Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a 

Fome, na gestao do ex- prefeito Edelio Luis Dias Santos. 

Apesar de devidamente intimado o requerido deixou de apresentar defesa 

previa - fls. 184/186. 

Decisdo de fls. 188 recebe a inicial. 

Corn isso, o requerido apresenta contestacao, as fls. 194/204, arguindo, 

em sede preliminar, incompetencia da Justica Federal e ilegitimidade ativa do MPF. 

No merit°, alega que a conduta descrita na inicial nao corresponde a ato de 

improbidade administrativa, sob o fundamento de que "nao houve por parte deste 
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nenhum enriquecimento ilicito ou muito menos qualquer prejuizo ao erdrio, porquanto 

o Gestor nao praticou deliberadamente ato visando Jim proibido em lei, visto que sua 

conduta apontada pelo Ministerio Public° nao foi eivada de dolo, visto que as 

irregularidades apontadas pelo parquet tratam-se de meras irregularidades 

administrativas" (sic). 

MPF apresenta replica, as fls. 216/217, oportunidade em que refuta as 

preliminares suscitadas, bem como destaca que os documentos acostados pelo reu 

nao infirmam as conclusoes insertas no relatOrio de Demandas Especiais n. 

00190.023382/2008-15. 

Decisdo de fls. 221/222, ao passo em que afasta as preliminares trazidas 

pelo requerido, declara saneado o feito. 

Audiencia realizada as fls. 305/306. 

Memoriais apresentados pelo MPF, as fls. 310/313, pugnando pela total 

procedencia do pedido. 

0 requerido apesar de devidamente intimado, nao apresentou alegacOes 

finais - fls. 314 e verso. 

8, no essencial, o relatOrio. Decido. 

FUNDAMENTAcA0 

Deixo de enfrentar as preliminares, vez que estas ja foram 

exaustivamente enfrentadas por meio da decisao de fls. 221/222, nao tendo sido 

acrescido nenhum fundamento novo a exigir pronunciamento deste magistrado. 

Com isso, passo ao exame do merito. 

Pois bem, os fatos a serem julgados dizem respeito a eventual pratica de 

atos de improbidade administrativa pelo executado, nos anos de 2006 e 2007, 

relacionados as verbas do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS, destinadas 

ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PET. Segundo consta da inicial 

os atos improbos girariam em torno da: I) ausencia de comprovagao da execucao do 

Programa nos anos de 2006 e 2007; ii) falta de movimentacao e aplicagao dos 

recursos na conta Banco do Brasil, ag. 0282-8, cc. 13.136-9. 

Com isso passo a analisar cada um dos atos/fatos de forma isolada. 

I) 	Da ausencia de comprovacao da execucao do Programa nos anos de 

2006 e 2007 
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Acerca da possivel ausencia de comprovaedo da execucao do Programa, 

tenho que o MPF, em sede de memoriais, detalha muito bem os fatos ocorridos, pelo 

que vale a pena a transcriedo dos fundamentos aludidos: 

"No ano de 2007, o municipio de Encruzilhada-BA, durante a gestao do reu 

EDELIO LUIS DIAS SANTOS, recebeu do Fundo Nacional de Assistencia 

Social, na modalidade fundo a fundo, a quantia de R$ 199.115,00 (cento e 

noventa e none mil e cento e quinze reais) destinado a execucefto dos 

servigos do Piso Bdsico Fixo, pertencente a Protecdo Social Basica, e do 

PETI, pertencente a Protege:10 Social Especial. Entretanto, por meio da 

fiscalizacao realizada pela Controladoria Geral da Unit-to, foi constatada a 

inatividade do PETI naquele municipio nos anos de 2006 e 2007, ante a 

ausencia de documentagdo comprobatdria da execugdo desse programa 

(...). Desse modo, nao ha qualquer demonstraga o de funcionamento do 

PETI entre 01/ 01/ 2006 a 30/ 12/ 2007, o que acarretou, segundo a CGU, 

em dano ao erdrio no valor de R$ 118.775,00 (cento e dezoito mil e 

setecentos e setenta e cinco reais), correspondente ao montante dos 

recursos financeiros que deveriam ter sido aplicados." 

Com efeito, o RelatOrio de Demandas Especiais n. 00190.023382/2008- 

15, (fls. 69/76) descreve que: 

"Mediante a Solicitacao de Fiscalizageto n. 01, de 27/ 07/ 2009, foram 

requisitados os documentos comprobatorios de execugao do programa PETI 

nos exercicios de 2006 e 2007, tais como: relatorios de supervisao, 

proposta pedageigica, controles de frequencia, relagao de jovens atendidos 

pelo programa, relacti o de despesas, processos de pagamento, extratos 

bancdrios, licitace3es, entre outros. Em resposta, a prefeitura municipal de 

Encruzilhada apresentou somente alguns processos de pagamento 

isolados, referentes a 3 (tres) meses do exercicio de 2007, e o extrato 

banccirio da conta especifica do PETI no Banco do Brasil (Agencia n° 0282-

8, Conta Corrente n° 13.136-9). Ademais, informou verbalmente que, por se 

tratarem de outra gestao, os documentos pedidos nao haviam sido 

localizados. Desta forma, foi encaminhada a Solicitaca o de Fiscalizacdo n° 

06, de 03/ 08/2009, reiterando a necessidade de apresentagao da 

documentaga o e, casos os mesmos nao fossem localizados, as medidas 

adotadas pela Prefeitura no sentido de recupera -los. Atraves do Oficio n° 
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13112009 - GP, de 04/0812009, a Prefeitura informou formalmente que as 

Prestaceies de Contas do Programa PETI nao se encontravam nos arquivos 

inativos e que nao havia promovido awes para recuperar tais documentos, 

uma vez que nao tinha conhecimento da situaed o ate o momento da 

fiscalizaedo." 

Posteriormente, por meio da Nota Tecnica n. 4956/2013, do Ministerio 

do Desenvolvimento Social e Combate a fome (fls. 164/169) constou: 

"Item 2.2.2.1.1 Ausencia de comprovactio da execuceio do Programa nos 
anos de 2006 e 2007. 

(-.) 

Consideraedes dessa Coordenagdo: 0 art. 11 da Portaria 459/2005 do 

ministerio do Desenvolvimento Social e Combate et fome enuncia: 

"Art. 11 As informaeOes lancadas no SUAS Web sera-  o de inteira 
responsabilidade de seus declarantes, que deverdo manter os documentos 

comprobatorios das despesas realizadas na execuedo do objeto da 

transferencia (notas fiscais, recibos, faturas, dentre outros legalmente 

aceitos), arquivados, na sede do municipio, Distrito Federal ou estado 

beneficid rio, em boa ordem e conservaedo, identificados e a disposieda do 

MDS e dos Orgetos de controle interno e externo, pelo prazo de 5 (cinco) 

anos ou pelo prazo determinado em legislacoes especificas. 

Dessa forma, e obrigaceio do gestor cuidar da doeumentacei o 

comprobatdria da utilizacei o dos recursos recebidos via repasses fundo a 
fundo." 

Por fim, temos, ainda, o RelatOrio do Tomador de Contas Especial, 

exarado pelo mesmo Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a fome, 

datado de 24/10/2014 - fls. 248/256, segundo o qual: 

"(...) venfica-se que o senhor Edell° Luis Dias Santos, ex-prefeito municipal 

(gestao 2005/2008), era pessoa responsdvel pela gestdo dos recursos 

federais recebidos objetivando a execued o do Programa PSB/ PSE - 2007, 

e, no entanto, nao tomou as medidas para que tais recursos fossem 

corretamente utilizados, sendo, portanto, o responsdvel pelo prejuizo 

apurado de R$ 118.137,14, nesta tomada de contas especial." - fis. 251. 
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A tese do reu acerca dessa imputagao é no sentido de que os fatos 

narrados pelo MPF sao decorrentes de mera desorganizagao administrativa, nao 

importando em inexecugao do objeto do programa. Ocorre que a defesa nao se 

desincumbiu do onus processual de comprovar as suas alegagOes, a teor do art. 

333, 11, do CPC, segundo o qual o Onus da prova incube ao reu, quanto 

existencia de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Corn efeito, a Unica testemunha arrolada pela defesa, Matheus Lirio de 

Almeida (fls. 305/306), nao contribuiu para o esclarecimento dos fatos tratados 

nesta agdo, haja vista que passou a ser secretario municipal de assistencia social 

apenas a partir de 2008, ou seja, periodo posterior ao que neste processo se apura. 

De igual sorte, os documentos acostados, as fls. 205/213 - a despeito de 

conterem relagao de pagamento, relagao de bens, execugao de receita e despesa, 

possivelmente relacionadas ao Programa PETI - nao infirmam em nada as 

conclusoes langadas nos processos administrativos, vez que sao documentos 

apocrifos, sem qualquer assinatura ou data de preenchimento. Logo, nao se pode 

prestar idoneidade a estes. 

Diante do quadro acima delineado, tenho que nao restou comprovada a 

aplicagdo dos recursos destinados ao PETI, ocasionando prejuizo ao programa  
federal, no importe de R$ 117.215,00,  que atualizado monetariamente ate 

19/02/2015, corresponde a R$ 276.090,66 - fls. 252. 

De igual sorte, imprescindivel destacar outros dois fatos imputados ao 

requerido, quais sejam, indicios de fraude mediante utilizagdo de Nota Fiscal 

inidOnea para pagamentos do PETI e nao confirmagao da emissao de cheques sem 

fundos corn recursos do CRAS. 

Pois bem, muito embora, em sede administrativa, tail fatos tenham sido 

considerados como mera irregularidade na execugao do Programa (fls. 166/169), 

assim foram classificados tao somente no que concerne ao dano ao erario. Sendo 

vejamos: 

"Item 2.2..1.3 Indicios de fraude mediante utilizacdo de Nota Fiscal 

inidOnea para pagamentos do PETI 

(..) 

No que se refere a este apontamento, ressalta-se que nao foi constatada a 

ocorrencia de dano ao erdrio e sim, descumprimento das normas do 
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Programa, o que, por si so, nao tern o conda-  o de reprovar as contas corn a 

posterior instauraccio de Tomada de Contas Especial." 

E ainda: 

"Item 2.2.3.1.1 Nei o confirmagdo da emisseto de cheques sem fundos corn 

recursos do CRAS 

(.•) 

Corn base no que foi apresentado no relatario, sugerimos a aprovagei o do 

item, pois net" o foi evidenciada nenhuma impropriedade na utilizacao de 

cheques e nem dano ao ercirio." 

Entrementes, analisando sob o enfoque da improbidade lato sensu, 

entendo que estes corroboram ainda mais a tese acima firmada no sentido de que e 

houve use indevido dos recursos pUblicos pelo requerido. 

II) 	Da falta de movimentacao e aplicacao dos recursos na conta Banco 

do Brasil, ag. 0282-8, c/c. 13.136-9 

Por meio do Relatezio de Demandas Especiais n. 00190.023382/2008- 

15, (fls. 69/76) constatou-se que: 

"A analise do extrato banca" rio do Banco do Brasil, ag. 0282-8, cc. 13.136-

9, referente ao Programa PETI, evidenciou que new houve aplicaceio nem 

utilizacei o dos recursos no periodo de dezembro de 2006 a julho de 2007, 

restando o montante de R$ 34.020,00 sem movimentagdo em conta 

corrente". 

Tambem atraves da Nota Tecnica n. 4956/2013 (fls. 164/169) concluiu- 

se que: 

"Esse valor new estava aplicado em caderneta de Poupanca ou em Fundo 

de Curto Prazo, conforme preconiza o art. 4° do Decreto n. 2529/98: 
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Art. 4°. Os recursos sera.° depositados em conta vinculada ao fundo 

destinatario, sendo vedada a sua utilizaga o de forma ou para fim diverso 

do estabelecido no piano de assistencia social. 

§ 1 °. Os recursos recebidos pelo destinatdrio, enquanto nao empregados na 

sua finalidade, serdo aplicados na forma definida nas normas pertinentes. 

§2° Os rendimentos das apiicacOes financeiras sera°, obrigatoriamente, 

utilizados em objeto definido no piano de assistencia social, estando 

sujeitos as mesmas condicOes de prestacdo de contas exigidas para os 

recursos financeiros transferidos. 

Ap6s lancamento dos valores no aplicativo de extrato simulado de 

poupanca da FUNASA - Fundacdo Nacional de Sadde, no periodo citado, 

chegou-se a conclusdo que os recursos destinados a manutencdo do 

programa, se estivessem aplicados, renderiam urn total de R$ 922,14. 

Dessa forma, sugerimos que o Gestor e seus antecessores sejam 

notificados a procederem a devolucdo do valor devidamente atualizado no 

montante de R$ 1.918,38". 

Por fim, pontua o MPF (fls. 310/313) que "o descaso por parte do reu na 

movimentacdo da conta especifica do PETI no periodo acima referido, tratado neste 

topic°, consiste em mais uma prova sobre a inexistencia dos servicos inerentes a tal 

programa nos exercicios de 2006 e 2007, abordado no tOpico anterior." 

Dessume-se, assim, que a despeito de a omissao acima, por si sO, nao ser 

tao perniciosa, somada ao contexto fatico, ela bem representa o descaso por parte 

do requerido no use res publica, atitude corn a qual o Judiciario nao deve guardar 

complacencia. 

E nao e sO, o alheamento do reu corn a coisa pUblica é observado 

ta_m.bem diante do descompromisso dele no prOprio processo administrativo que 

apurou os fatos ora tratados - relatado atraves do RelatOrio do Tomador de Contas 

Especial - fls. 253/254. 

Por fim, tambem aqui se verifica prejuizo ao erfirio, no importe de R$ 

R$ 922,14 - valor este que corresponde ao rendimento que deixou de ser captado 

em face da omissao do requerido ao nao agir conforme determinacao legal - que 

atualizado monetariamente ate 19/02/2015, corresponde a R$ 2.073,57 - fls. 

252. 
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Diante do quadro acima delineado, 

mister a responsabilizaciio do 

pela prittica do ato de improbidade administrativa p 
requer 	

revisto no art. 

ido  

10, XI, da Lei n° 8.429/9 2 . 
Assim, esta o requerido - independentemente das sancoes pen.ais, civis e 

administrativas - sujeito as seguintes cominacOes, nos termos do art. 12, II, da Lei 

8.429/92 : 

"II - na hipOtese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos 

bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimOnio, se concorrer 

esta circunsteincia, perda da funceto 
publica, suspense-to dos direitos 

politicos de cinco a oito anos, 
pagamento de multa civil de ate ducts 

vezes o valor do dano e proibicdo de contratar corn o Poder Pit blico ou 

receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermedio de pessoa juridica da qual 

seja socio majoritetrio, pelo prazo de cinco anos". 

ue, segundo o art. 21, II, da sup 
racitada lei, a 

Insta ressaltar q  
aplicacao das sancoes nela previstas independe da aprovacao ou rejeicao das 

contas pelo organ de controle interno pelo Tribunal ou Conselho de Contas. 

Assim, a vista dos vetores contidos no paragrafo ianico do art.12, 

imponho ao reu as penas de: 

•
ressarcimento integral do dano, no importe de 

R$ 

278.164,23 
(duzentos e setenta e oito mil, cento e sessenta 

e quatro reais e vinte e tres centavos) - atualizado ate 

19/02/20 15  - fls. 252; 

•
pagamento de multa civil no importe do valor do dano; 

•
perda da funcao publica, qualquer que seja a que esteja 

atualmente exercendo; 

•
suspensao dos direitos politicos, por cinco anos; 

•
proibicao dos requeridos de contratar com o Poder Public° 

ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, 

direta ou indiretamente, ainda que por intermedio de pessoa 

juridica da qual seja socio majoritario pelo prazo de cinco 

anos. 
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DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos para condenar o Reu 

nas penas de: 

• ressarcimento integral do dano, no importe de R$ 

278.164,23 (duzentos e setenta e oito mil, cento e sessenta 

e quatro reais e vinte e tres centavos) - atualizado ate 

019/02/2015 - fls. 252; 

• pagamento de multa civil no importe do valor do dano; 

• perda da funcao publica, qualquer que seja a que esteja 

atualmente exercendo; 

• suspensao dos direitos politicos, por cinco anos; 

• proibigao dos requeridos de contratar corn o Poder Pdblico 

ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, 

direta ou indiretamente, ainda que por intermedio de pessoa 

juridica da qual seja sOcio majoritario pelo prazo de cinco 

anos. 

A quantia referente ao ressarcimento integral do dano devera ser 

corrigida, a partir de 20/02/2015 (data da ultima atualizacao monetaria - fls. 252), 

corn a incidencia de juros de mora, a partir da citacao, devendo o quantum ser 

apurado na fase de liquidacao, observando-se os criterios de calculos definidos no 

Manual de Orientagao de Procedimentos para os Calculos na Justica Federal (4. 

AcOes CondenatOrias em Geral), aprovado pela Resolugao n° 134, de 21 de 

dezembro de 2010, do Conselho da Justica Federal, que sera revertido em prol da 

Uniao. 

Sobre a multa civil, devera incidir a mesma taxa SELIC, a titulo de juros e 

correcao monetaria, tendo como dies a quo a data do arbitramento (Lei n° 

6.899/81, art. 1°; § 2°; CPC, art. 219). 

Custas pela parte re. Condenacio em honoririos advocaticios 

incabiveis na especie, pois o Parquet nao esti legitimado a recebe-los, por 

expressa vedacio constitucional, em face do disposto no art. 128, § 5°, II 'a' 

da CF (STJ - la Secio, Recurso Especial n° 895.530 - DJ 18/12/2009). 

Com o transit() em julgado desta sentenca, proceda-se ao seu registro 

junto ao cadastro de condenagoes por improbidade administrativa do CNJ 

(Resolucao/CNJ n°. 44/2007). E tambern se oficie ao TRE, para que seja registrada 
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(Resolucao/CNJ n°. 44/2007). E tambem se oficie ao TRE, para que seja registrada 

a suspensao dos direitos politicos do requerido conforme determinado nesta 

sentenca. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

VitOria da Conquista, 	/  0.1..  /2016. 

FABIO STI MARMUND 

Juiz Federal 
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