
EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA __ VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA D E

FEIRA DE SANTANA/BA

Ref.: Notícia de fato nº. 1.14.004.000397/2017-13 (Cópia do Inquérito Civil n.º
1.14.004.000134/2012-91)

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL vem, por meio do procurador

da República que ao final subscreve, à presença de V. Exa., com base no art. 37, §

4º e 129 da Constituição Federal, na Lei nº 7.347/85 e na Lei nº 8.429/92, propor 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR

ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

em desfavor de:

TARCÍZIO SUZART PIMENTA JÚNIOR *

pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas.

1. OBJETO DA PRESENTE DEMANDA

O escopo da presente demanda é a condenação do acionado nas

sanções previstas na Lei n.º 8.429/1992, na medida em que, no ano de 2010,
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desviou de sua finalidade os recursos repassados pelo Ministério da Integração

Nacional por meio do Termo de Compromisso nº. 203/2010, o qual não teve o seu

objeto executado.

2. DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

A Constituição da República legitimou o Ministério Público como

guardião na defesa do patrimônio público, ao dispor, em seu artigo 129, o seguinte:

 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

(...)
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;(...).

A legislação infraconstitucional aborda o tema, em especial o art.

6º, inciso XIV, alínea “f” da Lei Complementar nº 75/93, a qual atribui ao Ministério

Público Federal a promoção das ações necessárias ao exercício de suas funções

institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos

interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente a probidade

administrativa.

Em se configurando, portanto, lesão aos cofres da União, compete

ao Ministério Público Federal promover as medidas necessárias ao ressarcimento

integral do dano e responsabilização do agente, nos moldes da Lei de Improbidade

Administrativa. 

3. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

As irregularidades descortinadas nesta exordial, caracterizadas

pela legislação incidente como atos de improbidade administrativa, foram
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praticadas pelo réu na gestão de recursos federais repassados pelo Ministério

da Integração Nacional , a quem deveria prestar contas.

Foi, então, perante o Ministério da Integração Nacional - ente

repassador dos valores malversados e que detém a atribuição legal de fiscalizar

sua destinação - que se operou (em verdade, ainda se opera) o processo de

julgamento das contas. 

É insofismável, portanto, a presença dos requisitos do art. 109,

inciso I, da Carta Magna, já que há interesse da União na escor reita aplicação

de suas verbas, ressaindo induvidosa a competência da Justi ça Federal para

processar a presente demanda.

Com efeito, o caso em apreço se ajusta com perfeição ao teor

versado na Súmula n. 208 do Superior Tribunal de Justiça , segundo a qual

“compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de

verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal”. 

É pacífico, aliás, o posicionamento dos pretórios nacionais,

inclusive desse Ínclito Tribunal Regional Federal da 1ª Região, quanto à adoção do

critério do ente incumbido de apreciar a prestação de contas para definir o ramo do

Judiciário competente e, via de consequência, o órgão do Ministério Público

legitimado para a causa, como evidenciam os arestos abaixo, todos prolatados à

unanimidade :

 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AÇÃO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL.
LEGITIMIDADE ATIVA. VERBAS PÚBLICAS FEDERAIS.
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-PREFEITO.
CONVÊNIO FIRMADO COM O FNDE. RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE DAS PENAS APLICADAS. 1.
Compete à Justiça Federal processar e julgar ação de
improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público
Federal. 2. O Ministério Público Federal possui legitimidade
para ajuizar ação de improbidade administrativa quando as
verbas repassadas aos municípios estiverem sujeitas à
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prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União
(Enunciado 208 da Súmula do STJ). [...] 8. Apelações não
providas. (TRF1 - APELAÇÃO CIVEL – 200939040013034.
Re. Juiz Federal Renato Martins Prates. Terceira Turma, e-
DJF1 de 01/08/2014, p. 278)  

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA, PROPOSTA PELO MUNICÍPIO, CONTRA
EX-PREFEITO, VERSANDO SOBRE IRREGULARIDADES
NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS -
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, EM MATÉRIA
CÍVEL, FIXADA RATIONE PERSONAE - ART. 109, I, DA
CF/88 - ATUAÇÃO DO MPF, EM AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. - AGRAVO PROVIDO. [...] II - As verbas
repassadas por ente Federal, no caso a União, embora
repassadas ao município, não perdem seu caráter
federal. Além disso, a prestação de contas se dará
perante o Tribunal de Contas da União, salientando o
interesse da União na aplicação de recursos público s
federais . Assim, fica claro que os interesses tutelados no
âmbito do presente feito revestem-se de nítido caráter
federal , de forma a justificar que o processamento do
feito ocorra perante a Justiça Federal. Nesse aspecto, é o
enunciado 208 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça. III - A presente ação de improbidade não
persegue somente o ressarcimento de eventual dano a o
erário, mas também busca evidenciar que houve viola ção
a princípios da administração pública ou enriquecim ento
ilícito por parte do requerido em convênio firmado entre
a União Federal e o Município . Ressalte-se que eventual
condenação no ressarcimento de verba pública federal, na
ação de improbidade administrativa, também está prevista na
própria Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92,
art. 12). IV - Agravo provido para declarar competente o Juízo
Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Pará para
processar e julgar o feito originário. (TRF1 - AG - Agravo de
Instrumento, Rel. Juiz Federal Murilo Fernandes de Almeida,
Terceira Turma , e-DJF1 de 16/03/2012, p. 512, grifos
acrescidos).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. VERBAS FEDERAIS ORIUNDAS DO
FNDE SUJEITAS À FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. SÚMULA 208/STJ. VIOLAÇÃO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. LEI 8.429/92. ART.
11, INC. VI. EX-PREFEITO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ATO ÍMPROBO CONFIGURADO. 1. A
competência para processar e julgar ex-Prefeito municipal por
desvio de verbas públicas federais, no caso recursos
transferidos à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola,
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em face de convênio firmado com o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE é da Justiça Federal,
pelo fato de que tais verbas estão sujeitas à fiscalização
pelos órgãos federais e à prestação de contas peran te o
Tribunal de Contas da União . Súmula 208/STJ e
Precedentes do STJ e deste Tribunal. 2. O fato de a União
manifestar falta de interesse em integrar a lide, n ão
afasta a competência da Justiça Federal para o
julgamento do feito , por isso que "o mero ajuizamento da
ação pelo Ministério Público Federal, por entender
configurado ato de improbidade administrativa, fixa a
competência da Justiça Federal, nos termos da norma
constitucional citada" [art. 109, I, CF/88] - (STJ, Ag.Rg no
AgRg no CC - 104375/SP - rel. Ministro Humberto Martins -
Primeira Seção). […] (TRF1, AC 200539000094502, Rel.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro, Quarta Turma,
e-DJF1 03/12/2010, p. 217, grifos acrescidos).

[…] COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 208
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO OU DA
FUNASA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO PÓLO
ATIVO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. PRESENÇA
DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO
PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO IMPROVIDO. […] 2. Tendo em vista o
asseverado pelo Ministério Público Federal, na petição inicial
da ação civil por atos de improbidade administrativa que deu
origem ao presente recurso no sentido de que "Não houve
tomada de contas especial no Tribunal de Contas da União -
TCU, haja vista que a competência para o recebimento e
análise das prestações de contas dos recursos federais
repassados por conta do convênio é o respectivo
Órgão/Entidade Concedente dos recursos, e não deste
Tribuna l" (fl. 17), constata-se a competência da Justiça
Federal para processar e julgar a acima mencionada ação
civil por atos de improbidade administrativa, em face da
necessidade de prestação de contas perante órgão
federal, incidindo, nessa hipótese, a Súmula nº 208, do
egrégio Superior Tribunal de Justiça .    3.    O só fato de a

União ou da FUNASA terem manifestado falta de inter esse
em ingressar no pólo ativo da ação de improbidade
administrativa não afasta, por si só, a competência  da
Justiça Federal para o processo e julgamento da
presente ação . 4. É da competência da Justiça Federal o
processamento e julgamento de ação civil pública que tenha
o Ministério Público Federal no polo ativo da relação jurídica
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processual. [...] 6. Decisão mantida. Agravo de instrumento
desprovido. (TRF1 - Agravo de Instrumento, Rel. Juíza
Federal Clemência Maria Almada Lima de Ângelo, Quarta
Turma, e-DJF1 de 09/11/2011, p. 11, grifos acrescidos).

Outra não é a compreensão dominante na doutrina. Deveras, como

bem lecionam Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, “o dado preponderante

para a fixação da competência da Justiça Federal será a existência, ou não, de

obrigação de prestação de contas ao órgão federal ou ao TCU ” (grifos no

original).

4. DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

A presente demanda encontra amparo na notícia de fato nº.

1.14.004.000397/2017-13, oriunda de cópia do inquérito civil nº.

1.14.004.000134/2012-91, do qual se infere que o acionado demonstrou nutrir total

indiferença em relação às mais elementares regras e princípios que devem imperar

na Administração Pública na gestão de recursos recebidos do Ministério da

Integração Nacional por meio do Termo de Compromisso n.º 203/2010.

O inquérito civil mencionado, cuja cópia ensejou a notícia de fato

que acompanha esta ação, foi instaurado com o fim de apurar a efetiva execução

de recursos repassados pelo Ministério da Integração Nacional ao Município de

Feira de Santana/BA, para prevenção, preparação, resposta e reconstrução de

desastres, nos exercícios de 2009 e 2010.

Com efeito, através do Decreto Municipal nº. 7.985, de 08 de abril

de 2010, o município de Feira de Santana decretou situação de emergência pelas

chuvas que ocorreram na cidade no mês de abril de 2010, a qual foi consolidada

pelo Decreto Estadual nº. 12.058, de 16 de abril de 2010 e pela Portaria do

Ministério da Integração Nacional nº. 462, de 08 de junho de 2010, caracterizada

pelos danos às populações dos bairros José Ronaldo, Jomafa, Tomba, Aviário,
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Brasília, Feira X, Parque Getúlio Vargas, Jardim Cruzeiro, Pedra do Descanso,

Panorama, Sítio Matias, Conjunto Monte Pascoal, Cidade Nova, Rua Nova,

Queimadinha, Chácara São Cosme, Baraúnas, Humildes, Jardim Acácia, Feira VII,

Sobradinho, Parque Lagoa Salgada, Irmã Dulce, Coronel José Pinto, Feira IX,

Expansão do Feira IX e Centro Industrial do Subaé. (fls. 73-85)

Em decorrência da decretação da situação de emergência, foram

pactuados 02 (dois) convênios entre o município de Feira de Santana/BA e o

Ministério da Integração Nacional, por meio de termos de compromisso, em caráter

emergencial, são eles, o Termo de Compromisso nº. 203/2010 e o Termo de

Compromisso nº. 310/2010.

Esta demanda diz respeito apenas aos atos de improb idade

administrativa cometidos na gestão dos recursos rel ativos ao Termo de

Compromisso nº. 203/2010 , o qual foi firmado no bojo do Processo n.º

59050.001411/2010-50, objeto da Portaria MI nº. 293, de 27 de abril de 2010, no

valor de R$ 1.500.000,000 (um milhão e quinhentos mil reais), visando a

contratação de 500 (quinhentas) horas de máquinas para desobstrução da rede

coletora de águas fluviais. Tal obra foi executada pela Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Urbano, no valor de R$ 1.038.000,00 (um milhão e trinta e oito

mil reais). Além disso, o restante das verbas do Termo de Compromisso n.º

203/2010 foi destinado a aquisição de 180 (cento e oitenta) kits de materiais de

construção para recuperação de unidades habitacionais, compostos por cimento,

areia, blocos, telhas, argamassa, brita e ferro. Este processo foi executado pela

Secretaria Municipal de Habitação, no valor de R$ 462.000,00 (quatrocentos e

sessenta e dois mil reais), fls. 86-106.

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil – SNDC, informou

que a prestação de contas foi analisada. A manifestação técnica indicou que o

objeto pactuado não foi executado , o que foi ratificado pela análise contábil-

financeira (fls. 167, 178, 200, 209-212).
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Repise-se, a despeito de ter havido o repasse de R$1.500.000,00

(hum milhão e quinhentos mil reais) de verbas federais para o município de

Feira de Santana/BA, a execução da meta física foi de 0%. O processo de

prestação de contas ainda não finalizou, estando pendente de julgamento final, o

que não elide a justa causa para a propositura da presente ação de improbidade

administrativa, haja vista a independência entre as responsabilizações cível e

administrativa. Por isso mesmo, a Lei n. 8.429/92 é bastante explícita ao dispor

que:

Art. 21 - A aplicação das sanções previstas nesta Lei
independe :

II – da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de
controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. 

Registre-se que a análise dos papéis de trabalho constantes na

prestação de contas que se encontram na mídia à fl. 174 apontou que, do

montante repassado, a despeito da não execução do objeto, o município devolveu

ao Ministério da Integração Nacional apenas a importância de R$36.637,73 (trinta

e seis mil seiscentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos).

Conclui-se que as verbas repassadas pelo Ministério da

Integração Nacional por meio do Termo de Compromisso nº. 203/2010, na melhor

das hipóteses, foram desviadas de suas finalidades, gerando prejuízo ao erário no

montante de R$1.463.362,27 (hum milhão e quatrocentos e sessenta e três mil

trezentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos), já que o objeto pactuado

não foi executado – subtraindo-se do valor repassado a importância que foi

devolvida ao Ministério. Com efeito, o agente público transmudou o caminho

determinado das verbas públicas e impediu a concretização da sua destinação

natural.

Atualizando esse valor desde abril de 2010 até o presente, pela taxa

SELIC, conforme o aplicativo Calculadora do Cidadão, do Banco Central do Brasil

(www..bcb.gov.br), tem-se a importância de R$3.121.009,31 (três milhões cento e

vinte e um mil e nove reais e trinta e um centavos), conforme extrato anexo.
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No que concerne à autoria, o acionado, na condição de prefeito

municipal, tinha obrigação, intrínseca ao cargo que ocupa, de agir com

honestidade e probidade, zelando pela boa gerência da res publica.

5. CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE

A Constituição Federal dispõe, em seu artigo 37, § 4°, sobre os atos

de improbidade administrativa:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,

também, ao seguinte:

(…)

§ 4º. 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. 

Com o intuito de concretizar esse dispositivo constitucional e os

anseios sociais a ele relacionados, criou-se a Lei nº 8.429/92, que dispõe sobre as

sanções aplicáveis aos agentes públicos, nos casos de improbidade no exercício

do mandato, cargo, emprego ou função na administração direta, indireta ou

fundacional, ou entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou

creditício de órgão público.

A Lei alcança, de início, todos os agentes públicos envolvidos, no

conceito largo estabelecido pelo seu art. 2º:
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Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei,

todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem

remuneração, por eleição, nomeação, designação,

contratação ou qualquer outra forma de investidura ou

vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades

mencionadas no artigo anterior.

No que tange à materialidade das infrações, os ilícitos

caracterizadores da improbidade administrativa, de acordo com os arts. 9º, 10 e 11,

da Lei 8.429/92, estão divididos em três grupos: atos que importam enriquecimento

ilícito; atos que causam prejuízos ao erário; e atos que violam princípios da

administração.

Diante dessa classificação, o acionado incorre no art. 10 da Lei

8.429/92 (atos que causam lesão ao erário), especialmente nos incisos abaixo

transcritos, tendo em vista que ele, dolosamente, não aplicou as verbas

repassadas pelo Ministério da Integração Nacional na correta execução dos

objetos a que se destinavam:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa

lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa,

que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,

malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das

entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

VI - realizar operação financeira sem observância das normas

legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou

inidônea;

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não

autorizadas em lei ou regulamento;

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das

normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua

aplicação irregular;

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se

enriqueça ilicitamente;

Rua Castro Alves, nº 1560, Centro – Feira de Santan a/BA CEP: 44001-184                                  10
Telefax: (075) 3221-2000  E-mail: PRBA- prmfs@mpf.mp.b  r                                            MFS



Senão o dolo, a culpa do acionado está demonstrada, em razão do

pouco cuidado na gestão dos recursos públicos, o que basta para a caracterização

do ato de improbidade que cause dano ao erário, conforme jurisprudência do STJ:

A configuração dos atos de improbidade administrativa

previstos no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa

(atos de Improbidade Administrativa que causam prejuízo ao

erário), à luz da atual jurisprudência do STJ, exige a presença

do efetivo dano ao erário (critério objetivo) e, ao menos,

culpa, o mesmo não ocorrendo com os tipos previstos nos

arts. 9º e 11 da mesma lei (enriquecimento ilícito e atos de

Improbidade Administrativa que atentam contra os princípios

da Administração Pública), os quais se prendem ao volitivo

do agente (critério subjetivo) e exige-se o dolo.(AgRg no

REsp 1225495/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,

PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 23/02/2012)

Com as suas condutas, o demandado violou, ainda, os princípios que

regem a Administração Pública, mais especificamente os deveres de moralidade,

de impessoalidade, de honestidade, de legalidade e de lealdade às instituições,

pelo que as suas condutas enquadram-se, também, no art. 11, caput, e I, do

mesmo diploma normativo.

O modo como conduziu a aplicação de verbas públicas, demonstra,

por parte do acionado, a intenção de violar os princípios basilares da Administração

Pública em detrimento dos interesses sociais envolvidos.

Mercê de posturas administrativas como as descritas, infelizmente

não raras entre os nossos governantes, não foi a população de Feira de

Santana/BA alcançada pelos benefícios aos quais se destinavam as verbas

disponibilizadas, ao passo que estas, a contrario sensu, não foram aproveitadas da

forma como potencialmente poderiam ter sido. 
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Considerando, portanto, que ficou comprovada a prática dos atos

ímprobos acima descritos, é imperiosa a aplicação das sanções previstas no art.

12, II, da Lei 8.429/92; e, subsidiariamente, das previstas no art. 12, III, daquele

diploma, considerando que os atos acima expostos são, no mínimo, uma vultosa

violação aos princípios da legalidade, da moralidade e da impessoalidade.

6. DOS PEDIDOS

Ante todo o exposto, pleiteia o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL :

a) a notificação do acionado para oferecer manifestação escrita,

nos termos do art. 17, § 7.°, da Lei n° 8.429/92;

b) o recebimento da inicial e a citação do réu para apresentar

contestação;

c) a ciência da União para, querendo, ingressar no feito, nos

termos do art. 17, § 3º, da Lei nº 8.429/92;

d) a condenação do réu em todas as sanções do art. 12, inciso II,

ou, subsidiariamente, inciso III, da Lei n° 8.429/92;

e) a condenação do réu nas despesas processuais;

f) com o trânsito em julgado, a notificação ao Tribunal Superior

Eleitoral, para que este Órgão determine aos Tribunais Regionais Eleitorais de todo

o país que registrem a suspensão dos direitos políticos;

g) com o trânsito em julgado, a comunicação à Secretaria de

Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para fazer

constar do seu banco de dados a proibição do réu contratar com o Poder Público;

h) com o trânsito em julgado, a comunicação ao Ministério da

Fazenda para fazer constar em seu banco de dados a proibição de o réu obter

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios;
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i) com o trânsito em julgado, a inclusão do nome do condenado no

CADASTRO NACIONAL DE CONDENADOS POR ATO DE IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA (RESOLUÇÃO Nº 44/2007 – CONSELHO NACIONAL DE

JUSTIÇA);

j) a juntada aos autos da Notícia de Fato n.º

1.14.004.000397/2017-13 (cópia do inquérito civil n.° 1.14.004.000134/2012-91).

Protesta o Parquet por todos os meios de prova admitidos em

direito, notadamente pericial, documental e testemunhal.

Atribui-se à causa o valor de R$3.121.009,31 (três milhões cento e

vinte e um mil e nove reais e trinta e um centavos).

Nestes termos, 

Pede deferimento.

Feira de Santana/BA, 27 de julho de 2017.

SAMIR CABUS NACHEF JÚNIOR
Procurador da República
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