
EXMO(A) SR.(A) JUIZ(ÍZA) FEDERAL DA VARA ÚNICA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA

DE ILHÉUS/BA.

URGENTE

Inquérito Civil n° 1.14.001.000422/2015-19

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que

esta subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais vem, perante Vossa Excelência,

com fundamento nos arts. 127, caput, e 129, inciso III, ambos da Constituição Federal e nas Leis

7.347/85 e 8.078/90, propor a presente

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

com PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, em face de

BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ nº

00.000.000/0001-91, a ser citado na pessoa de seu Superintendente de Negócios,

Varejo e Governo na Bahia,  com  endereço  na Rua Direita da Piedade, nº 25,

Mercês, CEP. 40.070-190, Salvador/BA;

UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, representada pela Advocacia-

Geral da União, com sede na Procuradoria Seccional da União em Ilhéus/BA, na

Praça  Cairu,  s/n,  Edf.  Carlos Pereira  Filho,  Térreo,  Centro,  CEP 45.653-919,

Ilhéus/BA.

a fim de que sejam acolhidos os pedidos ao final formulados, em razão dos fatos e fundamentos

jurídicos a seguir aduzidos:
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1. DO OBJETO DA DEMANDA.   ESCOPO DA PRETENSÃO  

A presente  ação civil  pública tem por  escopo compelir  o  réu  BANCO DO

BRASIL a observar os ditames da legislação que regula o manuseio de recursos públicos da

União  repassados  aos  Municípios  sob  a  jurisdição  deste Juízo,  especialmente  os  Decretos  nº

6.170/07 e nº 7.507/2011, de modo a impedir que esses valores sejam indevidamente retirados

(ou transferidos) de suas contas específicas, de aplicação vinculada, por qualquer outro meio

ou transação que não o crédito na conta bancária das pessoas para quem forem remetidos.

Pretende-se,  portanto, que  a instituição  financeira  requerida impeça  que  os

gestores promovam os  denominados  saques “na boca do caixa” e a remessa/transferência

irregular de valores das contas específicas/vinculadas para outras contas de titularidade dos

Municípios, de terceiros ou para destinatários não identificados.

Esta ação objetiva, ademais, que a UNIÃO, na condição de gestora financeira

dos repasses,  seja  obrigada, no âmbito do Banco Central,  a exercer  o dever de vigilância e

fiscalização dos valores integrantes de seu patrimônio, editando normas para detalhar a forma

de cumprimento pelas instituições financeiras (e seus prepostos) da legislação pertinente, a fim de

impor sua observância por parte dessas instituições.

2. DOS FATOS

Como é  cediço,  são inúmeros  os casos de  desvio  ou  apropriação de recursos

públicos federais transferidos aos municípios para aplicação em ações/programas específicos nas

mais diversas áreas, como o FUNDEB, SUS, PNAE, PNATE etc. Esse quadro persiste há tempos

e continua a desfalcar os cofres públicos, com nefastas consequências. 

Entre  as  práticas  ilícitas  mais  utilizadas  para  malversar  a  verba  pública,

destacavam-se  os  saques  “na  boca  do  caixa” dos  recursos  federais,  os  quais  vêm  sendo

substituídos pela transferência desses valores da conta específica para conta única do Tesouro

Municipal  ou  outras  contas  pertencentes  ao  Município  (“contas  de  passagem”),  onde  o

numerário da União se mistura com verbas municipais, inviabilizando o controle, e são desviadas.

No  primeiro  caso,  estão  abrangidos  os  saques  mediante  recibos,  cheques  e

demais operações que permitam a retirada de recursos “em espécie”. Esses cheques costumam ser

nominados “ao portador”,  “ao emitente”, à  Prefeitura (ou órgão/departamento  de sua estrutura

administrativa, como a “tesouraria”) ou ao próprio gestor, sendo que, nessas hipóteses, omite-se o

destinatário final do recurso, que deveria ser o prestador do serviço ou fornecedor do produto.
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Já a transferência da conta específica para “contas de passagem”1, como a conta

única do Tesouro Municipal ou outras contas pertencentes aos Municípios (a exemplo dos Fundos

municipais de saúde e educação), faz com que a verba federal se “misture” com recursos próprios

desses  entes,  tornando impossível  separar  a  verba  federal  do  numerário  municipal.  Uma vez

prejudicado o controle da aplicação da verba (e a comprovação do gasto),  é possível,  então,

desviar o recurso público e ocultar seu real paradeiro.

Tem  sido  verificada,  ainda,  a  remessa  de  valores  da  conta  específica  para

destinatário não sabido ou por meio de rubricas genéricas, como “Pagamentos a Fornecedores” e

“Pagamentos Diversos”.

Todas essas situações impedem ou dificultam a verificação do destino dado ao

dinheiro  irregularmente  manuseado,  dificultando  a  responsabilização  dos  corruptos.  Ademais,

possibilitam que o gestor  ímprobo se locuplete ilicitamente  das retiradas ilegais de  valores  sem

sequer precisar levar a  efeito  – como ato preparatório da empreitada ilícita  –  esquemas mais

sofisticados, a exemplo a constituição de empresas “fantasmas”, a emissão de “notas frias” e o

uso de “laranjas”, tornando extremamente fácil e menos arriscada a sangria dos cofres públicos.

Fato é que essas condutas têm sido  perpetradas em total  desconformidade

com  os  ditames  da  CF/88,  da  Lei  nº  4.320/67,  do  Decreto-Lei  nº  200/67,  da  Instrução

Normativa STN nº 01/97, do Decreto nº 6.170/07, do Decreto nº 7.507/2011 e das leis  que

instituem/regulamentam  os mais diversos repasses,  especialmente  as  disposições  que impõem,

entre outras exigências, a manutenção dessas verbas em contas específicas e a obrigatoriedade

de tais valores  serem repassados apenas e diretamente aos fornecedores dos produtos ou

prestadores dos serviços a que se destinam, que devem ser devidamente identificados.

Com efeito, a figura da conta específica existe exatamente para que nela sejam

depositados e mantidos os recursos transferidos pela União para aplicação em uma determinada

finalidade pública. É esse tipo de conta, por exemplo, que deve acomodar os recursos do Fundo

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da

Educação, o FUNDEB (vide artigo 17 da Lei nº 11.494/07).

Portanto, todo o dinheiro remetido a essas contas deve nelas permanecer até ser

encaminhado às pessoas (físicas e jurídicas) que fornecem os produtos ou prestam os serviços a

serem custeados com a verba repassada, pois essa é a única forma de se certificar que os recursos

federais foram efetiva  mente     empregados   na implementação da política pública pretendida.

1 Contas de passagem são justamente aquelas – em geral, também públicas – que recebem os recursos transferidos da
conta específica,  para  que,  em seguida,  dificultado o controle,  sejam os valores sacados/retirados pelo agente ou
transferidos para outras contas em favor de terceiros, consumando-se o desvio das verbas públicas.
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Os saques “em espécie” sempre foram utilizados como instrumento de desvio e

apropriação de recursos federais em prefeituras municipais, incluindo os municípios abrangidos

por esta Subseção Judiciária, a despeito de estarem vedados desde o Decreto-Lei nº 200/67.

Tais  saques  indevidos,  embora  ainda  ocorram,  têm  sido progressivamente

obstados nos últimos anos, em razão justamente de algumas medidas de controle implementadas

pelas instituições financeiras.

Essa  alteração  de  panorama,  frise-se,  não  foi  obra  do  comportamento  dos

gestores, senão da mudança  de postura do BANCO DO BRASIL (e da CEF) e da atuação dos

órgãos de controle. Se aos administradores ímprobos continuassem sendo  permitidos os saques

em espécie de recursos federais e outros meios desviantes, estariam estes  acontecendo em larga

escala até os dias de hoje.

É que, apesar da proibição legal, especialmente pelos Decretos n. 6.170/07 e

n. 7.507/11, o BANCO DO BRASIL e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ainda possibilitam

aos gestores a prática nefasta do saque “na boca do caixa”.

Conforme dito, a progressiva limitação dos saques em espécie levou os gestores

mal  intencionados,  então,  a  concentrarem  esforços  nas transferências indevidas de recursos

públicos federais, notadamente para as ditas “contas de passagem”, de maneira que, na atualidade,

esta vem sendo a manobra mais empregada para promover o enriquecimento pessoal às custas do

erário, sendo a principal razão de ser da presente demanda.

Diante desse  panorama,  a  fim  de impor  o efetivo cumprimento  das normas

concernentes  ao controle da despesa pública,  foi  instaurado o ICP nº 1.14.001.000422/2015-19,

que instrui esta exordial,  dada a existência de  inúmeros  feitos  em trâmite na  PRM-ILH/ITA e

ações  ajuizadas  pelo  MPF  (vide  certidão  de  fls.  228/233)  neste  Juízo,  além de  fiscalizações

realizadas pela Controladoria-Geral da União, tudo a evidenciar as ilegalidades ora combatidas.

Com  o  advento  dos  Decretos  nº  6.170/07  e  nº  7.507/2011,  o  depósito  ou

transferência  eletrônica  em  conta  bancária  do  fornecedor/prestador  passou  a  ser  a  única

modalidade permitida pelo Poder Executivo para pagamentos referentes aos repasses tratados

nesses dois diplomas legais.

Assim é que, atualmente,  os administradores de recursos federais devem fazer

uso da transferência eletrônica ou depósito direto na conta do prestador do serviço ou fornecedor

do produto objetivado pelo programa/ação da União, sendo proibidos os saques em espécie, a

utilização de cheques, os pagamentos em caixa bancário e, inclusive, o envio de valores da

conta específica para destinos incertos ou para contas do próprio Município.

4



Todavia, os gestores continuam a desobedecer tais regramentos, principalmente

por meio das transferências para as  tais  “contas de passagem”,  e, apesar disso, as instituições

financeiras  depositárias  de  recursos  públicos  ainda  não  implementaram,  eficazmente,  os

mecanismos já previstos na legislação com vistas a prevenir e impedir tais práticas.

2.1.  DAS  IRREGULARIDADES  VERIFICADAS  NOS  MUNICÍPIOS  ABRANGIDOS

PELA PROCURADORIA DA REPÚBLICA DE ILHÉUS-ITABUNA/BA

Para instruir o ICP nº 1.14.001.000422/2015-192, o MPF fez um levantamento

dos  feitos  extrajudiciais  e  das  ações  (AIA's)  ajuizadas por esta PRM  que pudessem ter relação

com o objeto deste ICP e, portanto, tratassem de atos ilícitos decorrentes de transações bancárias

irregulares (em desacordo com as  disposições dos Decretos nº 6.170/07 e 7.507/11) em contas

vinculadas a repasses de recursos federais a municípios sob a jurisdição desta Subseção Judiciária,

notadamente aqueles destinados à saúde e à educação (fls. 228/233).

Cumpre  também  destacar  os relatórios de fiscalização da CGU que tivessem

objeto semelhante ao da presente ação, dentre os quais foram selecionadas algumas constatações,

à guisa de exemplo, que demonstram as irregularidades perpetradas na movimentação bancária

das contas específicas de recursos federais:

Município Relatório
CGU
(nº)

Instrumento
de Repasse

Valor – dano ao
erário

Descrição Sumária

Arataca 01611 PAB Não foi identificado o
montante ou provado o
dano, mas a constatação
revela a fragilidade no

gerenciamento dos
recursos

Transferência  irregular de  recursos  do
“Bloco de Atenção Básica” para diversas
contas-correntes, por meio de cheques. O
gestor  movimentou  indevidamente  04
contas entre 2009 e 2010.

Arataca 01611 PPI/VS R$ 92.643,67 Transferência de recursos que deveriam
ser  utilizados  para  movimentar  os
recursos  do  Programa  de  Vigilância
Epidemiológica  para  outra  conta  não
vinculada  ao  referido  programa,
denominado de “Ações de Prevenção de
Violência e Acidentes”. Tal transferência
ocorreu entre o período de 2009 e 2010.

Aurelino
Leal

34005 PAB-FIXO Não se trata, a rigor, de
malversação de recursos

públicos, contudo, a
constatação revela a não

observância dos

Verificou-se  que  os  recursos  federais
destinados ao custeio de ações e serviços
de  saúde  de  “Atenção  Básica”  foram
movimentados  em  diversas  contas.
Apesar  de  não  representar  malversação

2 O qual tem por objeto a “implementação de procedimentos de controle em face da movimentação bancária indevida
de  recursos  federais  repassados  a  contas  vinculadas,  por  parte  do  Banco  do  Brasil  [e  pela  Caixa  Econômica
Federal], com o objetivo de identificar os destinatários das referidas transações”.
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mecanismos de controle
no gerenciamento de

recursos da saúde

de recursos, a situação aponta fragilidade
no  controle  destes.  Ante  o  caso,  a
legislação  recomenda  maior  controle
sobre essas contas específicas.

Aurelino
Leal

34005 PAB R$ 92.413,13 Transferência  indevida  de  recursos  do
“Bloco  de  Atenção  Básica  em  Saúde”
para contas dos Fundo Único de Saúde,
Brasil Saúde e para a conta do Fundo de
Participação do Município. A ocorrência
de tal fato fora no ano de 2011.

Gandu 01245 FUNDEB R$ 244.529,82 Verificou-se  que  a  movimentação  dos
recursos  federais  não  foi  realizada  em
conta  única  e  específica.  Houve
utilização  de  conta  paralela  da  já
indicada  para  proceder  movimentações
do FUNDEF/FUNDEB.

Gandu 01245 FUNDEB R$ 255.560,80 Os cheques nº 850385 e 850399,  de R$
190.798,49  e  R$  64.762,31,  foram
indevidamente  sacados  no caixa. Para o
primeiro valor, o lançamento da despesa
foi de R$ 23.564,12, e, para o segundo,
de  R$  3.083,91.  A  diferença  entre  o
sacado e  a  despesa  registrada não  teve
suporte documental.

Gandu 01245 PAIF R$ 10.000,00 Transferência  indevida  de  recursos  do
serviço  de  “Proteção  e  Atendimento
Integral  à  Família”  para  as  contas  do
Fundo de Participação do Município.

Ibicaraí 01675 FUNDEB R$ 325.800,00 Transferência  indevida  de  verbas  do
Fundo Nacional da Educação,  em 2010,
para contas  da  Prefeitura nas quais  são
movimentadas seus recursos próprios.

Igrapiúna 01434 PAB R$ 36.000,00 Transferência  indevida  de  recursos  do
“Programa  de  Atenção  Básica”  para
contas do Município. 

Potiraguá 01436 PAB Não houve indicação de
valores, embora a
evidência ateste a

fragilidade no
gerenciamento dos
recursos públicos.

Os  recursos  do  “Programa  de  Atenção
Básica” são movimentados em conta não
cadastrada junto ao Ministério da Saúde.
Todos  os recursos  foram indevidamente
transferidos para conta diversa.

Essas transações bancárias  irregulares  decorrem  da  não  implementação  dos

mecanismos de controle erigidos pela Lei para aferir a escorreita destinação das verbas federais. 

Assim, ainda que não se possa afirmar categoricamente que  em todos esses

casos houve apropriação ou desvio de valores, tais atos, por si, já c  onfiguram   graves i  legalidades  

na     aplicação de verbas públicas, comprometendo a   execução dos programas e convênios federais  .

A fragilização dos  meios  de  controle,  a  permitir  as  retiradas  indevidas

nessas contas específicas, resulta no desvio de recursos públicos em montante incalculável,
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de maneira que a conduta omissa dos réus, notadamente do Banco do Brasil, contribui para

que tal cenário perdure, fomentando a corrupção, em detrimento do erário.

Prova disso são  as  várias ações de improbidade administrativa  ajuizadas pelo

MPF  em razão  dos  danos  ao  erário  – malversação  de  verbas  públicas  – causados  por essas

transações irregulares (retiradas e transferências indevidas, saques na “boca do caixa” e outras),

realizadas em contas vinculadas ao arrepio dos mecanismos de controle previstos na legislação. 

A título de ilustrativo (por amostragem)3, vale se reportar ao quadro infra, que

exemplifica algumas dessas ações de improbidade (afora  as ações penais correlatas) manejadas

pela PRM-ILH perante as Subseções Judiciárias de Ilhéus e Itabuna/Ba, apenas entre 2012 e 2015,

cujo objeto se relaciona com a causa de pedir da presente ação civil pública (fls. 228/233). 

Nº 4Processo -
AIA/IC

Município Descrição Sumária Valores do
dano ao

erário (R$)

Banco

1 2776-
76.2012.4.0

1.3301

IC
1.14.001.00
0204/2010-

70

Una Saídas  das  contas-correntes  do  PAB  e  da
Vigilância em Saúde, por meio de transferências
autorizadas,  avisos  de  débitos  e  cheques,  todos
carentes  de  qualquer  documentação  que
justificasse  a  utilização  dos  recursos  e  a
finalidade em qual foram aplicados. 

Relatório de Auditoria nº 7660 do DENASUS.

1.053.802,76 Banco
do

Brasil

2 4324-
09.2012.4.0

1.3311

IC
1.14.001.00
0065/2008-

60

Potiraguá Detectou-se que os acionados transferiram para a
conta-corrente  municipal  vinculada  à  Farmácia
Básica, qual seja, Conta nº 1.411-7, da agência nº
3537 do Bradesco, o valor de R$ 17.430,86 (de-
zessete mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta e
seis centavos), oriundo da conta-corrente vincula-
da ao PAB (CC nº 58.042-8, agência 417-0, Ban-
co do Brasil).

Relatório da CGU – 22º Sorteio. 

521.207,04 Banco
do

Brasil

e

outro

3 4415-
65.2013.4.0

1.3311

IC
1.14.001.00

Itabuna Transferência  integral  dos  recursos  da  conta  do
Convênio 1417/2005 (SIAFI 541929), na data de
11/11/2008, para a conta-corrente de titularidade
do Fundo Municipal de Saúde de Itabuna.

680.752,28 Banco
do

Brasil

3 Eis algumas das ações de improbidade – ressalvados os casos sigilosos – ajuizadas entre 2012 e 2015 cujo objeto diz
respeito a atos ímprobos que se assentam nas práticas aqui descritas (das quais resultou dano ao erário), perpetrados no
contexto ou em razão da não observância dos mecanismos de controle tratados nesta ação pelo Banco do Brasil,
instituição  financeira  responsável,  nos  casos  enunciados,  pelas  contas  bancárias  nas  quais  se  permitiu  fossem
efetivadas as transações irregulares em questão. 
4 Optou-se por omitir os nomes dos réus, preservando-lhes a identidade, embora sejam estes, em sua grande maioria,
gestores públicos da municipalidade com acesso a contas públicas vinculadas.
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0128/2011-
83

4 4221-
95.2013.4.0

1.3301

IC
1.14.001.00
0087/2010-

44

Uruçuca Pagamento  de  fornecedores  por  intermédio  de
cheque nominal à própria Prefeitura, descontados
diretamente  no  caixa  do  banco,  em  datas
anteriores às dos processos de pagamento e das
notas  fiscais  correspondentes  com  recursos  do
PNAE;  transferência  indevida  de  recursos  da
conta  específica  do  PNATE  para  a  conta  da
Prefeitura  relativa ao FPM; Saque da Conta do
PNATE realizado no auto-caixa.

Relatório/CGU (processo 190.025620/2008-27).

1.214.189,46 Banco
do

Brasil

5 909-
81.2013.4.0

1.3311

IC
1.14.001.00
0130/2007-

76

IC
1.14.001.00
0142/2010-

04

Santa Luzia Realização de saques injustificados da conta do
FUNDEB nos anos de 2008 e 2009.

Pareceres  n. 196/2010 e 1047/2010 e Relatório
de Tomada de Contas do TCM/BA.

75.405,77 Banco
do

Brasil

6 1788-
88.2013.4.0

1.3311

IC
1.14.001.00
0048/2009-

11

Itabuna Saque  indevido  de  todo  o  valor  recebido  por
intermédio  do  convênio  e  transferência  para
outras contas da prefeitura municipal. 

Auditoria da SESAB e Relatório de Demandas
Especiais nº 190.022065/2008-81 da CGU. 

230.568,82 Banco
do

Brasil

7 1784-
51.2013.4.0

1.3311

Mascote Verba pública federal repassada à conta específica
do  Convênio  e transferida  indevida  e  integral-
mente três dias depois pelo então Prefeito.

Auditoria da FUNASA.

386.218,02 Banco
do

Brasil

8 1958-
60.2013.4.0

1.3311

IC
1.14.001.00
0213/2013-

11

Almadina Saque irregular de R$ 34.234,29 da conta BB vin-
culada ao PEJA/FNDE, sem finalidade pública.

Relatório de Auditoria nº 10/2008

73.014,81 Banco
do

Brasil
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9 4346-
63.2013.4.0

1.3301

IC
1.14.001.00
0131/2009-

82

Gandu Gastos com recursos do PAB, por meio de transa-
ções  indevidas,  para  cobertura  de  despesas  que
não se enquadram entre os fins do Programa.

1.022.263,40 Banco
do

Brasil

10 1552-
35.2014.4.0

1.3301

IC
1.14.001.00
0052/2013-

58

Una Em dezembro/2012, o réu retirou todos os recur-
sos da conta vinculada do FUNDEB e não os re-
passou aos professores. Efetuou saques e transfe-
rências  de  verba pública da conta  vinculada do
FUNDEB sem finalidade pública demonstrada.

Fonte: FUNDEB

818.688,37 Banco
do

Brasil

11 439-
46.2014.4.0

1.3301

IC
1.14.001.00
0284/2013-

14

Ituberá No ano de 2011, o réu, na condição de Prefeito de
Ituberá/BA, por vontade livre e consciente,  efe-
tuou saques e transferências de numerário público
da conta vinculada sem nenhum propósito públi-
co demonstrado e deixou de prestar contas ao ór-
gão competente (Ministério do Turismo) quanto à
aplicação  de  recursos  recebidos  no  âmbito  do
Convênio nº 755602/2011.

54.359,99 Banco
do

Brasil

12 3212-
64.2014.4.0

1.3301

IC
1.14.001.00
0030/2013-

98

Camamu Em dezembro de 2012, a ré retirou todos os re-
cursos da conta vinculada do FUNDEB e não os
repassou aos professores. Efetuou saques e trans-
ferências de verba pública da conta vinculada do
FUNDEB sem nenhum fim público demonstrado.

Fonte: FUNDEB

1.473.347,74 Banco
do

Brasil

13 1747-
20.2014.4.0

1.3301

IC
1.14.001.00
0047/2013-

45

Canavieiras Em dezembro de 2012, o réu retirou todos os re-
cursos da conta vinculada do FUNDEB e não os
repassou aos professores. Efetuou saques e trans-
ferências de verba pública da conta vinculada do
FUNDEB sem finalidade pública demonstrada.

Fonte: FUNDEB

1.418.090,11 Banco
do

Brasil

14 4976-
55.2014.4.0

1.3311

Buerarema Os réus efetuaram a retirada de R$ 366.326,48 da
conta vinculada do FUNDEB sem nem ao menos
formular processos de pagamento ou qualquer ou-

366.326,48 Banco
do

Brasil
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IC
1.14.001.00
0095/2013-

33

tro elemento capaz de justificar o emprego dos re-
cursos. Mesmo instado pela equipe do TCM, os
réus não apresentaram quaisquer documentos.

Parecer Prévio TCM nº 970/2011 e 174/2012.

15 4977-
40.2014.4.0

1.3311

IC
1.14.001.00
0114/2013-

21

Buerarema Nos anos de 2011 e 2012, o réu, na condição de
Prefeito  de  Buerarema/BA,  por  vontade  livre  e
consciente, efetuou saques e transferências de nu-
merário público da conta vinculada sem nenhum
propósito público demonstrado e deixou de pres-
tar contas ao órgão competente (FNDE) quanto à
aplicação  de  recursos  recebidos  no  âmbito  do
Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Fonte: FNDE

466.188,14 Banco
do

Brasil

16 4876-
03.2014.4.0

1.3311

IC
1.14.001.00
0125/2014-

92

Itajuípe Em dezembro de 2012, o réu retirou todos os re-
cursos da conta vinculada do FUNDEB e não os
repassou aos professores. Efetuou saques e trans-
ferências de numerário público da conta vincula-
da do FUNDEB sem nenhum propósito público
demonstrado.

Fonte: FUNDEB

948.005,47 Banco
do

Brasil

17 69-
03.2015.4.0

1.3311

1.14.001.00
0055/2013-

91

Itapé Em dezembro/2012, o réu retirou todos os recur-
sos  da  conta  vinculada  do  FUNDEB e  não  os
aplicou nos fins previstos. Efetuou saques e trans-
ferências da conta vinculada do FUNDEB sem fi-
nalidade pública demonstrada.

Fonte: FUNDEB

534.915,97 Banco
do

Brasil

As  informações  revelam  que,  em  diversos  municípios  abrangidos  por  esta

Subseção  Judiciária,  a prática de  atos de  desvio  e malversação  de verbas federais destinadas à

educação, à saúde e à assistência social é corriqueira,  resultando em  considerável  prejuízo ao

erário e no agravamento da situação de carência daqueles que dependem dessas políticas públicas

para viver com o mínimo de dignidade.

Apenas para se ter  ideia do montante envolvido,  vale consultar os extratos

anexos (fls.  242/264),  que dão conta das complementações da União repassadas aos municípios

sob a jurisdição desta Subseção são beneficiados com a complementação da União, o que pode

ser constatado neste link: “http://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2600:1:::NO:RP%2C1::”.

Não obstante, em razão de limitações administrativas e operacionais, os órgãos
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de controle não possuem meios para fiscalizar o emprego das verbas públicas federais repassadas

à totalidade de municípios desta Subseção Judiciária. As constatações lançadas nos relatórios da

CGU e as ações ajuizadas pelo Ministério Público,  portanto, representam apenas “a ponta do

iceberg” dessa prática perniciosa ao patrimônio público e ao bem-estar da sociedade, que padece

com a falta de políticas públicas adequadas nas mais diversas áreas em virtude da contumácia dos

administradores que insistem em desviar/apropriar os recursos públicos.

2.2.  DO  PAPEL  EXERCIDO  PELO  BANCO  DO  BRASIL  E  DEMAIS  BANCOS

DEPOSITÁRIOS DE RECURSOS PÚBLICOS 

Não  só  os  gestores  públicos  estão  obrigados  ao  cumprimento  dos  ditames

exigidos pelo ordenamento jurídico.

Os  bancos  depositários  dos  repasses  públicos  – citados  expressamente  nos

Decretos nº 6.170/07 e nº 7.507/2011 – estão também impelidos a implementar mecanismos para

que tais disposições normativas sejam rigorosamente obedecidas, sem que, com isso, tornem-se

fiscais da regular utilização das verbas neles depositadas, pois não é isso que essa ação pretende.

Entre essas instituições financeiras,  o  Banco do Brasil  S/A exerce papel de

protagonismo, por acomodar a maioria dos recursos tratados nos Decretos 6.170/07 e 7.507/2011.

Ora,  instituições financeiras como o Banco do Brasil, para além das funções

típicas de qualquer estabelecimento bancário, executam atribuições relacionadas à Administração,

no fomento e  implementação de políticas públicas.  Nessa condição,  submetem-se às normas

contidas nos Decretos nº 6.170/07 e nº 7.507/2011.

Os gestores jamais  deixarão de  efetuar retiradas  ilícitas  de dinheiro  público

enquanto forem elas faticamente permitidas pela instituição bancária. 

Obviamente  que não  se  pretende  erradicar  tais  práticas  ilícitas  tão  só  pela

imposição da responsabilidade que cabe por lei ao banco réu, mas sim reduzir sua incidência ao

fazer com que sejam obstadas essas operações, que, por si mesmas, já violam as disposições dos

decretos citados, resultando, no mais das vezes, na malversação de recursos públicos.

No bojo do ICP em epígrafe, foram então colhidas informações e empreendidas

tentativas para se alcançar a uma solução do problema em comum acordo com o BB e a CEF.

Oficiado,  o BB insistiu  em  refutar qualquer responsabilidade  de  adotar

mecanismos de bloqueio que  proíbam os saques em espécie e as transferências de valores das

contas  específicas  para  outras  contas  dos  municípios.  Argumenta  que não  seria obrigado  a

“fiscalizar”  a  aplicação  dessas verbas,  figurando como mero depositário desses  recursos  (fls.
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13/16).  E, em relação ao art.  10 do Decreto n. 6.170/07 e parágrafo 1º do art.  2º do Decreto

7.507/11, asseverou que participa de tratativas no âmbito da 5ª CCR do MPF a fim de definir, em

âmbito nacional, parâmetros complementares para obstaculizar tais movimentações irregulares. 

Saliente-se, porém, que, apesar dos esforços envidados pela 5ª CCR do MPF e

do longo tempo já transcorrido  desde então, as  referidas tratativas,  em relação ao Banco do

Brasil, não resultaram em acordo (TAC), pelo que não ainda não há nada d  e concreto   em termos

de compromissos assumidos pelo Banco para implementar os devidos mecanismos de controle. 

Vale mencionar, contudo, que, no bojo de ação civil pública de objeto similar ao

da presente ACP, foi firmado, após a concessão de decisão liminar, acordo judicial entre o Banco

do Brasil e o MPF no Estado do Tocantins, por meio do qual a instituição financeira ré se obrigou

a  adotar  as  medidas  necessárias  para  impedir tais  transações  indevidas.  O  aludido  acordo,

entretanto, só tem efeitos no âmbito dos municípios do Estado do Tocantins.    

Não obstante, cumpre mencionar que, ao contrário do que se deu com o Banco

do Brasil, a 5ª CCR/MPF logrou entabular acordo semelhante com a Caixa Econômica Federal,

este em âmbito nacional, razão pela qual a CEF não consta do polo passivo desta ação. 

Se tais acordos existem é porque a implementação das medidas/mecanismos ora

pretendidos  é  plenamente  factível.  E,  quanto  ao  Banco  do  Brasil,  não  se  pode  aguardar

indefinidamente a boa vontade da instituição financeira em firmar eventual acordo (ou TAC),

de eficácia nacional, seja com o MPF (5ª CCR) ou com qualquer outro órgãos de controle, haja

vista que, enquanto isso, multiplicam-se a cada dia,    nos municípios desta Subseção,   os casos de  

malversação de verbas públicas que poderiam ser evitados se já implementadas tais providências.

A respeito  das alegações do Banco do Brasil,  cumpre desde já  esclarecer  o

seguinte:  o  MPF não  pretende  impor ao  banco  demandado  a  atribuição  de  fiscalizar  a

aplicação das verbas públicas federais. 

Objetiva-se  com a  presente  demanda,  em verdade,  apenas  que  não  mais  se

permita   os saques “na boca do caixa”    e   o envio de valores das contas específicas para outras  

contas  do  próprio  Município  ou    de   pessoas  não  identificadas  ,  por  serem  essas  práticas

terminantemente  vedadas pelos  Decretos  nº  6.170/07  e  7.507/2011,  os  quais exigem que  os

recursos sejam mantidos nas contas específicas e os respectivos destinatários identificados.

Isto é, não há a intenção de que o Banco do Brasil investigue se os recursos

estão indo para a exata conta bancária da pessoa que efetivamente forneceu o produto ou

prestou o serviço contratado, o que demandaria a análise de documentos referentes à execução

financeira do programa/convênio, como notas fiscais, notas de empenho, etc.

12



Basta que o  Banco do Brasil sempre  exija, nas operações envolvendo contas

específicas com aporte de recursos federais, a qualificação (nome e CPF/CNPJ) dos destinatários,

de  modo  a  individualizá-lo(s).  Com isso,  já  se  evitaria  sobremaneira  a  remessa  irregular  de

dinheiro público para destino ignorado, já que o recebedor estaria devidamente identificado.

E,  ao  exigir  a  identificação  do  destinatário  pelo  CPF/CNPJ,  o  banco

implementaria em seus sistemas ferramenta/funcionalidade que impeça o envio de valores, p. ex.,

para as contas da própria Prefeitura, pois esta não se qualifica, obviamente, como fornecedora ou

prestadora de produtos/serviços.

A esse respeito, a Instrução Normativa nº 1.183/20115 da Receita Federal do

Brasil estatui que cada município possui um CNPJ matriz, a cujo tronco vinculam-se todos os

outros CNPJ's eventualmente pertencentes à municipalidade. Vejamos:

Art.  4º. Todas  as  pessoas  jurídicas  domiciliadas  no  Brasil,  inclusive  as
equiparadas,  estão  obrigadas  a  inscrever  no  CNPJ  cada  um  de  seus
estabelecimentos localizados no Brasil ou no exterior, antes do início de suas
atividades.
§1º. Os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios  devem  possuir  uma
inscrição no CNPJ, na condição de matriz, que os identifique na qualidade
de pessoa jurídica de direito público, sem prejuízo das inscrições de seus
órgãos públicos, conforme disposto no inciso I do art. 5º.
Art. 5º. São também obrigados a se inscrever no CNPJ:
I - órgãos públicos de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, desde que se constituam em unidades gestoras de
orçamento; (…) 

Ou seja, mesmo que um determinado município tenha mais de um CNPJ, a

atuação do BB se resumiria à identificação do CNPJ matriz6 do município, para, então, impedir

que qualquer conta-corrente (no BB ou em outro banco) vinculada àquele CNPJ (ou aos a ele

atrelados – filiais), receba a verba federal.

Esse tipo de  mecanismo de  bloqueio, aliás, em nada difere das vedações

impostas pelos bancos aos correntistas em geral, impedidos que estão, por exemplo, de realizar

saques a partir e após certo horário ou acima de uma dada quantia, por questões de segurança.

Percebe-se que a pequenez do ônus que se pretende impor ao BB – que, aliás,

decorre  da  legislação  invocada –  é inversamente  proporcional  ao bônus almejado,  ou  seja,  à

grandeza de sua repercussão na proteção ao patrimônio público, em consonância com o princípio

da proporcionalidade em sentido estrito.

5 “http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2011/in11832011.htm”
6 A grande maioria dos municípios têm apenas um CNPJ. Porém, em tese, há a possibilidade de possuírem mais de um.

Veja-se, sobre o assunto, a Instrução Normativa nº 1.183, de 19 de agosto de 2011, da Receita Federal do Brasil.
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Em suma, tem-se o seguinte:

a) os recursos tratados nos Decretos nº 6.170/07 e nº 7.507/2011 devem ser

mantidos em contas específicas, delas saindo apenas mediante o pagamento a fornecedores; 

b) esses  pagamentos  devem  ser  realizados  apenas  por  depósito  ou

transferência  para  a  conta  bancária  do  fornecedor de  produto  ou  prestador de  serviço

contratado, que deve ser identificado; 

c) os  Decretos citados e os outros diplomas mencionados  impedem tanto os

saques “em espécie” de recursos federais como as transferências de valores da conta específica

para destino ignorado ou para contas titularizadas pelos entes públicos recebedores da verba; 

d) as normas proibitivas das condutas descritas no item anterior  sujeitam o

Banco do Brasil, que deve adotar as medidas tendentes ao cumprimento da legislação.

3. DO DIREITO

3.1. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E DA LEGITIMIDADE ATIVA DO

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

Como é sabido,  em conformidade com a jurisprudências pátria, as  demandas

envolvendo os repasses abrangidos pelo Decreto nº 7.507/11  configuram interesse federal,  tais

como  aquelas relativas aos  programas    do  FNDE   (por  todos,  reporta-se a  julgado relativo  ao

PNAE: STJ, HC 163.023/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em

27/05/2010, DJe 21/06/2010), aos  inúmeros convênios celebrados com    os    entes federais   (STJ,

Resp  1085120/RS,  Rel.  Ministra  Laurita  Vaz,  Quinta  Turma,  julgado  em  06/09/2012,  DJe

19/09/2012)  e aos repasses do  Sistema Único de Saúde (STF: ACO 1109 SP,  Ministra  Ellen

Gracie, Tribunal Pleno, j. 05/10/2011, DJe-047 07/03/2012 e STJ: CC 122.376/RJ, Rel. Ministro

Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/08/2012, DJe 22/08/2012).

É sob esse enfoque, aliás, que deve ser entendida a Súmula nº 208 do STJ7, pois

as verbas da União repassadas pelo SUS estão submetidas ao controle do TCU, que fiscaliza o

uso  (in)devido de tais verbas federais.8 Ademais, o art. 39, § 5º, e art. 42 da LC  nº  141/2012

também submetem tais verbas a controle de (outros) órgãos federais, como o Ministério da Saúde,

em razão da origem dos recursos.9

Assim, a despeito de o réu Banco do Brasil S/A ser constituído sob a forma de

7 "Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas
perante órgão federal".
8 TCU  – ACÓRDÃO  2812/2013  ATA 16  -  SEGUNDA CÂMARA -  21/05/2013;  ACÓRDÃO  2493/2013  ATA 14  -
SEGUNDA CÂMARA - 07/05/2013; ACÓRDÃO 2707/2013 ATA 14 - PRIMEIRA CÂMARA - 07/05/2013.
9 STJ. REsp 1216439, HUMBERTO MARTINS, 2ª T., j. 01/09/2011, DJe 09/09/2011. 
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sociedade de economia mista, a origem (federal) das verbas envolvidas – somada à presença do

MPF no polo ativo e da União no polo passivo – enseja o julgamento da lide pela Justiça Federal.

De igual maneira, conforme se depreende da jurisprudência do STJ10, as causas

envolvendo recursos do FUNDEB, caso haja complementação da União, devem ser conduzidas na

Justiça Federal, como acontece nos municípios abrangidos por esta Subseção Judiciária.

A  Lei  nº  11.494/07  (Lei  do  FUNDEB)  também  prevê  expressamente  a

atribuição  do TCU nas  situações em que há complementação da União,  como é o caso dos

municípios baianos (arts. 26, III, e 29, parte final, da Lei 11.494/07).

Art. 26. A fiscalização e o controle referentes ao cumprimento do disposto no art.
212 da Constituição Federal e do disposto nesta Lei, especialmente em relação à
aplicação da totalidade dos recursos dos Fundos, serão exercidos:

III - pelo Tribunal de Contas da União, no que tange às atribuições a cargo dos
órgãos federais, especialmente em relação à complementação da União.

Como se vê dos extratos anexos (fls. 242/264), os municípios sob a jurisdição

desta Subseção são beneficiados com a complementação da União, o que pode ser constatado

no endereço eletrônico: “http://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2600:1:::NO:RP%2C1::”.

A competência da Justiça Federal decorre,  ademais, da  presença da União no

polo passivo e do MPF no polo ativo desta ação, restando caracterizada a competência ratione

personae insculpida no art. 109, I, da CF/88. Nesse sentido: STJ, CC 201000897487, Relator(a)

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, Fonte DJE DATA: 01/12/2010.

De fato, a jurisprudência mais recente tem reafirmado o entendimento segundo

o qual, nesses casos, é da competência federal o julgamento de ação civil pública na qual figure o

Ministério  Público  Federal  – como  legítimo  interessado  –  no  polo  ativo  da  relação  jurídica

processual, o que basta para atrair a competência ratione personae da Justiça Federal, nos termos

do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988.11

A legitimidade deste órgão ministerial, por seu turno, se assenta na violação ao

patrimônio público federal, encontrando fundamento no art. 129, III, da CF/1988, combinado com

o art. 6º, inciso VII, b, e inciso XIV, f, da LC nº 75/93, e com o artigo 17 da Lei nº 8.429/92.

O MPF é, portanto, parte legítima para figurar no polo ativo, pois está a tutelar

o patrimônio (erário) federal com o intuito de evitar a malversação das verbas federais repassadas

10 STJ, Terceira Seção, CC 200701917511, CC 88899/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJE 04/06/2009
11 STJ – AgRg no AgRg no CC 104.375/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 04/09/2009); CC
40534/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavaski, DJU de 17.05.04; AgRg no CC 107.638/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, DJe 20/4/2012; CC 116.282/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 6/9/2011; CC
112.137/SP,  Rel.  Ministro  Paulo  de  Tarso  Sanseverino,  Segunda  Seção,  DJe  1/12/2010,  e  REsp  1249118  ES
2011/0053071-0, Data de publicação: 28/11/2014.
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por meio dos programas do FNDE, dos convênios firmados pelos municípios com entes federais

ou por intermédio do SUS e do FUNDEB.

3.2. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A E DA UNIÃO

Em conformidade com o artigo 16 da Lei nº 11.494, os recursos do FUNDEB

devem ser transferidos ao Banco do Brasil S.A. (ou à Caixa Econômica Federal12), o qual realiza a

distribuição dos valores devidos aos Estados, Distrito Federal e Municípios, que devem manter

contas únicas, vinculadas e específicas para tal fim.

Por  outro  lado,  os  Decretos  nº  6.170/07  (art.  10º)  e  nº  7.507/2011 (art.  2º)

preveem que os recursos por eles tratados devem ficar acomodados nesses bancos.

Na prática,  sabe-se  que são  os  requeridos,  sobretudo o Banco do Brasil,  as

instituições que, na Bahia, acomodam os valores transferidos pela União por conta do FUNDEB,

do SUS, de programas do FNDE e de boa parte dos convênios com órgãos federais.

Desse modo, considerando que a presente ação possui cunho preventivo, tendo

como escopo assegurar que a movimentação dos recursos federais  seja restrita  às  respectivas

contas específicas  e se dê de maneira regular,  para fins de  garantir a efetividade da legislação

aplicável, resta nítida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, como depositário dessas verbas.

Se os gestores descumprem essas mesmas leis, não é por acharem que não estão

a elas submetidos,  pois não há dúvidas quanto a isso,  mas  sim  porque  quererem descumpri-la

visando,  não raras vezes,  o enriquecimento ilícito.  Isso merece punição pela via adequada. O

problema aqui, contudo, é resolvido no campo repressivo.

Em relação às instituições financeiras  o enfoque é diverso. Como o Banco do

Brasil não  se  acha  obrigado  ao  cumprimento  dos  mandamentos  contidos  na  legislação  em

comento, exsurge o interesse-necessidade de se obter provimento jurisdicional que declare a sua

submissão a referidos regramentos para, em igual medida, condená-lo a adotar as providências

necessárias para impedir as movimentações ilícitas de dinheiro público.

A legitimidade  passiva  da  União  também resta  patente, na  medida  em que

configurada sua responsabilidade na condição de gestora financeira dos repasses, a quem compete

impor normas de operacionalização dos recursos,  muitas vezes limitando, por meio do Banco

Central, as atribuições dos próprios bancos.

Incumbe à União, ainda, o dever de vigilância e fiscalização do seu patrimônio.

12 A Caixa Econômica Federal não figura do polo passivo desta ação em razão do acordo judicial, de âmbito nacional,
por ela firmado com a 5ª CCR/MPF,  pelo qual essa instituição bancária se  obrigou a adotar  as  medidas necessárias
para impedir tais transações indevidas. 
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Com efeito, o próprio BACEN, no ofício de f. 240, informou a inexistência de

norma detalhando a forma de cumprimento pelas instituições financeiras do que dispõem a Lei

Complementar 101/2000, art. 8º, parágrafo único, e 25, §2º, o Decreto 6.170/2007, art. 10, e o

Decreto 7.507/2011, art. 2º, § 1º. E a falta de regulamentação adequada de tais normas pela União

tem também contribuído para o descumprimento da legislação ora invocada.

O objetivo precípuo dessa ação é evitar a retirada ilegal de recursos federais das

contas específicas, e,  sendo o banco demandado e a União os únicos que detêm meios para

isso, é preciso impor-lhes a obrigação de implementar os mecanismos impeditivos dos saques e

transferências irregulares desses valores.

3.3. DO MÉRITO DA DEMANDA

A obrigatoriedade de identificação dos fornecedores de produtos e prestadores

de serviços à administração encontra fundamento no dever constitucional de prestar contas. 

A Constituição Federal, em seu art. 70, parágrafo único, estatui verdadeiro ônus

probatório a cargo do administrador de verbas públicas federais, traduzido no dever de comprovar

a fiel  aplicação dos recursos a seu encargo,  sob pena de responsabilização nas esferas penal,

administrativa e cível, além do ressarcimento ao erário pelo dano porventura causado.

Nessa  toada,  o  artigo 93  do  Decreto-Lei  nº  200/67,  que  vincula  toda  a

administração federal, já estatuía antes mesmo da nova ordem constitucional: “quem quer que

utilize dinheiros públicos terá de justificar seu bom e regular emprego na conformidade das leis,

regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes”. O artigo 7413 do

mesmo diploma prevê que, na realização da despesa pública, será utilizada a via bancária, citando

expressamente o cheque nominal e a ordem bancária.

Por sua vez, os artigos 58 a 63 da Lei nº 4.320/64 exigem que o gestor, antes de

promover os pagamentos, observe as etapas do empenho e liquidação, as quais abrangem tanto a

comprovação  da  entrega  do  material  ou  da  prestação  efetiva  do  serviço  como  a  perfeita

identificação do destinatário da verba.

Note-se que esses dispositivos, aplicáveis a toda e qualquer despesa pública, já

há  muito  tempo  impunham  a  manutenção  dos  recursos  públicos  federais  transferidos  aos

municípios  (e  a  outros  entes)  em  contas  específicas,  independentemente  do  tipo  de  repasse

envolvido  (convênio,  FUNDEB,  programas  do  FNDE,  etc),  pois  exigiam a  comprovação  da

13 Art. 74. Na realização da receita e da despesa pública será utilizada a via bancária, de ac ordo com as normas estabelecidas
em regulamento. (…)§ 2º O pagamento de despesa, obedecidas as normas que regem a execução orçamentária (lei nº 4.320,
de 17 de março de 1964), far-se-á mediante ordem bancária ou cheque nominativo, contabilizado pelo órgão competente e
obrigatoriamente assinado pelo ordenador da despesa e pelo encarregado do setor financeiro. 
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aplicação dos recursos naquilo que justificou seu repasse  (finalidade vinculada), o que jamais

ocorreria se tais verbas pudessem ser misturadas com outras de origem distinta. Ao obrigar o uso

do cheque nominal ou da ordem bancária, exigiam, ainda, a identificação dos destinatários finais.

Já  era  vedada,  portanto,  qualquer  conduta  que  impedisse  ou  dificultasse  a

identificação do paradeiro/destino da verba pública, como o saque em espécie e a transferência

para a conta única do Tesouro Municipal (ou seja, a “vala comum”).

A IN STN nº 01/97, atinente aos convênios, além de reproduzir a exigência de

cheque nominativo ao credor e de ordem bancária, trouxe norma expressa tratando da manutenção

das verbas em “contas específicas”, a saber:

Art. 20. Os recursos serão mantidos em conta bancária específica, somente sendo
permitidos saques para o pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho,
mediante  cheque nominativo ao credor ou ordem bancária, ou para aplicação no
mercado financeiro.

Há outros  dispositivos  que  merecem  destaque,  como o  artigo  17  da  Lei  nº

11.494/0714, reproduzido pelas leis reguladoras das demais modalidades de repasses referidas no

Decreto nº 7.507/1115.

No tocante aos convênios e contratos de repasse, a criação do SICONV e a

instituição da OBTV16 pelo Decreto nº 6.170/0717 evidenciam que os saques e transferências, que

não sejam para os legítimos destinatários, devem ser definitivamente banidos.

Todas essas normas já  exigiam a manutenção dos recursos federais em contas

específicas até que  sejam  realizados os pagamentos pertinentes,  os quais devem ser  efetuados

diretamente aos fornecedores de produtos e prestadores de serviços,  mantendo-se o registro de

14 Art.  17.  Os  recursos  dos  Fundos,  provenientes  da  União,  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal,  serão  repassados
automaticamente para contas únicas e específicas dos Governos Estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios, vinculadas
ao respectivo Fundo, instituídas para esse fim e mantidas na instituição financeira de que trata o art. 16 desta Lei. (grifei)
15 Vide art. 4°, caput, da Lei n° 10.880/2004 (PNATE e ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à
Educação de Jovens e Adultos. A exigência de conta corrente específica também consta na Lei n° 11.947/2009, referente ao
PNAE (art. 5°, § 1°) e ao PDDE (art. 22, § 2°), na Lei n°11.692/2008, no que tange ao Projovem (art. 4°, caput), e na Lei n°
8.080, por sua vez, determina que os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde  serão depositados em conta especial
(art. 33, caput).
16 Vide art. 3º, parágrafo único, do Dec. Nº 7.641/11, acima transcrito.
17 Art. 13.  A celebração, a liberação de recursos, o acompanhamento da execução e a prestação de contas de convênios,
contratos de repasse e termos de parceria serão registrados no SICONV, que será aberto ao público, via rede mundial de
computadores - Internet, por meio de página específica denominada Portal dos Convênios. (Redação dada pelo Decreto nº
6.619, de 2008)  
Art. 18-A.  Os convênios e contratos de repasse celebrados entre 30 de maio de 2008 e a data mencionada no inciso III do art.
19 deverão ser registrados no SICONV até 31 de dezembro de 2008. (Incluído pelo Decreto nº 6.497, de 2008)  
Art. 18-B.  A partir de 16 de janeiro de 2012, todos os órgãos e entidades que realizem transferências de recursos oriundos
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União por meio de convênios, contratos de repasse ou termos de parceria,
ainda não interligadas ao SICONV, deverão utilizar esse sistema.      (Incluído pelo Decreto nº 76.41, de 2011) 
Parágrafo único.  Os órgãos e entidades que possuam sistema próprio de gestão de convênios, contratos de repasse ou termos
de parceria deverão promover a integração eletrônica dos dados relativos às suas transferências ao SICONV, passando a
realizar diretamente nesse sistema os procedimentos de liberação de recursos, acompanhamento e fiscalização, execução e
prestação de contas.      (Incluído pelo Decreto nº 76.41, de 2011) 
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suas identidades (identificação do destinatário). Nenhuma retirada de dinheiro de qualquer conta

específica poderia infringir essas regras.

Não fosse o bastante, o Poder Executivo foi mais além ao editar os Decretos nº

6.170/07 e nº 7.507/2011, pois, a partir deles, exigiu-se a transferência para a conta bancária

dos fornecedores e prestadores de serviço, em substituição ao uso dos cheques. Veja-se:

Decreto nº 6.170/07

Art. 10.  As transferências financeiras para órgãos públicos e entidades públicas e
privadas,  decorrentes  da  celebração  de  convênios  e  contratos  de  repasse,  serão
feitas  exclusivamente por intermédio de    instituição financeira controlada pela  
União,  que  poderá  atuar  como  mandatária  desta  para  execução  e  fiscalização.
(Redação dada pelo Decreto nº 6.428, de 2008.)
§ 1º Os pagamentos à conta de recursos recebidos da União, previsto no caput,
estão  sujeitos  à  identificação  do  beneficiário  final e  à  obrigatoriedade  de
depósito em sua conta bancária.
§  3º  Toda  movimentação  de  recursos  de  que  trata  este  artigo,  por  parte  dos
convenentes,  executores  e  instituições  financeiras  autorizadas,  será  realizada
observando-se os seguintes preceitos:
I - movimentação mediante conta bancária específica para cada instrumento de
transferência (convênio ou contrato de repasse);
II - pagamentos realizados mediante  crédito na conta bancária de titularidade
dos  fornecedores  e  prestadores  de  serviços,  facultada  a  dispensa  deste
procedimento,  por  ato da  autoridade máxima do concedente ou contratante,
devendo o convenente ou contratado identificar o destinatário da despesa, por meio
do registro dos dados no SICONV; e (…) (Redação dada pelo Decreto nº 6.619, de
2008) (grifo)

Decreto nº 7.507/2011
Art. 1º  Este  Decreto  disciplina  a  movimentação  financeira  dos  recursos
transferidos por órgãos e entidades da administração pública federal aos Estados,
Distrito Federal e Municípios, em decorrência das seguintes Leis:
I - Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990;
II - Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990;
III - Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004;
IV - Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007;
V - Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008; e
VI - Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. 
Parágrafo único.  A movimentação financeira dos recursos transferidos pela União,
no âmbito do Plano Especial de Recuperação da Rede Física Escolar Pública, e
aqueles  transferidos  aos  Municípios  e  ao  Distrito  Federal  com a  finalidade  de
prestar  apoio financeiro à manutenção de novos estabelecimentos públicos de
educação infantil deve observar o disposto neste Decreto. 
Art. 2º  Os recursos de que trata este Decreto serão  depositados  e mantidos em
conta  específica aberta  para  este  fim  em  instituições  financeiras  oficiais
federais. 
§ 1º  A  movimentação  dos  recursos  será  realizada  exclusivamente por  meio
eletrônico,  mediante  crédito  em  conta  corrente  de  titularidade  dos
fornecedores e prestadores de serviços devidamente identificados. (grifei)

Essa  inovação  normativa  se  deu justamente  em  razão  de  os  gestores
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costumarem descontar cheques em nome da própria prefeitura (e não das empresas contratadas),

infringindo a sistemática de pagamentos acima delineada, para fins ilícitos.

Portanto,  atualmente,  para  os  convênios  e  contratos  de  repasse  (Decreto  nº

6.170/07) e para os fundos e programas tratados no Decreto nº 7.507/2011, além da manutenção

dos  recursos  em  contas  específicas,  exig  e  -se  que  os  pagamentos    sejam   realizados  mediante  

transferência  diretamente  para  a  conta  da  empresa  ou  pessoa  física  contratada,  devidamente

identificada, o que impede a realização de saques na “boca do caixa” ou transferências para

outra conta pública. O uso de cheques passou a ser vedado.

3.4. DA RESPONSABILIDADE DOS DEMANDADOS

O fato é que os Decretos nº 6.170/07 e nº 7.507/2011 impõem  ao Banco do

Brasil e à União a obrigação de atuar para que as regras e mecanismos legalmente exigidos não

sejam desrespeitados.

Os próprios  decretos  determinam que os repasses  neles  mencionados sejam

mantidos exclusivamente em “instituições financeiras oficiais federais” (art. 2º, caput, do Decreto

nº 7.507/2011) ou em “instituição financeira controlada pela União” (art. 10, caput, do Decreto nº

6.170/07), em contas específicas para, adiante, consignarem que os pagamentos serão realizados

mediante  depósito  ou  transferência  para  a  conta  bancária  do  beneficiário  final,  o  qual

deverá ser obrigatoriamente identificado.

Como os decretos  não  fazem referências  aos  gestores,  mas  sim às  próprias

instituições bancárias e  às  modalidades de operações financeiras,  depreende-se que a norma  se

destina à União,  como responsável  pelo Banco Central,  e  às  instituições financeiras,  como  o

Banco do Brasil (e a Caixa Econômica Federal), mesmo porque os gestores já estavam obrigados

a manter os recursos federais em contas específicas pela legislação já existente anteriormente.

Ao optarem por um modelo de movimentação de recursos, os decretos obrigam

o banco requerido a possibilitar ao gestor apenas o tipo de operação escolhido (crédito na conta

bancária do destinatário final), devendo  a instituição bancária se  adequar ao comando exarado

pelo chefe do Poder Executivo.

Por outro lado, ao indicarem apenas os bancos com parcela pública de capital

como depositários de recursos federais, os decretos conferiram enorme bônus ao Banco do Brasil

(e  à  Caixa  Econômica  Federal),  haja  vista  especialmente  a  obrigatoriedade  de  aplicação  dos

recursos, conforme dispõe o art. 10, §4º, do Decreto nº 6.170/07.

Ora,  quem aufere os bônus deve arcar com os ônus. Se o banco demandado
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dispõe de  uma  considerável quantidade  de  dinheiro  público  federal,  o  que  lhe  rende  lucros

vultosos, nada mais justo do que adotar medidas tendentes a proteger essa verba de ações ilícitas.

Não  se  olvide que  tais  bancos  são  beneficiados  justamente  por  serem

instituições financeiras oficiais. E na qualidade de braço (financeiro) do  poder  público federal,

não podem  ser  equiparados a outras instituições eminentemente privadas, sendo natural impor-

lhes esse ônus, no interesse público e a partir do regramento legal cogente ora invocado.

Entidades  como  o  Banco  do  Brasil  atuam  não  apenas  na  qualidade  de

instituições bancárias propriamente ditas, em disputa de mercado com os demais estabelecimentos

similares  eminentemente  privados.  Além  dessa  função  típica,  executam  ainda  atribuições

relacionadas à implementação de políticas públicas, o que os insere na estrutura da Administração

e lhes confere, aliás, privilégios não facultados a outros bancos.

E  justamente  por  desempenharem  essa  função  de  cunho  inegavelmente

administrativo é que o Banco do Brasil (e a Caixa Econômica Federal) se submete às normas

contidas nos Decretos nº 6.170/07 e nº 7.507/2011.

Tanto assim que há previsão, contida no art. 10 do Decreto nº 6.170/07, de que

a  instituição  financeira “poderá  atuar  como  mandatária  desta  (União)  para  execução  e

fiscalização” dos repasses, reforçando a possibilidade de uma atuação proativa, a exemplo do que

vem sendo feito pela CEF nos contratos de repasse.

Inegável,  pois,  que  tais  bancos  são  responsáveis  pela implementação das

medidas  pretendidas  nesta  ação  e  a  União  por  editar,  no  âmbito  do  Banco  Central,  norma

detalhando a forma de cumprimento pelas instituições financeiras da legislação invocada.

Outro ponto importante: não há como motivar o uso da prática de saques pelo

ultrapassado argumento da ausência de agências bancárias nos municípios.

Nos dias de hoje são raras as pessoas (físicas e – especialmente – jurídicas) que

não  dispõem de  conta-corrente.  Acrescente-se  o  fato  de  que  a  adoção  do  depósito  na  conta

bancária  do  fornecedor/prestador,  como  regra  para  os  pagamentos,  pressupõe  que  todos  os

contratados pela Administração devem possuir uma conta, na qual serão creditados os valores.

E  mesmo  as  situações  excepcionais  previstas  nos  citados decretos  sofrem

severas limitações, tanto de ordem financeira (vide art. 18 do Decreto nº 6.170/0718 e art. 2º, §§3º19

18 Art. 18.  Os Ministros de Estado da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Controle e da Transparência
editarão ato conjunto para execução do disposto neste Decreto.(Redação dada pelo Decreto nº 6.428, de 2008.)   
Parágrafo único.  O  ato  conjunto  previsto  no  caput poderá  dispor  sobre  regime  de  procedimento  específico  de
acompanhamento e fiscalização de obras e serviços de engenharia de pequeno valor, aplicável àqueles de até R$ 750.000,00
(setecentos e cinquenta mil reais).   (Incluído pelo Decreto nº 7.594, de 2011)
19 § 3º  Os saques em dinheiro para pagamento de despesas de pequeno vulto ficam limitados ao montante total de dez por
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e  4º20,  Decreto  nº  7.507/2011)  como  de  cunho  burocrático,  esta  em  razão  da  exigência  de

autorização da autoridade máxima (geralmente  o  Ministro de Estado) do órgão concedente (art.

10, § 3º, II,21 Decreto nº 6.170/07 e art. 2º, § 5º,22 do Decreto nº 7.507/2011).

Portanto, a presença de agências do Banco do Brasil nos municípios tornou-se

praticamente irrelevante nesse tocante.

E mesmo se esse aspecto importasse, nenhum problema haveria, pois o Banco

do Brasil, desde o ano de 2014, após a celebração de contrato de Correspondente do Banco Postal

com os CORREIOS,  fez-se presente em nada menos que 95% dos municípios brasileiros, com

mais de 20 mil pontos de atendimento espalhados por todo país23, nos quais são feitas inúmeras

operações.  Essa  avença  teve  por  objetivo  justamente  “promover  a  inclusão  bancária  em

municípios desassistidos e disponibilizar aos clientes do BB maior comodidade e conveniência

para realizar suas transações bancárias, ao acrescentar à rede de atendimento mais pontos”24. 

Destarte,  impõe-se que o BANCO DO BRASIL adicione aos seus sistemas

funcionalidades de bloqueios automáticos, como tantos outros já existentes, que obstem as

operações proibidas expressamente por lei. 

Esse procedimento, deveras simples, não acabará com a malversação de verbas

públicas, mas dificultará sobremaneira a prática de inúmeros atos ilícitos deletérios ao patrimônio

público, uma vez que o agente corrupto terá que enviar o dinheiro para alguma conta de pessoa

física ou jurídica, que seria identificada pelo banco. Inegável, pois, a importância dessas medidas.

Do ponto de vista da responsabilização dos maus gestores e da recuperação de

ativos,  a  medida  ora  objetivada  é  salutar,  pois,  no cenário  atual,  depois  que os  recursos  são

desviados, dificilmente os órgãos de fiscalização conseguem reavê-los em sua integralidade, em

razão da insuficiência dos meios de controle existentes para rastrear o dinheiro e da dificuldade de

se encontrar bens dos responsáveis bastantes para ressarcir o prejuízo causado ao erário.

O gestor hoje em dia pode até ser responsabilizado, mas o retorno dos recursos

é  medida  incerta  e  improvável,  pois  o  corrupto não costuma comprar bens  em seu nome ou

cento do valor estabelecido na alínea "a" do inciso II do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a cada exercício
financeiro.
20§ 4o  O valor unitário de cada pagamento feito com o montante total sacado, na forma do § 3º, não poderá ultrapassar o
limite de um por cento do valor estabelecido na  alínea "a" do inciso II do art. 23 da Lei nº   8.666, de 1993  , vedado o
fracionamento de despesa ou do documento comprobatório.
21II - pagamentos  realizados  mediante  crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e  prestadores  de
serviços, facultada a dispensa deste procedimento, por ato da autoridade máxima do concedente ou contratante, devendo
o convenente ou contratado identificar o destinatário da despesa, por meio do registro dos dados no SICONV
22§ 5º  Ato do Ministro de Estado responsável pelas respectivas transferências estabelecerá as condições e circunstâncias em
que se admitirá a excepcionalidade prevista no § 2º, observado o disposto nos §§ 3o e 4o.
23 “http://www.bb.com.br/portalbb/page118,3366,3367,1,0,1,0.bb?codigoNoticia=32381”.
24 Vide link anterior
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manter valores desviados em conta própria; pelo contrário, fazem o dinheiro circular de maneira

clandestina, ocultando-o.

Em razão da dificuldade de se identificar o destino dado aos recursos federais é

que os maus administradores têm sido condenados, em boa parte dos casos, apenas por omissão

na prestação de contas (crime bem menos grave do que o desvio/apropriação dos recursos).

Como  os órgãos  de controle nem  sempre dispõem de recursos financeiros e

humanos para aferir a execução física e o real cumprimento do objeto dos programas e convênios

federais,  a  análise  das  contas  tem  se  restringido apenas  ao  aspecto  formal,  com  base  na

documentação atinente à execução financeira25. Assim, se o órgão que repassa a verba não vai ao

local averiguar se o objeto foi executado, aquele gestor que desviou recursos deixa simplesmente

de prestar contas, o que já seria suficiente para ocultar sua prática ilícita.

Repita-se: não se busca obrigar o banco a verificar se o dinheiro foi para a

conta do fornecedor ou prestador de serviço. A implantação de tais mecanismos de bloqueio de

modo algum transfere a responsabilidade da fiscalização dos recursos à instituição financeira. 

Almeja-se apenas impedir que o recurso vá para quem certamente não tem a

condição  de  destinatário.  E  o  mais  importante:  a  providência  permitirá  a  identificação dos

destinatários dos recursos, possibilitando ao Ministério Público Federal e aos outros órgãos de

controle  melhor fiscalizar o uso das verbas,  com a consequente  punição dos responsáveis  e a

recuperação dos valores desviados.

Ressalte-se que o MPF não desconhece a existência de situações excepcionais26,

as  quais  serão  levadas  em  consideração  na  presente  ação  (e  em  eventual  acordo  firmado),

inclusive por ocasião da formulação dos pedidos veiculados nesta petição inicial (tópico 6.2). 

Por fim, registre-se que já há precedentes judiciais sobre o tema, tendo sido

proferidas decisões judiciais,  em relação a municípios dos Estados do Maranhão, Tocantins e

Amazonas,  obrigando  as  instituições  bancárias  depositárias  dos  recursos/repasses  federais  a

adotas as medidas de controle e bloqueio necessárias para obstar essas movimentações indevidas,

o que deu ensejo, inclusive, a acordos judiciais27, aqui já referidos.  

25 O FNDE, por exemplo, só costuma analisar a documentação relativa à execução financeira de seus programas, o que
aumenta a incidência de casos de omissão na prestação de contas.
26 Art. 10, § 2º, § 3º, II, 8º, e art. 18 do Decreto nº 6.170/07; art. 2º, §§ 2º a 5º, do Decreto nº 7.507/2011; art. 64, § 2º,
II, “a”, “b” e “c”, e § 4º da PI CGU/MF/MP nº 507/2011.

27 Além do acordo judicial, de âmbito nacional, firmado pelo MPF/5ª CCR com a CEF, foi entabulado acordo judicial 
entre o banco do Brasil e o MPF no Estado do Tocantins, este restrito, porém, ao âmbito daquele Estado.
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4. DA INDENIZAÇÃO P  ELO   DANO MORAL   COLETIVO  

De acordo com os arts. 3º, 4º, 11º e 12º, III, da Lei nº 8.429/92, os agentes

públicos que deixam de velar (por ação ou omissão) pela estrita observância dos princípios de

legalidade,  moralidade,  eficiência  e  publicidade  no  trato  dos  assuntos  que  lhe  são  afetos,

concorrendo para a prática de atos lesivos ao patrimônio público (material/imaterial), respondem,

inclusive, pelos danos morais causados à coletividade.

No âmbito do microssistema de tutela coletiva (art. 21 da LACP), o Código de

Defesa  do Consumidor,  por seu turno,  também contempla a indenização por dano moral  nos

incisos VI e VII do art. 6º, escudado pelo disposto no art. 5º, V, da CRFB/1988.

Na espécie, a conduta dos demandados, em especial do Banco do Brasil, causou

danos à coletividade, que, além de privada dos benefícios que trariam a correta aplicação dos

recursos públicos federais repassados aos Municípios, se vê impedida de exercer regularmente a

fiscalização  e  controle  da  aplicação de  tais  recursos,  deixando-se  de  identificar  e  punir os

responsáveis pela prática das condutas ilegais.

O corriqueiro desvio de verbas públicas federais destinadas à educação, à saúde

e  à  assistência  social  resulta em  grave prejuízo  ao  erário  federal  e,  por  conseguinte,  no

agravamento da situação de desamparo da população que depende dessas políticas públicas para

viver com o mínimo de dignidade. 

Permitir a ocorrência de movimentações bancárias irregulares  – contribuindo

para a fragilização dos meios de controle erigidos pela lei a fim de garantir a escorreita aplicação

dos recursos públicos – caracteriza omissão ilegal e lesiva ao patrimônio público, que fomenta a

malversação de verbas públicas federais e compromete a execução dos programas e convênios

federais, em detrimento do interesse público.

A própria imagem do Estado resta, pois, desprestigiada. Condutas como estas

têm contribuído  sobremaneira  para  o  descrédito  popular  na  capacidade  estatal  de  mitigar  os

problemas relacionados ao ainda precário desenvolvimento social.

A ineficiência estatal em resolver os problemas da sociedade, notadamente os

ligados à saúde, educação e assistência social, reside, em boa parte, na omissão dos responsáveis

por garantir a correta movimentação dos recursos públicos repassados pela União aos Municípios

para atender finalidades específicas, conforme expressa previsão legal.

O  prejuízo  imaterial  causado  à  coletividade,  desrespeitada  em sues  direitos

sociais mais elementares, e  a desmoralização da administração pública,  causada pelo  descrédito

das iniciativas estatais voltadas à melhoria das condições de vida da população, provêm, em certa
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medida, de omissões como a destacada nesta ação.

A propósito, confira-se julgado do STJ que, atento à especificidade da tutela de

interesses transindividuais, assenta o seguinte: 

(...)  2.  O  dano  extrapatrimonial  coletivo  prescinde  da  comprovação  de  dor,  de
sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo,
mas inaplicável  aos interesses difusos e coletivos.  (...)  (REsp 1057274/RS, Rel.
Ministra Eliana Calmon, 2ª Turma, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010).

Quanto ao cabimento da reparação de danos extrapatrimoniais decorrentes

da prática de atos de improbidade administrativa, o STJ tem também firme entendimento.28

No REsp 960926 (18/03/2008),  o STJ  asseverou, ainda, que não há vedação

legal  ao  entendimento  de  que  cabem  danos  morais  em  ações  que  discutam  improbidade

administrativa, seja pela frustração trazida pelo ato ímprobo na comunidade, seja pelo  efetivo

desprestígio causado à entidade pública.

André de Carvalho Ramos, sobre o dano moral coletivo, ensina que: 

“A dor psíquica que alicerçou a teoria do dano moral individual acaba cedendo
lugar, no dano moral coletivo, a um sentimento de desapreço e de perda de valores
essenciais  que  afetam  negativamente  toda  uma  coletividade.  (...)  Tal
intranquilidade  e  sentimento  de  desapreço,  gerados  pelos  danos  coletivos,
justamente por serem indivisíveis,  acarretam lesão moral  que também deve ser
reparada coletivamente”.29

A omissão do Banco do Brasil, ao não implementar os mecanismos de controle

previstos na legislação que regula a transferências desses recursos,  certamente  contribui para a

prática de incontáveis atos de improbidade perpetrados à revelia do aludido regramento legal.

Assim, embora não se pretenda, na presente ação, impor-lhe a reparação pelos

danos materiais causados ao erário em razão desses atos  ilícitos,  é necessário responsabilizar a

instituição  financeira  ré  pelos  danos morais  suportados  pela  coletividade  em  virtude  dessas

práticas lesivas ao patrimônio público, que poderiam ter sido evitadas caso tivessem sido adotadas

pela instituição requerida as medidas exigidas por lei.

Desse modo, por equidade, cumpre fixar o valor devido a título de indenização

pelos danos morais causados à coletividade pela conduta omissa do Banco do Brasil, em quantia

razoável correspondente, na espécie, a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 

5. DA POSSIBILIDADE  DE  CELEBRAÇÃO  DE  TERMO  DE  AJUSTAMENTO  DE

CONDUTA (TAC)

28 REsp 695.718/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.08.2005, DJ 12.09.2005 p. 234;
REsp 261.691/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28.05.2002, DJ 05.08.2002 p. 230.
29 Ação Civil Pública e Dano Moral Coletivo. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, Vol. 25, p. 83, 1998. 
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O  autor  informa,  desde  já,  que  está  disposto  a  participar  de  audiência  de

conciliação, consoante artigo 334 do NCPC, na tentativa de celebrar acordo com a parte ré, por

meio de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou Acordo Judicial,  à semelhança do acordo

firmado em Juízo pelo próprio Banco do Brasil com a Procuradoria da República do Estado do

Tocantins – PR/TO, cuja eficácia restringe-se, contudo, ao âmbito daquele Estado.

6  . DOS PEDIDOS  

6.1. DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA E DE URGÊNCIA

DEVIDAMENTE CARACTERIZADAS 

O  art.  12 da  Lei  7.347/85 autoriza  a  concessão  de  medida liminar  e  a

antecipação da tutela em ação civil pública:

“Art.  12,  caput.  Poderá  o  juiz  conceder  mandado  liminar,  com  ou  sem
justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.”.

O NCPC, no art.  294, prevê que “A tutela provisória pode fundamentar-se em

urgência ou evidência.”. 

De acordo com o artigo 311 do NCPC, a tutela de evidência será concedida –

independentemente da demonstração de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo

– quando “a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos

do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável” , sem prejuízo

das demais modalidade de tutela de urgência. Eis o teor da norma:

Art.  311.  A  tutela  da  evidência  será  concedida,  independentemente  da
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

(…)

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos
constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar
dúvida razoável. (…) 

O caso dos autos  enquadra-se no dispositivo legal acima citado,  haja vista

que a petição inicial encontra-se acompanhada de prova apta a revelar a violação das normas

legais mencionadas nos tópicos anteriores, e as suas consequências, que, aliás, são notórias.

O  simples  cotejo  entre  o  que  exige  a  legislação  pertinente  e  os  elementos

probatórios  acostados  aos  autos  (e  referidos  nesta  petição  inicial) é  capaz  de  demonstrar,

claramente, o descumprimento das disposições legais correlatas. Nada justifica a escusa de

suas obrigações constitucionais/legais e a renitente postura omissa da instituição financeira ré por

tanto tempo sobre tema tão sensível.
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Nas palavras de LUIZ GUILHERME MARINONI:

“O legislador procurou caracterizar a evidência do direito postulado em juízo capaz
de  justificar  a  prestação  de  “tutela  provisória”  a  partir  das  quatro  situações
arroladas no art. 311, CPC. O denominador comum capaz das de amalgamá-las é a
noção  de  defesa  inconsistente.  A tutela  pode  ser  antecipada  porque  a  defesa
articulada pelo réu é  inconsistente  ou provavelmente  o será” (Novo Código de
Processo  Civil  Comentado,  Luiz  Guilherme  Marinoni,  Sergio  Cruz  Arenhart,
Daniel Mitidiero. Editora RT, 2015, pág. 322). 

A inovação legal veio em boa hora, uma vez que distribui o ônus do tempo do

processo entre as partes. Nesse mesmo sentido é a lição de  FREDIE DIDIER JR, ao dissertar

sobre o instituto previsto pelo Novo Código de Processo Civil:

“Seu objetivo é distribuir o ônus que advém do tempo necessário para transcurso de
um processo e a concessão de tutela definitiva. Isso é feito mediante a concessão de
uma  tutela  imediata  e  provisória  para  a  parte  que  revela  o  elevado  grau  de
reprovabilidade de suas alegações (devidamente provadas), em detrimento da parte
adversa e a improbabilidade de êxito em sua resistência – mesmo após instrução
processual”. (Curso de Direito Processual Civil,  vol. 2, Fredie Didier Jr., Paula S.
Braga, Rafael A. de Oliveira. Editora JusPodivm, 10ª Edição, 2015, pág. 618).

Outrossim, o artigo 300 do  NCPC prevê como requisitos para a concessão da

tutela de urgência a  existência de elementos que evidenciem a  probabilidade do direito  e  o

perigo do dano (ou de sua continuidade/agravamento) ou de risco ao resultado útil do processo,

podendo a decisão ser proferida liminarmente (art. 300, § 2º, do CPC).

O  fumus  boni  iuris está  plenamente  caracterizado  a  partir  da  argumentação

desenvolvida nesta peça, que demonstra a sujeição do Banco do Brasil aos termos dos Decretos nº

6.170/07 e n° 7.507/11, e, consequentemente, a obrigatoriedade do banco réu – e da União – de

efetivar as medidas ora pleiteadas, em consonância com a legislação acima referida.

Com efeito, a verossimilhança das alegações decorre da comprovação de que os

gestores descumprem a determinação de movimentar regularmente os recursos federais  em suas

contas específicas, seja pela realização de saques no caixa, seja transferindo-os sistematicamente

para contas genéricas de titularidade dos municípios, ou por meio de outras ações ilícitas.

Demonstrou-se que tal prática só é possível ante a inércia dos réus, em especial

do Banco do Brasil, em instituir mecanismos de bloqueio que obstem as transferências indevidas,

de modo a conferir efetividade aos comandos legais.

O  periculum in mora  reside no fato  de  que as  transações  não  identificadas,

assim como  os  saques  e  as  transferências  de  recursos  das  contas  específicas  para  outras  do

município,  estão acontecendo ininterruptamente,  dando ensejo a prejuízos incalculáveis aos

cofres da União e comprometendo de maneira irreversível a prestação dos serviços públicos nos já
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debilitados municípios baianos.

A necessidade da medida de urgência afigura-se   ainda   mais premente   quando se  

tem em mira que   a recuperação   dos recursos desviados   é   extremamente dificultosa  .

Por fim, importa consignar que a medida requerida não trará qualquer prejuízo à

instituição financeira demandada, além de ser perfeitamente reversível.

Presentes, pois, os requisitos autorizadores do provimento antecipatório.

Nesse quadro,  o Judiciário  deve intervir prontamente a fim de prevenir  e

fazer cessar eficazmente o ilícito e o agravamento dos danos suportados pelo consumidor.

Com efeito, o princípio da inafastabilidade da Jurisdição (art.  5º,  XXXV, da

CRFB/88) já não pode ser compreendido apenas como  direito de acesso à  jurisdição, mas sim

como  garantia  de  tutela  efetiva  dos direitos. De  nada  adiantam  as  garantias  formais  sem

mecanismos que possam concretizá-las, potencializando a eficácia do provimento jurisdicional e

redistribuindo o ônus do tempo do processo, à luz da verossimilhança do direito e do justo receio

de lesão ao bem tutelado.  O mero decurso do tempo, ausente resposta ao direito que reclama

tutela de evidência/urgência, tem o condão de prejudicá-lo, o que se revela inadmissível.

No contexto de um processo civil de resultados, as tutelas de evidência e de

urgência estão encartadas na garantia constitucional do acesso à justiça mediante tutela adequada

e processo devido. Trata-se do dever de o juiz prestar uma rápida solução aos litígios, à luz da

efetividade, toda vez que verificar que o direito reclama provimento imediato. 

Portanto, é de se concluir que a negativa do pedido de antecipação da tutela, na

espécie, dará azo à continuidade dessas  práticas ilícitas e, por conseguinte, ao agravamento dos

danos causados ao patrimônio público, o   que deve   ser   prontamente afastado  .

Destarte,  pugna  o  MPF,  nesta  ação,  pela  concessão  liminar  de  provimento

antecipatório, nos termos dos itens “a” e “b” do tópico seguinte. 

6.2. DOS PEDIDOS FINAIS

Em face do exposto, o Ministério Público Federal requer:

a) a  concessão liminar  de provimento  antecipatório que imponha ao Banco do
Brasil S/A a obrigação de: 

a.1) proibir,  no  prazo  de  até  30  (trinta)  dias,  qualquer  transferência  de
valores, mantidos nas contas específicas de que tratam os Decretos nº 6.170/07
e  nº  7.507/2011, para  a  Conta  Única  do  Tesouro  Municipal,  Estadual  ou
quaisquer outras contas de titularidade dos municípios (de seus fundos públicos
ou de qualquer de seus órgãos ou entidades da administração direta/indireta)
abrangidos por esta Subseção Judiciária;
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a.1.1) nos casos excepcionais previstos no art. 10, §§ 3º, II, e 8º, do Decreto nº
6.170/07 e no art. 64, § 2º, II, “a”, “b” e “c”, da PI CGU/MF/MP nº 507/2011,
condicionar a liberação das transferências à comprovação da excepcionalidade
por parte do fundo ou ente público beneficiário dos recursos, conforme o caso;

a.1.2)  nos  casos  das  contas  específicas  vinculadas  ao  Estado da  Bahia  que
recebem recursos do Fundo Nacional de Saúde – FNS para fins de repasse aos
municípios abrangidos por esta Subseção que não possuam gestão plena do
sistema de saúde, condicionar em seus sistemas a liberação das transferências
para as contas de órgãos públicos, fundos públicos (FMS) e entidades do Poder
Executivo Municipal à identificação/comprovação da finalidade “Transferência
Municípios sem Gestão Plena Saúde”;

a.1.3) nos casos das contas específicas/vinculadas do FUNDEB (art. 1º, inc. I,
do  Decreto  nº  7.501/2011),  considerando  o  disposto  no  art.  22  da  Lei  nº
11.494/2007, condicionar em seus sistemas a liberação das transferências para
outras contas do próprio ente público à  indicação/comprovação da finalidade
“folha de pagamento”;

a.1.4) em todas as contas específicas que recebem recursos de que tratam os
Decretos  nº  6.170/07  e  nº  7.507/2011,  condicionar em  seus  sistemas  a
liberação  das  transferências  para  outras  contas  do  próprio  ente  público à
indicação/comprovação da finalidade “transferências de tributos retidos”;

a.2) impor,  no prazo de até 30 (trinta) dias,  que  os recursos referidos nos
Decretos nº 7.507/2011 e nº 6.170/07, repassados aos municípios abrangidos
por  esta  Subseção, permaneçam  mantidos  apenas  nas  respectivas  contas
específicas, até que sejam retirados exclusivamente mediante crédito em conta
corrente  das  pessoas  destinatárias  dos  valores  (prestadores/fornecedores),  as
quais devem ter seus nomes, conta bancária e CPF/CNPJ identificados pelo
banco, inclusive no corpo dos extratos;

a.3) proibir,  no  prazo  de  até  30  (trinta)  dias,  em decorrência  do  pedido
formulado no item anterior, operações de TED’s, DOC’s e Transferências com
destinação  não  sabida,  e,  ainda,  movimentações  por  meio  de  rubricas
genéricas, como “Pagamentos a Fornecedores” e “Pagamentos Diversos”;

a.4) proibir imediata e definitivamente a realização de saques “em espécie”,
a  partir  das  contas  específicas  referidas  no  item  “a.1”,  fora  das  situações
excepcionais  previstas  nos  Decretos  nº  6.170/07  e  nº  7.507/2011  ou  em
discordância com os limites e condições estatuídas nos arts. 10, §§ 2º e 3º, II, e
art. 18 do Decreto 6.170/07 e nos art. 2º, §§ 2º a 5º, do Decreto 7.507/2011.

a.4.1)  nas  situações  excepcionais  previstas  nos  arts.  10,  §  2º,  e  art.  18  do
Decreto nº 6.170/07, no art. 64, § 4º, da Portaria Interministerial CGU/MF/MP
nº  507/2011,  e  no  art.  2º,  §§  2º  a  5º,  do  Decreto  nº  7.507/2011,  sempre
identificar o destinatário dos recursos, ao menos pelo nome e CPF/CNPJ, e
apenas permitir, nesses casos, retiradas em espécie de valor não superior a R$
800,00 reais por pagamento;   

b) a concessão de provimento antecipatório que imponha à União a obrigação de: 

b.1) no âmbito do Banco Central,  exercer o dever de vigilância e fiscalização
dos valores integrantes de seu patrimônio, impondo a observância por parte das
instituições bancárias (e seus prepostos) das disposições do art. 8º, § único, e
25, § 2º, da LC n. 101/2000, do art. 10 do Decreto 6.170/2007 e do art. 2º, § 1º,
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do Decreto 7.507/2011, e, ainda, adotando medidas, no que for necessário, para
detalhar a forma de cumprimento da aludida legislação por tais instituições; 

c) a fixação de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por cada ocorrência
de descumprimento da liminar eventualmente deferida por esse Juízo, além da multa
de mora de R$ 3.000,00 (três mil reais) por cada dia de atraso no atendimento, nos
prazos fixados, das determinações judiciais;

d) a citação dos réus para compareçam à audiência de conciliação (art. 334 do CPC)
e, não havendo acordo, para que contestem, caso queiram, a presente ação no prazo
legal, sob pena de revelia, facultando-se à União, nos moldes do art. 6º, § 3º, da Lei
4.717 /1965, aplicável à espécie, ingressar no polo ativo desta ação, na condição de
assistente,  desde  que  assuma  seu  dever  de  fiscalizar tais repasses,  exigindo  o
cumprimento pelas instituições bancárias da legislação em referência;

e) ao final, não havendo acordo, seja declarada a submissão do Banco do Brasil
S/A aos ditames da legislação apontada nesta peça inaugural, especialmente os
Decretos  nº  6.170/07  e  nº  7.507/2011,  e confirmado o  provimento liminar
antecipatório, condenado-se o  Banco  do  Brasil a  promover,  em  caráter
definitivo, as condutas descritas no item “a” supra, também sob pena de multa, a
ser aplicada nos moldes previstos no item “c” do presente tópico desta Inicial;

e.1) seja condenado o Banco do Brasil, ainda, ao pagamento de indenização
por danos  morais em montante  estipulado,  por  equidade,  no  valor  de  R$
1.000.000,00 (um milhão de reais); 

g) a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente a
juntada posterior de novos documentos; 

h) a dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos, conforme o
artigo 18 da Lei 7.347/85;

i) a condenação do requerido no pagamento de despesas processuais decorrentes da
sucumbência;

j) a juntada dos autos do Inquérito Civil Público nº 1.14.001.000422/2015-19.

Pelo princípio da eventualidade, protesta pela produção de todas as provas admitidas

em Direito, principalmente a prova documental.

Nestes termos, pede deferimento.

Atribui-se à causa o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)30.

Ilhéus/BA, 30 de setembro de 2016.

TIAGO MODESTO RABELO
Procurador da República
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30 Correspondente ao valor da indenização por dano moral coletivo requerida nesta ação (tópico .
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