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

JUDICIÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM BARREIRAS/BAHIA.

INQUÉRITO CIVIL (IC) Nº 1.14.003.000033/2011-40

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  meio  do  Procurador  da

República que ao final subscreve, com fulcro nos artigos 37, § 4º, e 129, III, todos da

Constituição  Federal,  art.  6º,  XIV,  f,  da  Lei  Complementar  nº  75/93,  e  na  Lei  nº

8.429/92, vem, à presença de V. Exa, propor:

AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM

PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

em face de 

JUSMARI TEREZINHA DE SOUZA OLIVEIRA,*

EVERALDO FRANÇA GALVÃO JUNIOR, *

JAIRES RODRIGUES PORTO, *

MELO & BASTOS LTDA, *

pelas razões fáticas e jurídicas adiante expostas.

1. BREVE SÍNTESE DOS FATOS
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Trata-se de procedimento instaurado a partir de representação do cidadão

barreirense,  Sr.  José  Roberto  Araújo  Batista  (fls.  09/10),  sobre  diversas  supostas

irregularidades afetas às contas públicas do município de Barreiras/BA, nos exercícios

de 2009 e 2010 (despacho inaugural de fls. 02/08).

Em razão do desmembramento da representação, o citado feito teve

por objetivo “averiguar a regularidade da aplicação dos recursos do SUS quando da

contratação do credor Melo & Bastos Ltda para prestar os serviços de engenharia

relativos à reforma do Hospital Eurico Dultra em Barreiras/BA” (fl. 07).

Oficiado,  o  município  de  Barreiras  encaminhou  cópia  integral  do

Procedimento Administrativo de dispensa de licitação n. 0266/2009, que provocou a

contratação  da  pessoa  jurídica  Melo  &  Bastos  Ltda,  para  reforma  da  recepção  do

Hospital  Municipal  Eurico  Dultra,  bem  como  cópia  do  respectivo  contrato

administrativo, processos de pagamento, notas fiscais e os boletins de medição atestados

pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (fls. 19/114).

Como foi possível observar, a citada contratação se deu pelo preço

de R$ 161.667,43 (fl. 59), pagos com recursos do SUS (Fundo Municipal de Saúde).

Portaria de instauração de IC nas fls. 119/120.

Com efeito, da documentação encaminhada pela municipalidade, é

possível observar que o procedimento licitatório foi dispensado com fundamento

no art. 24, IV (“IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou

comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens,

públicos  ou  particulares,  e  somente  para  os  bens  necessários  ao  atendimento  da

situação  emergencial  ou  calamitosa  e  para  as  parcelas  de  obras  e  serviços  que

possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e

ininterruptos,  contados  da  ocorrência  da  emergência  ou  calamidade,  vedada  a

prorrogação dos respectivos contratos;”.).
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Tal dispositivo possibilita a contratação direta,  desde que presentes os

seguintes requisitos: a) emergência ou calamidade pública; b) urgência que possa causar

prejuízo ou comprometer a segurança  c)  contratação de obras e serviços diretamente

relacionados à emergência e que possam ser concluídos no máximo em cento em oitenta

dias, contados da ocorrência da emergência.

Com efeito, a situação supostamente emergencial teria sido constatada a

partir  do  Relatório de Vistoria de fls. 46/48,  assinado pelo Engenheiro Antonio de

Deus  da  Silva,  que  foi  ouvido  nesta  Procuradoria  da  República  (fls.  132/133),

oportunidade em que informou que  “não participou do projeto executivo ou projeto

básico da contratação de reforma da recepção do Hospital Eurico Dutra”. 

O aludido Relatório de Vistoria foi assinado em 04 de maio de 2008 (fl.

48).  Nele,  consta  que foram detectados problemas de engenharia  no citado hospital,

“que  deverão  ser  corrigidos  com  urgência”.  Dentre  os  problemas,  destaca-se  a

constatação de várias rachaduras verticais em paredes de alvenaria por todo o prédio.

Consta, ademais, que as instalações sanitárias estariam totalmente precárias.

Ocorre que o citado Relatório não apresenta nenhuma informação no que

diz  respeito  à  recepção  do  Hospital  Municipal. Ao  revés,  narram-se  situações

emergenciais  em diversos pontos do hospital,  sem qualquer referência à recepção.

Além disso, como sobredito, o citado Relatório foi assinado em 04 de maio de 2008,

enquanto que todo o procedimento de dispensa (inclusive a assinatura do contrato)

foi realizado em um só dia, em 15 de abril de 2009 (quase um ano depois).

Convém  ressaltar  que  a  ex-gestora  tomou  posse  em  janeiro  de  2009,

somente deflagrando a dispensa em abril  daquele ano (ou seja, após mais de quatro

meses da sua posse, tempo suficiente para a realização de um procedimento licitatório

com base em um suposto fato sabido desde abril de 2008).

Para  além  da  citada  constatação,  que,  por  si  só,  revela  a  total

incompatibilidade  com o art.  24,  IV,  da  Lei  n.  8.666/93 –  ao  dispor  que  as  obras

dispensadas devem ser  “concluídas  no prazo máximo de 180 (cento e oitenta)  dias
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consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade” -,

foram constatadas as seguintes ilicitudes:

a) não houve caracterização  contemporânea da situação emergencial

no procedimento  de  dispensa  da  licitação,  mas  mera  referência  a  um

relatório datado de quase um ano atrás;

b) não houve descrição  da situação emergencial  do hospital,  no  que

concerne à sua recepção;

c) não houve requisição do material, obras ou serviços com justificação

e  descrição  sucinta  e  clara  do  objeto,  acompanhada  das  razões  de

interesse  público  que  justifiquem  a  contratação  emergencial,  nem

especificação bens necessários ao atendimento da situação emergencial

(arts. 7º, 14 e 24, IV da Lei n. 8.666/93);

d) ao revés, a planilha de fls. 20/22, que sequer é datada, estipula preços

iniciais  (R$173.573,50)  sem  qualquer  justificativa,  também  não

justificando  o  material,  que  inclui  elementos  claramente  não

emergenciais (esquadrias, portas em alumínio, sinalização, pontos de

tomadas, pontos de luz, pontos de interruptor, luminárias, telefone e

lógica, pontos de telefone, aterramento, condicionadores de ar, piso,

tinta  acrílica,  vidros,  louças,  ducham cabides,  registro  de  gaveta,

torneiras e até mesmo chuveiros em uma recepção);

e) não houve elaboração de projeto básico para obras e serviços, nem

qualquer justificativa para a sua omissão (art.  7º,  §2º,  I,  da Lei  n.

8.666/93);

f) não  houve  qualquer  aprovação  dos  projetos  de  pesquisa

relativamente à alocação dos bens (art. 26, parágrafo único, IV, da Lei

n. 8.666/93);

g) não  houve  qualquer  preocupação  em  autorizar  somente  a
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contratação  em  relação  aos  bens  necessários  ao  atendimento  da

suposta situação emergencial (art. 38, caput, da Lei n. 8.666/93);

h) não há qualquer comprovação de cumprimento ao art. 26, caput, da

Lei n. 8.666/93, que determina a comunicação, dentro de 3 (três) dias, do

processo  de  justificação  à  autoridade  superior,  para  ratificação  e

publicação  na  imprensa  oficial,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias,  como

condição para a eficácia dos atos;

Revela-se,  portanto,  que,  ao  dispensar  indevidamente  o  procedimento

licitatório em questão, em realidade, a primeira ré (JUSMARI), na qualidade de ex-

Prefeita, atuou em manifesta violação à Lei n. 8.666/93, com vontade e consciência ou,

ao menos, com culpa.

O  segundo  réu  (EVERALDO),  por  sua  vez,  na  função  de  Secretário

Municipal  de  Saúde,  sabedor  da  situação  de  ilicitude,  colaborou  com  a  dispensa

indevida,  tendo  solicitado  pessoalmente  a  contratação  direta  de  empresa,  conforme

memorando de fl. 25.

Por sua vez, o terceiro réu (JAIRES), na qualidade de Procurador Geral do

Município  –  advogado  e,  portanto,  sabedor  da  legislação  em  vigor  –  participou

ativamente, com dolo, elaborando o parecer de  fls. 23/24,  corroborando a contratação

indevida.

Por fim, a empresa ré, além de ter conhecimento da fraude licitatória, foi o

seu principal beneficiário, tendo participado ativamente, arquitetando-a desde o início.

Todos os agentes agiram em conluio, tendo praticado os respectivos atos em

apenas um dia (15 de abril de 2009).

2. DO DIREITO

2.1 DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
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De início,  cumpre  esclarecer  que  compete  à  Justiça  Federal  processar  e

julgar o caso ora em relevo, já que se trata da fiscalização da aplicação de verbas do

SUS  (Fundo  Municipal  de  Saúde,  abastecido  com  recursos  federais  do  Fundo

Nacional de Saúde), sujeita à prestação de contas à União1.

No que concerne às verbas repassadas pela  União no âmbito do Sistema

Único de Saúde-SUS, características similares levaram o Tribunal de Contas da União,

na Decisão 506/97, a vislumbrar o caráter convenial de tais transferências - apesar de

serem automáticos os repasses - e, dessa forma, a natureza federal dos recursos.

De fato,  além de transferir  a quase totalidade das verbas utilizadas pelos

municípios  nas  ações  de  saúde,  o  que  denota  o  seu  interesse  material  na  correta

aplicação dos recursos, o Ministério da Saúde exerce na matéria importantes atribuições

de controle e fiscalização, tendo no DENASUS seu departamento de auditoria destinado

à fiscalização dos valores repassados a Estados e Municípios, tudo nos termos do art.

33, §4º, da Lei 8.080/90, in verbis:

O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a
conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados
a Estados e Municípios. Constatada a malversação, desvio ou não aplicação
dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em
lei.

O próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu nesse sentido, valendo-se de

tais argumentos:

EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Ação penal. Crime de peculato, em
face de desvio, no âmbito estadual, de dotações provenientes do orçamento
da  União  Federal,  mediante  convênio,  e  destinadas  ao  Sistema  Único  de
Saúde - SUS. 3.  A competência originária para o processo e julgamento
de  crime  resultante  de  desvio,  em  Repartição  estadual,  de  recursos
oriundos do Sistema Único de Saúde - SUS, é da Justiça Federal , a teor
do art. 109, IV, da Constituição. 4. Além do interesse inequívoco da União
Federal, na espécie, em se cogitando de recursos repassados ao Estado,
os crimes, no caso, são também em detrimento de serviços federais, pois
a  estes  incumbe  não  só  a  distribuição  dos  recursos,  mas  ainda  a
supervisão de sua regular aplicação, inclusive com auditorias no plano
dos Estados. 5. Constituição Federal de 1988, arts. 198, parágrafo único, e
71, e Lei Federal nº 8080, de 19.09.1990, arts. 4º, 31, 32, § 2º, 33 e § 4º. 6.

1 SÚMULA 208 – STJ:  COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL PROCESSAR E JULGAR PREFEITO
MUNICIPAL POR DESVIO DE VERBA SUJEITA A PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE ÓRGÃO
FEDERAL.
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Recurso extraordinário conhecido e provido, para reconhecer a competência
de  Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região,  pelo  envolvimento  de
exSecretário  estadual  de Saúde.  (STF,  RE 196.982/PR,  Rel.  Min. Néri  da
Silveira, DJ 27/06/97) (grifos nossos) 

2.2  DOS  ATOS  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  DA  DISPENSA

INDEVIDA DE LICITAÇÃO. 

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. 

A fim 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 os réus três primeiros réus, na condição de agentes públicos,

conforme conceito estabelecido pelo art. 2º:

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.
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Diante dessa classificação, o(s) acionado(s) incorreu(ram) no art. 10 da Lei

8.429/92 (atos  que  causam lesão  ao  erário);  e,  subsidiariamente,  no art.  11 daquele

diploma legal (atos que violam os princípios da administração). É o que se verifica:

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:
(...)

I  -  facilitar  ou  concorrer  por  qualquer  forma  para  a  incorporação  ao
patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou
valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art.
1º desta lei;

II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize
bens,  rendas,  verbas  ou  valores  integrantes  do  acervo  patrimonial  das
entidades  mencionadas  no  art.  1º  desta  lei,  sem  a  observância  das
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

VI  -  realizar  operação  financeira  sem  observância  das  normas  legais  e
regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea;

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo
para  celebração  de  parcerias  com  entidades  sem  fins  lucrativos,  ou
dispensá-los indevidamente;  

Por fim, as sanções previstas para cada um dos tipos de atos de improbidade

administrativa estão previstas no art. 12 da Lei 8.429/92, in verbis:

Art. 12.  Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas
na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às
seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de
acordo com a gravidade do fato: (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao
patrimônio,  ressarcimento  integral  do  dano,  quando  houver,  perda  da  função
pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa
civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou
valores  acrescidos  ilicitamente  ao patrimônio,  se concorrer  esta  circunstância,
perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos,
pagamento  de multa  civil  de  até  duas  vezes  o valor  do dano e proibição  de
contratar  com o Poder Público ou receber  benefícios  ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica
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da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento
de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a
extensão  do  dano  causado,  assim  como  o  proveito  patrimonial  obtido  pelo
agente.

Observando-se, 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-se que os atos acima expostos são, no mínimo, uma vultosa violação aos

princípios da legalidade, da publicidade, da moralidade e da impessoalidade.

2.3  DA  LESÃO  AO  ERÁRIO  E  DA  NECESSIDADE  DE  ANULAÇÃO  DO

CERTAME. 

 Nos  termos  do  art.  10,  VIII,  da  Lei  de  Improbidade  Administrativa,  a

frustração de procedimento licitatório, por si só, gera presunção de dano ao erário. Tal

situação, como pontua a doutrina, independe de qualquer tipo de superfaturamento

da obra ou do serviço. Confira-se:

A tese de que a contratação mediante processo ilegal não ocasiona lesão
ao patrimônio público, quando não acompanhada de superfaturamento
ou  inexecução  do  objeto  pactuado,  não  encontra  amparo  no
ordenamento jurídico brasileiro.

Nosso  direito  administrativo  estabelece,  ao  lado  da  prática  de  preços
superiores  aos  de  mercado,  bem  como  do  inadimplemento  contratual,
hipóteses autônomas de atos que acarretam prejuízo ao erário. Tal é o que faz
a Lei no  8.429/1992, que dispõe sobre os atos de improbidade administrativa
e os instrumentos processuais destinados a reprimi-los.

O art. 10 do referido diploma, situado precisamente na seção dedicada “aos
atos  de  improbidade  administrativa  que  causam  prejuízo  ao  erário”,
estabelece,  respectivamente  nos  incisos  V  e  VIII,  que  as  condutas  de
“permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por
preço superior ao de mercado” e de “frustrar a licitude de processo licitatório
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ou  dispensá-lo  indevidamente”  configuram  hipóteses  independentes  de
atos de improbidade administrativa que acarretam dano patrimonial ao
ente público ou equiparado.

Com  efeito,  tais  condutas  são  enumeradas,  separadamente,  como
exemplos de atos que, por si sós, ensejam, ipso facto, “perda patrimonial,
desvio,  apropriação,  malbaratamento  ou  dilapidação  dos  bens  ou
haveres das entidades” públicas ou custeadas por recursos públicos. Negar
semelhante conclusão equivaleria a supor ocioso o citado inciso VIII, art. 10
da  Lei  no   8.429/1992.  Afinal,  se  a  ocorrência  de  prejuízo  ao  erário
dependesse da presença de superfaturamento, ilicitude já contemplada
no inciso V,  afigurar-se-ia desnecessária  a previsão constante  daquele
outro dispositivo.

De toda sorte, a interpretação em apreço, longe de basear-se apenas na
literalidade  do  dispositivo,  encontra  amparo  no  sistema  normativo
pertinente.  Desde há muito  o direito brasileiro  mantém a tradição de
reputar danosas tanto a contratação antieconômica quanto a realizada
com  desrespeito  ao  processo  administrativo  aplicável.  Na  linha  do
preceito acima examinado, o art. 4o  da Lei no  4.717/1965, que regula a
ação popular, sempre classificou como hipóteses autônomas e igualmente
lesivas, de um lado, a compra de bens por preço “superior ao corrente no
mercado”,e,  de  outro,  a  celebração  de  contratos  “sem  prévia
concorrência pública ou administrativa”, mediante processo cujo caráter
competitivo seja reduzido ou com “desobediência a normas legais” ou
“regulamentares” (incisos III, “a”, “b” e “c”, e V, “a” e “b”). Em todos
esses  casos,  conforme  sublinha  a  doutrina,  a  lesividade  que  autoriza  a
propositura da ação é presumida. 

Observe-se que os atos por último mencionados não se mostram lesivos
tão  somente  em  relação  a  bens  jurídicos  imateriais,  abstratamente
associados  ao  princípio  da  moralidade  administrativa.  A  dispensa
indevida de licitação e a frustração da licitude do processo licitatório
conduzem a prejuízo material ao erário, apreciável pecuniariamente. Tal
dano,  como  anota  Pedro  Roberto  Decomain,  em  comentário  à  Lei  no
8.429/1992, corresponde ao valor gasto em favor de quem não se legitimou a
contratar com a administração pública2.

Registre-se,  ademais,  que,  no  caso  da  pessoa  contratada,  tendo  havido  a

prática de o ato em dissonância da lei e visando ao benefício próprio em detrimento do

interesse público, terá ela a obrigação de restituir tudo o que recebeu em virtude do

contrato. A esse respeito, registram Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves:

(...) No que concerne a um possível enriquecimento ilícito do Poder Público,
é inevitável a constatação de que o acolhimento desse entendimento acabaria
por tornar legítimo o constante descumprimento dos princípios da legalidade
e da moralidade, fazendo que sejam sistematicamente suscitados os possíveis

2 MEDINA, Marcelo Borges de Mattos. Dano ao erário em hipóteses de licitação ou contrato viciado, 
p. 28/29, disponível em <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/8073/6861>.
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benefícios  auferidos  pelo  ente  público,  o  que  relegaria  a  infringência  dos
vetores  básicos  da  probidade  a  plano secundário.  Identificada  a  má-fé  do
contratado, não há que se falar em enriquecimento ilícito do Poder Público, já
que  este  pressupõe  um  empobrecimento  ilegítimo,  derivado  da  lesão  ao
patrimônio daquele que se viu injustamente espoliado. Restando demonstrado
que o contratado concorrera para o aperfeiçoamento do ato ilícito que gerou o
enriquecimento de outrem, como seria possível sustentar a justiça de eventual
recomposição  patrimonial?  Preserva-se-iam  a  moralidade  e  a  equidade
premiando-se a perspicácia do contratado de má-fé?3

De  fato,  a  tese  de  suposto  enriquecimento  ilícito  da  administração  não

procede. Basta ver que o alegado enriquecimento do poder público nem mesmo é ilícito.

Afinal,  é  a própria  Lei  no 8.666/1993 que exclui  a  possibilidade  de indenização ao

contratado que haja concorrido para a nulidade da avença: 

Lei 8.555/93. Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo
opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente,
deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único.  A nulidade não exonera a Administração do dever de
indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que
ela  for  declarada  e  por  outros  prejuízos  regularmente  comprovados,
contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade
de quem lhe deu causa.

2.4 DO DANO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVO.

As  medidas  previstas  na  Lei  8.429/92  contemplam  duas  esferas:  (a)  o

ressarcimento pelos danos  patrioniais causados ao erário; e (b) a  punição do agente, a

título de  pena civil pelo ato de improbidade perpetrado, mediante multa, suspensão de

direitos  públicos,  perda  do cargo  e  proibição  de  licitar,  contratar  ou receber  benefícios

fiscais ou creditícios.

O ato ímprobo, entretanto, também pode demandar mais uma esfera de resposta

estatal: a compensação pelos danos extrapatrimoniais causados à coletividade, para além

do  aspecto  meramente  econômico  e  material.  Essa  indenização  não  se  confunde  com

nenhum  dos  dois  tipos  de  medidas  previstos  na  Lei  8.429/92,  pois  não  visa  nem  ao

ressarcimento de prejuízo patrimonial e nem à punição do agente pelo ato perpetrado. Trata-
3 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco.  Improbidade administrativa. 4. ed. Rio de Janeiro:

Lumen Juris, 2008. p. 436-437.
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se, pelo contrário, de tutela do equivalente em dinheiro, destinada a compensar a sociedade

por algum especial gravame advindo, por via reflexa, em razão do ato ilícito do agente

público. 

O  cabimento  de  indenização  por  danos  extrapatrimoniais  coletivos

causados em razão de atos de improbidade administrativa é amplamente reconhecido

na Jurisprudência (STJ, TRF1, TRF2, TRF3, TRF5):

É  possível  a  condenação  em  danos  morais  coletivos  em  ação  de
responsabilidade por atos de improbidade administrativa, desde que o ato
ímprobo cause evidente e significativa repercussão no meio social, não sendo
suficientes  meras  presunções  ou  mesmo  a  simples  insatisfação  da
coletividade  com  a  atividade  administrativa.  Precedentes  do  STJ  e  desta
Corte.

(TRF1, AC 675320084013901, Terceira Turma, Rel. Des. Mônica Sifuentes,
e-DJF1 DATA:29/11/2013 PAGINA:260).

CONSTITUCIONAL,  ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. (…) Face
ao retardo no cumprimento do Convênio destinado ao "Plano de Atendimento
Aos Desnutridos e Às Gestantes de Risco Nutricional", deixou-se de adquirir
o lei em pó e o leite de soja nos prazos aprazados, prejudicando aqueles que
poderiam ter sido beneficiados desde logo, bem como, considerando que
da omissão resultou aumento dos preços e compra de melhor unidades
dos produtos, a reforma parcial da sentença é de rigor para se aplicar a
pena de suspensão dos direitos políticos e a de proibição de contratar com o
Poder  Público  ou  receber  benefícios  ou  incentivos  fiscais  ou  creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, ambas pelo prazo de três anos, nos termos do art. 12
inc. III da LIA, bem como aos danos morais coletivos, mantendo-se no mais
a sentença. Precedentes do STJ. 

(TRF3, APELREEX 00047110819994036000, QUARTA TURMA, e-DJF3
Judicial 1 DATA: 03/02/2014).

VI - O conjunto probatório demonstra,  com nitidez,  que não foi realizada
licitação  para  realização  das  obras  objetos  do  Convênio  102/98,  como
também não  foi  apresentada  qualquer  justificativa  prevista  em lei  apta  a
dispensar tal procedimento. (…) VII - Na sindicância realizada pelo DNER,
foi apurada a ocorrência de superposição parcial de obras, pois parte da obra
a ser realizada pelo Município de Corumbá, por força do Convênio 102/98,
acabou  sendo  feita  pelo  Instituto  de  Colonização  e  Reforma  Agrária  -
INCRA, através de convênio realizado com o 9º Batalhão de Engenharia do
Exército. (…) XI - O Réu também foi condenado a pagar indenização por
dano moral coletivo, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), pelo
prejuízo causado à coletividade em decorrência de sua conduta ímproba na
gestão  da  coisa  pública.  (…)  Por  óbvio  que  a  prática  de  conduta  em
desconformidade  com  tais  orientações,  por  agente  estatal,  enseja  a
condenação quer pelos danos materiais,  quer pelo dano moral causado à
coletividade. XII - Apelação desprovida.
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(TRF3, AC 00008806620014036004, SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1
DATA: 13/05/2013)

AÇÃO CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  (…).  5.
Reconhecida a existência de pedido inicial de reparação dos danos morais
coletivos porque o ressarcimento integral do dano abrange tanto o dano
material  quanto  o  dano moral (…).  11.  Reconhecida  a  ocorrência  de
dano  moral  passível  de  indenização,  já  que  a  conduta  dos  réus
desconsiderou  princípios  e  regras  caras  à  administração  pública,  que
protegem  a  coletividade  e  que  devem  contribuir  para  o  sentimento  de
moralidade  e  segurança  jurídica  que  devem acompanhar  o  trato  da  coisa
pública pelos respectivos gestores. 12. Sentença mantida na íntegra.

(TRF4, APELREEX  50086503120124047000,  QUARTA  TURMA,  D.E.
23/01/2014) 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. (…) 6. Ainda que
o tema não seja pacífico, a recente tendência doutrinária e jurisprudencial do
STJ  vem  reconhecendo  a  existência  de  dano  moral  coletivo,  a  impor  a
indenização em benefício da coletividade. 7. A população municipal restou
prejudicada,  inicialmente,  pela  construção  parcial  da  obra,
impossibilitando o uso, e, em seguida, pelo seu desabamento, que pôs em
risco possíveis usuários da quadra, de crianças e adolescentes em situação de
pobreza  e  risco  social,  gerando  um  sentimento  de  desapontamento  e
desconfiança, com relação às autoridades, e de decepção, quanto ao progresso
local, frustrando as expectativas da comunidade,  bem como pela ausência
de prestação de contas, que dificultou a fiscalização do destino das verbas
pelo  órgão  competente.  8.  Sentença  que  impôs  aos  Réus  a  sanção  de
ressarcimento  ao  erário  dos  valores  do  Convênio  (R$  72.639,65)  e  da
contrapartida  do  Município  (R$  15.000,00)  (…)  10.  Redução  do  valor
referente aos danos morais coletivos, sendo fixado em R$ 25.000,00 (vinte e
cinco mil reais), para o ex-Prefeito, e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para o
ex-Secretário de Obras.

(TRF5, AC 200985020003038, Terceira Turma, DJE – Data: 30/08/2013)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. (…) AUSÊNCIA
DE APLICAÇÃO DAS VERBAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO
DO TRABALHO INFANTIL - PETI E DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À
CRIANÇA  -  PAC.  SAQUE  DOS  VALORES  DAS  CONTAS
ESPECÍFICAS NOMINALMENTE Á PREFEITURA. AUSÊNCIA DE
PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  DOS  RECURSOS  FEDERAIS. ATOS
ÍMPROBOS  CONFIGURADOS,  PRESENÇA  DO  DOLO.
RESSARCIMENTO  AO  ERÁRIO. NECESSIDADE. (...)
POSSIBILIDADE.  DANO  MORAL  COLETIVO  INDENIZÁVEL.
APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 4. A conduta dos Apelantes vai além
da  mera  irregularidade,  estando  presente  a  desonestidade  necessária  à
configuração  dos  atos  ímprobos,  na  utilização  da  emissão  de  cheques
nominais  em  benefício  da  própria  Prefeitura  de  São  Domingos  para
saque  de  parte  expressiva  dos  recursos  federais  dos  Programas  de
Erradicação do Trabalho Infantil - PETI e do Programa de Atenção à
Criança - PAC, nos ano de 2004. 5. A alegação de que o saque nominal
destinou-se ao pagamento de fornecedores da Prefeitura sem conta bancária
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não se sustenta porque, sendo verdade, poderiam os Apelantes emitir cheque
nominal ou ordem bancária em favor dos próprios credores ou fornecedores
para que estes efetuassem o saque na agência bancária que detém as contas
municipais.  6.  Ausência  de  prestação  de  contas  dos  recursos  federais
recebidos do PETI/PAC no ano de 2004. Não há prova dos autos de que os
documentos  acostados  aos  presentes  autos,  consistentes  em  recibos  de
fornecedores, cópias de cheques, requerimentos, contracheques, depósitos e
outros documentos, sob a alegação de que se referem à prestação de contas
do ano de 2004, tenham sido apresentados ao órgão competente, no caso, o
Ministério  de  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome,  tanto  que  a
Controladoria Geral da União atestou a ausência de prestação de contas do
ano de 2004, com relação aos recursos dos referidos programas, no valor de
R$ 77.352,00. (…) 8. Presença do prejuízo financeiro direto ao patrimônio
público,  havendo  o  necessário  dano  patrimonial  aos  cofres  da  União
necessário à configuração do ato ímprobo previsto no art. 11, I e IV, da Lei n
º  8.429/92.  9.  Ainda  que  o  tema  não  seja  pacífico,  a  recente  tendência
doutrinária  e  jurisprudencial  do  STJ  vem  reconhecendo  a  existência  de
dano moral coletivo, a impor a indenização em benefício da coletividade.
10. A população municipal restou prejudicada pela ausência de aplicação
de recursos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, e
do Programa de Atenção à Criança - PAC em benefício de crianças e
adolescentes  em situação  de  pobreza  e  risco  social  (…)  pagamento  de
danos morais coletivos no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
para o ex-Prefeito e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o ex-Secretário.

(TRF5,  AC  00002415420104058501,  Terceira  Turma,  DJE  –  Data:
22/02/2013)

Incumbe  ao  Poder  Judiciário,  além  de  declarar  a  invalidade  do  ato
administrativo,  ordenar  a  apuração  de  responsabilidade  disciplinar,  civil
(improbidade) e penal pela emissão do ato, sem prejuízo do dever, a cargo
do particular e do servidor desidioso, de reparar eventuais danos patrimoniais
e morais, individuais ou coletivos, dele decorrentes.

(STJ, RESP 200700481363, SEGUNDA TURMA, DJE DATA 04/05/2011).

3. DA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

Os autos, consoante exposto acima, trazem elementos de prova suficientes

para  a  condenação  do  requerido  em  razão  da  prática  de  atos  de  improbidade,

especificamente diante da malversação de verbas públicas oriundas do Fundo Municipal

de  Saúde,  abastecido  com recursos  do  Fundo  Nacional  de  Saúde.  Os  prejuízos  ao

patrimônio público consubstanciam o patamar de R$161.667,43 – valor da contratação.

Diante  desse  fato  e  do  acervo  probatório  anexo,  resta  demonstrada  a

responsabilidade do(s) requerido(s), o que nos permite expressar, diante da existência de
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penas de caráter pecuniário, a imprescindibilidade do deferimento de medida cautelar de

indisponibilidade  de  bens,  em  caráter  liminar4,  independentemente  da

configuração/comprovação  do    periculum in  mora (STJ,  REsp 1366721 /  BA,  1ª

Seção, Recurso Repetitivo, DJe 19/09/2014).

Saliente-se  que  há  farta  comprovação  da  prática  ímproba  (e  até  mesmo

delitiva),  sendo  certo,  inclusive,  a  materialidade  do  ato  de  improbidade,  aliada  à

necessidade de resguardo da tutela jurisdicional final, a qual se destina, dentre outros

pedidos, à recomposição do patrimônio público lesado.

Por  esta  razão,  impõe-se  a  decretação  da  indisponibilidade  de  bens  do

requerido, até o patamar ora apresentado.

Assim, com base no art.  7º e parágrafo único da Lei Federal 8.429/92, o

Ministério Público Federal requer, sem a oitiva da parte contrária, que seja decretada

a indisponibilidade de tantos bens do réu quanto bastem para o ressarcimento integral

do dano, cujo valor histórico, a ser devidamente acrescido de juros e correção monetária

cabíveis, era de R$161.667,43, até o julgamento definitivo do mérito da causa, com o

objetivo de assegurar o integral ressarcimento do dano causado ao patrimônio público

federal, nos termos do art. 18 da Lei 8.429/92.

Vale ressaltar que, como já registrado, que, nos termos do art. 10, VIII, da

Lei de Improbidade Administrativa, a frustração de procedimento licitatório, por si só,

gera  presunção  de  dano  ao  erário,  cabendo  aos  acionados  o  ônus  argumentativo

contrário. 

4. DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS

4 'LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992. Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão
representará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do
seqüestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.

§ 1º O pedido de seqüestro será processado de acordo com o disposto nos arts. 822 e  825 do Código de Processo
Civil.

§ 2° Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações
financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.
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Além  da  prova  documental  já  produzida,  constante  do  Inquérito  Civil

Público  que  instrui  a  presente  ação,  informa o  Parquet  que  provará  o  alegado, em

especial, pelo depoimento do(s) requerido(s), oitiva de testemunhas, juntada de novos

documentos,  prova  pericial  e  por  outras  provas  que  se  fizerem  necessárias  para  o

deslinde do feito.

5. DOS PEDIDOS

Ante a prática de atos de improbidade objeto da presente demanda, postula o

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL:

1. a  decretação  da  indisponibilidade dos  bens  do(s)

requerido(s) em tantos bens quanto bastem para o ressarcimento

integral  do  dano  causado  antes  mesmo  de  sua  notificação,

promovendo-se  as  seguintes  medidas,  sem prejuízo  de  outras

posteriormente indicadas caso estas se mostrem insuficientes: 

(a) inclusão de ordem de bloqueio no RENAJUD; 

(b) inclusão e comunicação da decisão de indisponibilidade  à

Central  Nacional  de  Indisponibilidade  de  Bens  (CNIB),

instituída  pela  Corregedoria  Nacional  de  Justiça  por  meio  do

Provimento  CNJ  nº  39/2014

(https://www.indisponibilidade.org.br);  para  que  haja  a

circularização entre Cartórios de Registro de Imóveis;

2. a  notificação do(s) requerido(s) para apresentação da defesa

prévia, nos termos do §7º do art.17 da Lei nº 8.429/92.

3. o  recebimento desta  petição  inicial  e  posterior  citação

do(s) requerido(s), no(s) endereço(s) indicado(s) no preâmbulo,

para, querendo, contestar os termos da presente ação;
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4. a  intimação  da  UNIÃO  e  do MUNICÍPIO  DE

BARREIRAS/BA,  na  pessoa  de  seus  representantes  legais

respectivos,  para os  fins previstos  no art.  17,  §  3º,  da Lei  nº

8.429/92;

5.  a  declaração  da  prática  de  atos  de  improbidade

administrativa, com a consequente condenação do(s) réu(s)

em  todas  as  sanções  do  art.  12,  II,  da  Lei  n°  8.429/92

(ressarcimento integral do dano5 – de forma atualizada -, perda

dos bens  ou valores  acrescidos  ilicitamente  ao  patrimônio,  se

concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão

dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa

civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar

com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais

ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio

de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de

cinco anos);

6.  subsidiariamente,  a  declaração  da  prática  de  atos  de

improbidade administrativa, com a consequente condenação

do(s) réu(s) em todas as sanções do art.  12, III,  da Lei nº

8.429/92 (ressarcimento integral do dano – de forma atualizada

-, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de

três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o

valor  da  remuneração  percebida  pelo  agente  e  proibição  de

contratar  com  o  Poder  Público  ou  receber  benefícios  ou

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda

5 “É importante sublinhar que a retenção ou a repetição do preço não importam o enriquecimento ilícito
do poder  público. Trata-se de medidas  legítimas,  autorizadas  pelo ordenamento  jurídico,  as  quais
cumprem, além do mais, o importante papel de assegurar, não apenas a prevalência da proposta mais
vantajosa para a administração, mas também a isonomia entre os interessados em contratar com a
entidade  pública,  em  homenagem  ao  princípio  constitucional  da  moralidade  administrativa”.
(MEDINA, Marcelo Borges de Mattos. Dano ao erário em hipóteses de licitação ou contrato viciado,
p. 38, disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/8073/6861).
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que  por  intermédio  de  pessoa  jurídica  da  qual  seja  sócio

majoritário, pelo prazo de três anos);

7. em  acréscimo,  a  condenação  do(s)  réu(s),  de  forma

solidária,  à  obrigação de pagar  ao Fundo Federal de Defesa

dos  Direitos  Difusos  (art.  13  da  Lei  7.347/85),  a  título  de

indenização  por  danos  extrapatrimoniais  coletivos,  o

montante  estipulado  pelo  Juízo,  em  valor  não  inferior  a  R$

20.000,00 (vinte mil reais);

8.  a  declaração  da  nulidade  do Processo  de  Dispensa  de

Licitação  n.  0266/2009  e  do  Contrato  N.  071/09,  objetos  da

presente demanda6;

9. a  condenação do(s)  requerido(s)  ao pagamento  de custas  e

demais despesas processuais.

Dá à causa o valor de R$161.667,43.

Barreiras/BA, 27 de abril de 2016.

JOÃO PAULO LORDELO

Procurador da República

PAULO ROBERTO SAMPAIO SANTIAGO

Procurador da República

6 “Se é indevido o pagamento ao contratado de má-fé, a sua realização importa dano a ser reparado.
Logo, há prejuízo ao patrimônio público quando a administração efetua pagamento, a despeito da
nulidade de que estejam eivados a licitação ou o contrato, em decorrência de ilegalidade. A dispensa
indevida de licitação e a frustração da licitude do processo licitatório correspondem a exemplos de
ilegalidades  que  acarretam  a  nulidade  da  contratação.  E  a  ocorrência  de  dano  nessas  hipóteses
efetivamente independe de superfaturamento ou de inadimplemento contratual” (MEDINA, Marcelo
Borges de Mattos. Dano ao erário em hipóteses de licitação ou contrato viciado, p. 32, disponível em:
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/8073/6861).
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*Dados omitidos para fins de divulgação
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