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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  VARA  ÚNICA  DA  SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE IRECÊ/BA

Inquérito Civil Público nº.   1.14.012.000109/2015-51

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  no  uso  de  suas  atribuições

constitucionais e legais, com fundamento no art. 129, inc. III, da Constituição Federal, art. 5°,

inc. III, alínea b, c/c art. 17, caput, da Lei n.° 8.429/92, com fulcro nas informações reunidas no

inquérito civil público em epígrafe, vem, à presença de V. Exa., propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

em face de PAULO MIRANDA DE SOUSA, *

I – BREVE SÍNTESE DA LIDE

Constatou-se no bojo do inquérito civil público nº. 1.14.012.000109/2015-51 que

o réu,  em exercício no cargo de prefeito do Município de  Barro Alto - BA, praticou ato de

improbidade administrativa atentando contra os princípios da Administração Pública ao deixar de
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praticar, indevidamente,  ato de ofício e ao negar publicidade aos atos oficiais,  incidindo nos

incisos II e IV do artigo 11 da Lei 8.429/92.

II – DOS FATOS

Com o intuito de analisar o cumprimento das Leis de Acesso à Informação e da

Transparência  – e a efetivação do  princípio da publicidade inserto no artigo 37,  caput, da

Constituição Federal – pelos Municípios sob atribuição desta Procuradoria da República, o MPF

instituiu o Inquérito civil público em epígrafe (mídia anexa). 

Durante a instrução do procedimento, constatou-se que o Município de Barro Alto

- BA sequer possuía sítio eletrônico oficial  (Avaliação de fls. 25/27 do arquivo 01 da mídia

anexa). 

III – DO DESCUMPRIMENTO AO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ÀS 

LEIS 12.527/201 E LC 131/2009 

A  Lei  nº  12.527  de  18.11.2011  (Lei  de  Acesso  à  Informação)  e  a  Lei

Complementar  nº  131  de  27.05.2009  (Lei  da  Transparência)  dispõem sobre  mecanismos  de

acesso à informação e controle social da gestão pública, contribuindo para a consolidação do

regime democrático e ampliando a participação cidadã, regulamentando, assim, o art. 5º inciso

XXXIII e art. 126, parágrafo 2º da CFRB de 88 que dispõem:

Art. 5º, XXXIII - Todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo
ou  geral, que  serão  prestadas  no  prazo  da  lei,  sob  pena  de
responsabilidade,  ressalvadas  aquelas  cujo  sigilo  seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 

Art. 126, § 2º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a
gestão  da documentação governamental  e  as  providências  para
franquear sua consulta a quantos dela necessitem.

A Lei de Acesso à Informação veio regulamentar, portanto, que entidades e órgãos

públicos devem divulgar informações de interesse coletivo, salvo aquelas cuja confidencialidade

esteja prevista em texto legal. Consequentemente, isto deveria ser feito através de todos os meios

disponíveis e, obrigatoriamente, em sítios da internet. Assim, corrobora-se a necessidade de os

Municípios  criarem  e  manterem  seu  chamado  “Portal  da  Transparência”  para  garantir  a

efetividade das referidas normas.
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Já a Lei Complementar nº 131, de 27.05.2009, que acrescentou dispositivos à Lei

de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000), consagrou, por sua vez, o

princípio da transparência na gestão fiscal, nos arts. 48 (regulamentado pelo Decreto Federal nº

7.185, de 27.05.2010 e pela Portaria STN nº 548, de 22.11.2010), 48-A e 49, reforçando a ideia

da fiscalização dos gastos do dinheiro público.

Art.  48,  Parágrafo  único.  A  transparência  será  assegurada
também mediante:

(…)

II  –  liberação  ao  pleno  conhecimento  e  acompanhamento  da
sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre
a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de
acesso público;

III – adoção de sistema integrado de administração financeira e
controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido
pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A.”

“Art. 48-A. Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo
único  do  art.  48,  os  entes  da  Federação  disponibilizarão  a
qualquer  pessoa  física  ou  jurídica  o  acesso  a  informações
referentes a:

I  –  quanto  à  despesa:  todos  os  atos  praticados  pelas  unidades
gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua
realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao
número  do  correspondente  processo,  ao  bem  fornecido  ou  ao
serviço  prestado,  à  pessoa  física  ou  jurídica  beneficiária  do
pagamento  e,  quando  for  o  caso,  ao  procedimento  licitatório
realizado;

II  – quanto à  receita: o lançamento e o recebimento de toda a
receita  das  unidades  gestoras,  inclusive  referente  a  recursos
extraordinários.”

Art.  49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo
ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder
Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração,
para  consulta  e  apreciação  pelos  cidadãos  e  instituições  da
sociedade.

O acesso às informações sob a guarda das entidades e órgãos públicos é, como já

demonstrado, direito fundamental do cidadão, e dever da Administração Pública. As leis aqui

elucidadas surgiram nesse contexto para,  além de ampliarem os mecanismos de obtenção de

informações e documentos, estabelecerem o princípio de que o acesso é a regra e o sigilo, a

exceção. 
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O art.  73-C, da Lei da Transparência, estabelece que o não atendimento, até o

encerramento dos prazos previstos no art. 73-B, das determinações contidas nos incisos II e III

do parágrafo único do art. 48 e no art. 48-A, sujeita o ente à sanção prevista no inciso I do § 3°

do  art.  23  da  Lei  Complementar  nº  101/2000,  isto  é,  não  poderá  receber  transferências

voluntárias  enquanto  perdurar  essa  irregularidade, estando  o  agente  político  responsável

sujeito às sanções contempladas na Lei de Improbidade Administrativa, no Código Penal e

Decreto-lei nº 201, de 27.02.1967 (responsabilidade penal por crime de natureza funcional e

infração político-administrativa ou de responsabilidade política).

Com população estimada em 15.377 habitantes1, o Município de Barro Alto - BA

teve prazo de 1 (um) ano, após a edição da Lei 131/2009, que é de 27/05/2009, para se adequar às

referidas normas. 

Contudo, não cumpriu o prazo estabelecido por lei, assim como se manteve inerte

após recomendações do MPF (Recomendação de fls. 204/211 do arquivo 02 da mídia anexa e

Avaliação de fls. 198/200 do arquivo 01 da mídia anexa).

O não cumprimento das recomendações redundou numa (1)  ação civil  pública

contra o Município (cópia anexa) e no oferecimento de (2) recomendação à União para que

bloqueie qualquer transferência voluntária para o Município, em obediência ao artigo 73-C

da Lei Complementar nº 101/2000 – o que acarreta expressivo prejuízo para os cidadãos do

município (cópia anexa).

IV – DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

Os fatos que deram ensejo à presente ação encontram-se, sem sombra de dúvidas,

no âmbito de competência da Justiça Federal, pois, envolvem interesses caros à União. 

Isso  porque,  das  verbas  repassadas  pela  União  no  ano  de  2014,  R$

26.682.409,73 (vinte e seis milhões seiscentos e oitenta e dois mil quatrocentos e nove reais e

setenta e três centavos) foram destinados ao Município de   Barro Alto - BA, conforme tabela

retirada do portal da transparência do Governo Federal2 (documento anexo):

Total destinado aos favorecidos situados noR$ 28.947.226.037,01

1Pesquisa realizada no endereço eletrônico do IBGE referente ao ano de 2010: “http://cidades.ibg e.gov.br/xtras/perfil.  php?
codmun= 330045” no dia 17/01/2015 às 19:06hs.
2 Pesquisa realizada no endereço eletrônico: “http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalTransparenciaListaCidades.asp ?
Exercicio=2014&SelecaoUF=1&SiglaUF=RJ&NomeUf=RIO%20DE%20JANEIRO” no dia 17/01/2015 às 14:57h
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Estado:

Total destinado ao Governo do Estado: R$ 10.512.721.280,42

Total  destinado  aos  favorecidos  situados
nos municípios do Estado:

R$ 18.434.504.756,59

Total destinado aos favorecidos situados no
município Barro Alto - BA:

R$ 26.682.409,73

Soma-se a isso o montante repassado pela União ao Município de Barro Alto - BA

por convênios estabelecidos entre os dois entes. De acordo com o portal da transparência do

Governo Federal2 no período entre 1996 e janeiro 2014 foram firmados diversos convênios

com o referido município, resultando no valor total conveniado de R$ 24.517.888,72 (vinte e

quatro milhões quinhentos e dezessete mil oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e dois

centavos).  Conforme  demonstrado  na  planilha  detalhada  anexa,  muitos  desses  convênios  já

foram concluídos e alguns foram cancelados, mas ainda existem outros muitos em execução.

Notoriamente, tanto os repasses financeiros quanto os convênios firmados com a

União  envolvem valor  pecuniário  de  grande  monta.  As  Leis  de  Acesso  à  Informação  e  da

Transparência  são  instrumentos  de  fiscalização  da  destinação  dos  recursos  repassados  pela

União, ficando claro seu interesse na procedência da presente ação.

Além disso, conforme já demonstrado acima, o descumprimento da lei por parte

do Município tem como  uma das suas sanções a suspensão das transferências voluntárias

feitas  pela  União ao ente federado,  enquanto  perdurar  a  ilegalidade.  Logo, vê-se mais  um

aspecto do interesse precípuo da União na presente ação, sendo ela diretamente afetada pela

conduta desidiosa do prefeito do Município.

Mas não é só. Além da União, o cidadão tem o direito de saber como o dinheiro

público federal  vem sendo utilizado pelos Municípios,  atuando como importante agente

fiscalizador.  Não há dúvidas de que o cidadão bem informado tem melhores condições de

conhecer e acessar outros direitos essenciais, como saúde, educação e benefícios sociais, e o

portal da transparência é uma ferramenta criada para garantir a efetividade do direito

fundamental  do  cidadão  ao  acesso  à  informação,  o  que  vem  sendo  notoriamente

desrespeitado pelo Município de Barro Alto - BA.

2 Pesquisa realizada no endereço eletrônico: “http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/convenioslista municipios .asp?uf
=rj&estado=rio+de+janeiro&codorgao=&orgao=undefined&tipoconsulta=0&periodo=&Pagina=1” no dia 17/01/2015 às 14:59h
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Há,  portanto,  inquestionável  supremacia  do  interesse  nacional  da  União  na

presente ação, posto que se está tratando de recursos financeiros oriundos deste ente federativo e

de  direito  fundamental  do  cidadão.  Assim sendo,  os  argumentos  acima  são  suficientes  para

embasar juízo de certeza quanto à presença de interesse federal na demanda.

Por outro lado, sabe-se que a competência da Justiça Federal na hipótese de ações

cíveis  (ou  não  penais)  é  estabelecida  ratione  personae,  isto  é,  na  condição  de  autora,  ré,

assistente ou oponente devem estar a União, entidade autárquica ou empresa pública federal. 

Não obstante o Ministério Público Federal seja instituição autônoma, por não estar

dotado de personalidade jurídica própria, tem-se reconhecido que o mesmo se situa na estrutura

federativa como órgão da União. Neste passo, a sua presença na ação, seja como autor seja como

assistente ou oponente, fixa a competência da Justiça Federal. Nesse sentido, elucida o Exmo.

Min. do STF, Teori Albino Zavascki em seu artigo “Ação Civil  Pública: competência para a

causa e repartição de atribuições entre os órgãos do Ministério Público”1:

“Com efeito, para fixar a competência da Justiça Federal, basta
que a ação civil  pública seja proposta pelo Ministério  Público
Federal.  É que, assim ocorrendo, bem ou mal,  figurará como
autor  um  órgão  da  União,  o  que  é  suficiente  para  atrair  a
incidência  do  art.  109,  I,  da  Constituição. Embora  sem
personalidade jurídica própria, o Ministério Público está investido
de personalidade processual, e a sua condição de  personalidade
processual  federal  é  por  si  só  bastante  para  determinar  a
competência da Justiça Federal.  Aliás,  é exatamente isso o que
ocorre também em mandado de segurança, em habeas-data  e em
todos  os  demais  casos  em  que  se  reconhece  legitimidade
processual a entes não personalizados: a competência será fixada
levando em consideração a natureza (federal ou não) do órgão ou
da  autoridade  com  personalidade  apenas  processual,  e  essa
natureza é a mesma da ostentada pela pessoa jurídica de que faz
parte.”

No mesmo sentido, a 4ª Turma do STJ deu provimento ao Recurso Especial nº

1.283.737/DF assentando  que  o  fato  de  o  MPF figurar  como  autor  da  ação  civil  pública  é

suficiente para atrair a competência da Justiça Federal para o processo:

RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  AJUIZADA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.  COMPETÊNCIA

1 Artigo  disponível  para  leitura  no  endereço  eletrônico:  “http://www.processoscoletivos.net/~pcoletiv/revista-eletronica/18-
volume-1-numero-1-trimestre-01-10-2009-a-31-12-2009/79-acao-civil-publica-competencia-para-a-causa-e-reparticao-de-
atribuicoes-entre-os-orgaos-do-ministerio-publico, consulta realizada no dia 17 de janeiro de 2014 às 14:07hs.
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DA JUSTIÇA FEDERAL. DISSÍDIO NOTÓRIO. 1. Os arts. 8º,
inc. III e art. 26, § 3º da Lei n. 6.385/1976, arts. 10, IX e 11, VII,
da Lei  n.  4.595/1964; e art.  81,  parágrafo único,  inc.  I,  da Lei
8.078/1990,  tidos  por  violados,  não  possuem  aptidão  suficiente
para  infirmar  o  fundamento  central  do  acórdão  recorrido  -  a
competência para apreciação da ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público Federal - , o que atrai a incidência analógica
da Súmula 284 do STF, do seguinte teor: É inadmissível o recurso
extraordinário,  quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir  a  exata  compreensão  da  controvérsia.  2.  A  ação  civil
pública,  como  as  demais,  submete-se,  quanto  à  competência,  à
regra estabelecida no art. 109, I, da Constituição, segundo a qual
cabe aos juízes federais processar e julgar "as causas em que a
União,  entidade  autárquica  ou  empresa  pública  federal  forem
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à
Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho". Assim, figurando como
autor  da  ação  o  Ministério  Público  Federal,  que  é  órgão  da
União,  a  competência  para  a  causa  é  da  Justiça  Federal.  3.
Recurso especial  parcialmente conhecido e nesta parte provido
para  determinar  o  prosseguimento  do  julgamento  da  presente
ação civil pública na Justiça Federal. (STJ. Quarta Turma. REsp.
nº 1.283.737/DF. Rel. Luis Felipe Salomão. J. 22.10.2013)

Em  síntese,  e  conforme  orientação  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  basta  a

presença do Ministério  Público Federal  no polo ativo  para afirmar a competência  da Justiça

Federal.

Insta ressaltar que a competência não se confunde com a legitimidade ad causam,

esta  condição  da  ação.  Em  regra,  a  competência  antecede  logicamente  ao  juízo  quanto  à

legitimidade ad causam, a qual passamos a analisar.

V – DA LEGITIMIDADE ATIVA

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do

Estado, a quem incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses

sociais e individuais indisponíveis, conforme prevê expressamente a CRFB de 1988 em seu art.

127, promovendo as medidas necessárias a sua garantia.

Nesse contexto,  cabe ao Ministério  Público  atuar  em resguardo dos  princípios

constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal,

dentre  os  quais,  o  da  publicidade,  da  legalidade,  da  eficiência  e,  ainda,  da  probidade

administrativa. 

______________________________________________________________________________________________________
Rua Taquari, n° 176, Recanto das Árvores, CEP 44.900-000 - Irecê/BA  

Tel: (74) 3688-6900
  7 / 14



M i n i s t é r i o  P ú b l i c o  F e d e r a l
Procuradoria da República no Município de Irecê/BA

No  presente  caso  em  análise,  ressalte-se  a  importância  do  princípio  da

publicidade,  o  qual  também  se  materializa  por  meio  da  participação  e  do  controle  sociais,

consubstanciado no acesso às informações sob a guarda de órgãos e entidades públicas, como

direito  fundamental  do  cidadão  e  dever  do  Estado,  inscrito  na  Constituição  da  República  e

regulamentado pela Lei nº 12.527, de 18.11.2011.

Diante das irregularidades narradas envolvendo a ausência de publicidade do uso

de recursos financeiros federais, a atuação do Ministério Público Federal configura-se legítima,

com o amparo das leis e do texto constitucional, em sua tarefa de “zelar pelo efetivo respeito dos

poderes  públicos  e  dos  serviços  de  relevância  pública  aos  direitos  assegurados  nesta

Constituição,  promovendo  as  medidas  necessárias  a  sua  garantia”,  nas  quais  se  incluem  a

promoção  do inquérito  civil  público  e  da ação civil  pública,  para a  proteção do patrimônio

público e social (CRF/88, art. 129, II e III). 

VI – DA CARACTERIZAÇÃO DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

Diante dos fatos apurados, não restam dúvidas de que o demandado, na qualidade

de prefeito do Município de  Barro Alto - BA, praticou atos que atentam contra os princípios

gerais da administração pública, elencados no caput do artigo 37 da Constituição Federal:

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 (…)

As ilegalidades descritas, vale dizer, o descumprimento das normas das Leis da

Transparência e do Acesso à Informação, constituem, inquestionavelmente, atos de improbidade,

conforme preceitua o artigo 11 incisos II e IV da Lei 8.429/92:   

Art.  11.  Constitui  ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou
omissão  que  viole  os  deveres  de  honestidade,  imparcialidade,
legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

II – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

IV - negar publicidade aos atos oficiais;

Soma-se a isso a previsão expressa do art. 73-C da Lei da Transparência, o qual

estabelece que o não atendimento,  até o encerramento dos prazos previstos no art.  73-B, das

______________________________________________________________________________________________________
Rua Taquari, n° 176, Recanto das Árvores, CEP 44.900-000 - Irecê/BA  

Tel: (74) 3688-6900
  8 / 14



M i n i s t é r i o  P ú b l i c o  F e d e r a l
Procuradoria da República no Município de Irecê/BA

determinações contidas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e no art. 48-A, sujeita o

ente à sanção prevista no inciso I do § 3° do art. 23 da Lei Complementar nº 101/2000, qual seja

não poderá receber transferências voluntárias enquanto perdurar essa irregularidade, estando o

agente  político  responsável  sujeito  às  sanções  contempladas  na  Lei  de  Improbidade

Administrativa, no Código Penal e Decreto-lei nº 201, de 27.02.1967 (responsabilidade penal

por  crime  de  natureza  funcional  e  infração  político-administrativa  ou  de  responsabilidade

política).

Como é possível verificar, torna-se, assim, imperioso aplicar as punições previstas

no art. 12 da Lei nº. 8.429/92 ao prefeito de  Barro Alto - BA, na medida que, na condição de

agente político vem descumprindo as Leis da Transparência e de Acesso à Justiça, e violando os

princípios da Administração Pública.

Sua  conduta  atinge  não  só  o  direito  dos  cidadãos  de  conhecer  o  destino  do

dinheiro federal que é transferido ao município – um dos elementos mais básicos de qualquer

república – como também está prestes a bloquear qualquer transferência voluntária da União ao

ente. 

Com  efeito,  o  Governo  Federal  não  tem  poupado  esforços  em  conferir

transparência às suas despesas e tem acatado as recomendações do MPF no sentido de bloquear

transferências voluntárias a municípios que não cumprem o disposto na LC 101/2000, no tocante

aos portais da transparência.

VII – DA MÁ-FÉ NO ATO ÍMPROBO

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de exigir a existência de dolo para

caracterização do ato de improbidade. 

O Superior Tribunal de Justiça diferencia, assim, ato ilegal de ato ímprobo. Isto é,

não basta que o ato seja ilícito, é necessário, ainda, que a conduta praticada seja dolosa. 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE.  LEI  8.429/92.
ELEMENTO  SUBJETIVO  DA  CONDUTA.
IMPRESCINDIBILIDADE.

1. A ação de improbidade administrativa,  de matriz  constitucional
(art.37,  §  4º  e  disciplinada  na  Lei  8.429/92),  tem  natureza
especialíssima, qualificada pelo singularidade do seu objeto, que é o
de  aplicar  penalidades  a  administradores  ímprobos  e  a  outras
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pessoas -  físicas ou jurídicas -  que com eles se acumpliciam para
atuar  contra a Administração ou que se beneficiam com o ato  de
improbidade. Portanto, se trata de uma ação de caráter repressivo,
semelhante  à  ação  penal,  diferente  das  outras  ações  com  matriz
constitucional,  como  a  Ação  Popular  (CF,  art.  5º,  LXXIII,
disciplinada  na  Lei  4.717/65),  cujo  objeto  típico  é  de  natureza
essencialmente  desconstitutiva  (anulação  de  atos  administrativos
ilegítimos)  e  a  Ação  Civil  Pública  para  a  tutela  do  patrimônio
público  (CF,  art.  129,  III  e  Lei  7.347/85),  cujo  objeto  típico  é  de
natureza preventiva, desconstitutiva ou reparatória.

2.  Não  se  pode  confundir  ilegalidade  com  improbidade.  A
improbidade  é  ilegalidade  tipificada  e  qualificada  pelo  elemento
subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência
dominante no STJ considera indispensável, para a caracterização
de  improbidade,  que  a  conduta  do  agente  seja  dolosa,  para  a
tipificação  das  condutas  descritas  nos  artigos  9º  e  11  da  Lei
8.429/92,  ou  pelo  menos  culposa,  nas  do  artigo  10 (v.g.:  REsp
734.984/SP, 1 T., Min. Luiz Fux, DJe de 16.06.2008; AgRg no REsp
479.812/SP, 2ª T., Min. Humberto Martins, DJ de 14.08.2007; REsp
842.428/ES,  2ª  T.,  Min.Eliana  Calmon,  DJ  de  21.05.2007;  REsp
841.421/MA,  1ª  T.,  Min.  Luiz  Fux,  DJ  de  04.10.2007;  REsp
658.415/RS,  2ª  T.,  Min.  Eliana  Calmon,  DJ  de  03.08.2006;  REsp
626.034/RS, 2ª T., Min.João Otávio de Noronha, DJ de 05.06.2006;
REsp 604.151/RS, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 08.06.2006).

3.  É  razoável  presumir  vício  de  conduta  do  agente  público  que
pratica  um  ato  contrário  ao  que  foi  recomendado  pelos  órgãos
técnicos, por pareceres jurídicos ou pelo Tribunal de Contas.  Mas
não é razoável que se reconheça ou presuma esse vício justamente na
conduta oposta: de ter agido segundo aquelas manifestações, ou de
não  ter  promovido  a  revisão  de  atos  praticados  como  nelas
recomendado,  ainda  mais  se  não  há  dúvida  quanto  à  lisura  dos
pareceres ou à idoneidade de quem os prolatou. Nesses casos, não
tendo  havido  conduta  movida  por  imprudência,  imperícia  ou
negligência,  não  há  culpa  e  muito  menos  improbidade.  A
ilegitimidade  do  ato,  se  houver,  estará  sujeita  a  sanção  de  outra
natureza, estranha ao âmbito da ação de improbidade.

4.  Recurso  especial  do  Ministério  Público  parcialmente  provido.
Demais recursos providos. 

(REsp 827445/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro
TEORI  ALBINO  ZAVASCKI,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
02/02/2010, DJe 08/03/2010)

Traçadas  essas  linhas,  verifica-se  que,    in  casu  ,  todos  os  elementos

caracterizadores do ato ímprobo estão presentes, sendo os fatos amoldáveis ao artigo 11 da Lei nº

8.429/92.
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Com efeito, o elemento subjetivo do ato ímprobo resta plenamente configurado,

uma vez que o réu permaneceu inerte mesmo após terem sido escoados os prazos legais previstos

na LC 131/09 e na Lei 12.527/11 e de ter recebido  recomendação do MPF sobre o assunto,

indicando pontualmente o que deveria ser observado no momento da construção do portal da

transparência.

Acrescente-se que na Recomendação expedida o prefeito não só teve ciência de

que seu agir caracterizava ato ímprobo como também foi informado da possibilidade de

utilização de  plataforma eletrônica gratuita   disponibilizada pela Controladoria Geral da

União,  que  inclusive  se  disponibiliza  a  capacitar  servidores  públicos  para  que  atuem como

agentes de mudança na implementação de uma cultura de acesso à informação no Programa

Brasil Transparente.

Isto é,  não foi por falta de recursos que o município deixou de aplicar a Lei,

nem tampouco por falta de conhecimento das normas, mas por puro e simples desprezo às

regras que ditam o dever de transparência ao gestor público. 

Não se trata, Excelência, de mera conduta ilegal do gestor, mas de atitude dolosa

no sentido de não observar as leis a que está sujeito, mesmo tendo recursos para fazê-lo e ciente

da ilegalidade de não cumpri-las. 

Ao  Poder  Judiciário,  portanto,  como  guardião  da  ordem  jurídica,  compete  a

aplicação das penas cabíveis ao gestor ímprobo, como forma de responsabilizá-lo pelos seus atos.

VIII – DO DANO MORAL COLETIVO

A  ilicitude  perpetrada  pelo  réu  é  inquestionável.  Todavia,  para  que  daí

advenha indenização, é preciso ainda prova do dano e do vínculo etiológico entre a lesão e o

ato contrário ao Direito (e à Constituição), conforme prevê o Código Civil. 

O dano extrapatrimonial advindo diretamente do ato ilícito do réu consubstancia-

se na violação ao direito dos cidadãos em ter acesso às informações quanto aos gastos públicos.

Assim,  resta  evidente  que  a  inércia  do  prefeito  de  Barro  Alto  -  BA em

disponibilizar site oficial  com o demonstrativo do uso do dinheiro público atinge não só um

cidadão individualmente, tampouco os cidadãos apenas do Município em questão, mas sim todos
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os cidadãos brasileiros, tendo em vista que se trata da utilização de recursos financeiros federais,

uma vez repassados pela União.

Induvidoso,  portanto,  o  caráter  coletivo  do dano moral  sofrido  pela  população

brasileira como um todo, em razão da obstaculização da participação cidadã, o que justifica a

indenização na forma coletiva, conforme admitida pelo direito objetivo.

A ofensividade do ato ímprobo é tamanha que o dano exsurge in re ipsa, sendo

desnecessária a comprovação linear da ocorrência da lesão, a qual se renova a cada dia, enquanto

descumpridas as Leis da Transparência e do Acesso à Informação. E assim deve ser, eis que não

há como aferir objetivamente e com precisão o grau de lesividade do referido ato.

Sobre o dano moral coletivo, oportuno colacionar trecho de artigo publicado por

Carlos Alberto Bittar Filho no Repertório IOB de jurisprudência (3/12290 – pág. 271) acerca do

tema:

“Assim, pode-se afirmar que o  dano moral coletivo é a injusta
lesão da esfera moral  de uma dada comunidade,  ou  seja,  é  a
violação  antijurídica  de  um  determinado  círculo  de  valores
coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo
menção  ao  fato  de  que  o  patrimônio  valorativo  de  uma  certa
comunidade  (maior  ou  menor),  idealmente  considerado,  foi
agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista
jurídico:  quer  isso  dizer,  em  última  instância,  que  se  feriu  a
própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na seara
do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de
prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples
fato da violação (damnum in re ipsa)”.

Deverá, também, ser observado o caráter educativo e inibitório da reparação do

dano  moral.  Em outros  termos,  a  indenização  das  vítimas  deve  servir  de  exemplo  aos  que

exercem  atividade  idêntica  à  do  réu  e,  também,  para  inibir  que  tais  condutas  não  sejam

novamente perpetradas. 

Assim sendo, mister não só condenação, mas também a fixação de montante capaz

de garantir a efetividade da sentença e a mudança de postura dos agentes políticos perante as Leis

de Acesso à Informação e da Transparência.

De todo o exposto, levando-se em consideração a gravidade do ato ímprobo do

agente réu, a hipossuficiência do grupo lesado e o número de cidadãos atingidos, o  montante
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indenizatório a fim de reparar efetivamente o dano moral coletivo experimentado alcança o valor

de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

IX – DOS REQUERIMENTOS

Ante o exposto, requer o Ministério Público Federal:

a) a NOTIFICAÇÃO do réu para oferecer manifestação escrita, na

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

b) o  RECEBIMENTO DA INICIAL e posterior  CITAÇÃO do

réu  para  que,  caso  queira,  conteste  os  fatos  e  fundamentos  da

presente ação;

c)  a  CONDENAÇÃO do  réu  ao  pagamento  das  despesas

processuais,  em  valor  a  ser  revertido  para  a  Conta  Única  do

Tesouro Nacional;

d)  a  COMPROVAÇÃO dos  fatos  imputados  ao  demandado

através de todos os meios de prova admitidos em direito;

e) a  CONDENAÇÃO do réu nas sanções previstas no artigo 12,

inciso III da Lei nº. 8.429/92, quais sejam: o ressarcimento integral

do  dano;  a  perda  da  função  pública;  a  suspensão  dos  direitos

políticos de três a cinco anos; o pagamento de multa civil de até

cem  vezes  o  valor  da  remuneração  percebida  pelo  agente;  e  a

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.

f)  a  CONDENAÇÃO do  réu  ao  pagamento  de  indenização  por

DANO  MORAL  COLETIVO no  valor  de  R$  200.000,00

(duzentos mil reais).
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Dá-se à causa o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Irecê/BA, 01 de junho de 2016.

MÁRCIO ALBUQUERQUE DE CASTRO
Procurador da República

*Dados omitidos para fins de publicação
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