
EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA __ VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE

FEIRA DE SANTANA/BA

INQUÉRITO CIVIL N.º 1.14.004.000172/2013-25

INQUÉRITO CIVIL N.º 1.14.004.000185/2012-13

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL vem, por meio do procurador

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

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

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

em desfavor de:

JOSÉ RUFINO RIBEIRO TAVARES BISNETO,*

pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas.

1. OBJETO DA PRESENTE DEMANDA

A presente demanda judicial  visa  condenar José Rufino  Ribeiro

Tavares Bisneto, ex-gestor do município de Candeal/BA,  nas sanções da Lei nº.

8.429/1992, em virtude da prática, consciente e voluntária, de atos de improbidade

administrativa, ao utilizar recursos provenientes  do  Fundo Nacional de Educação

Básica - FUNDEB, no exercício de 2010 e 2011, com desvio de finalidade, gerando
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ao  erário  prejuízo  de,  ao  menos,  R$717.811,46  (setecentos  e  dezessete  mil,

oitocentos e onze reais e quarenta e seis centavos), em valores históricos.

2. DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

A  Constituição  Federal  legitimou  o  Ministério  Público  como

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

 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

(...)

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

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

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

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

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

interesses  sociais  e  individuais  indisponíveis,  especialmente  a  probidade

administrativa.

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

ao Ministério Público Federal promover as medidas necessárias ao ressarcimento

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

Administrativa.

3. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

A  competência  da  Justiça  Federal  para  processar  e  julgar  a

presente causa está caracterizada em razão de versar sobre recursos públicos do

FUNDEB  repassados  ao  município  de  Candeal/BA,  com  complementação  da

União.
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A complementação da União aos recursos do FUNDEB repassados

aos  municípios  é  suficiente  para  fixar  a  competência  da  Justiça  Federal,  nas

causas de improbidade administrativa, conforme se vê na seguinte jurisprudência

do TRF da 1ª Região:

IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  VERBAS  DO  FUNDO  DE
MANUTENÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO  DO  ENSINO
FUNDAMENTAL E  DE  VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO  FUNDEF
(ATUAL  FUNDEB).  INTERESSE  FEDERAL.  COMPETÊNCIA  DA
JUSTIÇA FEDERAL. ATUAÇÃO DO MPF NO PROCESSO. 

1. A Justiça Federal somente é competente para o processamento das
ações  de  improbidade  administrativa  que  envolvam  desvio  de
aplicação de verbas do  FUNDEF (atual  FUNDEB) quando a  União
integrar a lide ou quando tenha ocorrido repasse de suas verbas para
a complementação do fundo. Nessa hipótese, não integrando a União
a  lide,  está  legitimado  o  MPF  para  atuação  isolada,  em  razão  da
outorga constitucional que lhe atribui a defesa dos bens e interesses
da União. Precedente do STF (ACO 1109/SP). 

2. Existindo expresso reconhecimento de que houve complementação
do FUNDEF por parte da União, ao longo dos anos de 2001 a 2006,
em face dos esclarecimentos prestados pelo FNDE, está legitimado o
MPF para atuação isolada na propositura da ação de improbidade,
circunstância que define a competência da Justiça Federal. 

3. Agravo de instrumento provido, para reconhecer a competência da
Justiça Federal.

(AG  ,  DESEMBARGADOR  FEDERAL  OLINDO  HERCULANO  DE
MENEZES,  TRF1  -  QUARTA  TURMA,  DJ  DATA:29/10/2012
PAGINA:s/n.) 

4. DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Os inquéritos civis que ensejaram a presente ação civil pública  por

atos  de  improbidade  administrativa  foram instaurado  com o  objetivo  de  apurar

irregularidades    na aplicação de recursos do Fundo Nacional de Educação Básica -

FUNDEB na gestão do ex-prefeito  de  Candeal/BA José Rufino  Ribeiro  Tavares

Bisneto nos exercícios de 2010 e 2011.

Segundo  determina  o  artigo  2º  da  Lei  11.494/2007,  os  valores

oriundos  do  FUNDEB  têm  destinação  vinculada  à    “manutenção  e  ao

desenvolvimento da educação básica pública e à valorização dos trabalhadores

em educação, incluindo sua condigna remuneração  ”. Entretanto, o então prefeito
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ora acionado,   responsável pela aplicação de tais recursos,   em total desrespeito à

norma de regência, atentou contra a finalidade do FUNDEB.

O art.  22 da Lei  n.º  11.494/2007 determina que ao menos 60%

(sessenta por cento) dos recursos do FUNDEB serão destinados ao pagamento da

remuneração  dos  profissionais  do  magistério  da  educação  básica  em  efetivo

exercício na rede pública. Demais disso, o art. 21, §2º, do referido diploma legal

estatui  que  até  5%  (cinco  por  cento)  dos  recursos  do  FUNDEB  poderão  ser

aplicados  no  primeiro  trimestre  do  exercício  subsequente  ao  recebimento  dos

valores  mediante  abertura  de  crédito  adicional.  Contudo,  verifica-se  que  a

municipalidade de Candeal/BA, durante a gestão do demandado, não obedeceu a

este limite. Ou seja, verbas do FUNDEB deixaram de ser empregadas na correta

destinação determinada pela lei de regência. 

Conforme se verifica a partir da análise de Parecer do TCM (fls.

14/44 do IC 1.14.004.000172/2013-25),  bem como de  Pronunciamento  Técnico

elaborado  pelo  mesmo  órgão  (fls.  73/97  do  IC  1.14.004.000172/2013-25),  o

Município de Candeal/BA recebeu do FUNDEB o montante de R$ 3.146.427,80

(três milhões,  cento  e quarenta  e seis  mil,  quatrocentos  e vinte  e sete  reais  e

oitenta centavos), a ser aplicado em 2011. Entretanto, aplicou-se o valor de R$

1.165.358,32 (um milhão, cento e sessenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e oito

reais e trinta e dois centavos), o que corresponde a 37,04% do total, de modo que

houve  descumprimento  da  obrigação  legal  no  que  se  refere  à  utilização  dos

recursos atrelados ao FUNDEB60%. 

Demais disso, constatou-se que, em desatendimento à previsão de

que até 5% dos recursos do FUNDEB podem ser utilizados no primeiro trimestre

do exercício subsequente, o Município de Candeal/BA aplicou, em 2011, 71,62%

do montante. Tendo restado 28,38%, observa-se que se trata de percentual muito

superior ao limite legal.
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Além disso, verificou-se que, em 2011, despesas no importe R$

18.038,56 (dezoito  mil  e  trinta  e  oito  reais  e  cinquenta  e  seis  centavos)  foram

pagas com recursos vinculados ao FUNDEB que não podem ser admitidas, por

não  serem  condizentes  com  a  finalidade  legal.  Da  análise  dos  documentos

gravados na mídia acostada à fl. 143 do IC 1.14.004.000172/2013-25, enviada pelo

TCM/BA, foi possível observar que, com verbas do Fundo, foram pagas despesas

que  tinham  como  credores  a  COELBA,  Empresa  Princesa  do  Portal  Serviços,

Banco do Brasil  S/A – Ag.  Candeal-BA, Empresa Morada Auto Posto,  além do

pagamento de transporte, refeições e hospedagem de servidores durante viagens

em missão oficial. 

Quanto  ao  exercício  de  2010,  o  Parecer  de  fls.  262/291  do  IC

1.14.004.000185/2012-13, bem como o Pronunciamento Técnico de fls. 242/261

do IC 1.14.004.000185/2012-13, permitem aferir que também houve desrespeito à

legislação de regência do FUNDEB. 

Com  efeito,  observa-se  que  somente  foi  aplicado  45,05%  dos

recursos  atrelados  ao  FUNDEB  na  remuneração  de  profissionais  em  efetivo

exercício do magistério, enquanto a Lei n.º 11.494/2007 exige a aplicação mínima

de 60% dos mesmos recursos.

Ademais, constatou-se que, também no exercício de 2010, houve

aplicação de 68,79% dos recursos do FUNDEB na manutenção e desenvolvimento

da educação básica, restando 31,21%, em clara violação à disposição legal de que

até 5% dos recursos do FUNDEB podem ser utilizados no primeiro trimestre do

exercício subsequente.

Por fim, cumpre destacar que a análise da documentação gravada

na mídia acostada à fl.  302, enviada pelo TCM, permite aferir  que, também no

exercício de 2010, foram realizadas despesas inelegíveis, utilizando-se, para tanto,

de  recursos  atrelados  ao  FUNDEB.  Com  efeito,  constatou-se  a  realização  de
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despesas  junto  ao  Banco  do  Brasil  S/A –  Ag.  Candeal/BA,  Empresa  Mercantil

Comercio de Alimentos e Representações, Refil Transportes, Comércio e Serviços

Ltda. 

Desse  modo,  resta  evidenciado  que  o  acionado,  entre  os

exercícios de 2010 e 2011, empregou verbas do FUNDEB em finalidade distinta da

qual estavam vinculadas. 

A  o estabelecer quais despesas podem ser consideradas como de

manutenção e desenvolvimento do ensino, a Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional) pressupõe que o sistema coloque o foco na escola,

no aluno e na valorização dos profissionais de educação. Daí a necessidade de

vinculação  necessária  dos  recursos  aos  objetivos  básicos  da  instituição

educacional. Em relação aos recursos do FUNDEB, todas estas despesas devem

ser relacionadas ou vinculadas diretamente à educação básica. O pagamento de

serviço de transporte,  por exemplo, não se caracteriza como despesa típica ou

necessária à consecução dos objetivos das instituições educacionais.

Nessa linha de intelecção, a partir da documentação carreada aos

autos  dos  Inquéritos  Civis  de  n.º  1.14.004.000172/2013-25  e

1.14.004.000185/2012-13, é possível concluir que   o Município de Candeal/BA, nos

exercícios  de  2010  e  2011,  aplicou  recursos  do  FUNDEB  no  importe  de

R$717.811,46 (setecentos e dezessete mil, oitocentos e onze reais e quarenta e

seis centavos)  , em valores históricos, em ações não compatíveis com a legislação

que tutela o mencionado fundo, configurando desvio de finalidade.

Essas despesas não se justificam, pois a Lei nº 9.394/1996 define

como gastos de manutenção e desenvolvimento de ensino apenas os previstos em

seu artigo 70, a seguir transcrito:

Art.  70.  Considerar-se-ão  como  de  manutenção  e
desenvolvimento  do  ensino  as  despesas  realizadas  com
vistas  à  consecução  dos  objetivos  básicos  das  instituições
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educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se
destinam a:

I  -  remuneração  e  aperfeiçoamento  do  pessoal  docente  e
demais profissionais da educação;

II  -  aquisição,  manutenção,  construção  e  conservação  de
instalações e equipamentos necessários ao ensino;

III  –  uso  e  manutenção  de  bens  e  serviços  vinculados  ao
ensino;

IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando
precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão
do ensino;

V  -  realização  de  atividades-meio  necessárias  ao
funcionamento dos sistemas de ensino;

VI  -  concessão  de  bolsas  de  estudo  a  alunos  de  escolas
públicas e privadas;

VII  -  amortização  e  custeio  de  operações  de  crédito
destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo;

VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de
programas de transporte escolar.

Da leitura  das  despesas  glosadas  pelo  TCM/BA,  por  desvio  de

finalidade,  percebe-se  que  elas  não  se  referem  a  gastos  para  manutenção  e

desenvolvimento do ensino.

5. DA CARACTERIZA O DA IMPROBIDADE ÇÃ

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

de improbidade administrativa:

Art.  37.  A administração  pública  direta  e  indireta  de  qualquer  dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão
dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade
dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas
em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 

Com  o  intuito  de  concretizar  esse  dispositivo  constitucional  e  os

anseios sociais a ele relacionados, criou-se a Lei nº 8.429/92, que dispõe sobre as
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sanções aplicáveis aos agentes públicos, nos casos de improbidade no exercício

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

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

creditício de órgão público.

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

conceito largo estabelecido pelo seu art. 2º:

Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele
que  exerce,  ainda  que  transitoriamente  ou  sem  remuneração,  por
eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma
de investidura ou vínculo,  mandato,  cargo,  emprego ou função nas
entidades mencionadas no artigo anterior.

No  que  tange  à  materialidade  das  infrações,  os  ilícitos

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

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

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

administração.

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

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

transcritos,  tendo em vista  que ele,  dolosamente,  utilizou-se de uma parte  das

verbas federais, oriundas do FUNDEB, exercícios de 2010 e 2011, sem atenção às

normas  pertinentes  que  determinam  o  zelo  pelas  verbas  públicas,  não  tendo

aplicado os recursos na correta execução do objeto a que se destinavam:  

 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão
ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje
perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação
dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei,  e
notadamente:

VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e
regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea;
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em
lei ou regulamento;
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XI  -  liberar  verba  pública  sem  a  estrita  observância  das  normas
pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.

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

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

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

A configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no
art.  10  da  Lei  de  Improbidade  Administrativa  (atos  de  Improbidade
Administrativa  que  causam  prejuízo  ao  erário),  à  luz  da  atual
jurisprudência  do  STJ,  exige  a  presença  do  efetivo  dano ao erário
(critério objetivo) e, ao menos, culpa, o mesmo não ocorrendo com os
tipos previstos nos arts. 9º e 11 da mesma lei (enriquecimento ilícito e
atos de Improbidade Administrativa que atentam contra os princípios
da Administração Pública),  os quais se prendem ao volitivo do agente
(critério subjetivo) e exige-se o dolo.(AgRg no REsp 1225495/PR, Rel.
Ministro  BENEDITO  GONÇALVES,  PRIMEIRA TURMA,  julgado  em
14/02/2012, DJe 23/02/2012)

Com a sua conduta, o demandado violou, ainda, os princípios que

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

de  honestidade,  de  legalidade  e  de  lealdade  às  instituições,  pelo  que  a  sua

conduta enquadra-se, também, no art. 11, I , do mesmo diploma normativo.

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

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

Pública em detrimento dos interesses sociais envolvidos.

Mercê  de  posturas  administrativas  como as  descritas,  infelizmente

não  raras  entre  os  nossos  governantes,  não  foi  a  população  de  Candeal/BA

alcançada pelos benefícios aos quais se destinavam as verbas disponibilizadas, ao

passo  que  estas,  a  contrario  sensu,  não  foram  aproveitadas  da  forma  como

potencialmente poderiam, e deveriam, ter sido. 

Considerando,  portanto,  que  ficou  comprovada  a  prática  dos  atos

ímprobos acima descritos, é imperiosa a aplicação das sanções previstas no art.
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12, II, da Lei 8.429/92; e, subsidiariamente, das previstas no art. 12, III, daquele

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

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

6. DOS PEDIDOS

Ante todo o exposto, pleiteia o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL:

a)  a notificação do acionado para oferecer manifestação escrita,

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

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

contestação;

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

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

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

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

e) a condenação do réu nas despesas processuais;

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

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

o país que registrem a suspensão dos direitos políticos;

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

Administração  do  Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  para  fazer

constar  do  seu  banco  de  dados  a  proibição  do  réu  contratarem com o  Poder

Público;

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

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

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios;

i) com o trânsito em julgado, a inclusão do nome do condenado no

CADASTRO  NACIONAL  DE  CONDENADOS  POR  ATO  DE  IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA  (RESOLUÇÃO  Nº  44/2007  –  CONSELHO  NACIONAL  DE

JUSTIÇA);
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j) a juntada aos autos do IC nº 1.14.004.000172/2013-25 e do IC

1.14.004.000185/2012-13.

Protesta o Parquet Federal por todos os meios de prova admitidos

em direito, notadamente pericial, documental e testemunhal.

Atribui-se  à  causa  o  valor  de R$717.811,46  (setecentos  e

dezessete mil, oitocentos e onze reais e quarenta e seis centavos).

Nestes termos, 

Pede deferimento.

Feira de Santana/BA, 29 de junho de 2015.

SAMIR CABUS NACHEF JÚNIOR
Procurador da República

*Dados omitidos para fins de divulgação.
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