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SENTENÇA TIPO A - 2016
CLASSE: 7300 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PARTE  RÉ:  ALTAMIRANDO  DE  JESUS  SANTOS,  ILKA  JULIANA  GUALBERTO 
NASCIMENTO e BANCO DO BRASIL S.A.

Trata-se  de  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO  DE  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA proposta pelo  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra  ALTAMIRANDO 
DE JESUS SANTOS, ILKA JULIANA GUALBERTO NASCIMENTO  e  BANCO DO BRASIL 
S.A.,  alegando que os mesmos foram responsáveis pela malversação de recursos públicos 
federais  transferidos  ao  Município  de  Gongogi/BA  através  Termo  de  Compromisso  PAC 
201928/2011. 

Narra que o Requerido ALTAMIRANDO DE JESUS SANTOS, na condição de 
gestor da municipalidade, celebrou com o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - 
FNDE, o referido termo de compromisso visando a construção de uma Escola Infantil – Tipo B 
(creche PROINFANCIA) no valor de R$ 1.276.434,02 (um milhão, duzentos e setenta e dois 
mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dois centavos).

Alega  que  após  um  repasse  do  FNDE  no  importe  de  R$  255.286,80 
(duzentos  e  cinquenta  e  cinco  mil,  duzentos  e  oitenta  e  seis  reais  e  oitenta  centavos), 
mediante a ordem bancária n. 2011OB715055 os Requeridos ALTAMIRANDO e ILKA, esta como 
tesoureira do Município à época, apropriaram-se da quantia de R$ 100.152,22 (cem mil, cento 
e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos) transferindo os recursos da conta vinculada ao 
convênio para uma conta do FPM do Município de Gongogi/BA para, em seguida, fazer saques, 
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em espécie, nesta última conta.

Aduz  que  o  BANCO  DO  BRASIL  S.A.  concorreu  para  o  ilícito  pois, 
desrespeitando a regulamentação pertinente, autorizou que recursos fossem transferidos da 
conta vinculada ao convênio para a conta do Município, sem zelar para que o repasse fosse 
efetuado diretamente a fornecedores.

 
Anexou aos autos os documentos que compuseram o Inquérito Civil Público 

n. 1.14.001.000270/2012-10.

Requereu a condenação dos demandados nas penas do art. 12, inciso I da 
LIA e, subsidiariamente, nas penas dos incisos II e III. Pleiteou, ainda, indenização por danos 
morais coletivos no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 

Os  requeridos  apresentaram  manifestação  preliminar  (fls.  237/251, 
253/282  e  284/380).  O  BANCO  DO  BRASIL  arguiu  sua  ilegitimidade  passiva.  Os  demais 
requeridos  suscitaram  a  incompetência  do  Juízo  e  a  ausência  de  interesse  de  agir  na 
propositura da demanda, visto que os recursos foram devolvidos ao erário federal, através de 
transferências efetuadas a partir da conta do FPM do Município de Gongogi/BA. A Ré ILKA 
pleiteou o benefício da assistência judiciária gratuita.

O  FNDE  requereu  sua  intervenção  na  lide  na  qualidade  de  assistente 
simples,  bem  como  que  ele  fosse  o  destinatário  do  ressarcimento  ao  erário.  Informou, 
documentalmente, que a obra objeto do convênio encontra-se em execução (fls. 382/442).

A  decisão  de  fls.  444/446  expressamente  rechaçou  todas  as  objeções 
processuais  deduzidas  nas  manifestações preliminares e  recebeu a inicial,  determinando a 
citação dos réus.

Os  Réus  ALTAMIRANDO  e  ILKA  apresentaram  contestação, 
respectivamente, às fls. 449/469 e 471/483. Em resumo reiteraram que houve a devolução 
dos Recursos ao ente federal,  pleiteando o reconhecimento da inocorrência da apropriação 
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ilícita dos recursos e da ausência de dolo ou culpa.  

O  BANCO  DO  BRASIL  S.A.  suscitou,  novamente,  a  sua  ilegitimidade 
passiva. No mérito arguiu a ausência de ato ilícito e de determinação legal que ampare o pleito 
do MPF. Impugnou, também, a ocorrência dos danos morais coletivos, assim como o valor 
postulado na exordial.

Réplica do MPF à fl. 520.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

Verifico que as questões controversas nestes autos são eminentemente de 
direito, sendo que a matéria fática em questão não demanda a produção de novas provas, 
motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito.

PRELIMINARES

Todas as questões preliminares suscitadas nos autos foram apreciadas e 
fundamentadamente afastadas pela decisão de fls. 444/446, a qual reitero em todos os seus 
termos.

Ademais, os argumentos levantados pelo BANCO DO BRASIL S.A.  para 
sustentar  a  ilegitimidade  passiva  conduzem,  em  verdade,  ao  julgamento  do  mérito  da 
demanda, e serão apreciados no momento oportuno.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Em vista da declaração de fl. 277, bem como dos contracheques às fls. 
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492/493  defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à Ré ILKA JULIANA GUALBERTO 
NASCIMENTO.

DO MÉRITO

DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO (art. 9º da Lei n. 8.429/93)

Inicialmente apreciaremos as condutas imputadas aos Réus pessoas físicas 
para, em seguida, analisar as imputações feitas à instituição financeira também Ré.

Está documentalmente comprovado nos autos que os Réus ALTAMIRANDO 
e ILKA, no dia 26.03.2012, na condição, respectivamente, de prefeito e tesoureira do Município 
de Gongogi/BA, realizaram transferência bancária, da ordem de  R$ 100.152,22 (fl. 15), da 
conta  bancária  de  n.  12.174-6,  Agência  1164-9  do  Banco  do  Brasil  S.A.,  vinculada  ao 
recebimento de recursos do Termo de Compromisso PAC n. 201928/2011, para a conta do 
Fundo de Participação dos Municípios – FPM, daquela municipalidade (Conta n. 90.500-9, da 
Agência 1164-5).

Também está comprovado que os mesmos Réus, no mesmo dia, efetuaram 
três saques contra recibo, retirando dinheiro em espécie, da mesma conta do FPM, nos valores 
de  R$  17.406,22;  R$  49.514,00 e  R$  33.230,00 os  quais,  somados,  equivalem  aos 
recursos saídos da conta do FNDE (fls. 125, 138 e 162/167). 

Os  réus  não  negaram  a  ocorrência  dessas  transações,  limitaram-se  a 
afirmar que os valores teriam como destino o pagamento de fornecedores do Município e que 
houve, a posteriori, devolução de quantia até superior à conta vinculada ao convênio.

De antemão observo que ainda que fosse integralmente acolhida a tese 
suscitada pelos Réus mesmo assim haveria de se reconhecer improbidade administrativa, visto 
que, no mínimo, teria havido aplicação irregular das verbas públicas (art. 10, inciso XI da lei n. 
8.429/931).

1  Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda 
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Não obstante, ao apreciar os elementos prova colhidos nos autos, a única 
tese que se sustenta é a de houve verdadeira apropriação de recursos públicos, tipificada no 
art. 9º, caput da Lei de improbidade Administrativa2.

O Réu ALTAMIRANDO não apresentou qualquer comprovante de pagamento 
das  despesas  que  alega  ter  adimplido  com  recursos  em  espécie,  ou  mesmo  qualquer 
justificativa plausível para a adoção de procedimento tão, pra dizer o mínimo, incompatível 
com a sistemática legalmente estabelecida para os pagamentos efetuados pela administração 
pública.

Calha  acrescentar  que  a  Requerida  ILKA,  em  informação  que  não  foi 
contestada pelo corréu, afirmou não ter ficado com o dinheiro, que foi integralmente repassado 
para o prefeito à época (11min e 55s da mídia de fl. 221). Tal fato, entretanto, não afasta a 
irregularidade do procedimento e a sua contribuição para a lesão ao erário, conforme se verá 
adiante. 

Como  se  sabe,  os  pagamentos  realizados  pela  administração  seguem 
rígidas formalidades, estabelecidas em lei - em especial a Lei n. 4.320/64 - que visam garantir 
a publicidade e permitir a fiscalização tanto pelos órgãos de controle quanto pelos próprios 
administrados. A obediência a tais formalidades gera, por sua vez, a presunção (relativa) de 
regularidade das despesas.

Por  outro  lado,  o  desrespeito  às  mesmas  regras  legais  impõe  ao 
administrador o ônus da prova quanto à destinação pública dos recursos, ônus do qual ele 
sequer logrou desincumbir-se.

Note-se que não importa, neste particular, que a obra objeto do convênio 

patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;

2 Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em 
razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:
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tenha sido executada ou esteja seguindo normalmente seu cronograma, pois a apropriação 
pode ter por objeto os recursos excedentes, ou até mesmo, como parece ter ocorrido no caso 
dos autos, ter havido devolução posterior de valores inicialmente apropriados.

É que o fato de ter havido devolução posterior não descaracteriza a prática 
improba.

De  logo  observo  que  as  três  transferências,  realizadas  nos  meses  de 
janeiro, fevereiro e julho de 2013, no valor de R$ 34.000,00 cada uma, cujos comprovantes 
foram juntados por ambos os Réus, fls. 280/282 e 315/317, realmente tiveram como conta 
destino aquela que teve os recursos subtraídos (n. 12.174-6) e como conta de origem a do 
FPM do Município de Gongogi/BA (n. 90.900-9). 

Ou seja,  segundo documentos  juntados  pelos  próprios  Réus,  a  suposta 
devolução foi efetuada com recursos públicos do município e cerca de um ano após a saída do 
numerário da conta vinculada ao convênio. 

Feitas essas considerações não há outra conclusão possível a não ser a de 
que a tese de defesa dos réus é completamente infundada.

Primeiro, conforme já explicitado, há prova cabal nos autos de que o réu 
ALTAMIRANDO  apropriou-se  dos  recursos  públicos  em  espécie,  sem  comprovar  ter  dado 
qualquer destinação pública a eles.

A alegação dos Réus, especialmente do Sr. ALTAMIRANDO, é a de que uma 
suposta dificuldade financeira da municipalidade o levou a realizar a tão arriscada operação. 

Ora, tratando-se de circunstância tão extrema, é de imaginar-se que seria 
facilmente comprovada pelo Réu nos autos, o que sequer procurou fazer, limitando-se a fazer 
sustentações genéricas que, para dizer o mínimo, não fazem qualquer sentido em termos de 
gestão  pública,  notadamente  tendo  em  conta  os  princípios  básicos  da  legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
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Ademais, como é certo que houve a apropriação, ainda que devolvessem os 
recursos do próprio bolso não haveria escusa dos réus quanto à improbidade, visto que, à 
exemplo do que ocorre na seara penal com o “furto de uso”, os bens fungíveis, e o dinheiro é 
fungível por excelência, também não podem ser objeto de “apropriação de uso”. 

Conforme  pacífico  na  doutrina  e  na  jurisprudência,  para  o  seu 
reconhecimento, o “furto de uso” exige alguns requisitos: a) a coisa deve ser infungível (logo, 
não se fala em furto de uso na subtração de dinheiro); b) deve existir  a prévia intenção, 
anterior à subtração, de devolução da coisa (o agente deve, anteriormente à subtração, ter o 
interesse em restituir); c) a coisa deve ser espontânea e imediatamente restituída após o uso, 
em sua integralidade e em local no qual seja possível seu titular exercer de imediato seu poder 
de disposição (restituição “in loco et integro”), ao seu possuidor originário3.

É  dizer,  é  possível  que  se  reconheça  que  um  indivíduo  subtraia  um 
eletrodoméstico de outrem, para uso em alguma circunstância, devolvendo-o logo em seguida, 
cometa o denominado “furto de uso”, considerado unanimemente como um indiferente penal. 
Mas isso jamais ocorrerá com o dinheiro, que é consumido imediatamente com o uso. Não 
fosse assim, bastava a devolução do valor para que todo furto que envolvesse dinheiro fosse 
considerado impunível.       

  
O  mesmo  entendimento  é  simetricamente  aplicável  à  improbidade  por 

apropriação de valor em dinheiro, tendo em vista a similitude das circunstâncias.  

Além de tudo isso, no caso em tela, o Réu apropriou-se dos recursos em 
espécie, no dia 26/03/2012, e a devolução só foi completamente efetuada mais de um ano 
depois,  em  julho  de  2013,  e  mesmo  assim  através  de  recursos  do  Município  de 
Gongogi/BA.

Ou seja, a devolução no caso, considerados os requisitos elencados acima, 
não serve nem mesmo para atenuar as sanções impostas ao Réu, visto que realizada com 

3 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Especial. Vol.I. 5. ed. Impetus, 2005.
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recursos de um terceiro (Município) e muito tempo após a subtração.

Verifica-se, pois,  grave dilapidação do patrimônio público, sendo forçoso 
concluir, diante dos elementos apresentados, que o agente público responsável pela gestão dos 
recursos do município, o prefeito ALTAMIRANDO DE JESUS SANTOS apropriou-se de recursos 
públicos  federais  vinculados  a  convênio  celebrado  com  o  FNDE,  no  importe,  em  valores 
históricos, de R$ 100.152,22.

Tal  conduta  se  amolda  ao  tipo  do  art.  9,  caput  e  inciso  XI  da  Lei  de 
Improbidade, sujeitando-os às penas correspondentes.

“  Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento  
ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício  
de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no  
art. 1° desta lei, e notadamente:

(...)

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou  
valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1°  
desta lei.”

Apesar de não ser a destinatária final  da importância, resta cabalmente 
comprovado nos autos que a Ré ILKA contribuiu para a apropriação, subscrevendo os recibos 
de saque (fls. 162/167), incidindo, portanto, na conduta prevista no art. 10, inciso I da LIA, in 
verbis:

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;
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Na condição de tesoureira, fiadora da regularidade no trato dos recursos 
públicos,  era  dever  da  Ré  se  opor  àquelas  operações.  A  condição  hierárquica  a  que  se 
encontrava submetida, embora possa ser considerada como atenuante das sanções a serem 
aplicadas, não isenta a Ré, mormente pois não comprovou, ou sequer alegou, a ocorrência de 
coação, a indução a erro ou qualquer outra ação do prefeito que tenha tornado irresistível ou 
escusável a sua conduta.

Ora, admitir que a Ré tenha acreditado normal que o prefeito tenha saído 
da  agência  bancária  com  mais  de  100.000,00  (cem  mil  reais)  no  bolso,  para  fazer 
“pagamentos  da  prefeitura”,  seria  contrariar  as  regras  mínimas  da  experiência  comum, 
mormente  em  se  tratando  de  tesoureira  do  município  e  pessoa  que  demonstrou,  em 
depoimento, ter conhecimento ao menos das regras elementares de contabilidade pública. 

Saliento,  por  fim,  que  para  efetuar  a  devolução  os  Réus  lesaram,  por 
último,  o  patrimônio  do  Município  de  Gongogi/BA.  Fato  que,  a  despeito  de  não  retirar  a 
competência deste Juízo, pois a lesão originária foi a recursos federais, deve ser avaliado neste 
decisium.

Noto que tanto o MPF quanto o FNDE tiveram acesso aos documentos que 
comprovaram as citadas transferências, mas não apresentaram qualquer impugnação quanto à 
veracidade dos mesmos, embora tenham repisado, com razão, como já exposto, que deles não 
decorre qualquer implicação no tocante à ilicitude da conduta.

Não obstante, para evitar enriquecimento sem causa do ente federal, que, 
mal ou bem, já teve sua perda recomposta, o ressarcimento ao erário, excepcionalmente no 
caso desses autos, deve ser destinado ao ente municipal.

DO BANCO DO BRASIL S.A.

Sobre a os atos ímprobos atribuídos à instituição financeira, BANCO DO 
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BRASIL,  deve-se apurar  se  ela  contribuiu  (através de seus prepostos)  para a  apropriação 
indevida dos recursos públicos e se estava obrigada a agir para evitar esse desfalque.

De fato, nesta Vara Federal tramitam diversas ações civis públicas por ato 
de improbidade administrativa nas quais o expediente – transferência de valores das contas 
vinculadas a programas federais para contas genéricas da municipalidade – foi constatado e o 
resultado é quase sempre a apropriação ou o desvio de finalidade dos recursos públicos.

É que,  ao “caírem” nas contas bancárias da municipalidade os recursos 
tomam destinos que, quase que inevitavelmente, não são os originariamente previstos. Além 
disso,  a fiscalização torna-se inviável,  pois é extremamente complexo distinguir,  dentre os 
diversos  pagamentos  normais  da  municipalidade,  os  que  seriam  vinculados  aos 
programas/convênios federais, dos que constituem desvirtuamento das finalidades inerentes 
aos mesmos, ou, ainda, da apropriação ilícita.

Para  usar  o  exemplo  do  caso  em  tela,  se  a  instituição  financeira  não 
permitisse a transferência para a conta do ente municipal e o subsequente saque dos recursos 
em espécie e o réu, ainda assim, mantivesse o intento de apropriar-se dos recursos, teria que 
fazer  transferência  para  conta  bancária  dele  próprio  ou  de  terceiros,  permitindo, 
consequentemente,  o  rastreio  de  todo  o  caminho  percorrido  pelos  recursos,  a  precisa 
identificação dos beneficiários e a eventual recuperação da importância.

Além disso, sendo os recursos transferidos ao Município com uma finalidade 
pré-fixada  pelo  convênio  firmado  ou  programa  estabelecido  em  lei,  e  constituindo  ilícito 
qualquer desvio nessa finalidade, nada justifica esse “passeio” pelas contas da Municipalidade 
e não a transferência direta aos fornecedores e/ou pessoas responsáveis pelo cumprimento do 
quanto inicialmente estabelecido.

Tendo permitido a transação, não há dúvida de que a instituição financeira 
contribuiu para a apropriação ilícita dos recursos. Resta saber se ela estava obrigada a agir de 
modo contrário.

Sabe-se que é compromisso visceral de toda instituição envolvida com o 
trato do dinheiro público adotar as medidas que estejam ao seu alcance para evitar ou, pelo 
menos,  dificultar  a  malversação  dos  recursos  públicos.  As  instituições  financeiras  onde 
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aportam recursos federais assumem protagonismo no cumprimento desse compromisso, pois é 
indisfarçável o fato de que o dinheiro sai de seus cofres. 

Além disso, ao se dizer completamente “irresponsável” pela fiscalização dos 
recursos, a instituição financeira desconsidera a própria lógica da criação de contas específicas 
a cada programa/convênio do ente federal.

Ora,  não  fosse  necessária  ao  menos  a  sua  colaboração  na  atividade 
fiscalizatória, os recursos poderiam ser depositados em qualquer outra instituição financeira, a 
critério dos convenentes/beneficiários, já que se trata de serviço praticado segundo a livre 
concorrência.

Entretanto, além dessa obrigação genérica, a Ré também possui vinculação 
específica a colaborar no controle finalístico dos recursos públicos federais transferidos a outros 
entes.

Como  decorrência  lógica  dos  princípios  da  administração  pública, 
mormente os da legalidade e da finalidade, a Lei Complementar n. 101/00 é veemente ao 
proibir  que  os  recursos  legalmente  vinculados  e  os  que  forem  objeto  de  transferências 
voluntárias sejam utilizados em finalidade diversa da pactuada, a saber:

Art. 8º (omissis)

Parágrafo único.  Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica 
serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, 
ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

(...)

Art. 25. (omissis)

§ 2º É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da 
pactuada.

E  foi  com  a  finalidade  expressa  de  dar  cumprimento  à  citada  Lei 
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Complementar que o Poder Executivo Federal, no ano de 2007, editou o Decreto de n. 6.170 
que  impõe  às  instituições  financeiras,  nas  operações  com recursos  transferidos  pelo  ente 
federal, a identificação dos destinatários e a obrigatoriedade do depósito em conta bancária, a 
sentir:

Art. 10.  As transferências financeiras para órgãos públicos e entidades públicas e 
privadas, decorrentes da celebração de convênios e contratos de repasse, serão 
feitas  exclusivamente  por  intermédio  de  instituição  financeira  oficial, 
federal ou estadual, que poderá atuar como mandatária da União para execução 
e fiscalização.     

§ 1º Os pagamentos à conta de recursos recebidos da União, previsto no caput,  
estão sujeitos à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de 
depósito em sua conta bancária.

O  mesmo  ocorre  com  relação  às  transferências  legais  (a  exemplo  do 
FUNDEB), mas neste caso a normatização é dada pelo Decreto n.7.507 de 2011:

Art. 2º  Os recursos de que trata este Decreto serão depositados e mantidos em 
conta específica aberta para este fim em instituições financeiras oficiais 
federais. 

§ 1º  A  movimentação  dos  recursos  será  realizada  exclusivamente  por  meio 
eletrônico,  mediante  crédito  em  conta  corrente  de  titularidade  dos 
fornecedores e prestadores de serviços devidamente identificados. 

Diante dos dispositivos transcritos, é cristalino que os Decretos do Poder 
Executivo Federal estão em perfeita consonância com a competência constitucional de dar fiel 
execução às leis (art. 84, inciso IV da CRFB).     

Como já exaustivamente demonstrado neste decisium, faz-se praticamente 
impossível evitar que recursos públicos vinculados sejam utilizados em finalidades diversas se 
as instituições financeiras não colaborarem evitando transferências a contas genéricas e/ou 
saques em espécie. 

Logo, o respeito ao comando contido nos dois Decretos é condição sine qua 
non para a observância do quanto determinado, dentre outros dispositivos legais, nos arts. 8º, 
parágrafo único e 25, §2º da LC n. 101/00. Não resta dúvida, portanto, que o Decreto foi  
editado  nos  estritos  limites  da  competência  atribuída  ao  Poder  Executivo  para  dar  fiel 
cumprimento ao comando legal.
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O BANCO DO BRASIL alega que a obrigação jurídica em questão só poderia 
lhe ser atribuída se houvesse a prévia celebração de um contrato de prestação de serviços com 
a  UNIÃO,  visto  que  a  Portaria  Interministerial  n.  507/2011,  que  regulamenta  a  aplicação 
interna do Decreto n. 6.170/2007, fala que o ente federal “poderá delegar” às instituições 
financeiras a fiscalização e outras atividades relativas aos convênios.   

Alega, também, que o Governo Federal, após recomendação do TCU, criou 
o  Sistema  de  Gestão  de  Convênios  -  SINCOV  com  o  objetivo  de  centralizar  toda  a 
movimentação  financeira  relativa  aos  seus  convênios.  Acrescenta  que  nesse  sistema  as 
movimentações bancárias só seriam permitidas com informações mínimas dos destinatários 
dos recursos, o que atenderia ao objeto da ação. E concluiu dizendo que a deficiência na 
implementação desse sistema não poderia transferir  a responsabilidade de fiscalização dos 
convênios à instituição financeira.

Foi necessário fazer um resumo dos argumentos trazidos pelo BANCO DO 
BRASIL para demonstrar, com o máximo de clareza possível, que eles se desconectam por 
completo do objeto da causa.

Ora, se o Ministério Público pleiteasse e este Juízo entendesse que o banco, 
a partir de agora, fiscalizaria os convênios e repasses federais, estaríamos subvertendo por 
completo as competências atribuídas no texto constitucional,  em especial  a do Tribunal de 
Contas da União. 

Não é disso que se trata! 

A fiscalização dos recursos públicos deve continuar sendo feita pelos órgãos 
constitucionalmente estabelecidos, sem qualquer atropelo, ressalva feita à salutar possibilidade 
de delegação de atos fiscalizatórios, conforme previsto no decreto, ou à fiscalização difusa 
exercida por toda a comunidade.

O banco não é evocado aqui a assumir a fiscalização dos recursos ou a 
prestar contas deles. O que ordenou o Chefe do Executivo, e é requerido pelo parquet nesta 
ação, é que o banco abstenha-se (ou responda por não ter abstido) de permitir transferências 
de  recursos  públicos  estritamente  vinculados,  para  o  ermo  das  contas  genéricas,  ou  dos 
saques em espécie, inviabilizando qualquer tipo de rastreio e, por conseguinte, a fiscalização 
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dos entes responsáveis.

Ou seja,  a  instituição financeira não é  obrigada a fiscalizar,  mas o é a 
colaborar, e para isso não é preciso qualquer convênio ou contrato específico, pois trata-se de 
obrigação decorrente de lei. 

Não  se  exige,  portanto,  que  o  banco  procure  saber  quem  são  os 
fornecedores ou prestadores de serviço, que apure os valores, se a contratação foi regular ou 
não, nada disso. O que se exige, apenas, é que ele, dentro da atividade de caráter público na 
qual foi investido, não celebre transações que sirvam, exclusivamente, para falsear os reais 
destinatários dos recursos públicos ou, ainda, para o desvio de finalidade dos mesmos.         

Assim,  entendo  que  a  possibilidade  de  manejar  recursos  públicos  sem 
qualquer dado que identifique o destinatário e o motivo da movimentação representa omissão 
grave da instituição bancária, enquadrando, tal conduta, no tipo do art. 10, inciso I da LIA, que 
lhe obriga a responder de maneira solidária pelo ressarcimento do dano ao erário.

No que tange às demais sanções previstas para o ato ímprobo em questão, 
a multa civil é a única que se faz compatível com a natureza da instituição financeira, tanto por 
se tratar de pessoa jurídica quanto por se tratar de entidade da administração indireta. 

Além de compatível, a sanção mostra-se concretamente necessária, visto 
seu aspecto sancionatório, levando-a a repensar o procedimento a ser adotado nas operações 
futuras.

DOS DANOS MORAIS COLETIVOS

Pleiteou  ainda  o  MPF  a  condenação  do  demandado  em  danos  morais 
coletivos,  em  razão  da  conduta  ímproba  ter  ofendido  patrimônio  de  toda  a  coletividade, 
colocando em total descrédito a administração pública local.

Quanto  aos  danos  morais  pleiteados,  de  fato  é  possível,  em tese,  sua 
reparação, quando apurados atos de improbidade que infrinjam a moralidade administrativa, 
haja vista o reflexo negativo gerado pela conduta ímproba no prestígio do órgão público frente 
aos seus cidadãos.
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Entretanto, a instrução probatória realizada nos presentes autos não foi 
direcionada para a efetiva demonstração dos eventuais reflexos da conduta do Requerido na 
opinião pública local. 

Além disso,  não restou comprovado a efetiva demonstração de ofensas 
concretas aos valores maiores ou ao sentimento da coletividade ou aos interesses de seus 
membros,  mas  apenas  se  argumentou  de  forma  genérica  sobre  eventual  prejuízo  social 
presumido, sem a necessária contrapartida probatória.

É válido transcrever aqui as palavras do Ministro Massami Uyeda acerca do 
dano moral coletivo:

“(...) nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade.  
Nessa medida, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e  
desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para produzir  
verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social  e alterações relevantes na ordem 
extrapatrimonial coletiva. (...)4”

Nesse  sentido  vem  decidindo  veementemente  nossos  Tribunais,  senão 
vejamos:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  DECRETAÇÃO  DE 
INDISPONIBILIDADE DE BENS. DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE. ANÁLISE 
DO CASO CONCRETO. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA EXISTÊNCIA DO DANO 
MORAL.  AUSÊNCIA.  1.  Trata-se  de  ação  civil  pública  por  ato  de  improbidade 
administrativa  ajuizada  pela  União  Federal,  a  qual  alega  a  existência  de 
irregularidades  no  processo  licitatório  levado  a  efeito  pela  Municipalidade  de 
Cananéia,  para  a  aquisição  de  veículos  (ambulâncias),  utilizando  verba  que 
repassou em decorrência de convênio celebrado entre as duas entidades de direito 
público. Posteriormente, o Ministério Público Federal requereu o ingresso no feito na 
qualidade de litisconsorte da autora e reiterou o pleito liminar de indisponibilidade 
dos bens dos  agravados,  bem como postulou o ressarcimento integral  do  dano 
moral coletivo a ser arbitrado em montante não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil 
reais).  2.  É  de  se  observar  que  a  doutrina  mais  abalizada  assim  como  a 
jurisprudência  admitem  o  ressarcimento  de  dano  moral  causado  por  ato  de 
improbidade  do  agente  público.  3.  Entretanto,  não  é  todo  e  qualquer  ato  de 

4 Resp. 1.221.756. RJ 2010.0197076-6, Relator: Ministro Massami Uyeda, Data de Julgamento: 10/02/2012, TERCEIRA TURMA.
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improbidade que causa dano moral à coletividade. A identificação do dano moral 
demanda  análise  do  conjunto  probatório  constante  dos  autos,  devendo  ser 
consideradas  as  circunstâncias  que  envolvem cada  caso  concreto.  De  qualquer 
forma,  não  basta  somente  a  ocorrência  do  suposto  ato  ímprobo,  faz-se 
necessário que tal ato cause evidente e significativa repercussão no meio 
social, não bastando meras presunções ou mesmo a simples insatisfação 
da coletividade com a atividade administrativa. 4. No caso vertente, prima 
facie,  não  há  indícios  da  existência  de  dano  moral  efetivamente  causado  à 
coletividade, em razão das condutas imputadas aos agravados. Na espécie, não se 
vislumbra a presença de elementos suficientes e hábeis que induzam à conclusão 
de que caracterizado o dano moral de proporções coletivas. 5. Precedentes do E. 
STJ. 6. Agravo de instrumento improvido e pedido de reconsideração prejudicado. 
(AI 00021103520094030000, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, 
TRF3  -  SEXTA  TURMA,  e-DJF3  Judicial  1  DATA:26/01/2010  PÁGINA:  546 
..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Consideradas  essas  circunstâncias,  não  restou  caracterizada  a  ofensa  à 
esfera  jurídica  coletiva  por  ato  imputada  ao  réu,  razão  pela  qual  descabe  a  reparação 
pleiteada.

DAS SANÇÕES 

Quanto à aplicação da sanção,  a jurisprudência do Superior  Tribunal de 
Justiça inclina-se no sentido de sua fixação e dosagem segundo a natureza, a gravidade e as 
consequências da infração5, com observância da lesividade e reprovabilidade da conduta do 
agente, do elemento volitivo e da consecução do interesse público. Posiciona-se, ainda, no 
sentido de individualização da sanção6 em relação a cada réu, inclusive sob os princípios do 
direito penal7. Como consequência, as sanções não têm de ser aplicadas, obrigatoriamente, de 
forma cumulativa,  cabendo ao  magistrado  a sua dosimetria,  aliás,  como deixa entrever  o 
parágrafo único do artigo 12 da Lei nº 8.429/928.

Nestes termos, o magistrado deve verificar dentre as sanções previstas as 

5 REsp 513.576/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 03.11.2005, DJ 06.03.2006 p. 164.
6 REsp 664.856/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06.04.2006, DJ 02.05.2006 p. 253.
7 REsp 513.576/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 03.11.2005, DJ 06.03.2006 p. 164.
8 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.
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mais  adequadas  para  reprimir  o  ato  ímprobo,  não  se  impondo  que  sejam  todas 
cumulativamente fixadas:

“ADMINISTRATIVO.  LEI  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PRINCÍPIO  DA 
PROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA APLICAÇÃO DAS 
PENALIDADES. (...).

1. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Estadual em face de ex-prefeito, por 
ato  de  improbidade  administrativa,  causador  de  lesão  ao  erário  público  e 
atentatório dos princípios da Administração Pública, consubstanciado na permissão 
a particulares de uso de bens imóveis públicos, sem permissão legal, enquanto do 
exercício do cargo eletivo. 

2. As sanções do art. 12, da Lei n. 8.429/92 não são necessariamente cumulativas, 
cabendo ao magistrado a sua dosimetria; aliás, como deixa entrever o parágrafo 
único do mesmo dispositivo. 

3. O espectro sancionatório da lei  induz interpretação que deve conduzir  à 
dosimetria relacionada à exemplariedade e à correlação da sanção, critérios que 
compõem a razoabilidade da punição, sempre prestigiada pela jurisprudência do E. 
STJ.  (...)”.  (STJ,  Primeira  Turma,  Ministro  Luiz  Fux,  REsp  631301/RS,  DJ 
25/09/2006, p. 234).

Faremos, a seguir, a individualização das penas a serem aplicadas a cada 
Réu, em face das condutas apreciadas em epígrafe.

a) Do ex-prefeito ALTAMIRANDO DE JESUS SANTOS

Na qualidade de Gestor Público Municipal e responsável pela destinação dos 
recursos públicos transferidos à municipalidade, o Réu apropriou-se diretamente de recursos 
públicos,  incidindo  na  conduta  ímproba  dos  art.  9º,  inciso  XI  da  Lei  de  Improbidade 
Administrativa.

As penas de suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com 
o Poder Público  ou receber  benefícios ou incentivos fiscais  ou creditícios  guardam estreita 
correlação com as infrações praticadas.
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Diante da gravidade da conduta, envolvendo vultosa quantia sacada em 
espécie, demonstrando total desprezo pela coisa pública, entendo que a pena de suspensão 
dos direitos políticos deve ser fixada no máximo legal de 10 (dez) anos.

O ressarcimento ao erário deve ocorrer em relação ao valor indevidamente 
apropriado, no montante, em valores históricos de R$ 100.152,22.

A  multa  civil  não  possui  caráter  indenizatório,  mas  sim  sancionatório, 
devendo guardar relação com o grau de culpa demonstrado pelo agente, o qual, conforme já 
demonstrado, foi excessivamente grave, impondo a fixação da penalidade no máximo legal de 
três vezes o valor do acréscimo patrimonial ilícito. 

No caso vertente, não há notícia nos autos de que o Réu ocupe atualmente 
função pública. Contudo, como já demonstrou não possuir o cuidado necessário com recursos 
públicos, é adequada a condenação a perda de eventual função pública que exerça. 

b) Da tesoureira ILKA JULIANA GUALBERTO NASCIMENTO 

Concorreu,  deliberadamente,  para  que  ex-prefeito  se  apropriasse  de 
recursos públicos, donde se conclui pela prática do ato ímprobo previsto nos art. 10, inciso I da 
Lei de Improbidade Administrativa.

O ressarcimento deve ocorrer em relação ao valor do dano causado ao 
erário, no montante, em valores históricos de R$ 100.152,22.

As penas de suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com 
o Poder Público  ou receber  benefícios ou incentivos fiscais  ou creditícios  guardam estreita 
correlação com as infrações praticadas.

A  multa  civil  não  possui  caráter  indenizatório,  mas  sim  sancionatório, 
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devendo guardar  relação  com o grau de  culpa  demonstrado  pelo  agente,  o  qual,  embora 
grave, deve ser fixado em patamar inferior ao que foi arbitrado para o primeiro Réu, tendo em 
conta este ocupava cargo de hierarquia inferior na municipalidade, sujeito, pois, às ingerências 
e determinações daquele que detinha o mais alto escalão do executivo municipal. Entendo 
suficiente, portanto, a multa civil no patamar de uma vez o valor do dano.

Não há notícia nos autos de que a Ré ocupe atualmente função pública. 
Contudo,  como já demonstrou não possuir  o  cuidado necessário  com recursos públicos,  é 
adequada à condenação a perda de função pública que porventura exerçam. 

c) BANCO DO BRASIL

Concorreu,  deliberadamente,  para  que  ex-prefeito  se  apropriasse  de 
recursos públicos, donde se conclui pela prática do ato ímprobo previsto nos art. 10, inciso I da 
Lei de Improbidade Administrativa.

O ressarcimento deve ocorrer em relação ao valor do dano causado ao 
erário, no montante, em valores históricos de R$ 100.152,22.

Quanto à multa civil, a despeito do menor envolvimento menor do banco 
com  os  demais  réus,  tenho  que  a  apropriação  só  se  tornou  possível  a  partir  de  sua 
intervenção,  tendo ele  incorrido em culpa  grave,  além de que,  pelo  seu elevado porte,  a 
fixação de valores pequenos não cumprirá a função preventiva especial inerente a esta sanção. 
Sopesando todos esses fatores, entendo que a multa civil deve ser fixada no importe de uma 
vez o valor do dano.  

DISPOSITIVO
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Ante o exposto,  nos termos da fundamentação em epígrafe,  rejeito as 
preliminares  arguidas,  assim  como  a  prejudicial  de  prescrição,  e  quanto  ao  mérito 
propriamente  dito,  JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a  pretensão  autoral  para,  nos 
termos do art. 12, I, da Lei nº 8.429/92: 

1) condenar o Réu ALTAMIRANDO DE JESUS SANTOS: 

1.1)  a  ressarcir  ao  Município  de  Gongogi/BA  a  importância  de  R$ 
100.152,22, referente ao valor apropriado indevidamente;

1.2) ao pagamento de multa civil no montante de R$ 300.456,66;

1.3)  à  suspensão  dos  direitos  políticos  por  10 (dez)  anos,  a  contar  do 
trânsito em julgado (art. 20 da Lei nº 8.429/92); 

1.4) à proibição de contratar  com o Poder  Público  e receber  benefícios 
creditícios ou fiscais pelo prazo de 10 (dez) anos; 

1.5) à perda do cargo público que eventualmente ocupe. 

2) condenar a Ré ILKA JULIANA GUALBERTO NASCIMENTO:

 

2.1) a ressarcir ao Município de Gongogi/BA, solidariamente com os demais 
Réus, a importância de  R$ 100.152,22, referente ao valor do dano ao 
erário;

2.2) ao pagamento de multa civil no montante de R$ 100.152,22;

2.3) à suspensão dos direitos políticos por  06 (seis)  anos,  a  contar  do 
trânsito em julgado (art. 20 da Lei nº 8.429/92); e

2.4) à proibição de contratar  com o Poder  Público  e receber  benefícios 
creditícios ou fiscais pelo prazo de 08 (oito) anos; 

2.5) à perda do cargo público que eventualmente ocupe. 
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3) condenar o BANCO DO BRASIL S.A.:

 

3.1) a ressarcir ao Município de Gongogi/BA, solidariamente com os demais 
Réus, a importância de  R$ 100.152,22, referente ao valor do dano ao 
erário;

3.2) ao pagamento de multa civil no montante de R$ 100.152,22;

Não obstante,  JULGO IMPROCEDENTE o  pedido de fixação dos danos 
morais coletivos.

Nestes termos, resolvo o mérito da demanda, conforme preconizado no art. 
487, inciso I do Novo CPC.

Sobre os valores das condenações, incidem a correção monetária e os juros 
legais partir de cada evento danoso, calculados na forma do Manual de Cálculos da Justiça 
Federal, bem como dos termos das Súmulas nº 439 e 5410 do STJ.

Condeno  os  réus,  também,  ao  pagamento  das  custas  processuais,  à 
proporção de um terço para cada um, ficando entretanto, a exigibilidade suspensa em relação 
à Ré ILKA, tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida.  

Sem condenação em honorários advocatícios, ante a obediência necessária 
ao princípio da isonomia11.

9 “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”
10 “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
11 “É firme a jurisprudência da Primeira Seção no sentido de que, por critério de simetria, não cabe a condenação da parte vencida em ação civil  
pública  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios.”  (REsp  1346571/PR,  Rel.  Ministra  ELIANA CALMON,  SEGUNDA TURMA, julgado  em 
05/09/2013, DJe 17/09/2013)
“Este Tribunal Superior, por força do art. 5o., LXXIII e LXXXVII da Constituição Federal e do art. 18 da Lei 7.347/85, tem aplicado a isenção da  
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Após a certificação do trânsito em julgado:

a) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, acerca da suspensão 
dos direitos políticos dos réus;

b) diligencie o registro da condenação junto ao cadastro próprio do CNJ;

c) intime-se a parte autora para execução do julgado. Em caso de inércia e 
não sendo ele o autor da Ação, intime-se o MPF (art. 15 da Lei n. 7.347/85).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Jequié, 17 de Outubro de 2016.

Documento assinado digitalmente
KARINE COSTA CARLOS RHEM DA SILVA

Juíza Federal

Recebi  os  autos,  nesta  data,  para 
cumprimento.
Jequié/BA, ____/____/2016.

sucumbência  tanto  na  Ação  Civil  Pública  como  na  Ação  de  Improbidade  Administrativa.  Precedente:  REsp.  577.804/RS,  Rel.  Min.  TEORI 
ZAVASCKI,  DJU  14.02.2006).”  (REsp  1255664/MG,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA FILHO,  PRIMEIRA TURMA,  julgado  em 
24/09/2013, DJe 07/02/2014)
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