
EXCELENTÍSSIMA  SENHORA  JUÍZA  FEDERAL  DA  9ª  VARA  DA  SEÇÃO
JUDICIÁRIA DE SERGIPE – SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PROPRIÁ

Procedimento Preparatório 1.35.003.000122/2020-57

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelo  Procurador  da  República
signatário, no uso de suas atribuições institucionais, com fulcro no art. 129, III, da Constituição
Federal, no art. 6º, VII, “c”, da Lei Complementar 75/1993, no art. 1º, II, da Lei 7.347/1985, na Lei
8.078/1990 e com base no Inquérito Civil anexo, vem, à presença de Vossa Excelência, propor

AÇÃO CIVIL PÚBLICA1

com pedido de tutela de urgência

Contra

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ/SE, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede na Praça da Matriz,467 - Centro - Japoatã/SE – (79)3348-1030; e

UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, que poderá ser citada na pessoa
de seu representante legal, o procurador-chefe da União, com endereço na av. Beira Mar, 53, 13 de
Julho, Aracaju/SE, CEP:49020-010, (79) 3301-7200, endereço eletrônico: pu.se@agu.gov.br;

pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

1 Petição inicial elaborada com base em modelo da Procuradoria da República em Pernambuco.

Rua José Carvalho Pinto, nº 280. Edifício Aracaju Boulevard. Bairro Jardins. Aracaju/SE. CEP: 49.026-150
Telefone: (79) 3301-3700 – www..mpf.mp.br/se

1/15



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALMINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PROPRIÁ/SEPROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PROPRIÁ/SE

1 – DO OBJETO DA DEMANDA

Trata-se de ação civil pública destinada a obter tutela jurisdicional apta a garantir que
os  demandados  promover  o  regular  cumprimento  da  Lei  de  Acesso  à  Informação  (Lei
12.527/2011),  da  Lei  de  Regime  Especial  da  Covid-19  (Lei  3.979/2020)  e  dos  princípios
constitucionais  da  legalidade,  moralidade  e  publicidade  no  âmbito  das  despesas  efetuadas  pelo
MUNICÍPIO  DE  JAPOATÃ/SE no  enfrentamento  da  pandemia  decorrente  do  novo
coronavírus, em especial na aplicação dos vultosos recursos oriundos do Sistema Único de Saúde –
SUS.

Ademais, visa a presente demanda condenar a  UNIÃO em obrigação de fazer no
sentido de fiscalizar o correto emprego dos recursos federais repassados à municipalidade para o
enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus (Covid-19).

2 – DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a situação de
pandemia  da  Covid-19,  doença  causada  pelo  novo  coronavírus  (Sars-Cov-2).  Para  tanto,  a
organização internacional considerou os números de casos,  de mortes e de países afetados pela
doença infectocontagiosa.

Nessa esteira, foi editada, no Brasil, a Lei Federal 13.979, de 06 de fevereiro de 2020,
que estabeleceu medidas para o enfrentamento da chamada “emergência de saúde pública de importância
internacional”  decorrente  do  novo  coronavírus  (Covid-19).  Referido  diploma  normativo  trouxe,
dentre  outros,  critérios  para  a  aquisição  de  bens  e  contratação  de  serviços  no  contexto  de
enfrentamento da pandemia, bem como a obrigatoriedade de transparência ativa das contratações
realizadas com fundamento do estado de emergência da Covid-19.

Nesse  contexto,  os  entes  federativos  passaram  a  praticar  atos  administrativos
baseados no estado de emergência em saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, com a
utilização de vultosos valores recebidos da UNIÃO.

Diante desse cenário fático, foi autuada a Notícia de Fato nº 1.35.003.000091/2020-
34, na Procuradoria da República no Município de Propriá, a partir de documentação extraída da
Notícia  de  Fato  1.35.000.000473/2020-98  (posteriormente  convertida  em  inquérito  civil),  que
tramitou na Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão – PRDC e que tinha o objetivo de
verificar a garantia de transparência de ações e serviços de saúde no enfrentamento da pandemia da
Covid-19. 

No bojo do procedimento que tramitou na PRDC, a partir de fiscalização elaborada
pela Controladoria Regional da União em Sergipe, expediu-se a Recomendação 12/2020 (p. 25-312)
ao Estado de Sergipe e a todos os municípios sergipanos, para que fossem cumpridas as seguintes
medidas:

1)  Disponibilizem,  em  sítio  eletrônico  destinado  à  transparência  dos  gastos
públicos,  em tempo real  e  de forma fidedigna (sem omissões),  através de link
específico sobre  o COVID-19 (cf.  art.  4º,  §2º,  da Lei  nº 13.979/20),  todas as
contratações e aquisições realizadas para o enfrentamento da pandemia de Covid-
19, abrangendo as informações exigidas pelo art. 4º, §2º, da Lei 13.979/2020, pelo
art. 8º, § 3º, da Lei 12.527/2011 e pelos arts. 48 e 48-A da Lei Complementar nº

2 Toda a numeração referida nesta petição inicial corresponde à dos autos do procedimento preparatório em epígrafe,
salvo ressalva expressa.
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101/2000  (Lei  de  Responsabilidade  Fiscal),  relativas  aos  gastos  públicos  que
tenham por objetivo as ações de prevenção e combate ao coronavírus (inclusive
inserindo  os  gastos  já  realizados),  dentre  as  quais  informações  e  documentos
atinentes às licitações, dispensas de licitações, contratações e aquisições realizadas
para  o  combate  à  pandemia,  com  dados  mínimos  como  os  nomes  dos
contratados, os números de suas inscrições no CNPJ, os prazos contratuais, os
objetos  e  quantidades  contratados,  os  valores  individualizados  contratados,  os
números  dos  respectivos  processos  de  contratação  ou  aquisição  e  a  fonte  do
custeio (federal, estadual e municipal) e, em especial:
a)  A justificativa  da  escolha  do fornecedor  e  do preço aplicado nos  casos  de
contratação por dispensa ou inexigibilidade (detalhamento dos itens do art. 26, da
Lei 8.666/93) ou a pesquisa de preço caso tenha havido o processo de licitação; b)
A íntegra dos contratos; c) Os documentos de empenho, liquidação e pagamento
decorrentes  dos  contratos;  d)  Alimente  na  íntegra  os  procedimentos
administrativos de cada contratação no prazo de até 05 (cinco) dias; e) Priorize
imediatamente nas estimativas de preços de contratação as alíneas iniciais do art.
4ºE, § 1º,  VI,  da Lei 13.979/2020,  uma vez que,  segundo a jurisprudência do
Tribunal  de  Contas  da  União,  na  elaboração  do  orçamento  estimativo  de
contratações,  devem  ser  priorizadas  consultas  ao  Portal  de  Compras
Governamentais e contratações similares de outros entes públicos, em detrimento
de  pesquisas  com  fornecedores,  cuja  adoção  deve  ser  tida  como  prática
subsidiária, apenas quando as modalidades previstas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”
restarem infrutíferas, fato que deverá ser devidamente atestado no procedimento
administrativo; f) Crie programa ou ação orçamentária específica para as despesas
relacionadas ao COVID-19, o que não apenas facilitará a gestão e a transparência
dos recursos como sua futura prestação de contas.

2)  consolide,  no  mesmo  sítio  eletrônico,  todas  as  ações  concretas  adotadas,
destinadas ao combate ao COVID-19. Estas informações deverão ser redigidas
em linguagem acessível,  com o objetivo de informar a população do Estado a
respeito  das  ações  e  medidas  adotadas  pelos  poderes  públicos  estadual  e
municipais; e

3)  consolide,  no  mesmo  sítio  eletrônico,  todas  as  manifestações  de  natureza
técnica emitidas por seus órgãos e entidades de saúde (inclusive Notas Técnicas,
Boletins  Epidemiológicos,  Protocolos  etc),  que digam respeito às  providências
adotadas ao enfrentamento da COVID-19.

Ainda no procedimento que tramitou na PRDC, certificou-se que alguns municípios
deixaram de apresentar resposta à recomendação e que outros não haviam acatado integralmente os
referidos termos (confiram-se as Certidões 409/2020 e 410/2020 – p. 18-23).

Remetida  a  documentação  à  PRM  Propriá  e  autuada  a  Notícia  de  Fato
1.35.003.000091/2020-34,  solicitou-se  à  Coordenação  do  Fórum  de  Combate  à  Corrupção  de
Sergipe – FOCCO/SE cópia, em meio digital, dos papéis de trabalho/relatório de avaliação dos
portais da transparência dos municípios sergipanos relativamente à aplicação de recursos públicos
destinados ao combate ao novo coronavírus.
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Em resposta, a Coordenação do FOCCO/SE encaminhou documentação referente à
consulta realizada nas páginas virtuais das Prefeituras do interior do Estado de Sergipe, realizada nos
dias 03 e 08 de julho de 2020, com o objetivo de verificar a transparência relativa aos gastos públicos
com a Covid-19.

A certidão de etiqueta PRM-PRP-SE-00001508/2020 – p. 35-43, elaborada com base
na documentação juntada pelo FOCCO/SE, consolidou as informações atinentes aos municípios de
atribuição da PRM Propriá.

Procedeu-se  ao  desmembramento  da  Notícia  de  Fato  1.35.003.000091/2020-34,
tendo sido instaurado o procedimento preparatório em epígrafe (1.35.003.000122/2020-57),  que
acompanha  esta  petição  inicial,  a  fim  de  tratar  especificamente  do  MUNICÍPIO  DE
JAPOATÃ/SE. Em relação à citada municipalidade, foi constatada a seguinte situação:

“JAPOATÃ (P. 203-209):
NÃO há processos licitatórios específicos para o combate à COVID-19;
NÃO há dispensa e inexigibilidade divulgada;
NÃO são divulgados os contratos direcionados às contratações do COVID-19;
As NOTAS DE EMPENHO e de PAGAMENTO de contratações do COVID-
19 NÃO são divulgadas”.

Vale consignar que o MUNICÍPIO DE JAPOATÃ/SE não apresentou resposta
à recomendação expedida pelo MPF, conforme consigna a certidão de p. 21-23.

Com efeito, diante do insucesso na tentativa de resolução da problemática no âmbito
extrajudicial,  torna-se necessária a propositura da presente ação civil  pública, com o objetivo de
obter tutela jurisdicional apta a condenar o MUNICÍPIO DE JAPOATÃ/SE à obrigação de fazer
consistente  na  plena  aplicação  das  Leis  12.527/2011  e  13.979/2020,  a  fim  de  salvaguardar  os
princípios constitucionais da publicidade e da moralidade administrativa.

3  –    DAS  VIOLAÇÕES  À  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL,  À  LEI  DE  ACESSO  À
INFORMAÇÃO, À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, À LEI 13.979/2020 E AOS
PRINCÍPIOS  DA  PUBLICIDADE  E  DA  MORALIDADE  ADMINISTRATIVA  PELO
MUNICÍPIO DE   JAPOATÃ  /SE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-
19

A Constituição da República, em seu art.  5º,  XXXIII,  assegura a todo cidadão  o
direito de obter informações de interesse coletivo ou geral dos órgãos públicos. Já no caput do art.
37, a Constituição enfatiza que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá, dentre outros, os princípios da
legalidade, publicidade e da moralidade administrativa.

O §3º do citado art.  37 prevê que a lei disciplinará as formas de participação do
usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente o acesso dos usuários a
registros administrativos e a informações sobre atos de governo (inciso II).

Nessa  trilha,  a  Lei  12.527/2011  (Lei  de  Acesso  à  Informação  –  LAI)  criou
mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa física ou jurídica, sem necessidade de apresentar
motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos públicos e entidades governamentais.
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O  diploma  legislativo  ora  em  análise  traz,  em  seu  bojo,  elementos  mínimos
obrigatórios  de  transparência,  que  devem  ser  obedecidos  pelos  órgãos  e  entidades  públicas.
Confiram-se os seguintes dispositivos:

“Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e
procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:
I – gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e
sua divulgação; (…)

Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os
direitos de obter:
I – orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como
sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada;
II  –  informação  contida  em  registros  ou  documentos,  produzidos  ou
acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos
públicos;
III – informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada
decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse
vínculo já tenha cessado;
IV – informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;
V – informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as
relativas à sua política, organização e serviços;
VI – informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de
recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e (…)

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de
requerimentos,  a  divulgação  em  local  de  fácil  acesso,  no  âmbito  de  suas
competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas
ou custodiadas.
§1º  Na  divulgação  das  informações  a  que  se  refere  o  caput,  deverão
constar, no mínimo:
I – registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das
respectivas unidades e horários de atendimento ao público;
II  –  registros  de  quaisquer  repasses  ou  transferências  de  recursos
financeiros;
III – registros das despesas;
IV – informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os
respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;
V – dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e
obras de órgãos e entidades; e
VI – respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. […] (Grifo nosso).

De seu turno, a Lei 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, fez
considerações específicas quanto aos procedimentos licitatórios. Nessa medida, disciplinou, em seu
art.  4º,  a  dispensa de licitação para a  aquisição ou a contratação de bens,  serviços,  inclusive  de
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engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
novo Coronavírus. Confira-se:

Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição ou contratação de bens, serviços,
inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional de que trata esta Lei. (Redação dada
pela Lei nº 14.035, de 2020)
§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e
aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus.

O art. 4º-A complementa que a aquisição ou contratação de bens e serviços de que
trata o art. 4º da lei não se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize
pelas plenas condições de uso e de funcionamento do objeto contratado.

Ainda no tocante à dispensa de licitação, o §2º do art. 4º da Lei 13.979/2020, desde a
sua primeira redação, previa que “Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão
imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que
couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do
contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo
de contratação ou aquisição”.

Posteriormente,  referido  §2º  sofreu  alterações  e  acréscimos  promovidos  pela  Lei
14.035/2020 (vigente desde 12.08.2020), passando a conter a seguinte redação:

Art. 4º […]
§2º  Todas  as  aquisições  ou contratações  realizadas  com base nesta  Lei
serão disponibilizadas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado
da realização do ato, em site oficial específico na internet, observados, no
que couber, os requisitos previstos no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18
de  novembro  de  2011, com  o  nome  do  contratado,  o  número  de  sua
inscrição na Secretaria da Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o
valor  e  o  respectivo  processo  de  aquisição  ou  contratação,  além  das
seguintes informações: (Redação dada pela Lei nº 14.035, de 2020)
I – o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato;
(Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
II – a discriminação do bem adquirido ou do serviço contratado e o local  de
entrega ou de prestação; (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
III – o valor global do contrato, as parcelas do objeto, os montantes pagos e o
saldo disponível ou bloqueado, caso exista; (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
IV – as informações sobre eventuais aditivos contratuais;  (Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)
V – a quantidade entregue em cada unidade da Federação durante a execução do
contrato, nas contratações de bens e serviços. (Incluído pela Lei nº 14.035, de
2020)
§ 3º Na situação excepcional de, comprovadamente, haver uma única fornecedora
do  bem  ou  prestadora  do  serviço,  será  possível  a  sua  contratação,
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independentemente da existência de sanção de impedimento ou de suspensão de
contratar com o poder público. (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
§ 3º-A. No caso de que trata o § 3º deste artigo, é obrigatória a prestação de
garantia nas modalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993,  que  não  poderá  exceder  a  10% (dez  por  cento)  do  valor  do  contrato.
(Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

O citado §3º, do art. 8º, da Lei 12.527/2011 assim dispõe:

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de
requerimentos,  a  divulgação  em  local  de  fácil  acesso,  no  âmbito  de  suas
competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas
ou custodiadas. 
[…]
§ 2º  Para  cumprimento  do disposto  no caput,  os  órgãos  e  entidades  públicas
deverão  utilizar  todos  os  meios  e  instrumentos  legítimos  de  que  dispuserem,
sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores
(internet).
§ 3º Os sítios de que trata o § 2º deverão, na forma de regulamento, atender, entre
outros, aos seguintes requisitos:
I – conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação
de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;
II  –  possibilitar  a  gravação  de  relatórios  em  diversos  formatos  eletrônicos,
inclusive  abertos  e  não proprietários,  tais  como planilhas  e  texto,  de  modo a
facilitar a análise das informações;
III  –  possibilitar  o  acesso  automatizado  por  sistemas  externos  em  formatos
abertos, estruturados e legíveis por máquina;
IV – divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;
V – garantir  a  autenticidade  e  a  integridade  das  informações  disponíveis  para
acesso;
VI – manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;
VII – indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por
via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e
VIII – adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo
para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei nº 10.098, de 19 de
dezembro de 2000, e do art. 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008.

Igualmente, saliente-se que a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF), em seus artigos 48 e 49, também fixa normas que visam garantir a
transparência da gestão fiscal. A alteração introduzida por meio da Lei Complementar 131, de 27 de
maio de 2009,  estabeleceu,  como instrumentos  garantidores  da  transparência  da  gestão fiscal,  a
“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”, e a “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, parágrafo único, inciso II e III).

  

7/15

7/15



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALMINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PROPRIÁ/SEPROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PROPRIÁ/SE

A aclarar ainda mais a matéria, a Lei Complementar 131/2009 também acrescentou à
LRF  o  art.  48-A,  que  estabelece  em  seus  incisos  I  e  II  que  a  disponibilização  de  acesso  a
informações, em cumprimento ao disposto no art. 48, parágrafo único, inciso II, deve contemplar:

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada
ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos,
orçamentos  e  leis  de  diretrizes  orçamentárias;  as  prestações  de  contas  e  o
respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.
§ 1º A transparência será assegurada também mediante: (Redação dada pela Lei
Complementar nº 156, de 2016)
I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os
processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e
orçamentos; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).
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;(Redação  dada  pela  Lei
Complementar nº 156, de 2016) […]

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: (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).
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  beneficiada  do
pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; (Incluído
pela Lei Complementar nº 131, de 2009).
II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades
gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. […]

Observa-se, portanto, que “o modelo político-jurídico, plasmado na nova ordem constitucional,
rejeita o poder que oculta e o poder que se oculta”  (STF, RHD n. 22/DF, Rel. Min. Celso de Mello). Além
disso,  a  “consagração constitucional  de publicidade e  transparência corresponde  a obrigatoriedade do Estado em
fornecer  as  informações  solicitadas,  sob  pena  de  responsabilização  política,  civil  e  criminal,  salvo  nas  hipóteses
constitucionais de sigilo” (STF, MC na ADI n. 6.351, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

Em  recente  julgado,  o  Supremo  Tribunal  Federal  reconheceu  o  princípio  da
publicidade como preceito fundamental insculpido pela Constituição da República:

“(…)  O  Princípio  de  Publicidade  dos  Atos  da  Administração  Pública
caracteriza-se  como  preceito  fundamental  para  fins  de  cabimento  de
Arguição  de  Descumprimento  de  Preceito  Fundamental.  O  Estado
Democrático de Direito instaurado pela Constituição de 1988 estabeleceu,
como  regra,  a  publicidade  das  informações  referentes  às  despesas
públicas, prescrevendo o sigilo como exceção, apenas quando imprescindível
à segurança da sociedade e do Estado. Quanto maior for o sigilo, mais completas
devem ser as  justificativas para que,  em nome da proteção da sociedade e do
Estado, tais movimentações se realizem. Os tratados internacionais e a própria
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Constituição Federal convergem no sentido de se reconhecer não apenas a ampla
liberdade de acesso às informações públicas, corolário, como visto, do direito à
liberdade de expressão, mas também a possibilidade de restringir o acesso, desde
de que (i) haja previsão legal; (ii) destine-se a proteger a intimidade e a segurança
nacional; e (iii) seja necessária e proporcional. O art. 86 do Decreto-lei 200/1967,
embora veiculado em norma jurídica, não foi recepcionado pela Constituição da
República na medida em que é insuficiente para amparar a restrição ao direito de
acesso à informação.” (ADPF 129, rel. min. Edson Fachin, j. 5-11-2019, P, DJE de
9-12-2019).

A publicidade e a transparência dos atos dos gestores têm repercussão ainda mais
peculiar em face do tratamento de recursos oriundos do Sistema Único de Saúde. Isso porque um
dos  princípios  que  regem  o  SUS  é  a  participação  da  comunidade,  conforme  art.  198,  III,  da
Constituição Federal3; o art. 7º, VI e VIII, da Lei 8.080/904, e a Lei 8.142/90, sendo certo que à
população deve ser garantido o direito de auxiliar na formulação de politicas públicas de saúde, bem
como ter plenas condições para fiscalizar o serviço que vem sendo prestado.

Apesar da vasta disciplina legal do tema, o MUNICÍPIO DE JAPOATÃ/SE não
cumpriu  integralmente  as  disposições  acima  elencadas,  tendo  a  Coordenação  do  FOCCO/SE
constatado que aquela municipalidade incorreu nas seguintes situações (informação consolidada pela
certidão de p. 35-43):

“NÃO há processos licitatórios específicos para o combate à COVID-19;
NÃO há dispensa e inexigibilidade divulgada;
NÃO são divulgados os contratos direcionados às contratações do COVID-19;
As NOTAS DE EMPENHO e de PAGAMENTO de contratações do COVID-
19 NÃO são divulgadas”.

Sobre os ilícitos constatados, não pode o MUNICÍPIO DE JAPOATÃ/SE alegar
a hipótese  de desconhecimento dos fatos,  especialmente  diante  da expedição da  Recomendação
12/2020 (p. 25-31), contendo as medidas que a municipalidade deveria adotar, a fim de garantir a
transparência da aplicação dos recursos federais repassados para o enfrentamento da pandemia da
Covid-19. Apesar disso, a municipalidade  não apresentou resposta à recomendação expedida
pelo MPF, conforme consigna a certidão de p. 21-23. 

A  despesa  obscura  de  recursos  públicos,  especialmente  daqueles  destinados  aos
valores mais “caros” de uma sociedade – como os destinados ao campo da saúde dos cidadãos no
contexto de uma pandemia –, viola os princípios constitucionais da publicidade e da moralidade
administrativa, configurando, em tese, a prática de ato de improbidade administrativa previsto no art.
11 da Lei 8.429/1992. Além disso, evidencia a necessidade de adoção de medidas urgentes, por parte
dos  órgãos  de  controle  e  do  Poder  Judiciário,  quando  instado  para  coibir  tais  abusos  e,
consequentemente, determinar a obrigação de fazer do ente para fins de publicizar dados atinentes à
gestão e promover a ampla transparência das despesas públicas.

3“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um
sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (…) III – participação da comunidade.”
4“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o
Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição
Federal,  obedecendo ainda  aos seguintes  princípios:  (…) VI – divulgação de  informações quanto ao potencial  dos
serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário; e VIII – participação da comunidade; (…)”
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Ressalte-se  que  é  direito  fundamental  de  todos  os  cidadãos  uma  atuação
administrativa norteada pelos valores éticos, morais e legais, bem como pautados na transparência da
gestão e administração da res publica.

Não foi  por  outro motivo que o art.  32 da Lei  12.527/2011 – Lei  de Acesso à
Informação aduziu que “constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar: I
– recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou
fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa”.

Com efeito, diante do insucesso na tentativa de resolução da problemática no âmbito
extrajudicial,  torna-se necessária a propositura da presente ação civil  pública, com o objetivo de
obter tutela jurisdicional apta a condenar o MUNICÍPIO DE JAPOATÃ/SE à obrigação de fazer
consistente  na  plena  aplicação  das  Leis  12.527/2011  e  13.979/2020,  a  fim  de  salvaguardar  os
princípios constitucionais da publicidade e da moralidade administrativa.

Importa destacar que o direito pleiteado na presente ação não importa em violação à
separação dos poderes. É que impedir o controle dos atos administrativos significaria negar o
acesso à justiça e, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988, nenhuma lesão
ou ameaça de lesão pode ser excluída de apreciação do Poder Judiciário.

Ademais, registre-se, por fim, que o cenário de pandemia não tem o condão de
afastar a obrigatoriedade de transparência.  Isso porque o dever constitucional de publicidade
dos atos da administração representa pilar indissociável da gestão pública democrática. Além disso,
o fato de o estado de emergência decorrente da pandemia da Covid-19 ter afrouxado as
regras relacionadas às licitações e contratos, aumentando o dispêndio de recursos públicos,
requer uma maior atenção dos órgãos de controle, com a finalidade de obstar atos de fraude
e corrupção.  Não seria  despiciendo registrar  que o dever de transparência  decorre  da ratio  da
moralidade  administrativa,  que  impõe  ao  gestor  público  atuação  proba  e  consubstanciada  na
legalidade.

4  –  DA  NECESSIDADE  DE  INCLUSÃO  DA  UNIÃO  NO  POLO  PASSIVO,
DECORRENTE DO DEVER DE FISCALIZAÇÃO DA CORRETA APLICAÇÃO DOS
RECURSOS  REPASSADOS  AO  MUNICÍPIO  DE    JAPOATÃ  /SE  PARA  O
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19

É cediço  que o  Brasil  enfrenta  grave  crise  de  saúde decorrente  da  pandemia  da
Covid-19, razão pela qual  os entes  federativos vem recebendo, da UNIÃO, vultosos valores
para o enfrentamento do referido estado de emergência. A respeito dos repasses efetuados a
Estados e Municípios, calha relembrar alguns apontamentos.

Repise-se que as transferências fundo a fundo caracterizam-se pelo repasse por meio
da  descentralização  de  recursos  diretamente  de  fundos  da  esfera  federal  para  fundos  da  esfera
estadual,  municipal  e  do  Distrito  Federal.  A  Emenda  Constitucional  29/2000  assegurou  o
financiamento das ações e serviços públicos de saúde, estabelecendo que as três esferas de governo
aportem  anualmente  recursos  mínimos  provenientes  da  aplicação  de  percentuais  das  receitas  e
determinando as suas bases de cálculo.

Para efeito da aplicação dessa Emenda Constitucional, consideram-se despesas com
ações e serviços públicos de saúde aquelas com pessoal ativo e outras despesas de custeio e de
capital, financiadas pelas três esferas de governo, conforme o disposto nos artigos 196 e 198, §2º, da
Constituição Federal e na Lei 8.080/1990.
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Em 28 de dezembro de 2017, foi publicada a Portaria 3.992/2017, do Ministério da
Saúde,  que  trata  do  financiamento  e  da  transferência  dos  recursos  federais  para  as  ações  e  os
serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com  a  publicação  da  Portaria  3.992/2017,  os  recursos  federais  destinados  ao
financiamento  das  ações  e  serviços  públicos  de  saúde  (ASPS)  passaram  a  ser  organizados  e
transferidos na modalidade fundo a fundo, por meio de apenas 2 blocos: (a) bloco de Custeio das
Ações e Serviços Públicos de Saúde; (b) bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de
Saúde.  Nesse  sentido,  as  transferências  fundo  a  fundo  passaram a  ser  feitas  em conta  única  e
específica por bloco.

Sobre  esse  ponto,  a  UNIÃO repassou  vultosos  recursos  ao  MUNICÍPIO DE
JAPOATÃ/SE,  via  Fundo Nacional  de Saúde (transferência  fundo a fundo)5,para aplicação no
Sistema Único de Saúde. Somente no presente exercício financeiro (2020), o  MUNICÍPIO DE
JAPOATÃ/SE recebeu da UNIÃO, via transferência fundo a fundo, em valores líquidos, o
montante total de R$3.723.331,56 (três milhões, setecentos e vinte e três mil trezentos e trinta e
um reais e cinquenta e seis centavos)6:

Da leitura da tabela  acima, percebe-se que,  somente para o combate à  pandemia
decorrente  do novo Coronavírus (Covid-19),  o  MUNICÍPIO DE  JAPOATÃ/SE recebeu da
UNIÃO,  no  grupo  de  custeio  “CORONAVÍRUS  (COVID-19)”,  o  montante  líquido  de
R$1.096.117,59 (um milhão e noventa e seis mil cento e dezessete reais e cinquenta e nove
centavos).

Neste ponto, é importante destacar que é de interesse da UNIÃO o correto emprego
dos recursos federais repassados à municipalidade para o enfrentamento da pandemia decorrente do
novo  coronavírus  (Covid-19).  Isso  porque  a  ausência  de  transparência  acerca  da  aplicação  dos
referidos recursos acarreta evidente prejuízo, uma vez que a UNIÃO não terá condições de saber
quando, onde e como os recursos federais repassados estão sendo despendidos pela municipalidade.

Além da efetiva lesão financeira, a ausência de transparência impossibilita qualquer
espécie de controle dos órgãos de investigação e do próprio ente federal, com o escopo de aferir a
ocorrência  de  desvios.  Frise-se  que,  independentemente  da  forma  como  os  valores  foram
descentralizados,  é  nítida  a  atribuição  do  Tribunal  de  Contas  da  União  para  apurar  as  contas
prestadas pelos entes federativo.

5 Disponível em: <https://consultafns.saude.gov.br/#/consolidada>
6 Consulta realizada em 28.09.2020.
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Logo,  há  evidente  interesse  da  UNIÃO no  integral  cumprimento  do  aludido
normativo,  porquanto  essencial  ao  controle  exercido  pelo  ente  federal  no  âmbito  dos  recursos
repassados aos demais entes.

5  –  DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.  DA INEGÁVEL PRESENÇA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DA MEDIDA

A Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985), em seu art. 12, prevê que poderá o juiz
conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo. Reforçando
esta possibilidade, tem-se, ainda, os arts. 300 e 497 do Código de Processo Civil e o art. 84, § 3º, do
Código de Defesa do Consumidor (aplicáveis à ação civil pública, por força do disposto no artigo 21
da Lei 7.347/1985).

Nos  termos  do  Código  de  Processo  Civil  de  2015,  a  tutela  provisória  pode
fundamentar-se  em  urgência  ou  evidência.  A  tutela  de  urgência  pode  ter  natureza  cautelar
(assecuratória) ou antecipada (satisfativa), a depender da natureza do pedido. Já para a concessão da
tutela de evidência, prescinde-se da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do
processo, porém, só é possível quando presente uma das hipóteses autorizativas do art. 311 do CPC.

O art. 300 do CPC trata dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória
de  urgência.  Segundo  o  dispositivo  mencionado,  a  “tutela  de  urgência  será  concedida  quando  houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No  caso  concreto,  por  tudo  quanto  foi  exposto,  verifica-se  a  presença  da
probabilidade  do  direito,  pela  necessidade  de  dar  cumprimento  imediato  aos  princípios
constitucionais,  bem como às Leis  12.527/2011 e 13.979/2020,  consistentes na transparência  na
aplicação dos recursos públicos federais destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 no
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ/SE.

Repise-se  que  o  MUNICÍPIO  DE  JAPOATÃ/SE recebeu  da  UNIÃO,  via
transferência fundo a fundo, em valores líquidos, o montante total de  R$3.723.331,56  (três
milhões, setecentos e vinte e três mil trezentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos) ,
somente no exercício de 2020, para aplicação no Sistema Único de Saúde.

Além disso, rememore-se que,  somente para o combate à pandemia decorrente
do novo Coronavírus (Covid-19), a municipalidade demandada recebeu da UNIÃO, no grupo
de custeio “CORONAVÍRUS (COVID-19)”, o montante líquido de R$1.096.117,59 (um milhão e
noventa e seis mil cento e dezessete reais e cinquenta e nove centavos).

Demonstrou-se, nesta petição inicial, a patente a  omissão do  MUNICÍPIO DE
JAPOATÃ/SE,  uma  vez  que não  garante  a  transparência  da  aplicação  dos  recursos  federais
repassados para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Não  é  demais  recordar  que  a  Coordenação  do  FOCCO  constatou  as  seguintes
irregularidades no portal da Transparência de JAPOATÃ/SE:

“NÃO há processos licitatórios específicos para o combate à COVID-19;
NÃO há dispensa e inexigibilidade divulgada;
NÃO são divulgados os contratos direcionados às contratações do COVID-19;
As NOTAS DE EMPENHO e de PAGAMENTO de contratações do COVID-
19 NÃO são divulgadas”.

Assim, foi devidamente atendido o requisito da probabilidade do direito, necessário
para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.
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De igual modo, o requisito do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
está amplamente demonstrado.

Em relação aos pedidos formulados em face do MUNICÍPIO DE JAPOATÃ/SE,
caso  não  sejam divulgados  todos  os  dados  necessários  à  plena  transparência  da  aplicação  dos
recursos repassados para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, ficará inviabilizado qualquer
controle  social  no  tocante  a  diversos  atos  administrativos  praticados  pelo  ente  federado  no
enfrentamento  da  pandemia.  Tornar-se-á  impossível  a  análise  da  legitimidade,  legalidade  e
idoneidade  na  aplicação  dos  vultosos  recursos  destinados  ao  combate  da  Covid-19  no
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ/SE.

No atual cenário fático, o cidadão, destinatário das políticas públicas de saúde e maior
afetado pela pandemia da Covid-19,  não tem ciência de onde, como e quando os recursos
destinados ao enfrentamento da enfermidade estão sendo gastos.

A  gravidade dos fatos  narrados na presente exordial  representam a obscuridade
indevida, ilegal e inconstitucional no trato da coisa pública e a inviabilização do controle social dos
atos administrativos, o que viola não só os princípios constitucionais e a legislação de regência, mas,
precipuamente, o próprio Estado Democrático de Direito, no qual o administrador público não está
acima da lei.

Note-se que não incide, no caso concreto, a vedação estabelecida pelo art. 1º, § 3º, da
Lei 8.437/1992 (“Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação” ).
Isso porque o que o dispositivo visa impedir é a imposição de medidas irreversíveis que tornariam
inúteis o julgamento do mérito em cognição exauriente. Por óbvio, o pleito de que se dê publicidade
aos gastos públicos pode ser revertido a qualquer momento sem que haja prejuízo irreversível aos
réus. Interpretar o dispositivo de outra maneira é imaginar que haveria ofensas relativas aos direitos
fundamentais  –  como a  presente  –  que  não seriam submetidas,  via  tutela  provisória,  ao Poder
Judiciário, o que constitui ofensa ao art. 5º, XXXV, da CF/88.

Insta mencionar ainda que é plenamente cabível a imposição de multa como meio
coercitivo para adimplemento de obrigação de fazer, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ
(Recurso Especial 1.474.665/RS).

Presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de
difícil reparação, o deferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe.

6 –   DOS PEDIDOS EM SEDE DE TUTELA URGÊNCIA

Diante  de  todo  o  exposto,  o  Ministério  Público  Federal  requer  a  Vossa
Excelência,  após  notificação do  MUNICÍPIO DE  JAPOATÃ/SE  para  que se  manifeste  no
prazo de 72 (setenta e duas) horas, consoante o art. 2º da Lei 8.437/1992, a concessão de tutela de
urgência, com base no arts. 294 e 300, caput, do Código de Processo Civil, combinados com o art.
12,  caput, da Lei 7.347/1985, determinando-se à municipalidade que, no prazo de 20 (vinte) dias e
sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais):

1. Publique as dispensas emergenciais, os contratos e os termos aditivos no Diário
Oficial  e  no  Portal  de  Transparência  em  até  2  (dois)  dias  úteis  a  contar  da
ratificação, para cumprir o comando legal de transparência imediata do § 2º do
artigo  4º  da  Lei  Federal  13.979/2020,  bem  como  o  teor  do  art.  26  da  Lei
8.666/1993;
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2. Conceda integral publicidade, em seu portal de transparência, diariamente, em
modo  online  e estruturado, sobre todas as contratações ou aquisições realizadas
com fundamento  no  estado  de  emergência  decorrente  da  pandemia  do  novo
coronavírus,  disponibilizando  com  clareza,  no  mínimo,  além  das  informações
previstas no §3º do art. 8º da Lei 12.527/2011, o nome do contratado, o número
de inscrição na Receita  Federal  ou em órgão equivalente no exterior,  o objeto
contratado, a quantidade de itens adquiridos, o prazo contratual, o valor (global e
unitário) e o respectivo processo de contratação ou aquisição;

3.  Disponibilize  a  extração  dos  dados  referentes  às  contratações  e  aquisições
realizadas com base na Lei Federal 13.979/2020 em diversos formatos eletrônicos,
inclusive abertos e não proprietários, para todas as consultas.

7 – DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS FINAIS

Por  todo  o  exposto  e,  desde  já,  consignando  a  ausência  de  interesse  na  audiência  de
conciliação,  nos  termos  do  art.  344  do  CPC  –  diante  das  infrutíferas  tentativas  de  resolução
extrajudicial do caso – não acatamento da recomendação expedida, certificado às p. 21-23, ficando à
disposição para tentativa de conciliação se houver requerimento expresso dos demandados –, requer
o Ministério Público Federal:

7.1) o recebimento da petição inicial e o deferimento da tutela de urgência,
após manifestação dos réus,  nos termos especificados nos tópicos 5 e 6 da
presente ação, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

7.2) a citação dos demandados para apresentar defesa no prazo legal, sob pena
de revelia, nos termos dos artigos 344 e seguintes do CPC;

7.3)  a  produção  de  todos  os  meios  de  prova  em  direito  admitidos,
especificando-se  desde  já  toda  a  prova  documental  acostada  aos  autos  do
Procedimento Preparatório 1.35.003.000122/2020-57;

7.4) a confirmação da tutela de urgência e a condenação do MUNICÍPIO
DE JAPOATÃ/SE à obrigação de fazer, consistente em adequar o sítio virtual
da  Prefeitura,  nos  moldes  indicados  pelo  relatório do  Fórum  de  Combate  à
Corrupção de Sergipe – FOCCO/SE, abaixo listado:

7.5) a  condenação da UNIÃO  à obrigação de fazer, consistente em fiscalizar,
periodicamente,  a  aplicação  dos  recursos  repassados  ao  MUNICÍPIO  DE
JAPOATÃ/SE para o enfrentamento da pandemia da Covid-19;

7.6) a  condenação da UNIÃO à obrigação de fazer, consistente em suspender
os repasses de transferências voluntárias automaticamente, no caso de constatação
de irregularidades na página virtual do MUNICÍPIO DE JAPOATÃ/SE;

7.7)  a  fixação  de  multa  diária  pelo  eventual  descumprimento  da  sentença
condenatória aqui postulada, no valor mínimo de R$10.000,00 (mil reais), devendo
os valores serem revertidos em favor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos,
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sem  prejuízo  das  demais  sanções  previstas  em  lei  e  da  execução  judicial  das
obrigações não cumpridas.

Dá-se à presente causa o valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

Aracaju/SE, data do protocolo.

assinado digitalmente
FLÁVIO PEREIRA DA COSTA MATIAS

Procurador da República
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