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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA /BA  

   

  

 

 

 URGENTE! 

  

  

  

  

  

                                                                                              JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS, 

Vereador, filho de Firmina Araújo Abreu e Mariano Rodrigues dos Santos, nascido em 

1º/11/1966, portador do RG 2255709-20 SSP/BA, CPF: 499.625.825-04, com título de eleitor 

nº: 0267 9694 0558, residente e domiciliado à Caixa do Paulista, Centro, CEP 47.500-000, 

Paratinga/Ba e VALDINEI TEIXEIRA DOS SANTOS, Vereador, filho de Rosália Teixeira 

dos Anjos e Valmir Ferreira dos Santos, nascido em 05/02/1986, portador do RG 13844743-82 

SSP/BA, CPF: 025.243.455-21, com título de eleitor nº: 1087 8870 0590, residente e domiciliado 

à Rodovia BA 160, Povoado Volta da Serra, nº 150, CEP 47.500-000, Paratinga/Ba veem, 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência apresentar  

 

AÇÃO POPULAR, com pedido cautelar liminarmente 

 

a) Prefeito Municipal de Paratinga/Ba: MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO, 

brasileiro, administrador de empresa, portador da cédula de identidade nº. 084.755.350-07, 

expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia e do CPF/MF nº. 950.818.605-

49, residente e domiciliado na Avenida Manoel Novais, nº 186, Bairro Centro, Paratinga/BA, 

CEP: 47.500-000; 

 

b) SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SR. Hélio 

Brandão da Silva, CPF nº 123.039.415-04, RG nº 103124390 SSP/BA, Rua Marechal Deodoro 

da Fonseca, n 221 - Centro, PARATINGA – BA; 
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c) AUTO POSTO PARATINGA LTDA, inscrita no CNPJ 08.576.193/0001-35, com sede na 

Avenida Cristóvão Nogueira Leite, nº 14, Centro, Paratinga/Bahia - CEP 47.500-000; 

 

d) MUNICÍPIO DE PARATINGA (BA)1, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede 

à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 221 - Centro, PARATINGA - BA, inscrito no CNPJ 

sob nº: 14.105.225/0001-17, Bahia pelos motivos de fato e de direito que roga vênia expor:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Ex vi do Art. 6º, § 3º da Lei 4.717/1965. 
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I. INTROITO. 

 

01. Trata-se, na espécie, de Remédio Heroico Constitucional manejado contra 

Ato Administrativo de Gestor Público, cujo objeto de proteção em voga é o patrimônio público e 

a moralidade administrativa, ex vi do Art. 5º, LXXIII da CR/88: 

 
Art. 5º: 

 

[...] 

 

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor 

ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio 

público ou de entidade de que o Estado participe, à 

moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 

patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo 

comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 

sucumbência; 

 

02. Com efeito, o indigitado Princípio exige que administrador público não 

renuncie aos cânones éticos que devem balizar suas condutas. Não somente os critérios de 

conveniência, oportunidade e justiça devem ser observados, mas também diferir honesto de 

desonesto. Ademais, essa configuração de procedimento deve existir nas relações entre a Estado e 

os administrados em geral, como também na relação entre Estado e Agentes Públicos que o 

integram, ex vi do Art. 37 da CR/88: 

 
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: 

 

O princípio da moralidade administrativa – enquanto valor 

constitucional revestido de caráter ético-jurídico – 

condiciona a legitimidade e a validade dos atos estatais. 

A atividade estatal, qualquer que seja o domínio 

institucional de sua incidência, está necessariamente 

subordinada à observância de parâmetros ético-jurídicos 

que se refletem na consagração constitucional do princípio 

da moralidade administrativa. Esse postulado fundamental, 

que rege a atuação do poder público, confere substância e 

dá expressão a uma pauta de valores éticos sobre os quais 

se funda a ordem positiva do Estado. [ADI 2.661 MC, rel. 

min. Celso de Mello, j. 5-6-2002, P, DJ de 23-8-2002.] 
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03. Conforme destacado acima, apesar de a essência da moralidade seja 

contrário ao legalidade, o fato é que ambos, normalmente, são associados. Há casos que a 

imoralidade ofenderá diretamente à lei, violando, ipso facto o princípio da legalidade. Em outros 

casos, estará presente no trato discriminatório, positivo ou negativo, dispensado ao administrado; 

in casu, o princípio da impessoalidade estará ofendido, requisito, em derradeira análise, da legalidade 

da conduta administrativa.  

 

04. Quando não existe moralidade administrativa, afetam múltiplos aspectos da 

atividade da administração, ensina a doutrina: 

 
Quando a imoralidade consiste em atos de improbidade, que, 

como regra, causam prejuízos ao erário, o diploma 

regulador é a Lei nº 8.429, de 2.6.1992, que prevê as 

hipóteses configuradoras da falta de probidade na 

Administração, bem como estabelece as sanções aplicáveis 

a agentes públicos e a terceiros, quando responsáveis por 

esse tipo ilegítimo de conduta. [Manual de direito 

administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 31. Ed. 

Ver. Atual. E ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 22] 

 

05.  Neste caso, abrange os meios processuais pertinentes à proteção dos cofres 

públicos, o que possibilita, entre outras, ações de natureza cautelar de sequestro e arresto de bens e o bloqueio 

de contas bancárias e aplicações financeiras, sem contar, logicamente, a ação principal de perdimento de bens, ajuizada 

pelo Ministério Público ou pela pessoa de direito público interessada na reconstituição de seu patrimônio lesado. 

 

06. Ora Excelência, ante a lesão ao erário evidencia-se uma nulidade em razão 

do motivo de ilegalidade do objeto, conforme prescreve o Art. 2º, Lei nº 4.717/1965 (Lei da Ação 

Popular) § único alíneas b, c, d e e, in literis: 

 
Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das 

entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de: 

 

b) vício de forma;   

c) ilegalidade do objeto;   

d) inexistência dos motivos;   

e) desvio de finalidade.   

 

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade 

observar-se-ão as seguintes normas: 

 

[...]  
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c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do 

ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato 

normativo; 

 

07. E como é cediço, a ação popular é a arma do povo, como ensinam os julgados 

do STF: 

 
Legitimidade dos cidadãos para a propositura de ação 

popular na defesa de interesses difusos (art. 5º, LXXIII, 

CF/1988), na qual o autor não visa à proteção de direito 

próprio, mas de toda a comunidade (...). O mandado de 

segurança não pode ser usado como sucedâneo de ação 

popular (Súmula 101/STF). [MS 25.743 ED, rel. min. Dias 

Toffoli, j. 4-10-2011, 1ª T, DJE de 20-10-2011.] = MS 

33.844 MC-AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 28-10-2015, 

P, DJE de 24-11-2015 

 

O entendimento sufragado no acórdão recorrido de que, para 

o cabimento de ação popular, é exigível a menção na 

exordial e a prova de prejuízo material aos cofres 

públicos, diverge do entendimento sufragado pelo STF. A 

decisão objurgada ofende o art. 5º, LXXIII, da CF, que tem 

como objetos a serem defendidos pelo cidadão, 

separadamente, qualquer ato lesivo ao patrimônio material 

público ou de entidade de que o Estado participe, ao 

patrimônio moral, ao cultural e ao histórico. [ARE 824.781 

RG, rel. min. Dias Toffoli, j. 27-8-2015, P, DJE de 9-10-

2015, Tema 836.] 

 

08. Assim é que, o tradicional pressuposto da lesividade, tido como aquele causador de dano 

efetivo ou presumido ao patrimônio público, restou bastante mitigado diante do novo texto constitucional na medida 

em que guarda maior adequação à tutela do patrimônio em seu sentido econômico2. Quando a Constituição se 

insurge a atos lesivos à moralidade administrativa, deve entender-se que a ação é cabível pelo 

simples fato de ofender esse princípio, independentemente de haver ou não efetiva lesão 

patrimonial.  

 

 

II. FATOS. 

 

09. A presente ação visa sanar as irregularidades na contratação do 

fornecimento de Combustível, sem Processo Administrativo Originário, utilizando de forma 

direta da PREGÃO PRESENCIAL 041/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 

 
2 Manual de direito administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 31. Ed. Ver. Atual. E ampl. – São 
Paulo: Atlas, 2017, pág. 23; 
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236/2018, datado de 1º/10/2018, que culminou no CONTRATO 211/2018, também datado 

de 1º/10/2018, oriundo no valor inicial de R$ 3.988.300,00  (Três milhões novecentos e 

oitenta e oito mil e trezentos reais), no Município de Paratinga/BA, com o emprego de 

Recurso Próprio do Município. 

 

10. A matéria de fundo a ser discutida no presente writ deverá ser observada 

a partir do processo administrativo anexado aos autos, extraído do portal do Tribunal de Contas 

dos Municípios da Bahia. 

 

11. Primeiramente, cumpre observar que se trata de caso exclusivo de gasto 

absurdo de dinheiro público, haja vista que o Município parece gastar muito a mais do que a 

realidade. 

 

12. Por conseguinte, não consta do Pregão qual frota seria abastecida e, 

ainda, é observado que o Município de menos de 30 mil habitantes consegue gastar mais do 

que, a título de exemplo, a Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães/BA (município 950km 

distante da capital com quase o triplo da população): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Ato contínuo, analisando os processos de pagamento há um controle de 

gastos por parte da Prefeitura, conforme é exigido pelo Tribunal de Contas dos Municípios 

(Resolução n. 1.120/2005 do TCM/BA), porém existe uma fraude nos cálculos do consumo, 

o que deixa obscuro o real consumo de combustível, correndo uma lacuna na interpretação 

quanto a moralidade do procedimento.  
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14. Note Excelência, em se fazendo o cálculo dos litros consumidos por 

veículo e a distância mensal percorrida, concluímos que TODOS OS VEÍCULOS DESSE 

CONTROLE ACIMA TÊM CONSUMO IGUAL, QUAL SEJA: DE 3 QUILÔMETROS 

POR LITRO.   

 

 

15. Já nesse controle acima, fazendo a mesma conta, TODOS OS 

VEÍCULOS TÊM CONSUMO IGUAL, QUAL SEJA: DE 9 QUILÔMETROS POR 

LITRO. 

 

16. Seria muita coincidência que todo veículo ter o mesmo consumo! 

 

17. Ou seja, Excelência, não sabemos ao certo se o Município gastou o valor 

constante do processo em comento ou se o cálculo visa construir um enredo para o desvio de 

recursos públicos. 
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18. Por derradeiro, observando dos fólios do processo administrativo, o 

Gestor Municipal e o Secretário Municipal de Administração e Finanças concordam com tal 

procedimento, atestando todo o procedimento. 

 

19. É o necessário resumir. 

 

20. Daí a popular. 

 

 

III. MATÉRIAS PRELIMINARES. 

 

a. Da Legitimidade Ativa 

 

21. O Autor está em pleno gozo dos seus direitos políticos, isto é, participa da 

vida política, exercer o direito de voto e poder ser votado, ex vi da melhor doutrina: 

 
A partir da vertente subjetiva, só poderá ajuizar a ação 

popular o cidadão brasileiro no pleno gozo dos seus 

direitos políticos. [CUNHA JÚNIOR, Dirley da Curso de 

Direito Constitucional / Dirley da Cunha Júnior – 12. Ed. 

Ver. Ampl. E atual. – Salvador: JusPODIVM, 2018, p. 785.] 

 

22. Ademais, o Art. 1.º, § 3.º da Lei n. º 4.717/65 esclarece que a prova 

da cidadania, para ingressar em juízo, será feita com o título eleitoral, ou com documento que a ele corresponda.  

 

23. É o caso. 

 

b. Da Legitimidade Passiva 

 

24. Segundo o Art. 6º da Lei 4.717/1965, os legitimados passivos são, in verbis: 

 
Art. 6º A ação popular será proposta contra as pessoas 

públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 1º, 

contra as autoridades, funcionários ou administradores que 

houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o 

ato impugnado, ou que, por omissão, tiverem dado 

oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos 

do mesmo. 
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25. O que se entende é que os legitimados passivos são as pessoas que dão causa 

ao dano, à ilegalidade ou à ilicitude dos atos praticados, os funcionários ou administradores que 

autorizaram, aprovaram, ratificaram, ou praticaram os atos acima aludidos e os beneficiários de tal 

ato, como ensina o Prof. Dirley da Cunha Júnior, in verbis: 

 
O segundo requisito, de ordem objetiva, é a necessidade 

de existência do binômio ilegalidade-lesividade. Vale 

advertir que, não só o ato ilegal (contrário ao direito), 

mas também o ato ilegítimo (aquele que ofende os 

Princípios mais caros à Administração Pública) podem dar 

ensejo ao cabimento da ação popular. Assim o ato (ou 

omissão) do poder público a ser impugnado, deve, 

necessariamente, causar lesão ao patrimônio público, seja 

por legalidade ou por ilegitimidade. [CUNHA JÚNIOR, Dirley 

da Curso de Direito Constitucional / Dirley da Cunha 

Júnior – 12. Ed. Ver. Ampl. E atual. – Salvador: JusPODIVM, 

2018, p. 785.] 

 

26. Trata-se a bem da verdade, segundo a doutrina de melhor escol, de 

litisconsórcio passivo necessário simples; razão pela qual o município é legitimado passivo 

juntamente com o Prefeito e as sociedades empresárias beneficiárias da lesão provocada ao erário. 

 

c. Acusações e Individualização Das Condutas 

 

27. Conforme será demonstrado, há incidência das hipóteses de improbidade 

administrativa, no corpo da inicial, incidindo no caso concreto, seja com afirmação com 

comprovação, indício e demonstração fática da sua ocorrência. 

 

28. Isto porque a imposição de improbidade administrativa exige a apuração da 

atuação direta do Agente, com a constatação da relação da causa e efeito. Por conseguinte, o 

Prefeito Municipal, na condição de ordenador de despesas públicas, deverá ser individualmente 

responsabilizado por seus atos praticados haja vista ter atestado todo o procedimento 

administrativo em razão do cargo, ex vi do Art. 80, §1º do Decreto-Lei nº. 200/67: 

 
Art. 80 - Os órgãos de contabilidade inscreverão como 

responsável todo o ordenador de despesa, o qual só poderá 

ser exonerado de sua responsabilidade após julgadas 

regulares suas contas pelo Tribunal de Contas. 

 

§ 1º - O ordenador de despesa é toda e qualquer autoridade 

de cujos atos resultem emissão de empenho, autorização de 
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pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da União 

ou pela qual esta responda. 

 

29. De efeito, todo processo administrativo é conduzido e, os atos, de 

improbidade administrativa deverão ser imputados ao Gestor e ao Secretário haja vista ambos 

foram coniventes com o erro na fundamentação para a escolha de Dispensa Licitatória, bem 

como para o descontrole nos gastos de combustível, a falta de publicidade e moralidade 

administrativa, conforme determinação normativa do TCM/BA.  

 

30. Esse tipo de prática visa atingir uma conivência que visou beneficiar 

ilicitamente a si mesmo e a terceiro com consequente lesão ao erário.  

 

31. Assim é que, além do uso indevido da Dispensa, no processo licitatório não 

consta a real frota do Município a ser abastecida, nem o controle de quilometragem (e outras 

nuances contidas no normativa). Daí é clara a elucidação dos Autores de demonstrar o binômio 

ilegalidade e prejuízo ao erário, pois é a partir desse momento que evidenciam-se as notícias que 

os envolvidos nessa fraude processual se beneficiam do descontrole dos gastos públicos, em face 

da ausência de falta de clareza no acompanhamento e no momento de Criação da demanda pelo 

Secretário e atestado pelo Prefeito. 

 

 

IV. DIREITO 

 

a. Da lesão ao erário, da violação à moralidade e da violação à eficiência. 

 

32. Conforme destacado acima, essa ação tem como objetivo a defesa de 

interesses difusos, pertencentes à sociedade, por meio da invalidação de atos de natureza lesiva ao 

patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Trata-se de uma das formas de manifestação de 

soberania popular (CR/88, Art. 1.º, parágrafo único), que permite ao cidadão exercer, de forma 

direta, uma função fiscalizadora. 

 

33. In casu, há indícios de ilegalidade, diante do nítido desrespeito à Lei 

que rege Licitações e Contratos, e do superfaturamento por parte da Empresa Ré.  

 

34. Pois bem. 
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35. A CR/88 elencou a eficiência como um dos princípios basilares da 

Administração Pública, nos termos do Art. 37, caput, in verbis: 

 
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 (...). 

 

36. Nessa senda, a Carta Magna volta a salientar acerca da eficiência, permitindo 

que os sistemas de controle interno dos três poderes pautem sua atuação com espeque nesse 

princípio, nos termos do Art. 74, II, in verbis: 

 
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 

manterão, de forma integrada, sistema de controle interno 

com a finalidade de: 

 

[...] 

 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 

quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 

administração federal, bem como da aplicação de recursos 

públicos por entidades de direito privado. 

 

37. Neste passo, faz-se mister a realização de uma Auditoria de 

verificação e apuração de todo o Procedimento Licitatório que ensejou o Contrato 

Administrativo entre a Empresa Ré e o Município.  

 

38. Assim é que, em se comprovando, os réus, em conluio com o prefeito, 

devem ser responsabilizados e devem ressarcir o erário com base no Art. 37, § 5º, da CR/88: 

 

Art. 37. 

 

[...] 

 

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para 

ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, 

que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas 

ações de ressarcimento. 

 

39. Ato contínuo. A responsabilidade dos réus é solidária em razão do prejuízo 

causado ao erário, conforme determina o Art. 942 do Código Civil: 
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Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação 

do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano 

causado; E, se a ofensa tiver mais de um autor, todos 

responderão solidariamente pela reparação. 

 

40. A ilegalidade do objeto, por sua vez, ocorre quando o resultado do ato lesivo 

importar em violação a lei, regulamento ou outro ato normativo, nos termos do Art. 2º, parágrafo 

único, c, da lei n. 4.717/1965: 

 
Art. 2º  

 

[...] 

 

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade 

observar-se-ão as seguintes normas: 

 

[...] 

 
c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do 

ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato 

normativo. 

 

41. Para além da Lei da Ação Popular, necessário trazer à baila a Lei n. 8.429/92 

que é aplicável aos agentes públicos que, por ação ou omissão, violem os deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e notadamente: importem em enriquecimento 

ilícito, causem prejuízo ao erário, atentem contra os princípios da Administração Pública.  

 

42. Com efeito, é certo que o agente público, por dever de ofício, está sujeito à 

observância de regras que norteiam a Administração Pública e, no caso dos autos, restou claro que 

o Chefe do Poder Executivo provocou prejuízo ao erário (Art. 10, IX, da Lei n. 8.429/92): 

 
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: 

 

[...] 

 

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das 

normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua 

aplicação irregular. 

 

Num. 59418743 - Pág. 13Assinado eletronicamente por: VENICIUS LANDULPHO MAGALHAES NETO - 06/06/2020 10:51:17
https://pje.tjba.jus.br:443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20060610511742000000057387839
Número do documento: 20060610511742000000057387839



 

14 
 

 

43. E ao fazê-lo, contribuiu para que terceiro, ao firmar um contrato de elevado 

valor possa ter se enriquecido ilicitamente, conforme o Art. 10, XII, da Lei de improbidade, 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: 

 

[...] 

 

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro 

se enriqueça ilicitamente. 

 

44. A 2ª Turma do STJ, no REsp 1.271.679/ES, de relatoria do Min. Humberto 

Martins, julgado em 22/04/2014, afirmou que, é firme a orientação desta Corte no sentido de que 

a caracterização da culpa na conduta do agente é suficiente para a configuração da lesão 

ao erário. Não é necessário que gestor tenha tido a intenção de provocar dano ao erário. A culpa 

resta comprovada ou caracterizada pelo simples fato de que o gestor firmou um contrato e realizou 

despesas de elevado montante. Afinal, a eficiência está incorporada ao conceito de despesa pública 

e gestão pública, de modo que, uma gestão ineficiente gera despesas elevadas, o que ocasiona, por 

consequência, dano aos cofres públicos e a necessidade de ressarcimento pelos responsáveis. 

 

45. Mais do que isso, o agente público, ao violar o patrimônio público, foi de 

encontro ao Art. 5º, inc. LXXIII, da CR/88, e do Art. 1º, e seu parágrafo único, da lei nº 

4.717/1965, permitindo o ajuizamento desta ação popular: 

 
Art. 5º. 

 

[...] 

 

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor 

ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio 

público ou de entidade de que o Estado participe, à 

moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 

patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo 

comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 

sucumbência. 

 

 

Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear 

a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao 

patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos 
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Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de 

economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de 

sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente 

os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços 

sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja 

criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou 

concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou 

da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio 

da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos 

Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades 

subvencionadas pelos cofres públicos. 

 

§ 1º - Consideram-se PATRIMÔNIO PÚBLICO para os fins 

referidos neste artigo, os bens e direitos de valor 

econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. 

 

46. Com efeito, a finalidade da ação popular será a de desconstituir o ato lesivo 

bem como a de condenar nos termos do Art. 11 e Art. 14, § 4º, da lei nº 4.717/19653. 

 
Art. 11. A sentença que, julgando procedente a ação 

popular, decretar a invalidade do ato impugnado, condenará 

ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua 

prática e os beneficiários dele, ressalvada a ação 

regressiva contra os funcionários causadores de dano, 

quando incorrerem em culpa. 

 

 

Art. 14. Se o valor da lesão ficar provado no curso da 

causa, será indicado na sentença; se depender de avaliação 

ou perícia, será apurado na execução. 

 

[...] 

 

§ 4º A parte condenada a restituir bens ou valores ficará 

sujeita a sequestro e penhora, desde a prolação da 

sentença condenatória. 

 

 

 

 

 
3 Art. 11. A sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar a invalidade 

do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela 

sua prática e os beneficiários dele, ressalvada a ação regressiva contra os 

funcionários causadores de dano, quando incorrerem em culpa. 

Art. 14. Se o valor da lesão ficar provado no curso da causa, será indicado na 

sentença; se depender de avaliação ou perícia, será apurado na execução. 

(...) 

§ 4º A parte condenada a restituir bens ou valores ficará sujeita a sequestro e 

penhora, desde a prolação da sentença condenatória. 
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b. Controle de consumo de combustível. Indícios de Fraude. 

 

47. No tocante à despesa realizada com a aquisição do combustível, verifica-se 

algumas inconsistências que comprometem a higidez da execução financeira e orçamentária dos 

Contratos Administrativos. 

 

48. Nos procedimentos de pagamento, não existem nem a juntada dos recibos 

assinados. Além disso, existe a demonstração dos automóveis e quantidades do consumo do 

combustível, com mapas de controle de quilometragem e abastecimento, porém o 

consumo dos veículos é igual, caracterizando uma fraude no controle. 

 

49. É importante destacar que, embora a lei geral de licitações não preveja, 

especificamente, a exigência de mapa de controle de quilometragem e abastecimento, o Tribunal 

de Contas dos Municípios da Bahia publicou a Resolução Normativa n. 1.120/2005 

regulamentando, sumariamente a exigência. E o faz com espeque no Art. 113 da Lei n. 8.666/1993, 

in verbis: 

 
Art. 113.  O controle das despesas decorrentes dos 

contratos e demais instrumentos regidos por esta Lei será 

feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da 

legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da 

Administração responsáveis pela demonstração da 

legalidade e regularidade da despesa e execução, nos 

termos da Constituição e sem prejuízo do sistema de 

controle interno nela previsto. 

 

50. Com efeito, a Resolução Normativa da Corte de Contas encontra substrato 

normativo na própria Lei Geral de Licitações, autorizando-a a realizar o controle das despesas 

públicas. E quando o texto legal menciona a expressão legislação pertinente se refere a todo e 

qualquer ato normativo; tanto no que diz respeito à lei quanto aos atos infralegais (incluindo-se as 

Resoluções Normativas) que gozem de generalidade e abstração. 

 

51. A exigência do mapa de controle de quilometragem e abastecimento tem 

fundamento no postulado da proporcionalidade, uma vez que é ferramenta essencial para o 

controle de consumo/abastecimento de cada veículo da Administração Pública. Caso contrário, os 

abastecimentos estariam sem qualquer informação passível de controle pela Administração Pública, 

como ocorreu no caso em comento, em que não houve sequer a indicação dos veículos a serem 

abastecidos ao longo do cumprimento dos Contratos Administrativos.  
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c. Dano Social. Multa.  

 

52. Quanto ao dano social, trata-se de uma violação ao patrimônio moral de 

uma sociedade, de modo que assumem uma natureza difusa, já que as vítimas são indeterminadas 

ou indetermináveis. 

 

53. Danos sociais, segundo Antônio Junqueira de Azevedo, são lesões à sociedade, 

no seu nível de vida, tanto por rebaixamento de seu patrimônio moral quanto por diminuição na qualidade de vida. 

Os danos sociais são causa, pois, de indenização punitiva por dolo ou culpa grave (...) e de indenização dissuasória, 

se atos em geral da pessoa jurídica, que trazem uma diminuição do índice de qualidade de vida da população. 

 

54. O dano social é, portanto, uma nova espécie de dano reparável, que não se 

confunde com os danos materiais, morais e estéticos, e que decorre de comportamentos 

socialmente reprováveis, que diminuem o nível social da população.  

 

55. Diante da prática dessas condutas socialmente reprováveis, o juízo deverá 

condenar o agente a pagar uma indenização de caráter punitivo, dissuasório ou didático, a título de 

dano social. Conforme explica Flávio Tartuce, os danos sociais são difusos e a sua indenização 

deve ser destinada não para a vítima, mas sim para um fundo de proteção ao consumidor, ao meio 

ambiente etc., ou mesmo para uma instituição de caridade, a critério do juiz (Manual de Direito 

do Consumidor. São Paulo: Método, 2013, p. 58). 

 

56. Na V Jornada de Direito Civil do CJF/STJ foi aprovado um enunciado 

reconhecendo a existência dos danos sociais:  

 
455. A expressão “dano” no art. 944 abrange não só os 

danos individuais, materiais ou imateriais, mas também os 

danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos 

a serem reclamados pelos legitimados para propor ações 

coletivas. 

 

57. No presente feito, o dano social se materializa no instante em que se 

comprova que o gasto exorbitante e ineficiente com recursos obsta, a título de exemplo, 

de maiores e melhores investimentos na educação básica e especial do Município, 

submetendo crianças, adolescentes e jovens a uma infraestrutura e a um serviço de baixa 

qualidade, vindo a comprometer o futuro de cada um deles e da cidadania deste país. 
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d. Da aplicação das sanções da lei de improbidade. 

 

58. Excelência, sabe-se que a lei de improbidade tem regulamentação específica, 

assim como a Lei da Ação Civil Pública e a Lei de Ação Popular. Ocorre que, tais leis, a despeito 

de serem especiais, não são excludentes. Pelo contrário, devem ser aplicadas concomitantemente, 

compondo um microssistema processual de efetiva tutela do direito material finalidade primordial 

da tutela jurisdicional e aspecto basilar do acesso à justiça. 

 

59. Como consequência, admitir-se-á a aplicação das sanções previstas na lei de 

improbidade administrativa. Além do mais, é necessário a aplicação das tutelas cautelares tais como 

descritas e pleiteadas abaixo. 

 

60. Portanto, estas duas ações (Ação Popular e Ação Civil de Improbidade) 

possuem caráter coletivo em sentido amplo, pois, busca-se por meio delas a proteção de objetos 

jurídicos transindividuais. De um modo especifico, seus objetos dizem respeito a interesses ou 

direitos difusos. 

 

61. Na Ação Popular, além de sua natureza política como uma das formas de 

participação direta na democracia, resguarda-se a incolumidade do patrimônio público, da 

moralidade administrativa e do meio ambiente, enquanto a Ação Civil de Improbidade preocupa-

se com a probidade nas relações da Administração Pública, que acaba sendo um desdobramento 

da moralidade administrativa. 

 

62. E, referindo-se aos citados objetos (moralidade e probidade) Martins Júnior 

destaca o seguinte: 

 
A proteção jurídica brasileira dos direitos e interesses 

metaindividuais abrange a tutela da moralidade e da 

probidade administrativa. A moralidade administrativa é 

considerada interesse difuso por excelência, cujo titular 

é a coletividade. A probidade, dever decorrente da 

moralidade, segue a mesma natureza (indivisibilidade e 

indisponibilidade) e tem a mesma titularidade4. 

 

 
4 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança - Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de 
Injunção, "Habeas Data", Ação Direta de Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de 
Constitucionalidade e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 25ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2003. p. 126. 
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63. A atual Constituição da República, em seu artigo 129, inciso III, ao atribuir 

as funções do Ministério Público elenca o patrimônio público e o meio ambiente, de forma 

expressa, como um interesse da coletividade ao afirmar que será promovido 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. 

 

e. Da inversão do ônus da prova. 

 

64. Impende destacar que, parcela da doutrina entende que a distribuição do 

ônus da prova deve ser dinâmica e não estática, de modo que o juiz deve inverter o ônus da prova 

de acordo com o caso concreto sob o princípio da efetividade da tutela jurisdicional. Assim, se este 

juízo entender pela necessidade de produção de prova probatória, que se inverta o onus probandi. 

 

65. Tal inversão judicial já era admitida pela Corte Superior antes mesmo do 

Novo Código de Processo Civil sob o argumento de que quando se trata de demanda em que se 

pretende a reparação ambiental, pelo caráter público do bem jurídico tutelado (STJ, 2ª T., REsp 

n. 972.902-RS, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 25.08.2009). Com a atual lei processual em vigor, o 

art. 357, III, ratifica o entendimento jurisprudencial: 

 
Art. 357.  Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste 

Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de 

organização do processo: 

 

[...] 

 

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado 

o art. 373. 

 

66. Com efeito, tendo em vista que o bem jurídico tutelado pela ação popular é 

o patrimônio público, a inversão se faz mister, se o juízo ainda não se der por convencido das 

provas documentais produzidas nesta exordial. A lei da ação popular, inclusive, possibilita essa 

inversão sob pena de o réu incorrer em desobediência, sujeitando-se à prisão por crime de 

desobediência, conforme se pode extrair do Art. 8º: 

 
Art. 8º Ficará sujeita à pena de desobediência, salvo 

motivo justo devidamente comprovado, a autoridade, o 

administrador ou o dirigente, que deixar de fornecer, no 

prazo fixado no art. 1º, § 5º, ou naquele que tiver sido 

estipulado pelo juiz (art. 7º, n. I, letra "b"), 

informações e certidão ou fotocópia de documento 

necessários à instrução da causa. 
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Parágrafo único. O prazo contar-se-á do dia em que 

entregue, sob recibo, o requerimento do interessado ou o 

ofício de requisição (art. 1º, § 5º, e art. 7º, n. I, 

letra "b"). 

  

67. Independentemente de se determinar a inversão do ônus da prova, o 

presente juízo deve determinar ao município que forneça os processos de pagamento cuja dotação 

orçamentária seja extraída da Secretaria Municipal de Governo, em que há a presença de 

superfatura nos serviços apontados na narração dos fatos. 

 

f. Indisponibilidade dos bens e a determinação cautelar de suspensão dos 

contratos em vigor com o município de Paratinga/BA e de vedação à 

participação de licitações futuras. 

 

68. Importa dizer que a decisão que analisa o pedido liminar em ação popular, 

incluindo-se o pedido de indisponibilidade de bens, funda-se em indícios de enriquecimento ilícito, 

lesão ao erário e violação ao princípio da moralidade. Neste momento processual, prioriza-se o 

interesse público, que está evidenciado no desenvolvimento do processo, não se exigindo de plano 

a comprovação absoluta da ilicitude. É a lição de Marcelo Figueiredo no mesmo norte: 

 
A disposição constante do art. 7º tem nítida feição 

acautelatória. Autoriza a indisponibilidade dos bens do 

indiciado. A indisponibilidade é medida de cunho 

emergencial e transitório. Sem dúvida, com ela, procura a 

lei assegurar condições para a garantia do futuro, 

ressarcimento civil. O dispositivo não exige prova cabal, 

muitas vezes inexistente nessa fase, como é de se supor, 

mas razoáveis elementos configuradores da lesão, por isso 

a redação legal - quando o ato de improbidade causar lesão 

ao patrimônio. Exige- se, portanto, não uma prova 

definitiva da lesão (já que estamos no terreno 

preparatório), mas, ao contrário, razoáveis provas, para 

que o pedido de indisponibilidade tenha trânsito e seja 

deferido. 

 

69. É importante frisar que, a Lei de Improbidade Administrativa compõe um 

microssistema processual de efetiva tutela do direito material. Desse modo, ante o princípio 

constitucional da inafastabilidade do acesso à justiça (tanto do ponto de vista formal quanto do 

substancial), é legítima a utilização desta lei para se garantir ampla proteção aos bens difusos que 

são objeto de tutela da ação popular. Pensamento contrário permitiria a continuidade dos atos 
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lesivos ao patrimônio público e à moralidade, bem como a certeza da impunidade em total 

descrédito do poder judiciário.  

 

70. Assim, diante dos indícios apresentados pelos documentos juntados aos 

autos, trazendo a demonstração, mesmo que em juízo preliminar, de prejuízo ao erário, deverá 

haver providencia judicial de garantia, considerando o complexo de poder de tutela acautelatória 

atribuído ao Juízo. 

 

71. No indigitado microssistema de tutela processual (art. 7º da Lei n. 

8.429/92 cumulado com o art. 12 da Lei n. 7.347/85) admite-se legítimo, na hipótese de lesão 

ao patrimônio público, por quebra do dever de probidade administrativa, que o juiz, a requerimento 

do Autor ou agindo no poder de cautela próprio da Judicatura, adote, com intuito acautelatório, 

medida de indisponibilidade dos bens dos agentes públicos nesta ação popular, bem como das 

empresas citadas. Tal desiderato serve para assegurar, de modo adequado e eficaz, o integral e 

completo ressarcimento do dano em favor do erário, independentemente de ação cautelar 

autônoma. (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: REsp n. 199.478 - MG e 469.366 - 

PR). 

 

72. A providência acautelatória de se determinar a indisponibilidade dos bens 

não encontra regulamentação processual, daí a necessidade, em caso de se decretar a 

indisponibilidade, de restarem configurados os requisitos da aparência do direito alegado e do 

perigo da demora.  

 

73. Não obstante ser medida excepcional, tal providência se impõe para garantir 

eficaz e adequadamente o integral ressarcimento de dano ao erário, caso seja acolhida a ação 

popular em defesa do patrimônio público.  

 

74. Por oportuno, ressalta-se, com base na lição do Desembargador Cássio 

Rodolfo Sbarzi Guedes, do Tribunal de Justiça de Rondônia, que a garantia constitucional à liberdade 

dos bens cede à necessidade de garantia da efetividade das decisões jurisdicionais, principalmente em se tratando de 

hipóteses de improbidade administrativa, uma vez que o risco de prejuízo ao erário atinge não só a administração, 

como toda a coletividade, em face da sua natureza. 

 

75. Registra-se, entrementes, que a indisponibilidade pode recair sobre todos os 

bens, mesmo em relação àqueles adquiridos anteriormente aos atos lesivos, pois o que importa é o 
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efetivo ressarcimento ao erário, ou seja, ressarcimento integral do dano, independentemente, da 

origem lícita ou incomprovada dos bens em si mesmos.  

 
O raciocínio, aqui, é muito simples. Trata-se de pretensão 

patrimonial do Estado, o qual é legitimado, nos limites 

legais, a investir sobre o patrimônio do devedor. Pouco 

importa, em tal contexto, que esse patrimônio tenha origem 

ilícita. Trata-se, apenas, de assegurar uma dívida do 

agente causador de improbidade administrativa perante o 

Estado e, via reflexa, toda a sociedade. O patrimônio do 

devedor garante suas dívidas. Eis o fundamento do 

posicionamento.   

 

76. Importante neste aspecto a construção do Desembargador Carlos 

Prudêncio do Tribunal de Santa Catarina, no sentido de que a leitura da lei de Improbidade 

Administrativa não autoriza o entendimento de que somente estariam sujeitos ao bloqueio dos 

bens adquiridos após os atos tidos como irregulares.  

 

77. Tal entendimento viria a retirar toda a efetividade da norma protetora do 

erário, visto que raramente as verbas obtidas por expedientes ilícitos são reinvestidas em bens de 

fácil localização.   

 

78. Além do mais, em razão do possível beneficiamento ocorrido pela empresa 

citada em razão da fraude à licitação e desvios de recursos, a justiça deve determinar a suspensão 

da execução de todo e qualquer contrato entre o Município e a sociedade empresária acima 

destacada. Afinal de contas, a manutenção da execução de eventual contrato firmado com o réu 

poderá dar continuidade às sucessivas lesões ao erário. 

 

79. De igual modo, a empresa deve ser obstada de participar de futuras 

licitações com o Município de até que se apurem as respectivas responsabilidades. Do contrário, 

também se permitirá que, em eventuais contratações futuras, possa haver a continuidade de dano 

ao erário. 

 

g. Da Concessão da Medida Cautelar in limini. 

 

80. A tutela cautelar se pauta numa cognição sumária em razão da urgência da 

tutela requerida cuja expressão consagrada é o fumus boni iuris que, ao indicar a probabilidade do 
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direito, se materializa, sob o prisma processual, pela robustez dos argumentos suscitados seguidos 

das respectivas provas. 

 

81. Quanto ao outro requisito cautelar, periculum in mora, está fundamentado em 

uma tutela de urgência em razão da escassez do tempo e pela probabilidade de perecimento do 

direito. No presente feito, a conduta reiterada do gestor em provocar lesão ao erário poderá 

dificultar ou tornar improvável o integral ressarcimento dos cofres públicos, sobretudo enquanto 

o prefeito se mantiver no cargo. 

 

82. Ambos os requisitos se mantém presentes, bem como a tutela cautelar, no 

novo CPC, com espeque no art. 305: 

 
Art. 305.  A petição inicial da ação que visa à prestação 

de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide 

e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se 

objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. 

 

83.  Além do mais, o deferimento da tutela cautelar em sede de improbidade 

requer apenas a presença do fumus boni juris, dispensando-se o periculum in mora. 

 

84. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de 

Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes 

Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou 

o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. 

Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso 

Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

18/4/2013, Dje 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, 

Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 

6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro 

Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso 

Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 

16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, (...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a 

indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios 

de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o 

periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no Art. 37, § 4º, da 

Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, 
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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. 

 

85. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada 

pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo 

entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de 

conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do Art. 7º da 

Lei n. 8.429/92. 

 

86. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, 

ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de 

comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto 

do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o 

requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida 

cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular 

garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo 

patrimonial ilegalmente auferido". 

 

87. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de 

Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando 

seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se 

implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de 

improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, 

fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando 

presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa. 

 

88.  Importa frisar, Excelência, que o Acórdão acima descrito fora sujeito ao 

regime do Art. 1.046 do CPC/2015 e do Art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ. Em outras palavras, 

trata-se de decisão em sede de recursos repetitivos, o que corrobora para o deferimento da 

medida liminar, já que gera um efeito vinculante, conforme o Art. 927, III, do Novo CPC: 

 
Art. 927.  Os juízes e os tribunais observarão: 

 

(...) 

 

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência 

ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento 

de recursos extraordinário e especial repetitivos. 
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89. E Para os fins do CPC/2015, considera-se julgamento de casos 

repetitivos a decisão proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas (Art. 928, I). 

 

h. Cautelar de afastamento do cargo. Dano ao Erário. Afastamento do Cargo. 

Necessidade. Possibilidade. 

 

90. Embora seja cediço que o afastamento de um prefeito seja medida drástica 

pelo fato de ter sido eleito pelo voto, o mandato não se configura num “cheque em branco”. Diante 

de situações graves e recorrentes, o afastamento é medida cautelar que se impõe a fim de se garantir 

um resultado útil ao processo, qual seja: ressarcimento integral ao erário. 

91. Diante de tais provas, não há porque duvidar de que o gestor dará 

continuidade aos gastos desenfreados, com dispensas direcionadas, sobretudo em ano de 

eleição. O possível enriquecimento ilícito com desvio de verba ou com a utilização indevida dos 

veículos gera, não apenas uma concorrência eleitoral desleal, como a continuidade do prejuízo ao 

erário. Eis porque, seu afastamento do cargo se faz necessário. 

 

92. A improbabilidade de reparação do dano está presente em razão da própria 

complexidade da causa, pois seria necessário produzir uma quantidade imensa de provas; seria 

necessário manter permanente vigilância sobre o comportamento do gestor. Afinal, o gasto 

excessivo de combustível não é um fato isolado e sim fatos reiterados. Nem o autor, nem o 

judiciário iria dispor de recursos materiais e humanos capaz de tamanha vigilância. 

 

93. Veja excelência, que a própria Constituição da República, ao positivar o 

neoconstitucionalismo, erigiu o poder judiciário a uma condição de protagonismo político, quando 

o legislativo e o executivo se mostram falhos no exercício de seu mister. Com efeito, instituiu uma 

série de ações não previstas anteriormente em outros textos constitucionais, a exemplo da ação 

popular, com o escopo de efetivamente tutelar o direito material, que é o resultado útil que se 

espera de um processo. 

 

94. Ante o comportamento reiterado do gestor de lesar o patrimônio público, 

é necessário o seu afastamento provisório, sob pena de o ressarcimento integral previsto no texto 

constitucional não passar de letra morta.  
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95. O neoconstitucionalismo nasce com as seguintes diretrizes: a) reconhecimento da 

força normativa dos princípios, possibilitando a junção entre moral e Direito; b) maior atenção à 

ponderação que à subsunção; c) a inserção da filosofia nos debates jurídicos; d) a inserção da ética 

na aplicação da norma; e) o garantismo em que a democracia se realiza pelo direito; f) a irradiação 

das normas constitucionais a todos os ramos do Direito; g) pós-positivismo; e h) judicialização da 

Constituição. 

 

96. Não há ofensa ao princípio da separação dos poderes. Isso porque a 

concretização dos direitos não pode ficar condicionada à boa vontade do Administrador, sobretudo 

quando o prefeito é contumaz violador do direito, causador de dano ao erário, sendo de suma 

importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria 

distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo 

de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado como óbice à realização destes direitos. 

 

97. Diante de tais provas, não há porque duvidar de que o gestor dará 

continuidade às lesões. 

 

98. Diante dos fatos apresentados, é necessária a concessão da medida liminar 

de afastamento do cargo. Essa medida urge em razão do tempo (requisito do periculum in mora); 

quanto mais tempo o réu permanecer no cargo, mais difícil será a reparação do dano (ressarcimento 

integral do erário).  

 

99. Com espeque nas disposições da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, que, 

em seu art. 12, afirma que poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão 

sujeita a agravo. Vê-se, portanto, que patente é a possibilidade de obtenção de todos e quaisquer provimentos 

(VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Ação Civil Pública. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1999, p. 69), 

já que a lei regulamentadora da via processual escolhida pela CR/88 para instrumentalizar a Ação 

Popular, admite a concessão de medidas acautelatórias em sede de cognição sumária, inclusive sem 

oitiva da parte contrária, com ou sem justificação prévia, a critério do juízo. 

 

100. Fato é que por força do princípio da ação, exposto no Art. 5º, inciso XXXV, 

da CR/88, que determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, 

e o juiz pode determinar qualquer medida preventiva necessária, antes ou durante o processo 

principal em que se busca satisfazer o direito subjetivo da parte, a fim de resguardar tal direito. É 

o que se infere das palavras do jurista Gilmar Ferreira Mendes, que declara: Assim, a proteção judicial 
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efetiva abrange também as medidas cautelares ou antecipatórias destinadas à proteção do direito (MENDES, 

Gilmar Ferreira; et al. Curso de Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 

495). 

 

101. No julgamento do Agravo de Instrumento nº 40280/2008, a Juíza Relatora 

MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (TJ/MS), revela que o poder cautelar do Juiz (...) consiste em 

determinar quaisquer medidas lícitas, coercitivas ou não, desde que idôneas para preservar valores importantes para 

o processo principal, podendo ser realizada a qualquer tempo, de maneira a afastar a alegada violação ao direito de 

defesa pela eventual falta de notificação prévia do administrador ímprobo. 

 

102. Assim é que, analisando os argumentos lançados na demanda e 

compulsando a farta documentação atrelada aos autos, verifica-se, sim, a presença do fumus boni 

juris, eis que evidenciada de forma clara a verossimilhança das alegações aduzidas acerca de indícios 

da malversação do patrimônio público, de abuso do cargo público e de lesão à moralidade 

administrativa – princípio constitucional da Administração Pública insculpido no art. 37, cabeça, da 

CR/88 – e, ainda, ultraje ao princípio da indisponibilidade do interesse público. 

 

103. No mesmo norte, é patente a presença do periculum in mora (dispensável 

conforme jurisprudência consolidada do STJ e segundo previsão da lei de improbidade), que no 

presente caso se consubstancia na possibilidade de prejuízo para a instrução processual do presente 

feito – apuração dos fatos pelo Poder Judiciário, à luz do contraditório e da ampla defesa, 

constitucionalmente assegurados.  

 
Não se mostra imprescindível que o agente público tenha, 

concretamente, ameaçado testemunhas ou alterado 

documento, mas basta que, pela quantidade de fatos, pela 

complexidade da demanda, pela notória necessidade de 

dilação probante, se faça necessário, em tese, o 

afastamento compulsório e liminar do agente público do 

exercício de seu cargo, sem prejuízo de seus vencimentos, 

enquanto persistir a importância da coleta de elementos 

informativos.” (OSÓRIO, Fábio Medina. Improbidade 

Administrativa: Observações Sobre a Lei 8.429/92. 2. ed. 

ampl. e atual. Rio Grande do Sul: Síntese Editora, 1998. 

p. 242/244). 

 

104. Nessa linha de entendimento já se pronunciou o E. Superior Tribunal de 

Justiça: 
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AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. PEDIDO DE 

AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DE PREFEITO. INVESTIGAÇÃO POR ATOS 

DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDÍCIOS DE MALVERSAÇÃO DO 

DINHEIRO PÚBLICO. GARANTIA AO BOM ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO 

PROCESSUAL. LESÃO À ORDEM PÚBLICA. - Visualiza-se, no 

caso, risco de grave lesão à ordem pública, 

consubstanciada na manutenção, no cargo, de agente 

político sob investigação por atos de improbidade 

administrativa, perfazendo um total de 20 ações ajuizadas 

até o momento, nas quais existem indícios de esquema de 

fraudes em licitações, apropriação de bens e desvio de 

verbas públicas. – O afastamento do agente de suas 

funções, nos termos do art. 20, parágrafo único, da Lei 

n. 8.429/1992, objetiva garantir o bom andamento da 

instrução processual na apuração das irregularidades 

apontadas, interesse de toda a coletividade.- Homologada 

desistência requerida pelo 1º agravante (Município de 

Jaguariaíva) Agravo não provido. ” (STJ -AgRg na SLS 

.467/PR, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 07.11.2007, DJ 10.12.2007 p. 253) 

 

105. Cabe, portanto, ao juiz verificar os pressupostos do cabimento ou não da 

liminar, dentro do sistema jurídico brasileiro, sendo essa decisão vinculada no sentido de que, existindo 

necessidade, não existe a faculdade (Probidade Administrativa, Wallace Paiva Martins Júnior, 2ª ed., 

saraiva. P. 391). 

 

106. Não se deve olvidar que o afastamento em caráter liminar do cargo não 

representa, em hipótese alguma, a cassação de seu mandato eletivo ou da perda imediata do cargo 

do servidor, o que só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória, após regular 

apuração de responsabilidade em fase instrutória.  

 

107. Frise-se que, os agentes políticos podem, sim, ser afastados dos cargos 

quando os elementos de prova assim o recomendarem, indicando que a presunção da sua 

idoneidade foi posta em xeque, em contraposição ao voto de confiança que lhes foi dado 

nas urnas. O exercício do mandato não é carta de alforria, e o excesso da falta de escrúpulos 

para o afastamento temporário, quando fundadas as suspeitas de malversação, levam ao 

descrédito generalizado nas instituições. Ainda que dúvida houvesse quanto à conveniência do 

seu afastamento, seria devida a aplicação do princípio in dubio pro societate. Nesse sentido: 

 
MEDIDA CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL 

INTERPOSTO. ADMISSÃO EM RARA EXCEPCIONALIDADE. PREFEITO. 

DENÚNCIA. IMPROBIDADE. AFASTAMENTO DO CARGO. PROVIDÊNCIA 

QUE SE IMPÕE EM BENEFÍCIO DO ERÁRIO E DA MORALIDADE 

PÚBLICA. - Constituindo os fatos irrogados ao Prefeito, 
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crime em tese, e havendo possibilidade de, no exercício 

do cargo, manipular documentos, pressionar testemunhas, 

dificultando a apuração dos fatos, e mais, com vistas a 

repetição da conduta reprovável, impõe-se decretar o 

afastamento temporário do Prefeito até o término da 

instrução criminal e julgamento do mérito, motivadamente 

(art. 2°, II, de Decreto-lei 201/67). (STJ - 5ª Turma. 

AGRMC 1411/PA. Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca. Julgado 

em 22/9/1998). (...) 

 

108. Embora grave, extraordinária e emergencial, em casos semelhantes ao 

destes autos a medida de afastamento do Prefeito tem sido vista como cabível e necessária, ex vi da 

melhor jurisprudência: 

 
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE 

RESPONSABILIDADE POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – 

CONCESSÃO DE LIMINAR DE AFASTAMENTO DE VEREADOR DO 

EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO – RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. Para a concessão da liminar não é necessária 

prova cabal do ato de improbidade e da lesão ao erário, 

mas razoável e convincentes elementos configuradores da 

improbidade administrativa. Preenchidos os requisitos 

legais do periculum in mora e do fumus boni iuris, correta 

a decisão que afastou de cargo público, vereador, até o 

término da instrução processual para evitar a manipulação 

de provas e a influência sobre testemunhas. (TJ/MT – 6ª 

Câmara Cível – Agravo de Instrumento n.º 94569/2007 – Rel. 

Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, j. 07/05/2008 – 

grifamos) 

 

109. Ante tais considerações, deverá ser deferida a liminar do pedido de 

afastamento temporário do cargo público, literis: 

 
Processo:  AgRg na SS 2312 MA 2010/0000001-7 Relator(a: 

Ministro CESAR ASFOR ROCHA Julgamento:  18/08/2010Órgão 

Julgador:  CE - CORTE ESPECIAL Publicação: 

Dje02/09/2010AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. 

AÇÃO DE IMPROBIDADE. PREFEITO MUNICIPAL. AFASTAMENTO DO 

CARGO. CONDENAÇÃO EM SENTENÇA. LIMINAR CONFIRMADA. 

 

1 - O Município pode ser representado por Vice-Prefeito 

no exercício do cargo de Prefeito em processo de suspensão 

de segurança, não havendo, no caso presente, demonstração 

de que o Prefeito já havia reassumido o seu cargo à época 

do ajuizamento da suspensão. 

 

(...) 

 

4 - Diante das muitas irregularidades observadas em 

convênios firmados com a municipalidade, o retorno do 
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Prefeito afastado, inicialmente por decisão em antecipação 

de tutela e, agora, por sentença de mérito, poderá 

ocasionar a grave lesão à ordem pública. Agravo regimental 

improvido. 

 

 

V. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS. 

 

Ante o exposto, requer a Vossa Excelência: 

 

a) Que seja deferida a cautelar, liminarmente, e antes da oitiva dos réus, para determinar que 

sejam cumpridos os requerimentos destacados no bojo da peça processual, em razão dos reiterados 

fatos de possível lesão ao erário, enriquecimento ilícito e violação à moralidade, bem como em 

razão da difícil e improvável reparação dos danos; 

 

b) Que seja deferida a tutela antecipada, decretando-se a nulidade do procedimento licitatório 

homologado, assim como do contrato administrativo, em razão do pagamento de valores sem controle 

sob a forte suspeita de superfaturamento; 

 

c) Que seja deferida a cautelar, liminarmente, e antes da oitiva dos réus, para determinar o 

afastamento imediato do Prefeito de seu cargo em razão do fato de lesão ao erário, enriquecimento ilícito 

e violação à moralidade, dando posse imediata ao Vice Prefeito, conforme designado pelas Leis 

Municipais; 

 

d) Que, de forma subsidiária, se entre a distribuição da inicial e a apreciação dos pedidos liminares 

houver pagamentos, cautelarmente, os bens dos réus sejam colocados em indisponibilidade a fim de 

garantir o integral ressarcimento ao erário com relação aos valores pagos, ocorrendo: 

 

c. 1) bloqueio on line, pelo sistema BacenJud, dos valores pagos e titularizados pelos 

requeridos e seus sócios em instituições financeiras; 

c. 2) expedição de ofício ao cartório de imóveis de Paratinga/BA e Bom Jesus da 

Lapa/BA, para a anotação da indisponibilidade de eventuais bens imóveis titularizados 

pelos réus e sócios das empresas citadas; 

c. 3) bloqueio on line, pelo sistema RENAJUD, junto ao DETRAN-BA, ou com expedição 

de ofício àquela autarquia, informando e indisponibilizando os veículos licenciados pelos 

réus e os sócios da empresa citada nos valores pagos; 
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c. 4) requisição on line ou por via de ofício, à SRFB, para apresentação das declarações de 

bens e rendimentos dos últimos três anos; 

 

e) Que, cautelarmente, a sociedade empresária AUTO POSTO PARATINGA LTDA, 

inscrita no CNPJ 08.576.193/0001-35 seja proibida de dar continuidade à execução de qualquer 

contrato que esteja em vigor, assim como que haja a vedação de que tal empresa possa vir a 

participar de licitações futuras até a apuração das responsabilidades ao final; 

 

e.1) expedição de ofício à JUCEB, determinando a vedação de qualquer alteração contratual 

da empresa citada com alienação de cotas; 

e.2) Apresentação do Processo Administrativo completo, desde o edital, contrato até as 

páginas finais (processos de pagamento), a fim de elucidar as dúvidas trazidas aos autos; 

e.3) Seja a Empresa Ré compelida a apresentar toda a movimentação financeira, a fim de 

que a perícia contábil indicada pelo juízo posso identificar quais foram os produtos 

entregues, conforme contrato; 

e.4) Seja determinada uma auditoria específica, a fim de que sejam consubstanciados os 

motivos expostos na inicial; 

e.5) Por força da Lei de Acesso a Informação, requer sejam apresentados uma lista 

de todos os veículos envolvidos nesse contrato, com seus respectivas informações 

e documentos, bem como quais foram usados pelo município nesse contrato; 

e.6) Seja determinada perícia técnica nos carros e nas bombas do posto, bem como 

perícia contábil para apuração dos ilícitos; 

e.7) Seja oficiada a Receita Federal do Brasil para que apresente as declarações de 

imposto de renda dos réus, bem como dos sócios da sociedade empresária; 

 

e. A citação dos demandados para que, desejando, apresentem contestação no prazo legal; 

 

f. A intimação do Ministério Público Estadual, na forma do parágrafo 4º do Artigo 6º da lei 

4717/65, para se manifestar nos autos; 

 

g. Que seja julgada procedente a Ação Popular para:  

 

g.1) Decretar a nulidade dos atos administrativos que provocaram a lesão ao erário, 

enriquecimento ilícito e violação à moralidade; 
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g.2) Determinar a condenação dos responsáveis e beneficiários para o 

ressarcimento ao erário (Art. 37, § 4.º, CRFB/88) em quantia a ser apurada em 

futura liquidação; 

 

g.3) Determinar a condenação dos responsáveis e beneficiários em razão dos danos 

sociais praticados em valor a ser arbitrado por este respeitoso juízo; 

 

g.4) Determinar a cassação do mandato do prefeito e a exoneração dos agentes 

públicos envolvidos. 

 

h. Seja oficiado o CAP - Núcleo de Investigação dos Crimes Atribuídos a Prefeitos5 do 

Ministério Público do Estado da Bahia, telefone: +55 71 3103-0100/6400 

Sede Principal: 5ª Avenida, n° 750, do CAB - Salvador, BA - Brasil - CEP: 41.745-004; 

 

i. Seja oficiado o Tribunal de contas dos Municípios para tomar conhecimento da 

ação e que tome as medidas cabíveis, tal como auditoria nesse contrato, se achar 

necessário abrir procedimento para tomada de contas especial; 

 

j. Sejam os réus condenados ao Dano Social no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

 

k. A condenação do Réu em custas e honorários sucumbenciais e advocatícios fixados em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo 

possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, § 2º, do CPC/2015; 

 

l. Que as publicações, comunicações e demais de estilo sejam feitas exclusivamente em nome 

de Dr. VENÍCIUS LANDULPHO MAGALHÃES NETO OAB/BA 36.117, sob pena de 

nulidade. 

 

VI. DAS PROVAS. 

 

Pretende-se provar o alegado por meio de prova documental já anexada nesta 

demanda (art. 434, CPC), e pelos demais meios admitidos em Direito, caso este juízo entenda pela 

sua necessidade e que seja concedido o pleito de inversão do ônus da prova. 

 
5 Criado pelo Ato nº 324/2007, publicado no DPJ de 11.10.2007, o NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO 
DOS CRIMES ATRIBUÍDOS A PREFEITOS – CAP. 
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VII. DO VALOR DA CAUSA. 

 

Apesar de ser a ação gratuita, nos termos do Art. 5º, LXXIII, da CRFB/1988, 

atribui-se a causa, para os fins legais, o valor de R$ 3.988.300,00 (Três milhões novecentos e 

oitenta e oito mil e trezentos reais). 

  

Nestes termos, pede deferimento. 

De Salvador/Ba para Bom Jesus da Lapa/Ba, 06 de junho de 2020. 

 

 

Dr. VENÍCIUS LANDULPHO MAGALHÃES NETO  

OAB/BA 36.117 
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