
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA __ VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA

DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA.

PP N. 1.14.007.000558/2015-79 (com pedido liminar)

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL, por  meio  do  Procurador  da  República

signatário,  no exercício de suas funções institucionais, e tendo em vista os fatos

constantes no Inquérito Civil Público, vem ajuizar AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS

DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA contra:

1) OTTO WAGNER DE MAGALHÃES, ex prefeito do Município de Poções/BA,

CPF n. 252.842.587-20, residente na rua Jonas Hortélio, 378, casa, Recreio,

Vitoria da Conquista/BA, cep: 45020330;

2)  RHUMO PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  E  ADMINISTRADORA LTDA.,  pessoa

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 13.737.365/0001-45,  com

sede  na  rua  Ernesto  Dantas,  nº.  170,  sala  205,  Centro,  Vitória  da

Conquista/BA;

3) FAGNER ALMEIDA SANTOS, brasileiro, empresário, sócio administrador da

pessoa jurídica Rhumo Prestação de Serviços e Administradora Ltda., natural

de Vitória da Conquista/BA, RG 087.289.43-12 SSP/BA, CPF nº 013.441.345-

80,  residente  na  Avenida  Olívia  Flores,  nº.  05,  Candeias,  Vitória  da

Conquista/BA;

com base nos fatos e fundamentos jurídicos a seguir:
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1.Do Objeto da Ação

A presente ação busca a condenação dos demandados nas sanções previstas

na Lei nº 8.429/1992, em virtude da prática, de forma consciente e voluntária, de

atos de improbidade administrativa, tendo em vista que, nos exercícios de 2013 a

2014,  na  condição  de  prefeito  do  Município  de  Poções/BA,  OTTO  WAGNER  DE

MAGALHÃES, foi responsável pela malversação de recursos federais (FUNDEB) por

meio da contratação ilegal e pagamentos indevidos à empresa RHUMO PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS, acarretando prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito, além de violar

os princípios legais e constitucionais que regem a Administração Pública.

Conforme narrado a seguir, a pessoa jurídica foi contratada ao arrepio das

regras  definidas  da  Lei  nº  8.666/1993,  com  flagrante  direcionamento  à

contratação, resultando em desvio de recursos públicos.

2.  ILEGALIDADES  NAS  CONTRATAÇÕES  DA  EMPRESA  RHUMO  PRESTAÇÃO  DE

SERVIÇOS E ADMINISTRADORA LTDA.

De acordo com informações e documentos constantes nos autos do ICP nº.

1.14.007.000558/2015-79, a pessoa jurídica  RHUMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E

ADMINISTRADORA LTDA prestou serviços no município de Poções/BA por força de

três contratos administrativos no período de 2013/2014, que podem ser resumidos

através da seguinte tabela:

Contrato Licitação Período  Objeto Valor

054/2013 Dispensa  de
Licitação  nº.
04/2013

2,5  meses
(10/01/2013 a
31/03/2013)

Prestação  de
serviços nas áreas de
limpeza, vigilância e
conservação  nas
diversas  secretarias
do  município  de
Poções/BA.

R$
1.298.000,00

619/2013 Pregão
Presencial  nº.
024/2013

07 meses Prestação  de
serviços
terceirizados de mão
de obra para atender
às  necessidades  de
todas  as  secretarias

R$
6.971.037,40
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municipais.

Prorrogação
do Contrato
nº.
619/2013

PP  nº
024/2013

12  (doze)
meses,
assinado  em
02/01/2014

Prorrogação R$
6.971.037,40

Termo
Aditivo
em
07/10/2014

PP  nº.
024/2013

        
        ___            _______

R$
1.742.759,30

Vejamos a seguir as ilegalidades relativas a cada contratação da empresa

RHUMO  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS,  realizada  pelo  gestor  OTTO  WAGNER  DE

MAGALHÃES.

2.1  ILEGALIDADE  DA DISPENSA Nº.  04/2013  PARA CONTRATAÇÃO  DIRETA DA

EMPRESA RHUMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ADMINISTRADORA LTDA.

No  dia  10/01/2013,  a  empesa  RHUMO  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  E

ADMINISTRADORA LTDA  foi contratada através do procedimento de Dispensa de

Licitação  nº.  04/2013,  por  meio  do  Contrato  nº.  054/2013,  no  valor  de  R$

1.298.000,00, pelo período de 80 (oitenta) dias para prestar serviços na área de

limpeza,  vigilância  e  conservação nas  diversas  secretarias  do  município  (fls.

41/42).

A justificativa apresentada pela administração municipal para contratação

direta da empresa RHUMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ADMINISTRADORA LTDA foi a

situação  de  emergência no  município,  em  virtude  dos  efeitos  decorrentes  de

longo período de estiagem (seca), bem como pelo período de transição do governo

municipal. Tai motivos foram consignados no Decreto Municipal nº. 018/2013 de

02/01/2013 (fls. 279/280). 

A Constituição Federal exigiu, em seu art. 37, XXI, que as obras, serviços,

compras e alienações sejam contratados mediante processo de licitação pública

que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. 
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As exceções à regra da licitação devem ser previstas em lei. É o caso da

contratação direta, mediante dispensa, no caso de emergência.

Com  efeito,  a  contratação  direta  emergencial  se  baseia  em  situações

excepcionais, em que um fato extraordinário, que foge à previsibilidade ordinária

do administrador,  traz  a  necessidade irresistível  da Administração contratar  em

curto  espaço  de tempo que se  mostra  incompatível  com a  tramitação de uma

licitação.

Assim, o art. 24 da Lei nº. 8.666/93 estabelece:

“Art. 24. É dispensável a licitação:

(...)

IV  –  nos  casos  de  emergência ou  de  calamidade  pública,  quando
caracterizada  urgência  de  atendimento  de  situação  que  possa  ocasionar
prejuízo  ou  comprometer  a  segurança  de  pessoas,  obras,  serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os
bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e
para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados
da  ocorrência  da  emergência  ou  calamidade,  vedada  a  prorrogação  dos
respectivos contratos”.

De acordo a melhor doutrina, para que a hipótese de emergência possibilite

a  dispensa  de  licitação,  não  basta  que o  gestor  público  entenda  dessa  forma.

Necessário  se  faz  a  comprovação  da  situação  emergencial,  caracterizada  pela

inadequação do procedimento formal licitatório ao caso concreto. 

A dispensa por emergência tem lugar quando a situação que a justifica exige

da Administração Pública providências  rápidas  e eficazes  para debelar  ou,  pelo

menos,  minorar  as  consequências  lesivas  à  coletividade.  Nesse  sentido,  ensina

Marçal Justen Filho:

“No  caso  específico  das  contratações  diretas,  emergência  significa
necessidade  de  atendimento  a  certos  interesses.  Demora  em  realizar  a
prestação  produziria  risco  de  sacrifício  de  valores  tutelados  pelo
ordenamento jurídico. Como a licitação pressupõe certa demora para seu
trâmite,  submeter  a  contratação  ao  processo  licitatório  propiciaria  a
concretização do sacrifício a esses valores. (JUSTEN FILHO, 2002:239)”.

No mesmo sentido, ensina Antônio Carlos Cintra do Amaral:
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“A  emergência  é,  a  nosso  ver,  caracterizada  pela  inadequação  do
procedimento formal licitatório ao caso concreto. Mais especificamente: um
caso é de emergência quando reclama solução imediata, de tal modo que a
realização de licitação, com os prazos e formalidades que exige, pode causar
prejuízo  à  empresa  (obviamente  prejuízo  relevante)  ou  comprometer  a
segurança  de  pessoas,  obras,  serviços  ou  bens,  ou,  ainda,  provocar  a
paralisação  ou  prejudicar  a  regularidade  de  suas  atividades  específicas.
Quando  a  realização  de  licitação  não  é  incompatível  com  a  solução
necessária,  no  momento  preconizado,  não  se  caracteriza  a  emergência.
(AMARAL, 2001:4)”.

De  acordo  o  texto  legal,  bem como  os  ensinamentos  doutrinários,  resta

evidente  que  os  motivos  ensejadores  da  situação  emergencial  devem  guardar

relação com aquilo (obra, serviço) que será contratado diretamente, para que só

assim, atenda a ressalva trazida pelo art. 24 da Lei nº. 8.666/93. 

Em face do exposto, vale dizer, para que a contratação direta fundamentada

nos  casos  de  emergência  seja  realizada  de  forma  lícita,  necessário  se  faz  a

presença dos seguintes requisitos: a)   urgência concreta e efetiva de atendimento;

b)   plena demonstração da potencialidade do dano;   c)   eficácia da contratação para

elidir tal risco, bem como a imprevisibilidade do evento. Daí, estaremos diante de

um caso emergencial,  como se observa no entendimento do TCU a respeito do

assunto:

“(...) para a regularidade da contratação por emergência é necessário que o
fato não decorra da falta de planejamento, deve existir urgência concreta e
efetiva de atendimento, exista risco concreto e provável e a contratação
seja o meio adequado de afastar o risco. [TCU. Processo n° 014.243/93-8.
Decisão n° 374/1994 – Plenário]. (FERNANDES, 2005:417)”.

Ademais,  é  necessário  entender  que  a  urgência  deve  se  encontrar  na

execução  do  objeto  e  não  só  no  ajuste  contratual.  Ora,  motivos  de  SECA e

TRANSIÇÃO DE GOVERNO não ensejam uma contratação direta – emergencial - para

serviços de limpeza, vigilância e conservação, assim como quis o demandado OTTO

WAGNER DE MAGALHÃES.

Da análise atenta do art. 24, inciso IV, da Lei nº. 8.666/93, depreende-se que

não é possível ao agente público pretender utilizar uma situação emergencial para

dispensar  a  licitação  em  aquisições  que  transcendam  o  objeto  da  situação

emergencial anteriormente configurada, que, nesses casos emergenciais, deve ser

feito tão-somente no limite indispensável ao afastamento do risco. Ou seja, só é
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permitida  a  aquisição  dos  bens  necessários  ao  atendimento  da  situação

emergencial. 

Deverá haver,  portanto,  íntima correlação entre o objeto pretendido e o

interesse  público  a  ser  atendido.  Exemplificando o  que  foi  exposto,  Fernandes

(2000, p. 324) afirma:

[...]  Há  correlação  entre  uma  explosão  acidental,  envolvendo  dutos  de
combustível,  ferindo  pessoas  e  a  contratação  de  serviços  médicos  sem
licitação, com determinado hospital. Não haverá correlação se, tendo por
causa o mesmo evento, um município pretender comprar caminhões-pipa,
pois, embora estes sejam úteis em eventual combate a incêndio, não há a
menor  correlação  entre  o  fato  que  se  presencia  como  emergente  e  a
instrumentalização  do  aparelho  estatal  para  evitar  a  sua  repetição.  A
correlação entre o objeto do futuro contrato e o risco, limitado, cuja
ocorrência  se pretenda evitar,  deve ser íntima, sob pena de incidir  o
administrador em ilícita dispensa de licitação. Grifo nosso

Dito  isso,  no  caso  específico  da  contratação  da  empresa  RHUMO  pelo

prefeito OTTO WAGNER, o que se viu foi a ocorrência do que a doutrina comumente

reconhece  como  “emergência  ficta  ou  fabricada”,  que  ocorre  quando  a

Administração  deixa  de  tomar  tempestivamente  as  providências  necessárias  à

realização da licitação previsível, o que constitui uma grave violação ao princípio

da moralidade administrativa.

 Nítida restou a violação ao princípio da moralidade, que, nos termos do art.

2º, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 9.784/99, significa “atuação segundo padrões

éticos de probidade, decoro e boa fé”. De fato, agiu o demandado OTTO WAGNER

em  completa  dissonância  com  o  dever  de  bem  administrar,  de  buscar  o  bem

comum, especialmente por ter sido indiferente a uma das necessidades públicas

mais prementes: aplicação regular dos escassos recursos destinados a educação.

O que se constatou, de fato, foi o intuito único e deliberado de favorecer a

empresa  RHUMO  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS,  pertencente  ao  demandado  FAGNER

ALMEIDA SANTOS.

Com efeito, ressalte-se que os motivos (seca e transição de governo) que

ensejaram a edição do decreto de emergência nº. 018/2013 não guardam a menor

relação com o objeto do serviço contratado (limpeza, conservação e vigilância)

diretamente - sem licitação - pelo gestor OTTO WAGNER DE MAGALHÃES.
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Como se viu, o objeto da dispensa de licitação nº. 04/2013 foi a contratação

de  empresa  para  prestação  dos  serviços  na  área  de  limpeza,  vigilância  e

conservação nas  diversas  secretarias  do  município,  ou  seja,  a  execução  e

continuidade de tais serviços em nada fora prejudicado com a seca e/ou transição

de governo mencionada pelo gestor  OTTO WAGNER, de maneira  a  ensejar  uma

contratação sem licitação.

Isso demonstra que a contratação direta da empresa RHUMO PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS foi visivelmente ilegal, vez que os motivos ensejadores da situação

de  emergência  não  reclamam  uma  contratação  de  serviços  diametralmente

opostos  àqueles  declinados  na  situação  emergencial,  ao  arrepio  da  Lei  nº.

8.666/93.

Por fim, registre-se que nada obstante tenha havido uma contratação direta

“emergencial” da pessoa jurídica RHUMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, pelo período

compreendido entre os dias 10/01/2013 a 31/03/2013, a Receita Federal do Brasil

informou que a referida pessoa jurídica não possuía trabalhadores cadastrados em

GFIP no  período  de  janeiro  de  2013 a  agosto  de  2013,  conforme informação

prestada nos autos do ICP nº. 005.2013-54 (anexo I, vol. único, fl. 31).

Outrossim,  causa  estranheza  o  fato  da  empresa  RHUMO  PRESTAÇÃO  DE

SERVIÇOS  nunca  ter  sido  sediada  no  endereço  declinado  no  contrato  social,

conforme constatado  in  loco pelos  servidores  do MPF (fls.  01/03,  anexo I,  vol.

único).

2.2 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RHUMO POR MEIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.

024/2013

O edital do pregão presencial n. 24/2013, publicado em 22/05/2009, tinha

por objeto “Contratação de empresa para prestar serviços terceirizados de mão de

obra  para  atender  às  necessidades  de  todas  as  secretarias  municipais  de

Poções/BA, pelo período de 07 (sete) meses”. O tipo adotado para a licitação foi

menor preço global.

Conforme  a  cláusula  XXII  do  edital,  as  despesas  com  a  contratação  da

empresa  RHUMO  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  correram  por  conta  dos  recursos  do
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FUNDEB 40%, dentre outros (fl. 58).

De acordo com a ata da sessão de julgamento (fl. 165), a empresa RHUMO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ADMINISTRADORA LTDA, foi a vencedora com proposta

final de R$ 6.971.037,40, restando contratada através do contrato de prestação de

serviços n. 619/2013, assinado em 03/07/2013 (fls. 175/180).

Não custa ressaltar que, não obstante o vulto da licitação1 (PP 024/2013),

o edital somente foi publicado no diário oficial do município de Poções no dia

22/05/2013. A divulgação somente no diário oficial do município confirma ainda

mais o direcionamento da licitação em favor da empresa RHUMO PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS.

 Com isso, não é de se estranhar que, no dia 17 de junho de 2013, somente a

demandada  tenha  oferecido  proposta.  Na  sequência,  foi  habilitada,  adjudicado  o

objeto  em  seu  favor  e  a  licitação  homologada  pelo  gestor  OTTO  WAGNER,  com

posterior assinatura do contrato administrativo (fl. 165 e fls. 175/181). 

Ademais, maliciosamente, o  edital do PP nº. 024/2013 não trouxe elementos

para estabelecer condições de efetiva concorrência entre eventuais participantes do

certame,  os  atos  consultivos  foram  meramente  formais,  para  dar  aparência  de

legalidade à contratação da empresa RHUMO. 

Em que  pese  a  vultosa  quantia  envolvida  na  contratação,  que  atingiu  o

montante  global  de  quase  SETE  MILHÕES  DE  REAIS,  não  há  no  procedimento

administrativo licitatório o detalhamento e estimativa dos custos unitários2, o que

dificulta o oferecimento de propostas, criando obstáculo à análise daquela mais

vantajosa para a administração e a um julgamento objetivo, contrariando o artigo

3º da lei 8.666/1993. 

Se  não  bastassem  as  circunstâncias  mencionadas  no  tópico  anterior

(contratação direta),  que evidenciam o favorecimento em favor  da  empresa

RHUMO  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS,  outras  ilegalidades  foram  facilmente

identificadas.

Destaca-se que a empresa RHUMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS foi contratada

para  prestação  de  serviços  de  vigilância  sem  que  tenha  demonstrado  o

preenchimento dos requisitos para funcionamento de uma empresa de segurança,

1 R$ 6.971.037,40. fl. 165.
2 Contendo apenas um termo de referência com um valor global da futura contratação, fls. 64/68.
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tais como: 

a) CERTIFICADO DE SEGURANÇA –  emitido pelo Departamento de Polícia  

Federal,  certificando que a empresa foi  fiscalizada e está em condições  

técnicas de prestar serviços. 

b) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO – emitida pelo Ministério da Justiça, 

com publicação no D.O.U. (Diário Oficial da União) permitindo que a 

empresa possa atuar nesse segmento econômico. 

c) REVISÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - documento fornecido 

pela Polícia Federal, anualmente, a fim de confirmar a competência da 

empresa apta a operar na atividade. 

d) CARTEIRA NACIONAL DE VIGILANTE -  documento fornecido pela Polícia  

Federal, que comprova a realização do curso de formação de vigilantes e  

aptidão para o exercício da função.

Tudo isso foi  conscientemente inobservado pelo ex gestor OTTO WAGNER,

tudo no afã de contratar a empresa pertencente ao demandado  FAGNER ALMEIDA

SANTOS,  a  pessoa  jurídica  RHUMO PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  E  ADMINISTRADORA

LTDA.

2.3.  ILEGALIDADE  NA  PRORROGAÇÃO  DO  CONTRATO  Nº.  619/2013  COM  A

EMPRESA RHUMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, NO VALOR DE

R$ 6.971.037,40

Após o vencimento do prazo de contratação previsto no PP nº. 024/2013 (07

meses), o prefeito OTTO WAGNER a fim de favorecer, mais uma vez, a empresa

RHUMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS prorrogou ilegalmente o contrato nº. 619/2013.

Essa prorrogação estabeleceu um prazo de mais 12 (doze) meses de contratação.

Restou demonstrado que os atos posteriores a contratação não se revestiram

das  formalidades  legais  exigidas  pelas  Leis  Lei  nº  8.666/1993  e  10.520/202,

configurando-se  em  mero  instrumento  para  dar  aparência  de  legalidade  à

prorrogação da RHUMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

     
Procuradoria da República em Vitória da Conquista/BA
Rua Ivo Freire de Aguiar, nº. 567, Candeias - Tel. 77-3201-7100 -  CEP 45.028.095                                               
9



Destaca-se  que  não  houve  qualquer  providência  da  Administração  para

promover novo certame licitatório antes da data de encerramento da execução do

referido contrato, com nítida ofensa ao art. 24, IV, da Lei n. 8.666/93.

Conforme pode ser visto às fls. 182/183, foi assinado termo aditivo sem o

mínimo de formalidade legal, o que configura causa de dispensa indevida de nova

licitação. 

Nos termos do art. 57, parágrafo 2º, da Lei n. 8.666/93, “Toda prorrogação

de  prazo  deve  ser  justificada por  escrito e  previamente  autorizada  pela

autoridade  competente  para  celebrar  o  contrato”.  Ademais,  a  prorrogação  do

contrato n. 619/2013 não se encaixa em qualquer das hipóteses do parágrafo 1º do

art. 57, da Lei n. 8.666/93:

 “§ 1o  Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega

admitem  prorrogação,  mantidas  as  demais  cláusulas  do  contrato  e

assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que

ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I -alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

II -superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade
das  partes,  que  altere  fundamentalmente  as  condições  de  execução  do
contrato;

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho
por ordem e no interesse da Administração;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos por esta Lei;

V  -  impedimento  de  execução  do  contrato  por  fato  ou  ato  de  terceiro
reconhecido  pela  Administração  em  documento  contemporâneo  à  sua
ocorrência;

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive
quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento
ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais
aplicáveis aos responsáveis.”

Ora, nenhum desses motivos ocorreram para que assim fosse autorizada a

prorrogação do contrato nº. 619/2013 e possibilitar, mais uma vez, a contratação

direta da empresa RHUMO PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS.
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A  justificativa  utilizada  pela  Administração  municipal  de  Poções  para

prorrogação  do  contrato  com a  empresa  RHUMO foi  a  manutenção  dos  preços

estipulados no contrato nº. 619/2013. Ocorre que, não há nenhuma comprovação

de  cotação  de  preços  com  outras  empresas  do  ramo,  a  fim  de  concluir  pela

manutenção do contrato com a empresa RHUMO. 

Ainda  que  fosse  possível  a  prorrogação  unicamente  sob  tal  fundamento,

seria imprescindível, ao menos, que todo o inter percorrido pela administração até

concluir  pela  prorrogação  do  contrato  fosse  amplamente  divulgado,  deixando

evidente que a proposta da empresa RHUMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS continuaria

sendo a mais vantajosa para a Administração Pública. 

Registre-se que não foi realizado nenhum tipo de consulta (comparativos de

valor de mercado) de preço a fim de subsidiar a prorrogação do contrato com a

empresa  RHUMO.

Veja-se  que,  ao  prorrogar  o  Contrato  nº.  619/2013, não  foi  preenchido

nenhum dos requisitos exigidos em lei, muito menos foi apresentada justificativa

demonstrando ser a prorrogação a melhor opção com vistas ao interesse público.

Com isso, o ex-prefeito OTTO WAGNER, mais uma vez, beneficiou a empresa

do demandado FAGNER ALMEIDA SANTOS com um contrato milionário no valor de R$

6.971.037,40.

2.4 DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS POR MEIO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Nº. 002/20143, NO VALOR DE R$ 1.742.759,30

Após prorrogar ilegalmente o contrato nº. 619/2013 com a empresa RHUMO

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, o prefeito OTTO WAGNER celebrou um termo aditivo ao

contrato nº. 02/2014 (fl. 188) no valor de R$ 1.742.759,30.

Em  07/10/2014,  a  empresa  RHUMO  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  solicitou  a

implementação  de  um  termo  aditivo  ao  contrato  nº.  02/2014  -  oriundo  da

prorrogação ilegal  do  contrato  nº.  619/2013 -,  para pagamento de salários  dos

meses  de  outubro  a  dezembro,  em razão  do  aumento  do  salário  mínimo em

janeiro de 2014 e o surgimento de algumas vagas temporárias.

3 Tal contrato foi firmado quando da prorrogação do contrato nº. 619/2013.
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De  acordo  a  cláusula  quarta  do  termo  aditivo,  o  fundamento  legal

apresentado pelo prefeito OTTO WAGNER foi a situação prevista no art. 65, inciso I

da Lei nº. 8.666/93:

“Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as
devidas justificativas, nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração”

No entanto, a fundamentação acima utilizada pela Administração municipal

de Poções não condiz com o quanto proposto no termo aditivo em favor da empresa

RHUMO  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS,  eis  que  o  fundamento  que  autoriza  a

implementação de um termo aditivo buscando o reequilíbrio econômico financeiro

do contrato administrativo veio previsto no art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº.

8.666/93.

Assim,  mais  uma vez  é  fácil  perceber  o  nítido  intuito  do  prefeito  OTTO

WAGNER em favorecer a empresa RHUMO PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, visando ao

desvio de recursos públicos por meio do fantasioso aditivo contratual,  em total

descompasso com os fundamentos estabelecidos nos artigos 65 e seguintes da Lei

nº. 8.666/93.

A  recomposição  do  equilíbrio  econômico-financeiro  do  Contrato

Administrativo funda-se no art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93. O Tribunal de Contas

da  União  (TCU)  e  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmaram-se  no  sentido  da

impossibilidade de recomposição da equação econômico-financeira  por força de

majoração de encargos trabalhistas.

De acordo Marçal Justen Filho, o equilíbrio econômico financeiro do contrato

administrativo  “significa  a  relação  (de  fato)  existente  entre  o  conjunto  dos

encargos impostos ao particular e a remuneração correspondente”(FILHO, 2009,

748). 

Para  tanto,  o  ordenamento  jurídico  prevê  institutos  tendentes  à

manutenção,  durante  a  execução  contratual,  da  relação  inicialmente  existente

entre os encargos impostos ao particular e a remuneração correspondente, todas

com fundamento no princípio da intangibilidade da equação econômico-financeira

do contrato.
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Em relação ao motivo utilizado (aumento de encargos trabalhista) pelo ex

prefeito  OTTO  WAGNER,  para  recompor  o  equilíbrio  econômico  financeiro  do

contrato  firmado  com a  empresa  RHUMO PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS,  somente  é

possível  quando verificada a ocorrência  de  fatos  imprevisíveis  ou  previsíveis  de

consequências  incalculáveis  que resultassem em algum desequilíbrio  econômico-

financeiro no contrato realizado entre o município de Poções e a empresa RHUMO,

o que de fato, não restou demonstrado pela referida pessoa jurídica. 

Para  o  perfeito  delineamento  da  matéria,  o  TCU (Tribunal  de  Contas  da

União)  fixou  as  balizas  necessárias  para  que  se  proceda  à  recomposição  do

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, com base no art. 65, II, d, da Lei nº

8.666/93. Vejamos: 

“Equilíbrio econômico-financeiro, assegurado pela Constituição Federal, consiste na
manutenção das condições de pagamento estabelecidas inicialmente no contrato,
de maneira que se mantenha estável a relação entre as obrigações do contratado e
a justa retribuição da Administração pelo fornecimento de bem, execução de obra
ou prestação de serviço.

(...)

Reequilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato  se  justifica  nas  seguintes
ocorrências:

•fato  imprevisível,  ou  previsível  porém  de  consequências  incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do que foi contratado;

• caso fortuito ou fato do príncipe, que configure álea econômica (probabilidade
de perda concomitante a probabilidade de lucro) extraordinária e extracontratual.

Para que possa ser autorizado e concedido o reequilíbrio econômico-financeiro
do contrato pedido pelo contratado, a Administração tem que verificar:

•  os custos dos itens constantes da proposta contratada, em confronto com a
planilha de custos que deve acompanhar a solicitação de reequilíbrio;

• ao encaminhar a Administração pedido de reequilíbrio econômico-financeiro,
deve  o  contratado  demonstrar  quais  itens  da  planilha  de  custos  estão
economicamente defasados e que estão ocasionando desequilíbrio do contrato;

•  ocorrência  de  fato  imprevisível,  ou  previsível  porém  de  consequências
incalculáveis, que justifique modificações do contrato para mais ou para menos ”
(Tribunal de Contas da União, 2010, p. 811/8124)”. grifo nosso

Nesse diapasão, como se evidencia claramente do texto da lei, bem como do

entendimento do Tribunal de Contas da União sobre a matéria, há necessidade de

existência  da  ocorrência  de  fatos  imprevisíveis  ou  previsíveis  de  consequências

4 Licitações e Contratos, Orientações e Jurisprudência do TCU. 4ª Edição – Revista, atualizada e ampliada.
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incalculáveis para  que  possa  ser  caracterizado  algum  desequilíbrio  econômico-

financeiro nos contratos realizados entre a Administração Pública e o particular. 

Pois  bem,  acerca  da  recomposição  do  equilíbrio  financeiro  do  contrato

administrativo,  em  virtude  da  suposta  majoração  de  encargos  trabalhistas  da

empresa  RHUMO  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS,  em  síntese,  não  é  admitido  pelo

ordenamento jurídico, tendo em vista que o motivo pelo qual a empresa contratada

fundamenta seu requerimento é de seu prévio conhecimento. 

Em outras  palavras,  o  aumento do salário  mínimo,  o qual  majora outros

encargos encargos trabalhistas da empresa RHUMO, são plenamente previsíveis no

momento da realização da proposta na licitação que resultou na celebração do

contrato  administrativos  nº.  619/2013,  bem  como  em  sua  ilegal  prorrogação

ocorrida em 02/01/2014, ou seja, a empresa possuía, ou deveria possuir ciência, no

momento  da feitura de sua proposta, de que haveria aumento do salário mínimo

em momento posterior  ao ajuste firmado,  e que tais  aumentos  acarretariam o

aumento dos encargos trabalhistas dos empregados a ela vinculados. 

Nesse  prisma,  sob  a  premissa  de  que  o  evento  era  previsível,  não  há

possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão neste caso em específico, vez

que o aumento do salário mínimo nacional é fato bastante discutido no congresso

nacional e amplamente divulgado na imprensa, no ano anterior ao seu aumento. 

Por  assim  dizer,  a  postura  realizada  pelos  demandados  revela  única  e

exclusivamente o intuito deliberado de desviar recursos públicos, pois, interpretar

de maneira diversa estaria  frustrando o princípio da igualdade de concorrência

entre os licitantes, prejudicando eventuais concorrentes que, de forma prudente,

programaram em suas propostas os custos desta situação previsível. 

O Tribunal de Contas da União (TCU), em hipóteses análogas, inúmeras vezes

se  pronunciou  neste  sentido  de  impossibilidade  de  recomposição  da  equação

econômico-financeira por força de majoração de encargos trabalhista, em função

de  convenções  coletivas  ou  dissídios  coletivos  com  data  determinada  para  se

realizar. Colaciona-se, abaixo, julgado a respeito. 

“(…) Na Lei 8.666/93, a questão do reequilíbrio econômico-financeiro é disciplinada
no art. 65, inciso II, alínea d, que estabelece, como condição para aplicação desse
mecanismo, a ocorrência de alguma das seguintes hipóteses:
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a) fatos imprevisíveis;

b) fatos previsíveis, porém de consequências incalculáveis;

c) fatos retardadores ou impeditivos da execução do ajustado;

d) caso de força maior;

e) caso fortuito;

f) fato do príncipe; e

g) álea econômica extraordinária.

(…) 
Os  incrementos  dos  custos  de  mão-de-obra  ocasionados  pela  data-base  de  cada
categoria profissional nos contratos de prestação de serviços de natureza contínua
não se  constituem em fundamento para  a alegação de  desequilíbrio  econômico-
financeiro; (AC-1563-40/04-P    Sessão: 06/10/04 Grupo: I     Classe: VII     Relator:
Ministro Augusto Sherman Cavalcanti - Fiscalização – Representação)”. Grifo nosso 

Também  pela  impossibilidade  de  recomposição  do  equilíbrio  econômico-

financeiro  em  virtude  da  majoração  de  encargos  trabalhistas,  posiciona-se  o

Superior Tribunal de Justiça, in verbis. 

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL.  CONTRATO  ADMINISTRATIVO.  DISSÍDIO
COLETIVO  QUE  PROVOCA  AUMENTO  SALARIAL.  REVISÃO  CONTRATUAL.
EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. FATO PREVISÍVEL. NÃO-INCIDÊNCIA DO ART.
65,  INC.  II,  ALÍNEA "D",  DA LEI  N.  8.666/93.  ÁLEA ECONÔMICA QUE  NÃO SE
DESCARACTERIZA PELA RETROATIVIDADE.

1.  É  pacífico  o  entendimento  desta  Corte  Superior  no  sentido  de  que  eventual
aumento  de  salário  proveniente  de  dissídio  coletivo  não  autoriza  a  revisão  do
contrato administrativo para fins de reequilíbrio econômico-financeiro, uma vez que
não se trata de fato imprevisível - o que afasta, portanto, a incidência do art. 65,
inc. II, "d", da Lei n. 8.666/93. Precedentes. 2. A retroatividade do dissídio coletivo
em relação aos contratos administrativos não o descaracteriza como pura e simples
álea econômica. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 957999 / PE,
Relator(a): Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA,
Data do Julgamento: 22/06/2010, Data da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2010) .  

ADMINISTRATIVO.  CONTRATO  ADMINISTRATIVO.  EQUILÍBRIO  ECONÔMICO-
FINANCEIRO.  AUMENTO  SALARIAL.  DISSÍDIO  COLETIVO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. 

1. Não pode ser aplicada a teoria da imprevisão para a recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato administrativo ( Lei 8.666/93, art. 65, II, d) na
hipótese de aumento salarial dos empregados da contratada em virtude de dissídio
coletivo, pois constitui evento certo que deveria ser levado em conta quando da
efetivação da proposta. Precedentes: RESP 411101/PR, 2ª T., Min. Eliana Calmon, DJ
de 08.09.2003 e RESP 134797/DF, 2ª T., Min. Paulo Gallotti, DJ de 1º.08.2000. 2.
Recurso especial provido. (STJ, REsp n° 668.367/PR, 1ª T., rel. Min. Teori Alban
Zavascki. Julgado em: 21.09.2006, DJ de 05.10.2006).
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Por outro lado, também não há no procedimento administrativo que concluiu

pelo  aumento  do  pagamento  em  favor  da  empresa  RHUMO,  na  ordem  de  R$

1.742.759,30, nenhuma comprovação do surgimento de novas vagas de trabalho

nem mesmo a realização de contratações temporárias da Administração Pública. O

que houve, de fato, foi apenas um requerimento da empresa RHUMO alegando tal

situação.

Por fim, destaca-se ainda que no momento da prorrogação do contrato nº.

619/2013, em 02/01/2014, já vigorava o novo valor do salário mínimo nacional, o

que impede alegação de fato imprevisível para aditamento do contrato. 

Assim, resta nítido que o aditivo proposto em outubro de 2014, no valor de

R$ 1.742.759,30, utilizando-se de um motivo fora das hipóteses legais, bem como

baseado  em  um  fato  já  conhecido  (aumento  de  salário)  visou  única  e

exclusivamente desviar recursos públicos em favor dos demandados.

Com isso, o ex prefeito OTTO WAGNER proporcionou enriquecimento ilícito

para o demandado FAGNER ALMEIDA SANTOS,  por  meio de sua empresa RHUMO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

Registre-se,  que,  toda  as  ilegalidades  acima  narradas  não  passaram

despercebidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, visto que

em análise da prestação de contas da prefeitura de Poções, exercício financeiro do

ano de 2014, concluiu o seguinte (mídia eletrônica fl. 324):

“(…)  realização  de  gastos  excessivos  em  relação  a  despesas  com

terceirização de mão de obra através da Empresa RHUMO PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS E ADMINISTRADORA LTDA –  no valor  de  R$ 8.123.211,99,  o  que

demonstra a não observância dos princípios constitucionais da razoabilidade

e  economicidade,  irregularidade  constante  do  art.  2º,  inciso  LVI,  da

Resolução TCM nº. 222/92; (…). ”

3 - ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

O rol de eventos ilícitos acima descritos evidencia a prática de diversos atos

de  improbidade  administrativa  pelos  ora  demandados,  conforme  imputação  a
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seguir:

a) OTTO WAGNER DE MAGALHÃES - na condição de Prefeito do Município de

Poções/BA contratou por meio de procedimentos licitatórios (Dispensa nº. 04/2013,

PP nº. 024/2013) visivelmente ilegais e fraudulentos, a empresa RHUMO PRESTAÇÃO

DE  SERVIÇOS  E  ADMINISTRAÇÃO  LTDA,  tendo  ainda  beneficiada  com  um Termo

Aditivo, sem fundamento legal, desviando em favor da referida pessoa jurídica o

total de R$ 1.742.759,30, não obstante as diversas e flagrantes ilegalidades nos

processos de licitação (a saber: dispensa indevida, prorrogação sem fundamento

legal e edição de termo aditivo em desacordo com a Lei nº. 8.666/93).

Como ficou demonstrado, OTTO WAGNER praticou todas essas ilegalidades

em benefício da empresa RHUMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

Assim  agindo,  OTTO  WAGNER  praticou  os  seguintes  atos  de  improbidade

administrativa previstos nos arts. 10 e 11, da Lei n. 8.429, verbis:

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

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio
particular,  de  pessoa  física  ou  jurídica,  de  bens,  rendas,  verbas  ou  valores
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;

II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens,
rendas,  verbas  ou  valores  integrantes  do  acervo  patrimonial  das  entidades
mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou
regulamentares aplicáveis à espécie;

(…)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente;

IX  –  ordenar  ou  permitir  a  realização  de  despesas  não  autorizadas  em  lei  ou
regulamento;

(...)

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou
influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;

(...)

Art.  11. Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  que  atenta  contra  os
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres
de  honestidade,  imparcialidade,  legalidade,  e  lealdade  às  instituições,  e
notadamente:
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b)  RHUMO  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  E  ADMINISTRAÇÃO  LTDA  - foi

beneficiada pela contratação por meio do processo de Dispensa nº. 04/2013, no

valor  de  R$  1.298.000,00,  com  a  prorrogação  do  contrato  administrativo  nº.

619/2013 oriundo do PP nº. 024/2013, no valor de R$ 6.971.037,40, e também com

o desvio de R$ 1.742.759,30 por meio do Termo Aditivo celebrado em 07/10/2014,

ao arrepio das normas previstas na Lei nº. 8.666/93, conforme demonstrado no

item  2.4.

Dessa forma, a pessoa jurídica RHUMO praticou, na forma do art. 3º, da Lei

n. 8.429/92, os seguintes atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9,

caput, 10, caput, da Lei n. 8.429, verbis:

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

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

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio
particular,  de  pessoa  física  ou  jurídica,  de  bens,  rendas,  verbas  ou  valores
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;

II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens,
rendas,  verbas  ou  valores  integrantes  do  acervo  patrimonial  das  entidades
mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou
regulamentares aplicáveis à espécie;

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente;

(...)

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;

c)  FAGNER ALMEIDA SANTOS -  é  representante legal  da empresa  RHUMO

PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  E  ADMINISTRAÇÃO  LTDA, tendo  sido  indevidamente

beneficiado com as contratações realizadas pelo município de Poções/BA, por meio

do processo de dispensa nº. 004/2013, PP nº. 024/2013 e sua prorrogação ilegal em

02/01/2014, oportunidade em que utilizou a sua empresa para frustrar o caráter

competitivo dos referidos certames, e ainda recebeu a quantia de R$ 1.742.759,30
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por meio do Termo Aditivo celebrado em 07/10/2014, sem alguma justificativa para

tanto,  o que viabilizou o enriquecimento ilícitos  decorrente do recebimento de

recursos públicos indevidamente.

Assim  agindo,  praticou,  na  forma  do  art.  3º,  os  atos  de  improbidade

administrativa previstos nos art. 9º, inciso XI, art. 10, I, II, VIII e XII, e art. 11,

caput, todos da Lei n. 8.429/92. 

4  –  ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO  E  DANO  AO  ERÁRIO  -  NECESSIDADE  DE

INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS DEMANDADOS

O desprezo  ao regular procedimento licitatório (Dispensa nº. 04/2013 e

prorrogação indevida do contrato nº. 619/2013)  pelo Prefeito OTTO WAGNER,

acarretou inevitavelmente dano ao erário, porque a ausência de concorrência obsta

a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração Pública5.

O descaso, para dizer o mínimo, ao regular cumprimento dos contratos de

prestação de serviços, bem como pelo nítido favorecimento a empresa RHUMO

pelo  ex-prefeito  OTTO  WAGNER,  proporcionou  enriquecimento  ilícito  para  os

contratados.  

A  Lei  nº  8.429/92,  no  art.  7º  e  parágrafo  único,  determina  a

indisponibilidade dos bens do indiciado, nos casos em que o ato de improbidade

causar lesão ao erário ou ensejar enriquecimento ilícito, devendo ela recair sobre

bens  que  assegurem  o  integral  ressarcimento  do  dano  ou  sobre  o  acréscimo

patrimonial resultante do ato ilícito.

O art. 16, §2º, da Lei nº 8.429/92, por seu turno, impõe que:

Havendo  fundados  indícios  de  responsabilidade,  a  comissão  representará   ao
Ministério  Público  ou  à  procuradoria  do  órgão  para  que  requeira  ao  juízo
competente a decretação do seqüestro dos bens do agente ou terceiro que tenha
enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.

§ 2º - Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de
bens,  contas  bancárias  e  aplicações  financeiras  mantidas  pelo  indiciado  no
exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.

No presente caso, como dito acima, há provas robustas da prática de atos de

5 REsp  1130318/SP,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em
27/04/2010, DJe 27/04/2011.
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improbidade  ensejadores  de  enriquecimento  ilícito,  bem  como  causadores  de

prejuízo  ao  erário,  impondo-se  a  decretação  da  indisponibilidade  de  bens  dos

demandados.

Em  linha  com  a  doutrina,  a  jurisprudência  preconiza  a  necessidade  de

imposição da medida, conforme, a propósito, decidiu o e. TRF da 1ª  Região, em

julgado relatado pelo Desembargador Tourinho Neto, in verbis:

Administrativo.  Constitucional.  Mandado  de  Segurança.  Ato  Judicial.  Ato  de
Improbidade, Indisponibilidade dos Bens. Frutos rendimentos. Seqüestro. Arresto.
Constituição Federal, art. 7 e 9. inc. VII. Direito Adquirido. Depositário.

I - (........)

II  -  A Lei  n.º  8.429,  de  1992,  estabelece  que,  enquanto  não  for  apreciada  e
decidida a ação relativa à prática dos atos de improbidade, fiquem os bens do
agente público indisponíveis.

III - Segundo a Lei 8.429, de 1992, a indisponibilidade dos bens far-se-á mediante
seqüestro, medida esta que, na verdade, em essência, constitui arresto, em razão
de incidir sobre tantos bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução
de sentença que vier a ser proferida na ação principal, se reconhecido o direito do
credor.

IV - A urgência da medida cautelar não se concilia com a exigência da certeza
do  perigo.  Note-se  que  a  tutela  cautelar  tem  por  finalidade  assegurar  a
viabilidade da realização de uma pretensão deduzida no processo principal.

V  -   A  Lei  n.º  8.429  de  1992,  alcança  os  bens  do  agente  público  ainda  que
adquiridos antes da prática dos atos de improbidade, pois, na hipótese, cuida-se
de promover o ressarcimento do patrimônio público.

VI -  Alcançando bens adquiridos antes da prática dos atos de improbidade, não se
está  aplicando  retroativamente  a  lei  n.  8.429,  de  1992,  tendo  em  vista  que
nenhuma  situação  subjetiva  garantida  pelo  art.  5  inc.  XXXVI,  da  Constituição
Federal, está sendo violada. Ademais, contra a Constituição não se pode alegar
direito adquirido, nem os atos ilegais geram a aquisição de direitos.

VII  -  Seqüestrados  os  bens  imóveis,  a  determinação  judicial,  de  ofício,  para
seqüestrar os rendimentos não pode ser considerada ultra-petita, por estar dentro
do poder de cautela do juiz.

(...) (TRF 1ª Região, Mandado de Segurança n.º 0132951-94/DF, publicado no DJ de
10.04.95, pg. 20073) 

Nesse mesmo sentido, vale citar seguinte acórdão do STJ6:

6 AgRg  no  REsp  1307137/BA,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
25/09/2012,  DJe  28/09/2012; RESP-200901995267  RECURSO  ESPECIAL  –  1161631,  Relator(a)  HUMBERTO
MARTINS, Órgão julgador SEGUNDA TURMA Fonte DJE, Data 24/08/2010;  RESP 201000877926 RECURSO ESPECIAL
-  1194045
Relator (a) HERMAN BENJAMIN, Órgão julgador SEGUNDA TURMA Fonte DJE DATA:03/02/201; RESP 200900698700
RECURSO  ESPECIAL  –  1135548,  Relator  (a)  ELIANA CALMON,  Órgão  julgador  SEGUNDA TURMA Fonte  DJE
DATA:22/06/2010;   RESP  200901021432
RECURSO  ESPECIAL –  1115452  Relator  (a)  HERMAN  BENJAMIN,  Órgão  julgador  SEGUNDA TURMA Fonte  DJE
DATA:20/04/2010
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data:20/04/2010
data:22/06/2010
data:03/02/201


ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE DOS BENS. ART. 7º DA LEI 8.429/92. DECRETAÇÃO. REQUISITOS.
ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE É POSSÍVEL ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL.
SUFICIÊNCIA DE  DEMONSTRAÇÃO  DE  DANO  AO  ERÁRIO  OU  DE  ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO (FUMAÇA DO BOM DIREITO). PERIGO DA DEMORA IMPLÍCITO. INDEPENDÊNCIA
DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA TAMBÉM SOBRE BENS ADQUIRIDOS ANTES
DA CONDUTA.  TRIBUNAL DE  ORIGEM QUE  INDIVIDUALIZA AS  CONDUTAS  E  INDICA
DANO AO ERÁRIO EM MAIS DE QUINHENTOS MIL REAIS. SÚMULA N. 83/STJ.

1. Hipótese na qual se discute cabimento da decretação de indisponibilidade de
bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

2.  O  acórdão  recorrido  consignou  expressamente  "haver  prejuízo  ao  erário
municipal", bem como que "estariam presentes os requisitos necessários (fumus
boni iuris e o periculum in mora) (....)limitado ao valor total de R$ 535.367.50".

3. O entendimento conjugado de ambas as Turmas de Direito Público desta
Corte  é  de  que,  a  indisponibilidade  de  bens  em  ação  de  improbidade
administrativa:  a)  é  possível  antes  do  recebimento  da  petição  inicial;  b)
suficiente a demonstração, em tese, do dano ao Erário e/ou do enriquecimento
ilícito  do  agente,  caracterizador  do  fumus  boni  iuris;  c)  independe  da
comprovação  de  início  de  dilapidação  patrimonial,  tendo  em  vista  que  o
periculum in mora está implícito no comando legal; d) pode recair sobre bens
adquiridos anteriormente à conduta reputada ímproba; e e) deve recair sobre
tantos  bens  quantos  forem  suficientes  a  assegurar  as  conseqüências
financeiras da suposta improbidade, inclusive a multa civil. Precedentes: REsp
1115452/MA; REsp 1194045/SE e REsp 1135548/PR.

4. Ademais, a indisponibilidade dos bens não é indicada somente para os casos de
existirem sinais de dilapidação dos bens que seriam usados para pagamento de
futura indenização, mas também nas hipóteses em que o julgador, a seu critério,
avaliando as circunstâncias e os elementos constantes dos autos, afere receio a
que os bens sejam desviados dificultando eventual ressarcimento. (AgRg na MC
11.139/SP).

5. Destarte, para reformar a convicção do julgador pela necessidade da medida em
favor  da  integridade  de  futura  indenização,  faz-se  impositivo  revolver  os
elementos  utilizados  para  atingir  o  convencimento  demonstrado,  o  que  é
insusceptível no âmbito do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula n.
7/STJ.

6.  Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  no  AREsp  20.853/SP,  Rel.  Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 29/06/2012)

Nesse  diapasão,  conceder  liminarmente  o  sequestro  dos  bens  é  medida

garantidora da prestação jurisdicional estatal, bem como é medida que assegurará

o real e efetivo ressarcimento dos danos materiais causados aos cofres públicos,

notadamente da União.
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5. PEDIDOS FINAIS

Ante a suficiência de provas existentes no Inquérito Civil Público em anexo e dos

argumentos até então expendidos, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL:

a) Liminarmente, seja decretada a indisponibilidade dos bens dos demandados,

com o seu consequente sequestro (art. 16, da Lei 8.429/92) e bloqueio de suas contas

bancárias até o montante que assegure a perda dos valores acrescidos ilicitamente aos

seus patrimônios (R$ 1.742.759,30), assim como o integral ressarcimento dos danos,

nos termos do art. 16, § 2º, da Lei 8.429/92;

b)  Com o  escopo  de  implementar  a  medida  constritiva,  pugna  para  que  se

determine seja oficiado, inaudita altera parte, aos Cartórios de Registro de Imóveis de

Poções e Vitória da Conquista, ao Detran, e às instituições financeiras oficiais, para

que  se  proceda  à  identificação  de  bens,  contas  corrente,  contas  poupança  e

investimentos existentes em nome dos demandados. 

c) a intimação da Procuradoria Federal com representação em Vitória da Con-

quista, na pessoa do respectivo Procurador, para que se manifeste sobre eventual inte-

resse em integrar a presente lide, considerando os recursos federais envolvidos;

d) após regular instrução, seja julgada procedente a presente ação, para con-

denar OTTO WAGNER DE MAGALHÃES, nas sanções do art. 12, incisos II e III,  FAG-

NER ALMEIDA SANTOS e a pessoa jurídica RHUMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ADMI-

NISTRAÇÃO LTDA, nas sanções do artigo 12, incisos I e II, na forma do art. 3º, todos

da Lei nº 8.429/92;

e) a condenação dos Demandados em todas as despesas processuais.

O Ministério  Público  Federal  protesta  pela produção de provas  por  todos  os

meios legalmente admitidos, em especial prova testemunhal e documental, pugnando

pela autuação do anexo Inquérito Civil Público nº 1.14.007.000558/2015-79.

Dá-se à causa o valor de R$ 10.011.796,70 (dez milhões, onze mil setecentos e

noventa e seis reais e setenta centavos).

Vitória da Conquista/BA, 30 de julho de 2018

André Sampaio Viana
Procurador da República
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