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SENTENÇA

Vistos etc.

 I- RELATÓRIO

1. Trata-se de ação civil pública de improbidade administrativa proposta pelo Município de Atalaia/AL
visando responsabilizar o ex-prefeito, Sr. MANOEL DA SILVA OLIVEIRA, o ex-Secretário de
Finanças, Sr. ANILSON ALVES DA SILVA, e a ex-Secretária de Saúde de Atalaia, Srª MICHELLE DA
SILVA OLIVEIRA, por atos de improbidade administrativa decorrentes do não cumprimento de contrato
firmado com o Ministério da Saúde, que tinha por objeto a construção de uma Unidade de Pronto
Atendimento 24h - UPA, tipo I, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2).

2. Depois de defender a legitimidade ativa do ente municipal e a competência da Justiça Federal para a
causa, narra o Município de Atalaia/AL que celebrou contrato com o Ministério da Saúde para construção
de uma Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA 24h), do Tipo I, pelo Programa de Aceleração do
Crescimento 2 (PAC 2), no valor total de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), pelo que
foi transferida para a consecução da etapa inicial das obras, na data de 06/09/2013, a importância de R$
220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), correspondente a 10% (dez por cento) do valor global do contrato
referenciado, conforme extrato da conta bancária em anexo (identificador nº 4058000.484943).

3. Relata na inicial que praticamente todo o valor transferido foi debitado ou sacado da conta pelos
demandados sem destinação certa, conforme análise do extrato de conta bancária supra citado, porquanto
nada fora construído no local destinado à edificação da referida Unidade de Pronto Atendimento 24h,
como se extrai do Ofício GSS nº 145/2015, de 23/02/2015, e do Laudo Técnico de Engenharia anexos
(identificadores nºs 4058000.484934 e 4058000.484942).

4. Informa que, dos R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) transferidos pelo Governo Federal, restou
na conta apenas a quantia de R$ 98,71 (noventa e oito reais e setenta e um centavos), segundo o extrato da
conta bancária (identificador nº 4058000.484943).

5. Além de instruída com os documentos anteriormente citados, a exordial veio acompanhada de cópias
de Ofício emitido pela Secretaria de Assistência a Saúde do Ministério da Saúde, da Portaria GM/MS nº
616/2013 e da Resolução CIB/AL nº 22/2013, assim como de croqui, apresentações, memorial descritivo
com critérios de medição e planilhas e relação de equipamentos para UPAs (identificadores:
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4058000.484935, 4058000.484938, 4058000.484944, 4058000.484945, 4058000.485003,
4058000.485006, 4058000.485009, 4058000.485011, 4058000.485012, 40 58000.485022,
4058000.485024, 4058000.485031, 4058000.485046 e 4058000.485054).

6. Em face do disposto no artigo 17,  e § 4º, da Lei nº 8.429/1992 [LIA], a União Federal e ocaput
Ministério Público Federal foram intimados para se pronunciarem quanto às suas intervenções na presente
ação civil de improbidade.

7. No seu pronunciamento, a União disse que não tinha interesse em intervir no processo, dada a
insuficiência de elementos probatórios a formar substrato mínimo ao ajuizamento da ação de improbidade
administrativa, resguardando-se, porém, o direito de intervir no processo a qualquer tempo, caso
entendesse conveniente à defesa do interesse público (identificador: 4058000.515164).

8. Por sua vez, o Ministério Público Federal disse que desejava ingressar no feito como litisconsorte ativo,
em virtude dos fatos narrados configurarem desvio de verbas públicas federais destinadas à saúde, e
requereu que fossem requisitados documentos e informações ao Ministério da Saúde e à Caixa Econômica
Federal, pertinentes à celebração do convênio e a movimentação e prestação de contas dos recursos
repassados pela União (identificador: 4058000.496884).

9. A medida cautelar de indisponibilidade de bens requerida pelo Município de Atalaia e as diligências
requeridas pelo MPF foram indeferidas pelo Juízo, que na mesma ocasião determinou a retificação da
autuação para excluir a União e incluir o Ministério Público Federal como parte autora (identificador:
 4058000.528061).

10. O Ministério Publico Federal anexou aos autos os resultados das diligências outrora requeridas,
realizadas junto ao Ministério da Saúde e à Caixa Econômica Federal, quanto ao repasse dos recursos
oriundos do contrato em questão, bem como acerca da destinação que esses valores tiveram, cf
identificadores:  4058000.572750, 4058000.572754, 4058000.628044, 4058000.628403 e
4058000.663541.

11. Notificados, os réus ofereceram as defesas preliminares vistas nos identificadores: 4058000.1001940
(MICHELLE DA SILVA OLIVEIRA), 4058000.1004039 (MANOEL DA SILVA OLIVEIRA) e
4058000.1056637 (ANILSON ALVES DA SILVA, acompanhada de documentos nos identificadores:
4058000.1056644, 4058000.1056647, 4058000.1056648 e 4058000.1056650).

12. Em suas defesas, os réus Michelle da Silva Oliveira e Manoel da Silva Oliveira suscitaram
preliminares de inconstitucionalidade da Lei 8.429/1992, de inaplicabilidade desta Lei aos agentes
políticos e de carência de ação, sustentando que: a) a Lei 8.429/1992 seria inconstitucional por falta de
competência legislativa da União para editar normas gerais acerca de improbidade administrativa, pois de
acordo com a Carta Magna quando se trata de impor sanções aos funcionários e agentes da Administração
a competência para legislar sobre a matéria seria de cada ente federativo; b) a Lei 8.429/1992 encerra
hipóteses de improbidade administrativa apenas de agentes públicos e que os agentes políticos não se
assemelham ou se confundem com os agentes públicos, conforme precedentes jurisprudenciais que
colacionaram; c) a carência de ação restou configurada porque o autor sequer individualizou a conduta
tida como ímproba ou ao menos apontou indícios mínimos acerca da possibilidade de recebimento da
ação.

13. No mérito os réus Michelle da Silva Oliveira e Manoel da Silva Oliveira defenderam a improcedência
da ação, alegando, em resumo, o que se segue: a) que não procede a alegação do Município autor de que
teriam sacado a verba destinada à construção da UPA e dado a ela destino incerto e não sabido, para
satisfazerem seus interesses particulares; b) que tal alegação se contradiz com os documentos acostados
aos autos pelo próprio autor no identificador: 4058000.572750, segundo os quais a dita verba nunca foi
sacada e permaneceu o tempo todo nos cofres da Prefeitura; c) que na verdade, devido à situação
financeira gravíssima em que se encontrava o Município, utilizaram o dinheiro para cobrir a folha de
pagamento de pessoal dos servidores municipais, contratados e concursados, conforme comprovam os
documentos acostados aos autos pelo próprio autor; d) que o memorando enviado pela Caixa Econômica
Federal para o autor mostra que todo o valor foi transferido para contas do próprio Município e que nunca
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foram sacados ou transferidos para as suas contas particulares; e) que isso demonstra claramente que
agiram de boa-fé e que sempre realizaram uma gestão pública municipal de responsabilidade; f) que no
caso não restaram configurados os atos de improbidade administrativa a eles imputados, dada inexistência
de indícios de desonestidade e da ausência de má-fé ou de prejuízo ao erário.

14. Por seu turno, em sua defesa prévia, o réu Anilson Alves da Silva arguiu, inicialmente, preliminar de
carência de ação em face de ser parte ilegítima  , uma vez que no exercício da função dead causam
Secretário de Finanças de Atalaia não possuía autorização para operacionalizar as finanças da Secretaria
de Saúde do Município, haja vista que esta função era desempenhada pela própria Secretária Municipal de
Saúde da época.

15. No mérito, sustentou também a improcedência do pedido, aduzindo, em suma, o seguinte: a) que
nunca operacionalizou as contas da Secretaria Municipal de Saúde; b) que não há documentos que
provem a possibilidade de haver ele praticado os atos ímprobos imputados; c) que em caso de
litisconsórcio passivo nas ações de improbidade administrativa é necessária a individualização das
condutas, conforme precedente do STJ que colacionou; d) que neste caso foi feita apenas uma acusação
genérica, tendo em vista que o Município autor não fez a individualização da sua conduta.

16. O réu Anilson Alves da Silva requereu ainda a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
afirmando não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e de sua
família. Posteriormente, o réu anexou aos autos cópia de acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da
União, de nº 1674/5015, pelo qual o Plenário do TCU concluiu pela regularidade da aplicação de recursos
federais repassados à Prefeitura Municipal de Atalaia/AL, entre janeiro de 2012 e fevereiro de 2013, nos
Programas PNAE, QUADRAS e FUNDEB (identificador: 4058000.1089188).

17. Somente o Ministério Público Federal se pronunciou sobre as defesas prévias oferecidas, haja vista
que o Município de Atalaia, embora regularmente intimado, quedou-se inerte (identificadores:
4058000.1107646 e 4058000.1295324).

18. No que tange ao réu Anilson Alves da Silva, o Ministério Público Federal pugnou pelo
reconhecimento da intempestividade de sua defesa preliminar, pelo reconhecimento de sua legitimidade
passiva e pela desconsideração das defesas de mérito por ele alegadas, defendendo o seguinte: a) que a
defesa preliminar foi apresentada muito depois do prazo legal, eis que, na verdade, a carta precatória
notificatória foi juntada aos autos em 14 de março de 2016 [ID 4058000.956700]; b) que apesar da
intempestividade, a ilegitimidade passiva é matéria que pode ser conhecida de ofício pelo juiz, a teor do
artigo 337, § 5º, CPC/2015; c) que não colhe a preliminar de ilegitimidade passiva, eis que, a uma, é
sabido que às secretarias municipais de finanças incumbe gerir e manter o equilíbrio financeiro de todos
os órgãos da Administração Municipal e, a duas, o réu não trouxe aos autos documentos que confirmem a
tese por ele suscitada; d) que as alegações de exercício regular de direito, de inexistência de dolo, má-fé
ou desonestidade na conduta do réu, de fiel observância dos princípios constitucionais da Administração
Pública e de inexistência de prejuízo aos cofres públicos são defesas de mérito diversas da justa causa e
da prescrição e, por isso, só podem ser alegadas em sede de contestação.

19. No que diz respeito às defesas dos réus Manoel da Silva Oliveira e Michelle da Silva Oliveira, o
Ministério Público Federal pediu a rejeição das preliminares e a desconsideração das alegações de mérito,
argumentando o que se segue: a) que não cabe no momento debater as questões de mérito, conforme já
restou dito anteriormente; b) que a preliminar de inconstitucionalidade da Lei 8.429/1992 não merece
acolhimento, pois segundo lição de Rafael Oliveira: "[...] a referida norma trata de atos de improbidade e

 ," consagrando tambémdas respectivas sanções que têm natureza, primordialmente, cível ou política
normas processuais, " razão pela qual deve ser reconhecida a competência legislativa privativa da União,

 ." [NEVES, Danielcom fundamento no art. 22, I, da CRFB, para fixar normas de caráter nacional
Amorim Assumpção; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Manual de Improbidade Administrativa -
direito material e processual. 2ª ed. Método, São Paulo, p. 20]; c) que a preliminar inaplicabilidade Lei
8.429/1992 aos agentes políticos também não merece prosperar, porquanto todos os integrantes de
qualquer um dos poderes, sejam definitivos ou transitórios, remunerados ou não, independentemente da
função ocupada, são agentes públicos para fins da Lei de Improbidade Administrativa, a teor dos seus
artigos 2º e 3º e de precedentes do STF e do STJ que colacionou; d) que melhor sorte não merece a
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preliminar de carência de ação por falta de individualização das condutas ou por falta de indícios mínimos
acerca da possibilidade de recebimento da ação, eis que, a uma, documentos anexados à petição inicial
dão suporte probatório mínimo ao recebimento da petição inicial e, a duas, os nossos tribunais têm
decidido que para o recebimento da ação de improbidade administrativa não há necessidade de que a
petição inicial descreva nos mínimos detalhes as condutas dos agentes, conforme precedentes do TRF-1ª
Região e do STJ que igualmente colacionou.

20. Houve decisão rejeitando todas as preliminares arguidas, recebendo a inicial proposta em desfavor dos
demandados e determinando a citação dos mesmos (identificador: 4058000.1315450).

21. A alegação de inconstitucionalidade da Lei de Improbidade Administrativa não foi acolhida, pelas
seguintes razões principais:  a referida lei a) não possui natureza de direito penal, razão pela qual seria
admissível a utilização de tipos abertos, até porque a própria Constituição Federal faz uso de expressivo

 doconceito jurídico indeterminado ao instituir o ato de improbidade em sua gênese constitucional; b)
inciso I do artigo 22 da Constituição Federal se extrai que é privativa da União a competência para
legislar sobre direito civil, direito processual e direito eleitoral; e,  a Lei 8.429/1992 dispõe sobrec)
questões de direito civil, de direito processual e de direito eleitoral, sendo nesta matéria primordialmente
sobre a perda de direitos políticos.

22  Igualmente não foi acolhido o argumento de que Lei 8.429/1992 não se aplica aos agentes políticos,.
pois de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TRF-5ª Região os
agentes políticos se submetem sim aos ditames da Lei 8.429/1992.

 No que se refere à preliminar de carência de ação, foi afastada haja vista que:  segundo o artigo 485,23. a)
inciso VI, do CPC/2015, a carência de ação só se verifica na ausência de condições da ação, isto é, na
ausência de legitimidade de parte ou de interesse de agir;  da inicial se extrai com facilidade que asb)
condutas atribuídas aos réus são aquelas descritas nos incisos VI, IX e XI do artigo 10 da Lei 8.429/1992
[realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares, ordenar ou permitir a
realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento e liberar verba pública sem a estrita
observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular], em
decorrência de não terem aplicado a 1ª parcela dos recursos na construção da UPA e de terem dado outra
destinação ao valor daquela parcela mediante a realização de saques ou débitos em conta;  a exordialc)
atende à exigência feita pelo § 6º do artigo 17 da Lei 8.429/1992, uma vez que veio acompanhada por
documentos anexados pelo Município de Atalaia e pelo Ministério Público Federal, que contêm indícios
suficientes da existência de atos de improbidade imputados aos demandados.

24. Por fim, foi afastada a preliminar, suscitada pelo réu Anilson Alves da Silva, de carência de ação por
ilegitimidade passiva, pelas seguintes razões:  de acordo com o que ordinariamente acontece, éa)
atribuição dos Secretários de Fazenda ou de Finanças a administração dos recursos financeiros dos
estados e municípios;  os documentos anexados pelo réu não comprovam, de modo algum, que cadab)
secretaria municipal tinha a atribuição legal de gerir os recursos destinados às suas ações, eis que para
tanto seria necessário que ele trouxesse aos autos a Lei Municipal a qual se refere o artigo 79 da Lei
Orgânica do Município de Atalaia, promulgada em 14/11/2003 [ Art. 79. A Lei Municipal estabelecerá as
atribuições dos auxiliares diretos do Prefeito, definindo-lhes a competência, deveres e responsabilidades.
], conforme exigido pelo artigo 376 do CPC/2015;  apesar de o Ofício nº 015/2015, da Agência Atalaiac)
da Caixa Econômica Federal, atestar que o valor pertinente à 1ª parcela dos recursos da UPA foi
movimentada através de expedientes oriundos da Secretaria Municipal de Saúde [vide ID
4058000.572750, pgs. 2/3], não afasta, por si só, a eventual participação da Secretaria Municipal de
Finanças nestas operações.

25. Devidamente citados, os réus apresentaram contestação, vistas nos identificadores: 4058000.1359803
(ANILSON ALVES DA SILVA) e 4058000.3673628 (MICHELLE DA SILVA OLIVEIRA e MANOEL
DA SILVA OLIVEIRA).

26. Em sede de contestação, os réus reiteraram os argumentos apresentados em defesa preliminar, já
relatados nos itens "12" e "16".
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27. Houve despacho determinando a especificação das partes para apresentarem as provas que
pretendessem produzir na instrução, justificando-as, ou, não as tendo, para oferecerem desde logo suas
razões finais, manifestando-se, ainda, em mesma oportunidade, os autores em eventual réplica às
contestações ofertadas (identificador: 4058000.3891628).

28. O Ministério Público Federal se pronunciou sobre as contestações apresentadas (4058000.1379874,
4058000.3999463 e 4058000.4000368). O Município de Atalaia, embora devidamente intimado,
quedou-se inerte (identificadores: 4058000.1367099 e 4058000.3931588).

29. Quanto às contestações apresentadas pelos réus, o Ministério Público Federal afirmou que os réus
limitaram-se a negar a existência dos atos de improbidade administrativa que lhes são imputados, sem
contudo se incumbir em demonstrar a regular aplicação das verbas públicas. Isso, não obstante, a presente
ação conter robusto conjunto probatório, comprovando os atos de improbidade administrativa praticados
pelo réu, que causou graves prejuízos ao erário federal e atentou contra os princípios da Administração
Pública.

30. Afirmou ainda que embora tenham os réus argumentado em suas contestações que devolveriam o
valor destinado à construção da UPA quando a verba para o pagamento dos servidores municipais fosse
creditada não há nos autos qualquer comprovação dessa devolução. Ressaltou, por fim, que o uso por si só
da destinação diversa já configura ato de improbidade e crime de responsabilidade fiscal, conforme
exposto nesta manifestação.

31. O réu Anilson Alves da Silva colacionou documento particular (id: 4058000.2680508 e
4058000.2680509), contendo uma declaração do ex-prefeito de Atalaia, Sr. Manoel da Silva Oliveira,
informando que o réu não tinha sua autorização para operacionalizar as contas bancárias das Secretarias
de Saúde e Educação municipais, durante o período de janeiro de 2013 a setembro de 2014. E requereu a
produção de prova oral, especificadamente os depoimentos dos réus e a oitiva de uma testemunha (id:
4058000.3774190).

É o relatório.

Fundamento e decido.

II. F U N D A M E N T A Ç Ã O

32. Compulsando os autos, verifico que a presente ação encontra-se em situação apta à prolatação de
sentença.

33. Não obstante o pedido do réu Anilson Alves da Silva de produção de prova oral, para que
comprovasse que não possuía autorização para movimentar as contas relacionadas à Secretaria de Saúde
do município, tenho por prescindível, pois houve, de maneira suficiente, a comprovação da inexistência
de ato de improbidade administrativa por este demandado, pelas razões adiante explanadas.

34. Sendo assim, considerando que todas as preliminares foram apreciadas e afastadas em decisão
(identificador: 4058000.1315450), passo ao mérito da presente demanda.

35. O Município de Atalaia/AL e o Ministério Público Federal ajuizaram a presente Ação Civil Pública
em desfavor dos réus Manoel da Silva Oliveira, Anilson Alves da Silva e Michelle da Silva Oliveira, que,
por ocasião do exercício dos cargos de Prefeito Municipal, Secretário de Finanças e Secretária de Saúde,
respectivamente, de Atalaia/AL, teriam aplicado verbas federais sem a estrita observância das normas
pertinentes e, ainda, praticado ato visando fim diverso daquele previsto em lei, violando os artigos 10 e 11
da Lei 8.429/92, pelo que pretendem a aplicação das sanções cominadas no artigo 12, incisos II e III do
referido diploma legal.

36. No caso, cuidam-se de irregularidades na aplicação de recursos federais repassados pelo Ministério da
Saúde ao Município de Atalaia/AL, por meio de contrato para a construção de uma Unidade de Pronto
Atendimento 24 horas (UPA 24h), do Tipo I, pelo Programa de Aceleração do Crescimento 2 (PAC 2), no
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valor total de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais). Para tanto, foi transferida para a
consecução da etapa inicial das obras, na data de 06/09/2013, a importância de R$ 220.000,00 (duzentos e
vinte mil reais), correspondente a 10% (dez por cento) do valor global do contrato referenciado.

37. Ocorre que praticamente todo esse valor inicial transferido pelo Ministério da Saúde, foi debitado ou
transferido da conta bancária pertencente à municipalidade, sem que fosse dada a destinação a que se
pretendia, uma vez que a construção da UPA sequer foi iniciada, conforme a documentação carreada aos
autos.

38. Do extrato bancário anexado pelo Município de Atalaia no id: 4058000.484943, percebe-se, de fato, o
depósito do valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) na conta bancária de Fundo Municipal de
Saúde, em 06/09/2013, e, posteriormente, a existência de débitos e transferências, ainda que algumas
transações estejam ilegíveis.

39. Minudenciando essas transações bancárias realizadas sequenciadamente após o repasse da verba
federal, o Ministério Público Federal anexou as informações prestadas pela Caixa Econômica Federal nos
identificadores 4058000.572750 e 4058000.572754. Dessas informações, é possível constatar o destino
das transferências eletrônicas, bem como as pessoas autorizadas a movimentar a conta bancária na qual
foi depositada a verba federal.

40. Quanto ao destino dos valores transferidos da conta 624020-9 do Fundo Municipal de Saúde do
município, da agência 3545 da Caixa Econômica Federal, segundo as informações prestadas pela
instituição financeira no identificador: 4058000.572750 (págs. 1 a 13), tem-se:

Data Valor transferido Destino do valor

10/09/2013 R$ 120.100,00 Conta 20-6, agência 3545 da CAIXA, pertencente à
Prefeitura Municipal de Atalaia

13/09/2013 R$ 4.425,59 Conta 624003-9, agência 3545 da CAIXA, pertencente ao
Fundo Municipal de Saúde

13/09/2013 R$ 16.650,00 Conta 20-6, agência 3545 da CAIXA, pertencente à
Prefeitura Municipal de Atalaia

13/09/2013 R$ 2.800,00 Conta 12575-X, agência 0831-1 do Banco do Brasil S/A,
pertencente à Prefeitura Municipal de Atalaia

13/09/2013 R$ 29.400,00 Conta 21.712-3, da agência 0831-1 do Banco do Brasil S/A,
pertencente à Unidade Mista de Atalaia

29/09/2013 R$ 46.500,00 Conta 15-0, agência 3545 da CAIXA, pertencente à
Prefeitura Municipal de Atalaia

41. Quanto às pessoas autorizadas a movimentar a conta bancária na qual foi depositada a verba federal
em questão nestes autos, a CAIXA apresentou cópia da ficha cadastral, com a relação das pessoas
autorizadas a movimentar a conta, nos identificadores: 4058000.572750 (pág. 14) e 4058000.572754.
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42. Da ficha cadastral pertencente à instituição bancária, constata-se que somente os réus Manoel da Silva
Oliveira e Michelle da Silva Oliveira possuíam autorização para movimentar a conta bancária na qual foi
depositado o montante destinado ao início da construção da UPA. Tanto assim que, todos os ofícios
solicitando as transferências detalhadas acima foram expedidos pela Secretaria Municipal de Saúde e
assinados conjuntamente pelos réus Manoel da Silva Oliveira, então prefeito, e Michelle da Silva
Oliveira, Secretária de Saúde à época.

43. Nesse contexto, em que pese compor o polo passivo da lide o ex-Secretário de Finanças à época dos
fatos, quando foi dada destinação diversa à verba federal, tenho que, do conjunto probatório carreado aos
autos, não há como correlacioná-lo aos fatos descritos na inicial.

44. Isto é, a conexão dos fatos atribuídos a Anilson Alves da Silva com o teor dos dois artigos (10 e 11)
da Lei nº 8.429/92, não existe, nem de forma direta, nem oblíqua.  Explico. É que, não obstante Anilson
Alves da Silva ser o secretário de finanças municipal à época dos fatos, cargo que ordinariamente possui a
atribuição de administrar os recursos financeiros dos municípios, dos documentos anexados se evidencia
que o mesmo não possuía autorização para operacionalizar as finanças da Secretaria Municipal de Saúde,
haja vista que esta função era desempenhada pela própria Secretária Municipal de Saúde.

45. Outrossim, não possuía  autorização específica para movimentar a contaAnilson Alves da Silva
bancária na qual foi depositada a verba federal e não partiram dele, ou de sua Secretaria, as ordens de
transferências dos valores desviados. Nem se demonstrou nos autos que as operações foram concretizadas
com o aval do então Secretário de Finanças do ente municipal. Ao contrário, das provas produzidas, a
saber, das informações prestadas pela instituição bancária e a declaração do então prefeito
(identificadores: 4058000.572750, 4058000.572754 e 4058000.2680509), conclui-se que as transferências
foram realizadas seguindo ordens diretas do Prefeito e da Secretária de Saúde, conjuntamente. Da mesma
forma, não há nos autos quaisquer indícios que fizessem supor que, de alguma forma, Anilson Alves da
Silva teria se beneficiado com valores oriundos do repasse federal.

46. Dito isto, diante dos fundamentos acima indicados e com base nas provas constantes dos autos, não
merece prosperar o pedido formulado na inicial quanto ao réu Anilson Alves da Silva.

47. Diferentemente, quanto aos réus Manoel da Silva Oliveira e Michelle da Silva Oliveira, tenho que
restou comprovado e admitido pelos próprios réus que não foi observada a finalidade da verba federal,
que era destinada à construção da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA 24h).

48. Argumentaram, para tanto, que o município passava por sérias dificuldades financeiras a justificar a
necessidade do direcionamento dos recursos federais para o pagamento dos salários dos servidores
municipais da saúde.

49. É, pois, fato incontroverso que, na condição de Prefeito de Atalaia e de Secretária de Saúde, os réus
Manoel da Silva Oliveira e Michelle da Silva Oliveira, autorizaram transferências de recursos federais
destinados à construção da UPA para o pagamento dos salários de servidores públicos municipais.

50. E, em que pese terem afirmado não terem agido com dolo, uma vez que não houve intenção de
apropriar-se dos valores desviados, tanto que deles não se beneficiaram diretamente, suas condutas
atentaram contra os princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade administrativa.

51. A utilização intencional de numerário disponibilizado pela União para outros fins implica quebra do
sistema de parceria e de lealdade entre os entes públicos, bem como prejuízo ao setor destino da verba.
Destarte, é caso da incidência do art. 11 da Lei n. 8.429/92, já que configurado ato de improbidade que
atenta contra os princípios da administração pública, por violação ao dever de legalidade e lealdade às
instituições.

52. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que para configuração do ato de improbidade
administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992 basta a demonstração de dolo genérico, não se
exigindo o dolo específico.
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53. Por oportuno, destaco alguns julgados:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

Embargos de declaração opostos com a pretensão de que o recurso especial seja rejulgado, de
modo que a Turma decida que o desvio de recursos públicos para destinação diversa daquela
prevista em convênio não constitui improbidade administrativa.

Não se trata de mera ilegalidade, mas, sim, de improbidade, em que o dolo é manifesto,
porque a redestinação dos recursos públicos frustrou a comunidade rural do município, que
seria beneficiada com o atendimento odontológico.

Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 365.598/MG, Rel. Ministro ARI
PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 15/09/2014)

 

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO VIOLADOR DE PRINCÍPIOS
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MALVERSAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS POR PREFEITO.
ATO DE IMPROBIDADE TIPIFICADO PELO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. DOLO
GENÉRICO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME FÁTICO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O entendimento do STJ é de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu
como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração
do elemento subjetivo, consubstanciada pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e,
ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.

 2. É pacífica a jurisprudência do STJ de que o ato de improbidade administrativa previsto no
art. 11 da Lei 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não necessita ser

 específico, sendo suficiente o dolo genérico.  Assim, para a correta fundamentação da
condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à
norma, caracterizar a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de
Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele
desprovido de lealdade e boa-fé.

 3. O Tribunal de origem foi categórico ao destacar que o recorrente, no exercício do mandato
de Prefeito Municipal, não obstante a não comprovação de dano ao erário ou de
enriquecimento ilícito, praticou atos ilegais e contrários ao interesse público, caracterizada
má-fé com flagrante violação aos princípios da Administração Pública, razão pela qual
aplicou o art. 11 da Lei de Improbidade.

4. Nesse contexto de limitação cognitiva, a alteração das conclusões firmadas pelas instâncias
inferiores somente poderia ser alcançada com o revolvimento do conjunto fático-probatório, o
que é vedado pela Súmula 7/STJ.

5. No mais, cabe esclarecer, quanto ao artigo 11 da Lei 8.429/1992, que a jurisprudência do
STJ, com relação ao resultado do ato, firmou-se no sentido de que se configura ato de
improbidade a lesão a princípios administrativos, o que, em regra, independe da ocorrência de
dano ou lesão ao Erário.

6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1637840/MA,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe
19/12/2016)

54.   , restou incontroverso que os réus Manoel da Silva Oliveira e Michelle da Silva OliveiraIn casu
usaram intencionalmente recursos públicos com destinação específica para finalidade diversa. Conquanto
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não tenha havido prova de enriquecimento ilícito, os agentes praticaram conscientemente ato ilegal,
almejando o resultado ímprobo, qual seja, a aplicação de recursos federais em desacordo com o contrato
firmado pela municipalidade.

55. A alegação de que utilizaram as verbas federais para fim diverso, com o objetivo de evitar a
paralisação dos serviços públicos (o que, aliás, não restou comprovado), não lhes aproveita, pois não elide
a natureza ímproba dos atos praticados, podendo repercutir - no máximo - na dosimetria das penas
aplicáveis. Isso porque tal proceder redundou na supressão de recursos indispensáveis à prestação de
serviços de saúde à população - área sensível que, não por outra razão, mereceu disciplina específica na
Constituição Federal.

56. O mesmo diga-se em relação ao argumento de que pretendiam a devolução da verba federal tão logo
fosse disponibilizada a verba específica para o pagamento do seu quadro de servidores, e que essa
devolução teria sido impossibilitada pelo afastamento do réu Manoel da Silva Oliveira do comando do
Poder Executivo Municipal. Isso porque os recursos federais foram depositados em setembro de 2013, e
transferidos para que atingissem outros fins também em setembro de 2013 e o réu somente foi afastado do
cargo de prefeito em setembro de 2014. Isto é, cerca de um ano depois, tempo mais do que suficiente, sem
que os recursos fossem devolvidos e a construção da UPA iniciada.

57. A bem da verdade, nem mesmo é alegada pelo ex-prefeito e pela ex-secretária de saúde, e tampouco
comprovada, qualquer iniciativa de devolução de parte da verba, muito menos do montante total, ou
mesmo do início das atividades para a construção da UPA.

58. De outro lado, não se  trata da hipótese do art. 10 da mesma Lei, pois não há provas de que a 
aplicação dos recursos fora do campo legalmente previsto tenha redundado perda patrimonial, desvio,
apropriação, malbaratamento ou dilapidação das verbas públicas. É dizer, não havendo prova de efetivo
prejuízo não é  possível a condenação por ato de improbidade previsto no art. 10 da LIA. 

59. A ausência de efetivo dano ao erário ou locupletamento ilícito (já que os recursos foram empregados
no âmbito da própria Administração Pública municipal) - o que, gize-se, não contradiz a assertiva de que
houve irregular destinação de recursos públicos - impede a condenação dos réus pela prática de atos
tipificados no artigo 10 da Lei n.º 8.429/92, porém não afasta suas responsabilidades pelas condutas
contrárias aos princípios que regem a Administração Pública, notadamente a legalidade, a impessoalidade
e a moralidade administrativa, nos termos do artigo 11 do referido diploma legal.

60. De consequência, as penalidades são as do artigo 12, inciso III da LIA,  in verbis:  " na hipótese do art.
11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos
de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo
agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de três anos. ".

61. Quanto às penalidades aplicáveis na espécie, é cediço que devem ser proporcionais ao juízo de
reprovação ou culpabilidade em um sentido amplo, em face dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

62. Considerada a situação em concreto, tenho que devem ser aplicadas as seguintes sanções aos réus 
Manoel da Silva Oliveira e Michelle da Silva Oliveira:   ) suspensão dos direitos políticos por  a 3 (três)

 ,   ) pagamento de multa civil de       o valor da remuneração percebida pelo agente e  anos b 10 (dez) vezes
 ) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,c

direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário por  3
 .(três) anos

63  Pela análise do contexto fático-probatório dos autos, não é caso de ressarcimento ao erário, pois não.
houve prejuízo e nem é caso de perda da função pública, pois o réu  Manoel da Silva Oliveira não é mais
Chefe do Executivo do município de Atalaia/AL e a ré Michelle da Silva Oliveira não mais exerce o
cargo de Secretária de Saúde.
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64. Assim sendo, julgo    o pedido vertido na inicial.parcialmente procedente

III. DISPOSITIVO

65. Ante ao exposto,    o pedido, para declarar parte dosJULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
fatos descritos na inicial como atos de improbidade administrativa, com fulcro no artigo 11 da Lei
8.429/92 e    às seguintesCONDENAR os réus Manoel da Silva Oliveira e Michelle da Silva Oliveira
sanções, de acordo com o artigo 12, inciso III, da referida lei:   ) suspensão dos direitos políticos por  a 3

 ;   ) pagamento de multa civil de    o valor da remuneração percebida pelos(três) anos b 10 (dez) vezes
agentes, corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data desta sentença e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação; e   ) proibição de contratar com o Poder Público ou receberc
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário por  3 (três) anos.

66. A multa civil reverterá em favor da União (Lei nº 8.429/92, art. 18).

67. Após o transito em julgado desta sentença comunique-se à Justiça Eleitoral da condenação dos réus e
da suspensão dos direitos políticos pelo período de 03 (três) anos.

68. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios,  por força do art. 18 da Lei nº
7.347/85.

69. Ocorrendo  à sentença prolatada, observado o dobro do prazo previsto nosembargos de declaração
arts. 183 e 186 do novel CPC, em 5 (cinco) dias (CPC/2015, art. 1023,  ), dê-se vista dos autos àcaput
parte embargada por iguais 5 (cinco) dias para manifestação (CPC/2015, art. 1023, § 2º), vindo-me, após,
os autos à conclusão.

70.  (s) que seja(m)  (ções) à sentença, intime(m)-se a(s) parte(s) apelada(s) aInterposta apelação
oferecer(em) contrarrazões de apelação no prazo de 15 (quinze) dias, observado o disposto nos arts. 183 e
186 do Novo CPC, quanto ao dobro do prazo; havendo, pelo apelado,  ou apelação adesiva questões

 (CPC/2015  arts. 1009, § 2º e 1010, § 2º), suscitadas em preliminar de contrarrazões , o apelante deverá ser
 . Decorrido(s) que seja(m) o(s) prazo(s), remetam-se os autosintimado a responder em 15 (quinze) dias

ao E. TRF da 5ª Região, com as cautelas de estilo, a teor do art. 1010, § 3º do novel CPC.

71.  recurso(s) de  posta na sentença a  ao TRF, a este, porNão havendo apelação e remessa obrigatória
igual,  remetam-se os autos, na forma da lei.

72.  (s) recurso(s) de  e  se determinando na sentença a  aoInocorrente apelação não remessa obrigatória
TRF, certificado que seja o seu  , altere-se a classe processual deste feito para " trânsito em julgado

 ", expeçam-se os competentes mandados e/ou ofícios e demais expedientesCumprimento de Sentença
pertinentes, bem assim, se o caso, traslade-se cópia desta sentença e eventuais cálculos homologados para
os autos principais acaso existentes.  ,  , Após em havendo sucumbência salvo assistência judiciária

 ,  , intimem-se as partes a requererem o que de seu interesse em 15gratuita ou obrigação a cumprir
(quinze) dias para eventual cumprimento de sentença, observando-se, ainda uma vez, o quanto contido
nos arts. 183 e 186 do Novo CPC, no que diz respeito à dobra do prazo. Nada sendo requerido ou

 , arquivem-se os autos com baixa na distribuição, independentemente de novahavendo a providenciar
intimação ou determinação, podendo o feito ser desarquivado a qualquer tempo, enquanto não prescrito o
direito de executar a sentença.

73. Sentença  sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório (CPC/2015, art. 496).não

74. Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

 

Maceió, 20 de junho de 2019.
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SEBASTIÃO JOSÉ VASQUES DE MORAES
Juiz Federal
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