
EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  JUIZ(A)  FEDERAL  DA  2ª  VARA  DA

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FEIRA DE SANTANA/BA

Ref.: IPL nº 4515-02.2017.4.01.3304

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República

subscritor, comparece à douta presença de Vossa Excelência, no exercício de sua

atribuição de dominus litis, com fundamento no art. 129, inciso I, da Constituição da

República, para oferecer DENÚNCIA em relação a:

DOMINGAS  SOUZA DA PAIXÃO,  *,  ex-prefeita  do  Município  de

Governador Mangabeira/BA, *;

ELISA  PAIXÃO  DO  NASCIMENTO,  *,  Secretária  de  Saúde  do

Município  de  Governador  Mangabeira/BA de  01/06/2010  a

06/04/2012, *;

Rua Castro Alves, nº 1560, Centro – Feira de Santana/BA CEP: 44001-184                                  1
Telefax: (075) 3221-4999  E-mail: PRBA-prmfs@mpf.mp.b  r                                          MFS

mailto:prmfs@prba.mpf.gov.br
mailto:prmfs@prba.mpf.gov.br
mailto:prmfs@prba.mpf.gov.b


NADJAMENA MOREIRA DE ALMEIDA, *,  Secretária de Saúde do

Município  de  Governador  Mangabeira/BA de  06/04/2012  a

05/03/2013, *;

ODILON CUNHA ROCHA, *,  Secretário de Saúde do Município de

Governador  Mangabeira/BA de 01/01/2009 a 25/03/2010 e desde

05/03/2013,*.

pelos fatos e fundamentos abaixo aduzidos.

I – DO OBJETO DA AÇÃO PENAL

O escopo da presente  demanda é  a  condenação dos denunciados na

sanção criminal prevista no §1º, do art. 1º, do Decreto Lei nº 201/67, em razão da

prática das condutas insculpidas nos incisos III e V, do art. 1º, do mesmo diploma

legal, tendo  em  vista  que,  os  réus,  por  vontade  livre  e  consciente,  agindo  em

conjunto  e  com unidade de desígnios,  efetuaram transferências irregulares entre

contas de blocos de financiamento da saúde (art. 1º, inciso III  do Decreto-Lei nº.

201/1967), bem como realizaram pagamentos de despesas estranhas às finalidades

dos blocos de financiamento da saúde (art. 1º, V do Decreto-Lei 201/1967)

II – DOS FATOS 

A presente demanda encontra amparo no inquérito policial nº. 4515-

02.2017.4.01.3304, instaurado a partir de representação postulada pelos servidores

públicos municipais Marcos Fernando Sírio Kischel e Gleicia dos Santos Martins,

com a finalidade de apurar a responsabilidade criminal da ex-prefeita de Governador

Mangabeira/BA, a  primeira denunciada,  consistente em malversação de recursos

públicos federais.
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De acordo com a  notitia criminis, a ex-gestora municipal transferiu

indevidamente  recursos federais  no montante de R$35.000,00 (trinta  e cinco mil

reais) da conta da Unidade Básica de Saúde – nº. 613-0 – para a conta do Piso de

Atenção  Básica  –  nº.  11526-6,  em  05.09.2012;  bem  como  a  transferência  de

R$59.721,15 (cinquenta e nove mil setecentos e vinte e um reais e quinze centavos)

da conta da Vigilância Sanitária para a conta do Piso de Atenção Básica – nº. 11526-

6, em 03.10.2012.

Conforme a Portaria 204 do Ministério da Saúde, de 29 de janeiro de

2007, as verbas da saúde são divididas em 07 (sete) blocos de financiamento: 1-

Assistência  Farmacêutica;  2-  Atenção  Básica;  3-  Gestão  do  SUS;  4-

Investimento/Unidade Básica de Saúde, etc; 5- Vigilância em Saúde, 6- Média e Alta

Complexidade; 7- Transferências não regulamentadas por blocos de financiamento.

Cada bloco possui uma conta específica.

Outrossim,  cada  bloco  de  financiamento  acima  descrito  possui

objeto distinto  e finalidade pública específica,  com vistas  a melhor  satisfação do

interesse público. Portanto, os recursos de cada bloco, se vinculam à satisfação das

suas respectivas finalidades sociais.

Aos  gestores  das  verbas  públicas  de  saúde  compete  aplicar  os

recursos  observando  a  finalidade  específica  do  bloco  de  financiamento,  sendo

vedada pelo Decreto 204/2007 a utilização discricionária de verbas de um bloco de

financiamento para custeio de despesas estranhas às finalidades do referido bloco,

ainda que sejam despesas relacionadas à saúde.  Ademais,  também é vedada a

transferência de recursos da conta de um Bloco de Financiamento para a conta de

outro Bloco de Financiamento.

Outrossim,  Decreto  nº.  1.651/1995  estatui  que  compete  ao

Departamento  Nacional  de  Auditoria  do  SUS –  DENASUS a fiscalização para  a

utilização adequada dos recursos do Sistema Único de Saúde – SUS.
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Por  essa  razão,  foi,  então,  oficiado  ao  DENASUS,  perquirindo

acerca dos fatos que ensejaram a instauração do inquérito policial que acompanha

esta denúncia, o qual acostou aos autos o Relatório de Auditoria nº. 12235 (fls. 52-

82), realizada em período anterior  às transferências que ensejaram a instauração

do inquérito policial.

O  referido  relatório  evidenciou  diversas  irregularidades  na  gestão

dos recursos do SUS,  dentre elas,  a  utilização de verbas de um dos blocos de

financiamento  da  saúde  para  o  pagamento  de  despesas  de  outro  bloco

(constatações  196769  e  196920,  fls.  75-76).  Vejamos, in  verbis,  o  teor  das

constatações nº. 196769 e nº. 196920:

Constatação 196769

Evidência: Nos  documentos  financeiros  analisados,  do

exercício  2011,  constatou-se  que  a  Secretaria  Municipal  de

Saúde  utilizou  recursos  financeiros  do  Bloco  de  Atenção

Básica, no valor de R$36.493,27 (trinta e seis mil quatrocentos

e  noventa  e  três  reais  e  vinte  e  sete  centavos),  para

pagamentos  de  despesas  dos  Blocos  de  Assistência

Farmacêutica e de Média e Alta Complexidade/MAC, conforme

discriminados a seguir,  em desacordo co o art.  6º,  caput,  da

Portaria GM/MS nº. 204/2007 e Item 1, Capítulo III, da Portaria

GM/MS nº. 648/2006, revogada pela Portaria GM/MS nº. 2.488,

de 21.10.2011:

[…]

14.02.11 – R$710,00 – exames especializados

23.02.11 – R$10.000,55 – medicamentos

15.04.11 – R$320,00 – medicamentos

18.05.11 – R$10.024,04 – medicamentos

11.11.11 – R$14.004,93 - plantões da Políclinica

21.11.11 – R$1.433,75 – servidores do CAPS

TOTAL R$36.493,27
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Constatação 196920

Evidência: Mediante  análise  dos  documentos  financeiros

verificou-se  que  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde  utilizou

recursos  do  Bloco  da  Vigilância  em  Saúde  /  componente

Vigilância  Sanitária,  no  valor  total  de  R$1.901,30  (hum  mil

novecentos e um reais e trinta centavos) para pagamentos de

despesas  do  Bloco  de  Assistência  Farmacêutica,  conforme

discriminado a seguir, em desacordo com o art. 6º, caput, da

Portaria GM/MS nº. 204/2007.

[…]

28.11.2011 – R$671,00 – transferência bancária

28.11.2011 – R$1.398,00 – transferência bancária

Apesar  de  a auditoria  nº.  12235 não ter  abrangido os  meses de

setembro  e  outubro  de  2012,  período  em  que  aconteceram  as  transferências

suspeitas constantes na representação que ensejaram a instauração do inquérito

policial, ela culminou por alargar o objeto das investigações, pois trouxe à luz outras

movimentações financeiras irregulares.

A autoridade policial, então, solicitou ao DENASUS a continuidade

da auditoria em Governador Mangabeira/BA, o que ensejou o relatório nº. 16.297

(359-456), que abrangeu o período de março/2012 a fevereiro/2016.

De  acordo  com  o  relatório  da  segunda  auditoria  realizada  pelo

DENASUS, foram identificadas as seguintes movimentações financeiras irregulares:

Constatação 420871 (fl. 410)

Evidência: Após análise dos extratos bancários das contas da

Secretaria  de  Saúde  de  Governador  Mangabeira/BA,

constatou-se  que  houve  duas  transferências  bancárias

debitadas da conta corrente 613-0 (Bloco de Investimento) e

creditadas  na  conta  corrente  11526-6  (Bloco  de  Atenção
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Básica), ambas da agência 2085-0 do Banco do Brasil, sendo a

primeira no dia  31/07/2012  no valor de R$35.337,14 (trinta e

cinco mil trezentos e trinta e sete reais e quatorze centavos),

devolvida à conta do Bloco de Investimento em 28/12/2012, e a

segunda no dia  05/09/2012, no valor de R$35.000,00 (trinta e

cinco  mil  reais),  devolvida  ao  Bloco  de  Investimento  em

20/12/2012, contrariando as determinações previstas no art. 6º

da Portaria 204 de 29 de janeiro de 2007.

Constatação 420857 (fl. 411)

Evidência: Os recursos do Bloco de Vigilância em Saúde, ano

2012,  repassados  pelo  Fundo  Nacional  de  Saúde,  à  conta

corrente BLGVS nº. 11.528-2, agência nº.  2085-0, BB, foram

transferidos  para  a  aplicação  financeira  do  BLVGS,  em

seguida, em  03.10.2012, o total de R$59.721,15 (cinquenta e

nove mil setecentos e vinte e um reais e quinze centavos) foi

transferido à conta específica do Bloco de Atenção Básica, nº.

11.526-6, agência 2085-0, BB, sem a devida apresentação das

despesas  relacionadas,  contrariando  o  §1º  do  art.  2º  do

Decreto  Lei  nº.  7507/2011  e  parágrafo  único,  art.  70  da

CF/1988, o que se torna objeto de proposta de devolução parte

integrante deste relatório.

Constatação 420367 (fls. 412-413)

Evidência: Verificou-se que, no período de março de 2012 a

fevereiro  de  2016,  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde  utilizou

indevidamente recursos do PAB para pagamentos de despesas

no valor total de R$1.221.077,69 (hum milhão duzentos e vinte

e um mil e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos),

relacionadas  as  ações  e  serviços  de  outros  blocos  de

financiamento  de  Assessoria  e  Consultoria  de  Secretaria

Municipal de Saúde, serviços de água e energia do Centro de

Assistência Psicossocial – CAPS, ações e serviços de Média e

Alta  Complexidade  e  pagamento  de  servidores  da
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POLICLINICA, em desacordo com o art. 6º da Portaria 204 de

29 de janeiro de 2007, objeto de proposta de devolução parte

integrante deste relatório.

Constatação 420521 (fls. 414-415)

Evidência: Após  acatamento  parcial  da  justificativa

apresentada  pela  Secretaria  de  Saúde  do  município,  foi

identificada  aplicação  indevida  de  recursos  em  ações  e

serviços de saúde fora do Bloco de Financiamento da Atenção

Básica, contrariando o art. 6º da Portaria 204 de 29 de janeiro

de 2007,  no valor  de R$880.534,72 (oitocentos e oitenta mil

quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), no

período  de  março  a  fevereiro  de  2016,  que  deverá  ser

devolvido  conforme  proposta  de  devolução  parte  integrante

deste relatório.

Constatação 420869 (fl. 416)

Evidência: Utilização  de  R$11.242,60  (onze  mil  duzentos  e

quarenta  e  dois  reais  e  sessenta  centavos)  do  Bloco  de

Vigilância  em  Saúde  para  aquisição  de  equipamentos  de

informática  que  não  foram  destinados  às  ações  do  referido

bloco. O contrato para aquisição dos referidos equipamentos foi

firmado em 26/02/2014.

Pela  leitura  das  constatações  420871  e  420857  do  Relatório  nº.

16.297 do DENASUS observa-se que os fatos constantes na representação foram

confirmados com clareza solar. Ademais, foram desveladas outras irregularidades,

consistentes em pagamentos de despesas estranhas às finalidades dos respectivos

blocos de financiamento.

Foram ouvidos pela autoridade policial os servidores do DENASUS

responsáveis  pelas  auditorias,  Nilma  Bonfim  Cerqueira  Pinheiro  (fl.  147),  Luiza
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Ferreira  de  Souza  Brito  (fls.  157-158),  Shirlei  Cristina  Moreira  (fls.  463-464),

Adoniram Minas Novas Solenidade (fl. 468) e Zelza Magalhães Pinto (fl. 469).

Os  depoimentos  dos  referidos  servidores  confirmaram  as

irregularidades  das  transferências  entre  as  contas  de  Blocos  de  Financiamentos

diversos, bem como do pagamento de despesas estranhas às finalidades dos blocos

de financiamento. 

Em razão das irregularidades constantes nos relatórios de auditoria

do  DENASUS,  foi  gerada  Proposição  de  Devolução,  no  importe  total  de  R$

2.172.576,16 (dois milhões cento e setenta e dois mil quinhentos e setenta e seis

reais e dezesseis centavos), apontando-se como responsáveis Domingas Souza da

Paixão,  prefeita  municipal  à  época;  Elisa  Paixão  do  Nascimento,  Secretária

Municipal de Saúde de 01/06/2010 a 06/04/2012; Nadjamena Moreira de Almeida,

Secretária  Municipal  de  Saúde  de  06/04/2012  a  05/03/2013;  e  Odilon  Cunha

Rocha, Secretário Municipal de Saúde desde 05/03/2013, ora denunciados.

III – NORMATIVIDADE APLICÁVEL 

Considerando  todo  o  exposto,  infere-se  que  os  denunciados

praticaram duas condutas típicas distintas.

No  que  concerne  às  transferências  irregulares  entre  contas  de

blocos  de  financiamento,  elas  configuram  desvio  de  verbas  públicas  das  suas

destinações devidas, o que se amolda ao delito tipificado no art.  1º, inciso III,  do

Decreto-Lei nº. 201/1967: 

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal,
sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente
do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

Ill  -  desviar,  ou aplicar  indevidamente,  rendas ou verbas
públicas; 
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Outrossim,  os  autos  também  revelaram  que  os  denunciados

efetuaram  pagamentos  de  despesas  estranhas  às  finalidades  dos  blocos  de

financiamento,  o  que  configura  o  tipo  penal  do  inciso  V,  do  art.  1º,  do  mesmo

diploma legal:

V - ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou

realizá-Ias  em  desacordo  com  as  normas  financeiras

pertinentes;

Consigne-se que os denunciados, através de várias ações distintas,

macularam diferentes Blocos de Financiamento e suas respectivas finalidades, em

momentos diferentes, o que se amolda ao quanto disposto no art.  69 do Código

Penal.

IV- DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS

IV.1- DOMINGAS SOUZA DA PAIXÃO

A  primeira  denunciada,  na  condição  de  prefeita  municipal,  tinha

obrigação, intrínseca ao cargo que ocupa, de agir com honestidade e probidade,

zelando pela boa gerência da res publica.

Demais  disso,  as  duas  auditorias  realizadas  pelo  DENASUS

apontaram que a ordenadora das despesas dos blocos de financiamento da saúde

era  a primeira  denunciada,  realizando todos os atos  de gestão financeira,  como

autorizações  de  empenho  e  de  pagamentos,  sendo  ela,  portanto,  a  principal

responsável pelas condutas típicas objeto desta ação.

Ressalte-se  que  o  DENASUS,  quando  da  primeira  auditoria

(constatação 196768, da Auditoria nº. 12.235, à fl.  77), recomendou que primeira
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denunciada atribuísse à Secretaria de Saúde o gerenciamento do Fundo Municipal

de Saúde, conforme dispõe o art. 9º, III, c/c o §2º, do art. 32, da Lei nº. 8.080/1990.

No entanto, a então prefeita continuou como a principal gestora do

Fundo, conforme ficou evidenciado quando da segunda auditoria (constatação nº.

420867, Auditoria nº. 16.297, à fl. 406).

No  que  concerne  às  transferências  irregulares  entre  contas  de

blocos de financiamento (art. 1º, inciso III do Decreto-Lei nº. 201/1967), esta conduta

foi perpetrada três vezes pela primeira denunciada:

1- Transferência da conta 613-0 (Bloco de Investimento) para a

conta 11526-6 (Bloco de Atenção Básica), ambas da agência

2085-0,  do  Banco  do  Brasil,  em  31/07/2012,  no  valor  de

R$35.337,14 (trinta e cinco mil trezentos e trinta e sete reais e

quatorze centavos).  O valor foi devolvido à conta do Bloco de

Investimento correto em 28/12/2012;

2-  Transferência da conta 613-0 (Bloco de Investimento) para

a conta 11526-6 (Bloco de Atenção Básica), ambas da agência

2085-0,  do  Banco  do  Brasil,  em  05.09.2012,  no  valor  de

R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais). O montante foi devolvido

ao Bloco de Investimento correto em 20/12/2012.

3-  Transferência da aplicação financeira BLVGS da conta do

Bloco de Vigilância em Saúde, conta nº. 11.528-2, agência nº.

2085-0, para a conta específica do Bloco de Atenção Básica,

conta nº. 11.526-6, agência 2085-0, ambas do Banco do Brasil,

no valor de R$59.721,15 (cinquenta e nove mil  setecentos e

vinte e um reais e quinze centavos), em 03.10.2012. 

Já o pagamento de despesas estranhas às finalidades dos blocos de

financiamento  (art.  1º,  V  do  Decreto-Lei  201/1967)  foi  praticada  nas  seguintes

oportunidades, vejamos:
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1-   Utilização  de  recursos  do  Bloco  de  Atenção  Básica,  por  diversas

vezes,  entre o período de fevereiro de 2011 a fevereiro de 2016,  para

custeio de despesas estranhas às finalidades do bloco:

1.1-  para  custeio  de  despesas  dos  Blocos  de  Assistência

Farmacêutica  e  de  Média  e  Alta  Complexidade/MAC  em  06

(seis)  oportunidades:  a)  14.02.11,  R$710,00,  exames

especializados;  b)  23.02.11,  R$10.000,55,  medicamentos;  c)

15.04.11, R$320,00, medicamentos; d) 18.05.11, R$10.024,04,

medicamentos;  e)  11.11.11,  R$14.004,93,  plantões  da

Políclinica;  f)  21.11.11,  R$1.433,75  ,  servidores  do  CAPS.

(Auditoria nº. 12235, constatação 196769)

1.2-  Por  diversas  vezes,  entre  o  período  de  março/2012  a

fevereiro/2016,  para  pagamento  de  despesas  e  serviços

relacionadas a outros blocos, no valor total de R$880.534,72

(oitocentos e oitenta mil  quinhentos e trinta e quatro reais  e

setenta  e  dois  centavos).  (Auditoria  16.297,  constatação

420521)

1.3- Por  diversas  vezes,  entre  o  período  de  março/2012  a

fevereiro/2016,  para  pagamento  de  despesas  e  serviços

relacionadas a outros blocos, no valor total de R$1.221.077,69

(hum milhão duzentos e vinte e um mil e setenta e sete reais e

sessenta  e  nove  centavos).  (Auditoria  16.297,  constatação

420367)

2-   Utilização  de  recursos  do  Bloco  de  Vigilância  à  Saúde  para

pagamentos  de  despesas  do  Bloco  de  Assistência  Farmacêutica  na

constatação  196920  em  02 oportunidades,  levadas  a  efeito  na  mesma

data, quando seja, 28.11.2011 (Auditoria nº. 12235, constatação 196920)

3- Utilização dos recursos do Bloco de Vigilância em Saúde, para aquisição

de equipamentos de informática que não foram destinados às ações do

referido bloco, no importe de R$11.242,60 (onze mil duzentos e quarenta e
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dois reais e sessenta centavos). O contrato para aquisição dos referidos

equipamentos foi firmado em 26/02/2014. (Auditoria 16.297, constatação

420521)

Assim sendo, a primeira denunciada deve responder pelos seguintes

crimes, em concurso material  (art. 69 do Código Penal):

a)  art.  1º,  III,  do  Decreto-Lei  nº.  201/1967,  por  três  vezes,  em

concurso material (art. 69 do CP).

b) art. 1º, V, do Decreto-Lei nº. 201/1967, por  três vezes, também

em concurso material  (art.  69 do Código Penal)  -  considerando que se trata de

fundos de financiamento distintos, com contas correntes específicas e finalidades

diferentes, em datas distintas, portanto. Ressalte-se que os recursos dos blocos de

financiamento da Atenção Básica e da Vigilância à Saúde foram objeto de vários

pagamentos irregulares de despesas estranhas a  eles entre os anos de 2011 e

2016,  conforme  narrado  nos  itens  “1”  e  “2”,  devendo  ser  reconhecida  a

continuidade delitiva quanto a estes (art. 71 do Código Penal).

Às  penas  acima  identificadas  deve,  ainda,  incidir  a  causa  de

aumento de pena constante no art. 62, I, do Código Penal.

IV.2- ELISA PAIXÃO DO NASCIMENTO

A  segunda  denunciada,  Secretária  de  Saúde  do  Município  de

Governador  Mangabeira/BA de  01/06/2010  a  06/04/2012,  possuía total

conhecimento das circunstâncias e participação efetiva nos fatos.

Com  efeito,  a  denunciada,  nas  declarações  prestadas  perante  a

autoridade  policial  afirmou  que  “movimentava  os  recursos  junto  às  instituições
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bancárias através de cheques em conjunto com a prefeita”, bem como, que assinava

os empenhos elaborados pela contabilidade (fls. 265-266).

Assim  sendo,  a  segunda  denunciada  deve  responder  pelo  crime

estatuído no art. 1º, V, do Decreto-Lei nº. 201/1967, por duas vezes, em concurso

material  (art.  69  do  Código  Penal)  -  considerando  que  se  tratam  de  fundos  de

financiamento  distintos,  com  contas  correntes  específicas,  cada  uma  com  sua

senha, e escopos diferentes, em datas distintas, portanto.

Ressalte-se  que  os  recursos  dos  blocos  de  financiamento  da

Atenção Básica  e  da Vigilância  à  Saúde,  durante  o  período em que a  segunda

denunciada foi  Secretária  de  Saúde (01/06/2010 a  06/04/2012),  foram objeto  de

vários pagamentos irregulares de despesas estranhas a eles, conforme narrado nos

itens “1” e “2”, devendo, por política criminal, ser reconhecida a continuidade delitiva

levando em consideração cada bloco de financiamento atingido (art. 71 do Código

Penal). Vejamos:

1-   Utilização  de  recursos  do  Bloco  de  Atenção  Básica,  por  diversas

vezes,  entre  o  período  de  01/06/2010  a  06/04/2012,  para  custeio  de

despesas estranhas às finalidades do bloco:

1.1-  para  custeio  de  despesas  dos  Blocos  de  Assistência

Farmacêutica  e  de  Média  e  Alta  Complexidade/MAC  em  06

(seis)  oportunidades:  a)  14.02.11,  R$710,00,  exames

especializados;  b)  23.02.11,  R$10.000,55,  medicamentos;  c)

15.04.11, R$320,00, medicamentos; d) 18.05.11, R$10.024,04,

medicamentos;  e)  11.11.11,  R$14.004,93,  plantões  da

Políclinica;  f)  21.11.11,  R$1.433,75  ,  servidores  do  CAPS.

(Auditoria nº. 12235, constatação 196769)

1.2-  Por  diversas  vezes,  entre  o  período  de  março/2012  a

fevereiro/2016 – intervalo em que está inserto o período em

que  a  segunda  denunciada  foi  secretária,  01/06/2010  a
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06/04/2012 - para  pagamento  de  despesas  e  serviços

relacionadas a outros blocos, no valor total de R$880.534,72

(oitocentos e oitenta mil  quinhentos e trinta e quatro reais  e

setenta  e  dois  centavos).  (Auditoria  16.297,  constatação

420521).

1.3- Por  diversas  vezes,  entre  o  período  de  março/2012  a

fevereiro/2016 – intervalo em que está inserto o período em

que  a  segunda  denunciada  foi  secretária,  01/06/2010  a

06/04/2012 -,  para  pagamento  de  despesas  e  serviços

relacionadas a outros blocos, no valor total de R$1.221.077,69

(um milhão duzentos e vinte e um mil e setenta e sete reais e

sessenta  e  nove  centavos).  (Auditoria  16.297,  constatação

420367).

2-  Utilização de recursos do Bloco de Vigilância à Saúde para pagamentos

de  despesas  do  Bloco  de  Assistência  Farmacêutica  na  constatação

196920 em  02 oportunidades,  levadas a efeito na mesma data, quando

seja, 28.11.2011 (Auditoria nº. 12235, constatação 196920).

IV.3- NADJAMENA MOREIRA DE ALMEIDA

A  terceira  denunciada,  Secretária  de  Saúde  do  Município  de

Governador  Mangabeira/BA de  06/04/2012  a  05/03/2013,  possuía total

conhecimento das circunstâncias e participação efetiva nos fatos.

Com  efeito,  a  denunciada,  nas  declarações  prestadas  perante  a

autoridade policial afirmou que “que era responsável por coordenar as atividades de

saúde, gerir o Fundo Nacional de Saúde, além das atividades administrativas que

cabe ao secretário;  que era responsável por gerir  recursos do Bloco de Atenção

Básica,  afirmando  que  detinha  uma  senha  específica  para  movimentar  recursos

daquele fundo no Gerenciador Financeiro e que a prefeita detinha outra senha, […]

que cabia à declarante e à prefeita a confirmação/autorização dos pagamentos, que
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cabia à declarante indicar a fonte para os pagamentos a serem realizados”.  (fls. 274-

275).

No  que  concerne  às  transferências  irregulares  entre  contas  de

blocos de financiamento (art. 1º, inciso III do Decreto-Lei nº. 201/1967), esta conduta

foi perpetrada três vezes pela terceira denunciada:

1- Transferência da conta 613-0 (Bloco de Investimento) para a

conta 11526-6 (Bloco de Atenção Básica), ambas da agência

2085-0,  do  Banco  do  Brasil,  em  31/07/2012,  no  valor  de

R$35.337,14 (trinta e cinco mil trezentos e trinta e sete reais e

quatorze centavos).  O valor foi devolvido à conta do Bloco de

Investimento correto em 28/12/2012;

2-  Transferência da conta 613-0 (Bloco de Investimento) para

a conta 11526-6 (Bloco de Atenção Básica), ambas da agência

2085-0,  do  Banco  do  Brasil,  em  05.09.2012,  no  valor  de

R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais). O montante foi devolvido

ao Bloco de Investimento correto em 20/12/2012.

3-  Transferência da aplicação financeira BLVGS da conta do

Bloco de Vigilância em Saúde, conta nº. 11.528-2, agência nº.

2085-0, para a conta específica do Bloco de Atenção Básica,

conta nº. 11.526-6, agência 2085-0, ambas do Banco do Brasil,

no valor de R$59.721,15 (cinquenta e nove mil  setecentos e

vinte e um reais e quinze centavos), em 03.10.2012. 

Já o pagamento de despesas estranhas às finalidades dos blocos de

financiamento  (art.  1º,  V  do  Decreto-Lei  201/1967)  foi  praticada  nas  seguintes

oportunidades, vejamos:

1-   Utilização  de  recursos  do  Bloco  de  Atenção  Básica,  por  diversas

vezes,  entre  o  período  de  fevereiro  de  2011  a  fevereiro  de  2016   –
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intervalo em que está inserto o período em que a terceira denunciada foi

secretária, 06/04/2012 a 05/03/2013 - para custeio de despesas estranhas

às finalidades do bloco:

1.1-  Por  diversas vezes,  entre o período de março/2012 a

fevereiro/2016  – intervalo em que está inserto o período em

que  a  terceira  denunciada  foi  secretária,  06/04/2012  a

05/03/2013 - para  pagamento  de  despesas  e  serviços

relacionadas a outros blocos, no valor total de R$880.534,72

(oitocentos e oitenta mil  quinhentos e trinta e quatro reais  e

setenta  e  dois  centavos).  (Auditoria  16.297,  constatação

420521)

1.2- Por  diversas vezes,  entre o período de março/2012 a

fevereiro/2016  – intervalo em que está inserto o período em

que  a  terceira  denunciada  foi  secretária,  06/04/2012  a

05/03/2013 - para  pagamento  de  despesas  e  serviços

relacionadas a outros blocos, no valor total de R$1.221.077,69

(hum milhão duzentos e vinte e um mil e setenta e sete reais e

sessenta  e  nove  centavos).  (Auditoria  16.297,  constatação

420367)

Assim sendo, a terceira denunciada deve responder pelos seguintes

crimes, em concurso material  (art. 69 do Código Penal):

a)  art.  1º,  III,  do  Decreto-Lei  nº.  201/1967,  por  três  vezes,  em

concurso material (art. 69 do CP).

b) art. 1º, V, do Decreto-Lei nº. 201/1967, por uma vez, devendo ser

reconhecida a continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), tendo em vista que

os  recursos  do  Bloco  de  Atenção  Básica  foram  objeto  de  vários  pagamentos

irregulares  de  despesas  estranhas  a  eles  durante  o  período  em que  a  terceira

denunciada foi Secretária de Saúde (06/04/2012 a 06/03/2013). Foram várias ações

típicas  da “mesma  espécie  e,  pelas  condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de
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execução  e  outras  semelhantes,  devem  os  subseqüentes  ser  havidos  como

continuação do primeiro ”,  a atingir os recursos destinados a financiar a Atenção

Básica.

IV.4- ODILON CUNHA ROCHA

O  quarto  denunciado,  Secretário  de  Saúde  do  Município  de

Governador  Mangabeira/BA de  01/01/2009  a  25/03/2010  e  desde  05/03/2013,

possuía total conhecimento das circunstâncias e participação efetiva nos fatos.

Com  efeito,  o  denunciado,  nas  declarações  prestadas  perante  a

autoridade  policial,  afirmou  que  “que  cabe  ao  declarante  a  movimentação  de

recursos da área de saúde, juntamente com a prefeita Domingas; que a referida

movimentação,  pelo  declarante,  se  efetua  apenas  por  meio  de  transferência

eletrônica”. (fls. 280-281). 

Assim  sendo,  o  quarto  denunciado  deve  responder  pelo  crime

estatuído no art. 1º, V, do Decreto-Lei nº. 201/1967, por duas vezes, em concurso

material  (art.  69  do  Código  Penal)  -  considerando  que  se  tratam  de  fundos  de

financiamento  distintos,  com  contas  correntes  específicas,  cada  uma  com  sua

senha, e escopos diferentes, bens jurídicos distintos, portanto.

Ressalte-se  que  os  recursos  dos  blocos  de  financiamento  da

Atenção Básica, durante o período em que o quarto denunciado foi Secretário de

Saúde  (01/01/2009  a  25/03/2010  e  desde  05/03/2013),  foram  objeto  de  vários

pagamentos irregulares de despesas estranhas a ele, conforme narrado nos itens

“1”, devendo, por política criminal, ser reconhecida a continuidade delitiva quanto

aos pagamentos irregulares relacionados ao Bloco de Atenção Básica (art. 71

do Código Penal). Vejamos:

1-   Utilização  de  recursos  do  Bloco  de  Atenção  Básica,  por  diversas

vezes, entre o período de fevereiro de 2011 a fevereiro de 2016 – intervalo
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em que está inserto o período em que o quarto denunciado foi secretário,

desde 05/03/2013 -  para custeio de despesas estranhas às finalidades do

bloco:

1.1-  Por  diversas  vezes,  entre  o  período  de  março/2012  a

fevereiro/2016  – intervalo em que está inserto o período em

que  o  quarto  denunciado  foi  secretário,  desde  05/03/2013  -

para pagamento de despesas e serviços relacionadas a outros

blocos, no valor total de R$880.534,72 (oitocentos e oitenta mil

quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos).

(Auditoria 16.297, constatação 420521)

1.2- Por  diversas  vezes,  entre  o  período  de  março/2012  a

fevereiro/2016  – intervalo em que está inserto o período em

que  o  quarto  denunciado  foi  secretário,  desde  05/03/2013  -

para pagamento de despesas e serviços relacionadas a outros

blocos, no valor total de R$1.221.077,69 (hum milhão duzentos

e vinte  e  um mil  e  setenta  e  sete  reais  e  sessenta  e  nove

centavos). (Auditoria 16.297, constatação 420367)

2-   Utilização  dos  recursos  do  Bloco  de  Vigilância  em  Saúde,  para

aquisição de equipamentos de informática que não foram destinados às

ações do referido bloco, no importe de R$11.242,60 (onze mil duzentos e

quarenta e dois reais e sessenta centavos). O contrato para aquisição dos

referidos  equipamentos  foi  firmado  em  26/02/2014.  (Auditoria  16.297,

constatação 420521)

V - DOS PEDIDOS 

Ante a suficiência da prova documental anexa a esta inicial e dos argu-

mentos até então expendidos, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

a) a notificação dos acusados para apresentar defesa prévia, no prazo de

cinco dias, na forma do Decreto-Lei 201/67, art. 2º, inciso I;  
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b) após a defesa preliminar, que seja recebida a presente denúncia, na

forma do art. 396 do Código de Processo Penal;

c) a oitiva das testemunhas abaixo arroladas;

d) ao final, requer a condenação dos denunciados pelos delitos previstos

no artigo 1º, incisos III e V, do Decreto-Lei nº 201/67.

Após o recebimento da denúncia, este Parquet pugna por nova vista dos

autos a fim de analisar a possibilidade de oferecimento de proposta de suspensão

condicional do processo com base no art. 89 da Lei nº 9.099/95.

Feira de Santana/BA, 05 de julho de 2017.

SAMIR CABUS NACHEF JÚNIOR
Procurador da República
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ROL DE TESTEMUNHAS:

*

*Dados omitidos para fins de divulgação.
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