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Tel: (74) 3688-6900

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA VARA ÚNICA DA SUBSEÇÃ O
JUDICIÁRIA DE IRECÊ/BA

Inquérito Civil n° 1.14.012.000098/2015-18

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República

signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem, perante Vossa

Excelência, propor a presenteAÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA nos termos do art. 6º, XIV, alínea f, da Lei Complementar nº 75/1993 e art.

17 da Lei nº 8.429/1992, em face de 

EDICLEY SOUZA BARRETO , brasileiro, nascido em

22/10/1979, Prefeito de Ibititá/BA, filho de Lindalva Souza

Barreto, CPF nº 980.222.025-68, Título de Eleitor nº

0082588050582, com domicílio profissional na sede da

Prefeitura Municipal, situada na Praça Senhor Bonfim – s/n,

Ibititá – BA ou no domicílio residencial, localizado na Rua

São Miguel, s/n, Casa, Centro, Ibititá/BA, Telefone: (74)

3652-1095, CEP 44960-000;

pelas razões fáticas e jurídicas aqui expostas.
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I – DOS FATOS

I.I. DO PAB

O Piso de Atenção Básica – PAB, criado em 1997 e efetivamente implantado

no primeiro semestre de 1998, é um mecanismo de financiamento do Sistema Único de Saúde –

SUS que altera a lógica do pagamento por produção. Com a nova sistemática, os fundos

municipais de saúde recebem diretamente do Fundo Nacional de Saúde (repasse fundo a fundo)

um montante per capita, previamente fixado, ea administração local assume a

responsabilidade pela atenção básica à saúde da população de seu território.

O valor per capitarepassado pelo governo federal aos municípios, somado às

transferências estaduais e aos recursos municipais,destina-se ao custeio de procedimentos e

ações de atenção básica à saúde.

A atenção básica pode ser compreendida como um conjunto de ações, de

caráter individual ou coletivo, situadas no primeiro nívelde atenção dos sistemas de saúde,

voltadas para apromoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação, tais

como: a) consultas médicas em especialidades básicas; b) atendimento odontológico básico; c)

atendimentos básicos por outros profissionais de nível superior; d) visita/atendimento

ambulatorial e domiciliar por membros da Equipe de Saúde da Família; e) Vacinação; f)

Atividades educativas a grupos da comunidade; g) Assistência pré-natal; h) Atividades de

planejamento familiar; i) pequenas cirurgias; j) atendimentos básicos por profissional de nível

médico; l) atividades dos agentes comunitários de saúde; m)orientação nutricional e alimentar,

ambulatorial e comunitária; n) assistência ao parto domiciliar por médico do Programa de Saúde

da Família; o) pronto atendimento.

O PAB é composto de uma parte fixa, destinada à assistência básica, e de uma

parte variável relativa a incentivos para o desenvolvimento de ações no campo específico da

atenção básica (Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Ambiental, Assistência

Farmacêutica Básica, Programa de Agentes Comunitários de Saúde, de Saúde e da Família, de

Combate às Carências Nutricionais).
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Quanto à utilização dos recursos,o dinheiro do PAB deve ser empregado

apenas em despesas de custeio e capital relacionadas entre as responsabilidades definidas

para a gestão da Atenção Básica e coerentes com as diretrizesdo Plano Municipal de

Saúde. Portanto, as despesas com ações de saúde de média e alta complexidade e de assistência

hospitalar não devem ser cobertas com os referidos recursos.

Os recursos do PAB não devem substituir as fontes de recursospróprios do

município, devendo ser identificado nos fundos municipaisde saúde como receita operacional

proveniente da esfera federal e utilizados na execução de ações de saúde previstas nos

respectivos planos municipais de saúde.

O município deve elaborar métodos e instrumentos de planejamento e gestão,

coordenação e operacionalização do sistema municipal e saúde. Deverá também criar

mecanismos de controle e avaliação, desenvolver ações básicas de vigilância sanitária,

administrar recursos humanos para atenção básica e fortalecer o controle social do município.

I.II. DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

A gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, tratadapela Portaria n°

3.252/GM/MS de 22 de dezembro de 2009, se dá de forma compartilhada entre União, Estados e

Municípios, e as atividades compartilhadas entre os três entes federados, pactuadas na Comissão

Intergestores Tripartite (CIT); entre estados e municípios, na Comissão Intergestores Bipartite

(CIB); e entre municípios, nas regiões de saúde, nas Comissões Intergestores Regionais (CIR),

tendo por base a regionalização, a rede de serviços e as tecnologias disponíveis.

Na configuração do SUS, cabe ao município o papel de principal executor das

ações de saúde. Afora as demais competências e atribuições,no que se refere especificamente à

Vigilância em Saúde, cabe ao Município a gestão do componente municipal do Sistema Nacional

de Vigilância em Saúde.

A transferência de recursos financeiros fundo a fundo é o instrumento de

descentralização, disciplinado em leis específicas, de repasse de recursos federais do Ministério

da Saúde – MS, para as outras esferas de governo. Esse tipo de transferência é regular e

automática, e se caracteriza pelo repasse de recursos, diretamente do Fundo Nacional de Saúde –
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FNS, para os Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, observadas as condições de gestão,

qualificação e certificação dos programas e os incentivos do Ministério da Saúde, dispensando a

celebração de convênios.

A verba de caráter federal é transferida para os Municípios eos recursos do

Bloco Financeiro de Vigilância em Saúde devem ser utilizados, exclusivamente, para o

financiamento das ações de Vigilância em Saúde.

O Gestor Municipal é o grande responsável pela condução plena da Vigilância

em Saúde. Cabe a ele conduzir o processo de Programação, Execução e Avaliação das Ações de

Vigilância em seu Município, conforme estabelecido em pactuações entre o Município e o

Estado, além de promover a intersetorialidade.

I.III. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

A Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.142/1990) determinou que a União, os

estados e os municípios deveriam criar os conselhos de saúde. Por isso os conselhos existem em

todas as esferas: federal, estadual e municipal.Contudo, a existência do conselho de saúde é

muito mais que o simples cumprimento de uma exigência da lei. Os conselhos de saúde são

a garantia de melhoria contínua do nosso sistema de saúde. 

A Lei n° 8.142/1990 estabelece que: 

Art. 1º, § 2º: O CONSELHO DE SAÚDE, em caráter
PERMANENTE e DELIBERATIVO, órgão COLEGIADO composto
por REPRESENTANTES DO GOVERNO, PRESTADORES DE
SERVIÇO, PROFISSIONAIS DE SAÚDE E USUÁRIOS, atua na
FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E NO CONTROLE DA
EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE na instância
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros,
CUJAS DECISÕES SERÃO HOMOLOGADAS PELO CHEFE DO
PODER LEGALMENTE CONSTITUÍDO EM CADA ESFERA DO
GOVERNO.

O controle social é um dos fundamentos do SUS, estabelecido na Constituição

de 1988. É uma forma de aumentar a participação popular no gerenciamento da saúde no país.

Embora não seja a única forma de garantir a participação da comunidade na saúde,o conselho de

saúde desempenha um papel importantíssimo no controle social na área da saúde. 
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Por meio dos conselhos de saúde, a comunidade ali representada: 

a) fiscaliza a aplicação do dinheiro público na saúde; 

b) verifica se a assistência à saúde prestada no município está atendendo às

necessidades da população; e 

c) verifica se as políticas de saúde orientam o governo a agirde acordo com o

que a população precisa.

Através dos conselhos de saúde, os cidadãos podem influenciar as decisões do

governo relacionadas à saúde e, também, o planejamento e a execução de políticas de saúde. 

Além disso, os conselhos têm como responsabilidade, junto aos gestores da

saúde, contribuir para a formação de conselheiros comprometidos com a saúde, baseada

nos direitos de cidadania de toda a população.

Assim, para fortalecer o controle social no SUS, o Conselho Nacional de Saúde

(CNS), por meio da Resolução 333/2003, aprovou normas para os conselhos de saúde serem

criados, estruturados e funcionarem, destacando-se a seguinte previsão:

Aos Conselhos de Saúde Nacional, Estaduais, Municipais e do
Distrito Federal, que têm competências definidas nas leis federais,
bem como, em indicações advindas das Conferências de Saúde,
compete:

I - Implementar a mobilização e articulação contínuas da sociedade,
na defesa dos princípios constitucionais que fundamentam oSUS,
para o controle social de Saúde.

[…]

VI - Estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da
gestão do SUS, articulando-se com os demais colegiados comoos de
seguridade, meio ambiente, justiça, educação, trabalho, agricultura,
idosos, criança e adolescente e outros.

[…]

X - Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a organização e o
funcionamento do Sistema Único de Saúde do SUS.

[…]
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XIV - Fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre critérios de
movimentação de recursos da Saúde, incluindo o Fundo de Saúde e os
transferidos e próprios do Município, Estado, Distrito Federal e da
União.

[…]

XVI - Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos
serviços de saúde e encaminhar os indícios de denúncias aos
respectivos órgãos, conforme legislação vigente.

XVII - Examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades,
responder no seu âmbito a consultas sobre assuntos pertinentes às
ações e aos serviços de saúde, bem como apreciar recursos a respeito
de deliberações do Conselho, nas suas respectivas instâncias.

I.IV. DOS RECURSOS PÚBLICOS

A União repassou ao Município de Ibititá/BA, no ano de 2013, os valores de R$

1.936.647,84 (um milhão novecentos e trinta e seis mil seiscentos e quarenta e sente reais e

oitenta e quatro centavos), pertinentes ao PAB, e R$ 148.775,00 (cento e quarenta e oito mil

setecentos e setenta e cinco reais) relativos à Vigilância em Saúde (fl. 113)

No ano de 2014, a União transferiu ao mesmo município o montante de R$

2.033.627,61 (dois milhões trinta e três mil seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e um

centavos) referentes ao PAB e R$ 136.487,52 (cento e trinta eseis mil quatrocentos e oitenta e

sete reais e cinquenta e dois centavos) relativamente à Vigilância em Saúde (fl. 112).

I.V. DAS AUDITORIAS REALIZADAS PELO DENASUS

Na hipótese dos autos, o Relatório de Auditoria nº 14.196, subscrito pela

Auditoria SUS/BA e realizada no período de 10/03/2014 a 31/03/2014, objetivou a verificação

de “…possíveis irregularidades na Secretaria Municipal de Saúde de Ibititá/BA, frente a

Autonomia do Conselho Municipal de Saúde no acompanhamentoe fiscalização da Política de

Saúde em seus aspectos econômicos e financeiros, bem como possíveis irregularidades no

Tratamento Fora de Domicílio…” (fls. 12/49)

O Relatório de Auditoria nº 14.630, também subscrito pela Auditoria do

SUS/BA, cuja fiscalização transcorreu entre 01/08/2014 e 27/08/2014, objetivando a“…
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apuração de possíveis irregularidades ocorridas na gestãode recursos federais, eleição do

Conselho Municipal de Saúde-CMS e deficiência na prestaçãode serviços de saúde pela

Secretaria Municipal de Ibititá/BA…” (fls. 51/81).

Então, apontaram-se diversas irregularidades tanto na gestão dos recursos

provenientes do Programa de Atenção Básica – PAB, quanto na gestão dos recursos de Vigilância

em Saúde. Importante salientar que a gerência de tais recursos é de responsabilidade do prefeito à

época dos fatos, EDICLEY SOUZA BARRETO .

I.VI. DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS PELO DENASUS

I.VI.I. AUDITORIA Nº 14.196

Durante a Auditoria nº 14.196, realizada pelo SUS, identificaram-se

irregularidades na aplicação dos recursos transferidos por meio dos programas vinculados ao

Ministério da Saúde.

Na Constatação nº 308082(fls. 15/16), restou demonstrado que“…O

Conselho Municipal de Saúde – CMS, no exercício de 2014, não conta com Secretaria

Executiva…”, em desacordo com o quanto apontado na Quarta Diretriz, inciso II, da Resolução

nº 453 do Ministério da Saúde (fls. 135/139):

Quarta Diretriz: as três esferas de Governo garantirão autonomia
administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde,
dotação orçamentária, autonomia financeira e organizaçãoda
secretaria-executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico:

[…]

II - o Conselho de Saúde contará com uma secretaria-executiva
coordenada por pessoa preparada para a função, para o suporte
técnico e administrativo, subordinada ao Plenário do Conselho de
Saúde, que definirá sua estrutura e dimensão;

A Auditoria do DENASUS explicitou que“…O CMSI reuniu em 04/05/2012,

Ata nº 53 com pauta para eleição da nova Diretoria, porém com amudança de gestão

municipal, a Secretária Magna Araújo de Souza foi exonerada. Lívia Cardoso Dourado foi

nomeada, porém destituiu-se do cargo por meio de ofício em 24/05/2013 e os demais

conselheiros não querem compromissos em assumir o cargo supracitado…”.
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Na Constatação nº 307301(fl. 16), restou demonstrado que“…O Conselho

Municipal de Saúde/CMS, no execício de 2013, não contava comestrutura física nem

instalações para o seu funcionamento…”. A já citada Quarta Diretriz determina a necessidade de

infraestrutura para que o Conselho Municipal de Saúde possa funcionar de forma eficaz.

Entretanto, de acordo com a referida Auditora“…o Conselho Municipal de

Saúde não possuía espaço físico para reuniões e guarda de documentos nem meios de

comunicação. As reuniões ocorriam no salão Paroquial da Igreja Católica do município…”.

A Constatação nº 307330(fl. 17) apontou que“…No período auditado, o

Conselho Municipal de Saúde/CMS, não se reuniu na periodicidade prevista na legislação

vigente…”. Houve a verificação da não ocorrência de reuniões ordinárias entre os meses de

janeiro e setembro/2013, em desacordo com o quanto determinado na Quarta Diretriz, inciso IV

da Resolução nº 453 do Ministério da Saúde:

IV - o Plenário do Conselho de Saúde se reunirá, no mínimo, a cada
mês e, extraordinariamente, quando necessário, e terá comobase o
seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões
devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima
de 10 (dez) dias;

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde justificou que“…Com a

mudança dos gestores, os conselheiros não tinham acesso aosespaços físicos rotineiros, e

devido ao período de adaptação da nova gestora e por falta de sede própria o CMSI não reuniu

no mês de janeiro/2013 […] Para o mês de setembro/2013 há uma observação no livro de Atas

das reuniões, onde houve equívoco pelo Pe. Eduardo e todas aspautas da reunião que seria

para o dia 27 de setembro ficaram para reunião de 25 de outubro de 2013…”.

Na Constatação nº 307295(fl. 17), a Auditoria identificou que“…O

representante dos prestadores se serviços do SUS, no Conselho Municipal de Saúde/CMS, não

foi indicado por entidade representativa…”. Tal ausência está em desacordo com a determinação

prescrita na Terceira Diretriz da Resolução nº 453 do Ministério da Saúde:

Terceira Diretriz: a participação da sociedade organizada, garantida na
legislação, torna os Conselhos de Saúde uma instância privilegiada na
proposição, discussão, acompanhamento, deliberação, avaliação e
fiscalização da implementação da Política de Saúde, inclusive nos
seus aspectos econômicos e financeiros. A legislação estabelece,
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ainda, a composição paritária de usuários em relação ao conjunto dos
demais segmentos representados. O Conselho de Saúde será composto
por representantes de entidades, instituições e movimentos
representativos de usuários, de entidades representativas de
trabalhadores da área da saúde, do governo e de entidades
representativas de prestadores de serviços de saúde, sendoo seu
presidente eleito entre os membros do Conselho, em reunião plenária.
Nos Municípios onde não existem entidades, instituições e
movimentos organizados em número suficiente para compor o
Conselho, a eleição da representação será realizada em plenária no
Município, promovida pelo Conselho Municipal de maneira ampla e
democrática.

Não houve apresentação de documento comprobatório de que o representante

dos prestadores de serviços do SUS, no CMS, tenha sido indicado por entidade representativa.

Na Constatação nº 308520(fl. 18), restou demonstrado que“…A convocação

para reunião do Conselho Municipal de Saúde/CMS não é encaminhada com antecedência

mínima de dez dias e não contém pauta de reunião…”, descumprindo a determinação da

supracitada Quarta Diretriz, inciso IV, da Resolução nº 453 do Ministério da Saúde.

Comprovou-se que a convocação da reunião era feita com tão somente uma

semana de antecedência e que a pauta não era encaminhada aos Conselheiros (fl. 18).

Na Constatação nº 306219(fl. 19) houve a comprovação de que“…O

Conselho Municipal de Saúde/CMS não foi contemplado com recursos financeiros do orçamento

municipal para os exercícios de 2013 e 2014…”. Uma vez mais o Município descumpriu os

princípios determinados na Quarta Diretriz da Resolução nº453 do Ministério da Saúde ao não

dispor recursos financeiros para o efetivo e pleno funcionamento do CMS.

Tal fora verificado de acordo com a“…Lei Orçamentária Anual/LOA nº 674,

de 25.09.2012 e na Lei 707, de 17.12.2013…” da referida municipalidade.

A Constatação nº 307074(fl. 25) aponta que“…As unidades de Estratégia de

Saúde da Família-ESF do município ficaram em recesso por quatorze dias, deixando a

população adscrita sem atendimento por nove dias úteis…”. De acordo com o DENASUS,“…

Após análise dos Livros de Atendimentos das ESF e entrevistacom a Secretária Municipal de

Saúde foi verificado que as unidades da Estratégia de Saúde eda Família/ESF entraram em

recesso no período de 20/06/a 03/07/2013, deixando a população adscrita 09 (nove) dias úteis
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sem atendimento…”. Tal ato contraria a disposição do inciso V – Do Processo de trabalho das

equipes de Atenção Básica da Portaria/GM/MS nº 2.488, de 21/11/2011:

São características do processo de trabalho das equipes de Atenção
Básica:

[…]

V - prover atenção integral, contínua e organizada à população
adscrita;

Na Constatação nº 307056(fls. 26/27 e 30/45), restou demonstrado que houve

a “…Utilização de recursos dos Blocos de Atenção Básica/FNS eda Vigilância em Saúde/FNS,

fora do objeto…”.

Por meio da análise dos processos de pagamento e extratos bancários do

exercício de 2013, constatou-se autilização irregular do montante de R$ 475.572,69

(quatrocentos e setenta e cinco mil quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos),

de modo que R$ 459.731,54 (quatrocentos e cinquenta e nove mil setecentos e trinta e um reais e

cinquenta e quatro centavos) foram provenientes do Bloco daAtenção Básica por meio da Conta-

Corrente nº 12.178-9 e R$ 15.841,15 (quinze mil oitocentos equarenta e um reais e quinze

centavos) advieram do Bloco da Vigilância em Saúde, cuja Conta-Corrente é a nº 12.181-9,

ambas da Agência 2117-2 do Banco do Brasil.

Os Processos de Pagamento analisados foram, relativamenteà Vigilância em

Saúde, os nºs 2015 e 2170/2013. Em que tange ao PAB, restou evidenciado o desvio por meio

dos Processos de Pagamento nºs 108, 182, 308, 350, 381, 392, 425, 591, 590, 626, 627, 629, 605,

608, 610, 611, 617, 711, 787, 803, 806, 812, 869, 925, 937, 1110, 1259, 1393, 1422, 1494, 1574,

1575, 1656, 1657, 1677, 1684, 1691, 1689, 1710, 1760, 1757, 1758, 1759, 1790, 1902, 1903,

1904, 1905, 1911, 1914, 1938, 1959, 1994, 2016, 2009, 2024, 2102, 2092, 2071, 2169, 2231,

2263, 2295 e 2318/2013 (fls. 35/500 do Anexo I Volume 01).

A Constatação nº 306504(fl. 27) explicita que“…Os recursos da saúde não

foram geridos pela Secretária Municipal de Saúde, no exercício de 2013…”. Após a análise, pelo

DENASUS, da documentação disponibilizada pela SecretariaMunicipal de Saúde, verificou-se

que a Secretária Municipal de Saúde não é a ordenadora das despesas da saúde no município de
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Ibititá/BA, contrariando o quanto estabelecido no art. 9º,III e art. 32, § 2º da Lei nº 8.080/90.In

verbis:

Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo
com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em
cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

[…]

III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou
órgão equivalente.

[…]

Art. 32. São considerados de outras fontes os recursos provenientes
de:

[…] 

§ 2° As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
serão creditadas diretamente em contas especiais, movimentadas pela
sua direção, na esfera de poder onde forem arrecadadas.

I.VI.II. AUDITORIA Nº 14.630

No curso da Auditoria nº 14.630 executada pelo DENASUS, também foram

identificadas diversas irregularidades na aplicação dos recursos da União transferidos por meio

dos referidos programas vinculados ao Ministério da Saúde.

Na Constatação nº 332868(fls. 54/55 e 77) restou demonstrado que houve

“…Pagamentos a profissional médico com recursos do Bloco deAtenção Básica, sem a

comprovação da execução dos serviços…”.

O DENASUS verificou que na Listagem de Despesas Pagas entre os meses de

novembro a dezembro de 2013, ocorreu opagamento pelos serviços de profissional médico no

valor de R$ 8.356,18(oito mil trezentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos)

supostamente em razão do atendimento em várias unidades de saúde da municipalidade. Todavia,

não se encontrou registro de atendimentos nas unidades visitadas pela equipe de auditoria, em

desrespeito ao quanto determinado no art. 63 da Lei nº 4.320/1964:
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Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito
adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos
comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar; (Vide Medida Provisória nº 581,
de 2012)

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços
prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva
do serviço.

A Auditoria do SUS, por meio daConstatação nº 332740(fls. 55/56 e 77/80)

apontou que não houve comprovação de despesas dos“…Recursos financeiros repassados pelo

Fundo Nacional de Saúde-FNS para o Municípiono valor total de R$ 140.800,00 (cento e

quarenta mil e oitocentos reais) do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção

Básica-PMAQ…”.

Tal ocorrera após a análise da Conta-Corrente nº 12.178-9, Agência 02117-2 do

Banco do Brasil (Conta-Corrente relativa ao PAB), no período de janeiro de 2013 a junho de

2014, quando se verificou a existências de repasses financeiros para o PMAQ sem a apresentação

dos devidos Processos de Pagamento, em discordância com o supracitado art. 63 da Lei nº

4.320/64.

Através daConstatação nº 333765(fls. 59/60 e 67/74), o DENASUS apontou

a ocorrência de“…Pagamento de despesas com serviços fora do Bloco de Atenção Básica-PAB

no valor total de R$ 175.535,37 (Cento e setenta e cinco mil quinhentos e trinta e cinco reaise

trinta e sete centavos)…”.

Ocorrera a análise dos Processos de Pagamento e Extratos do Credor no

exercício de 2013 e no período entre janeiro e junho de 2014, de modo a se verificar que a
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existência de pagamentos com serviços de média complexidade por meio da utilização de

recursos do PAB (Conta-Corrente nº 12.178-9, Agência 02117-2 do Banco do Brasil), de modo a

contrariar o quanto disposto na Portaria nº 204/GM/MS, art. 6º:

Art. 6º Os recursos referentes a cada bloco de financiamentodevem
ser aplicados nas ações e serviços de saúde relacionados ao próprio
bloco.

§ 1º Aos recursos relativos às unidades públicas próprias não se
aplicam as restrições previstas no caput deste artigo.

§ 2º Os recursos referentes aos Blocos de Atenção Básica, Atenção de
Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Vigilância em
Saúde, Gestão do SUS e Assistência Farmacêutica não poderãoser
utilizados para o pagamento de: (Redação dada pela PRT GM/MSnº
2.025 de 24.08.2011)

I - servidores inativos;

II - servidores ativos, exceto aqueles contratados exclusivamente para
desempenhar funções relacionadas aos serviços relativos ao
respectivo bloco, previstos no respectivo Plano de Saúde;

III - gratificação de função de cargos comissionados, exceto aqueles
diretamente ligados às funções relacionadas aos serviços relativos ao
respectivo bloco, previstos no respectivo Plano de Saúde;

IV - pagamento de assessorias/consultorias prestadas por servidores
públicos pertencentes ao quadro do próprio município ou do estado; e

V - obras de construções novas, exceto as que se referem a reformas e
adequações de imóveis já existentes, utilizados para a realização de
ações e/ou serviços de saúde.

Tal fora evidenciado pelos Processos de Pagamento nºs 197, 214, 213, 212,

261, 374, 373, 468, 689, 741, 742, 751, 752, 748, 871, 893, 915, 917, 935, 981, 983, 996, 1223,

1216, 1223, 1217, 1334, 1336, 1374, 1376, 1433, 1517 e 1515/2014 (Anexo II Volumes 01 e 02).

A Constatação nº 332804(fls. 59/60) demonstrou que a“…Secretária

Municipal de Saúde-SMS não gerencia os recursos do Fundo Municipal de Saúde…”,do mesmo

que apontado naConstatação nº 306504da Auditoria nº 14.196. Constatou-se que a SMS não

autoriza o pagamento de despesas, conforme foi evidenciadopela ausência de sua assinatura nos

citados processos.

I.VII. DO DESATENDIMENTO ÀS REQUISIÇÕES MINISTERIAI S

______________________________________________________________________________________________________
Rua Taquari, n° 176, Recanto das Árvores, CEP 44.900-000 - Irecê/BA  

Tel: (74) 3688-6900
  13 / 26



M i n i s t é r i o  P ú b l i c o  F e d e r a l
Procuradoria da República no Município de Irecê/BA

No dia 16/09/2015, instaurou-se o presente Inquérito CivilPúblico na

Procuradoria da República no Município de Irecê, a partir derepresentação formulada por

vereador do Município de Ibititá/BA, noticiando irregularidades na gestão de recursos repassados

à municipalidade pelo Ministério da Saúde (fls. 01/10).

Esta Procuradoria, por meio do Ofício nº 635/2015/PRM/IRE/MAC, em 16 de

setembro de 2015, notificou o Prefeito Edicley Souza Barreto para que este se manifestasse a

respeito da referida representação contra si formulada (fl. 88). Todavia, não houve resposta do

gestor da urbis.

Deste modo, ocorreu, em 04 de dezembro de 2015, a reiteração do

supramencionado Ofício (cf. Ofício nº 831/2015/PRM/IRE/MAC à fl. 92). Em razão de nova

ausência de resposta pelo demandado, servidora doParquetFederal realizou contato telefônico

com a Prefeitura Municipal (fl. 101):

Certifico que falei coma Secretária do Prefeito, Sra. VALDINETE,
alcunha BRANCA, oportunidade em que a informei sobre o teor dos
ofícios enviados e não respondidos, bem como do prazo de 15 dias
para o cumprimento do quanto requisitado.

Entretanto, uma vez mais a municipalidade se quedou inerte,motivo pelo qual

se encaminhou o Ofício nº 487/2016/PRM/IRE/MAC (fl. 117) reiterando os dois Ofícios

anteriores e advertindo o Prefeito das consequências legais da ausência de respostas. Apenas a

título de reforço, servidora do MPF realizou novo contato telefônico com aurbis, novamente

informando à Sra. Valdinete Barreto Dourado a respeito do teor do Ofício enviado, assim como

do prazo de 15 dias para respostas (fl. 119). Nada obstante, também fora enviado e-mail, cuja

comprovação se encontra à fl. 120, contendo cópia do Ofício nº 487/2016/PRM/IRE/MAC.

Entretanto, o Sr.EDICLEY SOUZA BARRETO novamente não respondeu às

requisições ministeriais.Importante mencionar que esta Procuradoria ainda não recebeu

resposta da Prefeita Municipal, embora esta tivesse sido notificada por 03 (três) vezes, além

das 02 (duas) ligações telefônicas e o envio da citada mensagem eletrônica.

II – DA RESPONSABILIDADE DO DEMANDADO

II.I. QUANTO ÀS CONSTATAÇÕES DO DENASUS
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Observa-se que a conduta do Sr.EDICLEY SOUZA BARRETO , então

detentor do cargo de Prefeito de Ibititá/BA, em decorrênciade vitória nas eleições de 2008,

apresenta total relevância para este caso concreto, pois:

1°) além de ser o ordenador de despesa municipal, as atividades do Executivo

são de responsabilidade do Prefeito, direta ou indiretamente, seja pelo desempenho de suas

funções, seja pelo dever de direção ou supervisão de sua equipe de trabalho. Logo, todas as

atividades do Executivo são de sua responsabilidade diretaou indireta, quer pela sua execução

pessoal, quer pela sua direção ou supervisão hierárquica;

2°) na qualidade de gestor municipal, tinha o dever legal de prestar contas dos

recursos recebidos pela Comuna, através da apresentação dedocumentação idônea

comprobatória da aplicação correta de todos os valores relacionados ao PAB e à Vigilância em

Saúde. Todavia, não se desincumbiu satisfatoriamente deste ônus;

3°) não efetuou o devido e integral ressarcimento dos valores glosados,

totalizando-se a quantia de R$ 800.264,24(oitocentos mil duzentos e sessenta e quatro reais e

vinte e quatro centavos).

4º) é de responsabilidade do Prefeito, manter e proporcionar o pleno

funcionamento dos Conselhos Municipais de Saúde, conformeo quanto estabelecido na Quarta

Diretriz da Resolução nº 435 do Ministério da Saúde e na Lei nº8.142/1990, em principal o

disposto em seu art. 1º, § 2º:

Art. 1° O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080,
de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo,sem
prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes
instâncias colegiadas:

[…]

§ 2° O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo,
órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores
de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de
estratégias e no controle da execução da política de saúde nainstância
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros,
cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente
constituído em cada esfera do governo.
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Portanto, é notório que o gestor municipal não cumpriu com seu dever legal na

manutenção do Conselho Municipal de Saúde, cuja importância fora explicitada no tópico “I.III.

DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE ”, de forma a comprometer o funcionamento da

Saúde Pública no Município e a melhoria do sistema de saúde brasileiro.

Ainda dentro da mesma esfera de responsabilidade, o gestor municipal

desrespeitou a disposição legal determinada no art. 9º, IIIe art. 32, § 2º da Lei nº 8.080/90 ao não

estabelecer a Secretária Municipal de Saúde como ordenadora das despesas da saúde no

município de Ibititá/BA.

II.II – QUANTO À AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO ÀS REQUISIÇÕES

MINISTERIAIS

O Ministério Público Federal, por diversas vezes, requisitou ao agente público

ora demandado informações acerca das ilicitudes constantes da representação formulada por

parlamentar municipal e imputadas à gestão do atual Prefeito, devidamente encartada no

Inquérito Civil em questão. Assim, caberia ao destinatáriodescrever ou especificar como as

referidas verbas federais foram aplicadas, apresentando inclusive as prestações de contas, notas

fiscais, cheques, recibos e outros documentos contábeis que comprovassem a correta aplicação

da verba pública, além de prestar esclarecimentos acerca das demais irregularidades descritas,

com a apresentação de documentação comprobatória de suas alegações. Logo, as informações

solicitadas eventualmente refutariam as irregularidadesapontadas ou serviriam de lastro para a

propositura de uma ação penal e/ou ação de improbidade administrativa, configurando dados

técnicos.

Neste sentido, considerando estas informações solicitadas como dados técnicos,

nos termos do art. 10 da Lei 7.347/1985, há julgados nos Tribunais Regionais Federais da 1ª e da

5ª Região, in verbis:

PENAL E PROCESSUAL PENAL - DENÚNCIA POR CRIMES DE
DESOBEDIÊNCIA (ART. 10 DA LEI 7.347/85) E DE PREVARICAÇÃO
(ART. 319 DO CÓDIGO PENAL)- ART. 10 DA LEI 7.347/85 -
OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E
DOCUMENTOS RELATIVOS AO CUMPRIMENTO DO ART. 2º DA
LEI 9.452/97 - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE - ART. 319 DO CÓDIGO PENAL - DENÚNCIA
DESACOMPANHADA DE UM MÍNIMO DE PROVA A RESPEITO DO
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ESPECIAL INTERESSE DE AGIR DO DENUNCIADO - FALTA DE
JUSTA CAUSA - PEÇA ACUSATÓRIA RECEBIDA, EM PARTE. I - A
omissão no fornecimento de dados técnicos indispensáveis àpropositura
de Ação Civil Pública ou ao arquivamento do Inquérito Civil ou do
procedimento administrativo que o substitui, configura, em tese, a
conduta delituosa capitulada no art. 10 da Lei 7.347/85. Existência de
indícios e autoria e materialidade que autorizam a instauração de Ação
Penal, pela suposta prática do crime de desobediência do art. 10 da Lei
7.347/85. II - "A expressão"dados técnicos""se refere a qualquer
informação dependente de um conhecimento ou trabalho específico,
que seja peculiar de determinado ofício ou profissão"cf. RHC nº
12359/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, DJU de 01/07/2002. No caso em
tela, as informações solicitadas pelo Ministério Público se
enquadram no conceito de"dados técnicos", uma vez que dizem
respeito aos procedimentos observados na rotina de funcionamento
da Prefeitura Municipal de Rio Grande/RS. Isso porque os dados
requeridos se referiam, v.g., à contratos celebrados pelo Município,
se houve licitação em determinada contratação etc." (STJ, REsp
785.129/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, unânime, DJU de
14/08/2006, p. 327). III - A informação e os documentos requisitados
pelo Ministério Público Federal, na espécie, inserem-se na rotina de
funcionamento das Prefeituras, quando do recebimento de recursos
financeiros federais, caracterizando-se como dados técnicos
indispensáveis à propositura de ação civil pública, na forma da
interpretação que vem sendo dada ao assunto pelo egrégio STJ (art.
2º da Lei 9.452/97).IV - É admissível, em tese, a ocorrência de crime de
prevaricação (art. 319 do CP), quando o servidor ou o agente público
retarda injustificadamente a adoção das providências a seucargo, sendo
indispensável, porém, para a configuração do delito, o especial interesse
de agir, consubstanciado na satisfação de interesse ou sentimento pessoal.
V - Denúncia acolhida em parte.

(TRF-1 - INQ: 61931 MA 2008.01.00.061931-0, Relator:
DESEMBARGADORA FEDERAL ASSUSETE MAGALHÃES, Data de
Julgamento: 10/06/2009, SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: e-
DJF1 p.1250 de 29/06/2009)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECUSA,
RETARDAMENTO OU OMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS
INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
(ART. 10, DA LEI Nº. 7.347/85). TIPICIDADE DA CONDUTA.
CONFIGURAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO AGENTE.
PRESCINDIBILIDADE. ADVERTÊNCIA ACERCA DO
COMETIMENTO DO DELITO, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO
DA SOLICITAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA.
HIGIDEZ. 1. Comete o crime de que cuida o art. 10 da Lei nº 7.347/85
o prefeito que desatende, sem qualquer justificativa, a 3 (três)
requisições do Ministério Público Federal, em que este buscava
apurar a regularidade da prestação de serviços de determinados
médicos credenciados no Programa Saúde da Família. 2. Infração
penal que não demanda, para a sua configuração, a notificação pessoal do
destinatário da requisição, bastando a demonstração de quetinha ele
inequívoca ciência do que lhe era solicitado. 3. A exigênciada
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notificação pessoal em situações como a dos autos tornaria inócua a
norma penal do art. 10 da Lei nº 7.347/85, haja vista que os gestores
públicos facilmente se esquivariam de assinar comprovantes de
recebimento; prática essa, por sinal, bastante corriqueira. 4.Informações
requisitadas que se qualificam como "dados técnicos", para os efeitos
da lei, ou seja, informações dependentes de um conhecimento ou
trabalho específico, sem as quais o Parquet não teria condições de
propor ação civil pública. 5. Um dos expedientes enviados não deixa
dúvidas de que o recorrente tinha conhecimento de estaria incorrendo no
delito, caso descumprisse a requisição ministerial, devendo, pois, assumir
a responsabilidade criminal por sua deliberada omissão. 4.Dosimetria da
reprimenda que merece ser preservada, por não comportar qualquer
irrazoabilidade: pena privativa de liberdade prevista no patamar mínimo
de 1 (um) ano de reclusão, tendo a sentença fixado-a em 1 (um) ano e 6
(seis) meses, em atenção às consequências do delito (art. 59, CP). 5.
Hipótese em que o apelante foi até beneficiado quando da fixação da
pena, pois, conquanto a denúncia postulasse o reconhecimento da
continuidade delitiva, a sentença passou ao largo desse ponto. 6.
Apelação não provida.

(TRF-5 - APR: 200984010017816, Relator: Desembargador Federal
Rubens de Mendonça Canuto, Data de Julgamento: 23/10/2012,Segunda
Turma, Data de Publicação: 30/10/2012)

Logo, os dados técnicos também podem ser entendidos como elementos

inerentes ao regular desenvolvimento de uma profissão ou ofício, e não há dúvidas de que o

demandado poderia e deveria tê-los apresentado, enquanto ocupante que é do cargo de Prefeito

do Município de Ibititá/BA. Não é necessário, pois, que se trate de informações revestidas de

rigorosa cientificidade.

Entretanto, mesmo sendo as informações solicitadas dados técnicos

imprescindíveis, passou-se mais de 01 (um) ano sem que houvesse qualquer resposta ou

mesmo uma justificativa para a omissão, em evidente afrontaaos princípios da legalidade e

transparência no trato com a coisa pública.

Ressalte-se que o  Parquet  Federal encaminhou 03 (três) ofícios ao gestor do

Município de Ibititá/BA, além de 02 (duas) ligações telefônicas e o envio de mensagem

eletrônica. Contudo, restaram não atendidas estas requisições.

De mais a mais, não há que se falar em uma mera falha administrativa, pois as

diversas reiterações das correspondências e as confirmações dos seus recebimentos, além da

ciência por parte do acionado, demonstram a clara desídia naomissão em responder os ofícios. O
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desatendimento foi dolosamente mantido desde setembro de 2015 por parte do Prefeito da

comuna, destinatário original das requisições, evidenciando o desinteresse em praticar o ato de

ofício. O texto legal e a jurisprudência não exigem que o recebimento da correspondência seja

feito diretamente pelo alcaide, pois na prática outros servidores recebem e não o chefe do poder

do executivo municipal. Nesta esfera, confira-se o seguinte julgado do TRF da 4 Região:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECUSA,
RETARDAMENTO OU OMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS
INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
(ART. 10, DA LEI Nº. 7.347/85). TIPICIDADE DA CONDUTA.
CONFIGURAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO AGENTE.
PRESCINDIBILIDADE. ADVERTÊNCIA ACERCA DO
COMETIMENTO DO DELITO, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO
DA SOLICITAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA.
HIGIDEZ. 1. Comete o crime de que cuida o art. 10 da Lei nº 7.347/85 o
prefeito que desatende, sem qualquer justificativa, a 3 (três) requisições
do Ministério Público Federal, em que este buscava apurar a regularidade
da prestação de serviços de determinados médicos credenciados no
Programa Saúde da Família. 2. Infração penal que não demanda, para a
sua configuração, a notificação pessoal do destinatário darequisição,
bastando a demonstração de que tinha ele inequívoca ciênciado que lhe
era solicitado. 3.A exigência da notificação pessoal em situações como
a dos autos tornaria inócua a norma penal do art. 10 da Lei nº
7.347/85, haja vista que os gestores públicos facilmente se
esquivariam de assinar comprovantes de recebimento; prática essa,
por sinal, bastante corriqueira. 4. Informações requisitadas que se
qualificam como "dados técnicos", para os efeitos da lei, ouseja,
informações dependentes de um conhecimento ou trabalho específico,
sem as quais o Parquet não teria condições de propor ação civil pública.
5. Um dos expedientes enviados não deixa dúvidas de que o recorrente
tinha conhecimento de estaria incorrendo no delito, caso descumprisse a
requisição ministerial, devendo, pois, assumir a responsabilidade criminal
por sua deliberada omissão. 4. Dosimetria da reprimenda quemerece ser
preservada, por não comportar qualquer irrazoabilidade: pena privativa
de liberdade prevista no patamar mínimo de 1 (um) ano de reclusão,
tendo a sentença fixado-a em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, em atenção às
consequências do delito (art. 59, CP). 5. Hipótese em que o apelante foi
até beneficiado quando da fixação da pena, pois, conquanto adenúncia
postulasse o reconhecimento da continuidade delitiva, a sentença passou
ao largo desse ponto. 6. Apelação não provida.

(TRF-5 - APR: 200984010017816, Relator: Desembargador Federal
Rubens de Mendonça Canuto, Data de Julgamento: 23/10/2012,Segunda
Turma, Data de Publicação: 30/10/2012)

Portanto, mesmo sendo os avisos de recebimento assinados por outros agentes

públicos que não o Prefeito do Município, não pode ele se esquivar das suas responsabilidades.
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Ademais, nas reiterações da requisição ministerial constava expressamente a advertência da

cominação legal e mesmo do tipo penal previsto.

Adicione-se que tal conduta configura uma cristalina afronta aos Princípios da

Legalidade, Moralidade e Publicidade, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal de

1988.

Por fim, é de uma clareza solar a inobservância do Princípio da Boa-fé

Objetiva, previsto nos artigos 113, 187 e 422, todos do Código Civil, além do art. 5º do Novo

Código de Processo Civil. Se ao particular, no âmbito do negócio jurídico, é exigível uma

conduta ética, correta, digna, irrepreensível, ao agente público ainda mais se aplica tal dever, pois

este lida diretamente com o interesse público.

III – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

III.I. DAS CONSTATAÇÕES DO DENASUS

Dos atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito (art. 9°):

O Demandado enriqueceu-se às custas da Administração Pública.

Tem-se no presente caso a clássica figura do desvio de verbaspúblicas em

proveito próprio. É claro o dolo que teve o Sr.EDICLEY SOUZA BARRETO para obter para

si, indevidamente, um quinhão das verbas públicas oriundasdo repasse proveniente do

Ministério da Saúde.

A não apresentação de documentação comprobatória suficiente e relativa a

todos os gastos orientados à finalidade prevista para aquele numerário, decorre da circunstância

de que este foi objeto de apropriação por parte do Réu. Como este dinheiro não foi gasto no

pagamento das despesas atinentes aos fins normativamente estabelecidos, era-lhe impossível

dispor de documentação idônea.

Desde já se pode rebater qualquer alegação de que por não se ter aqui

demonstrado depósitos bancários, compras efetuadas em nome próprio ou à conta de parentes ou
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quaisquer outras condutas que documentassem tal enriquecimento, este restaria inexistente. O

enriquecimento ilícito comprova-se pelas circunstâncias em que se deu.

Seria no mínimo estapafúrdio, exigir que o Requerido fizesse alarde de seu

enriquecimento, para que só então pudesse restar comprovado o tipo do art. 9°, XI da LIA. A

experiência cotidiana é mestra em demonstrar que tais atos se fazem à socapa.

Logo, resta demonstrada a prática do tipo previsto no art. 9°, XI da LIA.

Dos atos de improbidade que causam dano ao erário (art. 10):

No mesmo diapasão, não há nenhuma comprovação de que os recursos

decorrentes do PAB e da Vigilância em Saúde foram integralmente aplicados em sua finalidade,

no decorrer da gestão do acusado.

O valor da lesão ao erário é de R$ 800.264,24 (oitocentos duzentos e sessenta e

quatro reais e vinte e quatro centavos), devendo se procedercom as devidas atualizações quando

da sentença condenatória.

Assim, amolda-se à perfeição a conduta praticada pelo imputado ao previsto

neste dispositivo legal, vez que pelas razões de fato e de direito aqui expostas.

Dos atos de improbidade que atentam contra os princípios da

administração pública (art. 11):

Visível a infração aos princípios administrativos, tendo em vista a violação aos

deveres de honestidade, moralidade, legalidade e lealdadecom a Administração Pública por parte

do Requerido.

Além disso, agride-se o Princípio da Eficiência, constantedo art. 37,caput, da

Constituição Federal de 1988, de observância obrigatória pela Administração Pública Municipal,

visto que somente existe gestão pública eficiente quando a atuação do administrador público é

transparente, ilibada.
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Acrescente-se a violação do Princípio da Boa-fé Objetiva, previsto nos artigos

113, 187 e 422, todos do Código Civil. Se ao particular, no âmbito do negócio jurídico, é exigível

uma conduta ética, correta, digna, irrepreensível, ao agente público ainda mais se aplica tal dever,

pois este lida diretamente com o interesse público. Logo, também houve afronta ao Princípio da

Moralidade, igualmente presente no art. 37, caput, da Carta Magna Pátria.

Ademais, a afronta aos princípios administrativos públicos por parte do

demandado, arrima-se na prática das condutas dos arts. 9° e 10 da LIA, em que, como já

demonstrado, incorreu este. É tão somente uma conclusão lógica vez que enriquecer-se às custas

do patrimônio público, causar dano aos cofres públicos e afrontar comando legal, é, deper si,

uma violação aos princípios da administração pública.

A violação aos Princípios da Administração Pública, em principal ao Princípio

da Eficiência, está claramente demonstrada no desrespeitode EDICLEY SOUZA BARRETO

às disposições legais supracitadas quanto à organização e aefetiva manutenção do Conselho

Municipal de Saúde, bem como na ausência de ordenamento das despesas por parte da Secretária

Municipal de Saúde. Sua conduta afeta, portanto todo o correto funcionamento da Administração

Pública e da gestão da saúde no Município de Ibititá/BA.

III.II – DO DEVER DE RESPOSTA ÀS REQUISIÇÕES MINIST ERIAIS

A inércia dolosa em responder as requisições ministeriais configura conduta

grave, criminosa e ímproba. A própria Constituição da República elegeu o Ministério Público

como "instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais

indisponíveis”(art. 127). Para cumprir seu importante papel de defensor dasociedade, a Magna

Carta conferiu ao Ministério Público os instrumentos necessários, como se vê no art. 129, III e

VI:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: (...)

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para aproteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos; (...)

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua
competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na
forma da lei complementar respectiva;
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Portanto, o próprio Constituinte Originário assegura ao Ministério Público o

inquérito civil e o poder requisitório como meios de alcançar suas finalidades institucionais.

Logo, a omissão deliberada do agente em remeter as informações requisitadas importa em grave

violação do ordenamento jurídico, principalmente quando pretende obstaculizar a atuação do

órgão ministerial em matéria de saúde, como ocorre no caso dos autos.

Nesta esteira, cumpre destacar a regulamentação deste dispositivo

constitucional na Lei Complementar n° 75/1993, que dispõe sobre a organização, as atribuições e

o Estatuto do Ministério Público da União, trazendo capítulo específico sobre os

instrumentos de atuação doParquet, ressaltando a promoção do inquérito civil e da ação civil

pública, inclusive para a proteção da probidade administrativa, bem como o poder de requisitar

informações e documentos de autoridades da Administração Pública direta ou indireta. Confira-

se o teor dos dispositivos do referido diploma legal:

Art. 6º Compete ao Ministério Público da União: (...)

VII - promover o inquérito civil e a ação civil pública para: (...)

Art. 8º Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da
União poderá, nos procedimentos de sua competência: (...)

II - requisitar informações, exames, perícias e documentosde autoridades
da Administração Pública direta ou indireta;

Por sua vez, a Lei nº 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público)

também reforça as atribuições do Ministério Público Federal para a promoção do inquérito civil e

da ação civil pública e para requisição de informações de autoridades federais, estaduais e

municipais, in verbis:

Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá: 

b) requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades
federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
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c) promover inspeções e diligências investigatórias juntoàs autoridades,
órgãos e entidades a que se refere a alínea anterior; (...)

Por derradeiro, é válido ainda mencionar a previsão contidana Lei da Ação

Civil Pública (Lei nº 7347/1985):

Art. 8º (...) § 1º O Ministério Público poderá instaurar, sobsua
presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer organismo público
ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que
assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis. (...)

Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3(três)
anos, mais multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de
dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil,quando
requisitados pelo Ministério Público.

Diante das normas acima transcritas, é possível concluir que o atendimento às

requisições ministeriais consubstancia dever legal, sendo o seu descumprimento um ilícito

ensejador de medidas judiciais, nos termos da Lei Complementar nº 75/1993:

Art. 8º. (...) § 3º A falta injustificada e o retardamento indevido do
cumprimento das requisições do Ministério Público implicarão a
responsabilidade de quem lhe der causa.

Portanto, resta evidenciada a gravidade conferida pelo ordenamento

jurídico ao desatendimento às requisições ministeriais voltadas para a instrução de

inquérito civil, sobretudo quando dirigidas a agentes públicos.

IV – DO PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

O art. 7º da Lei nº 8.429/1992 fundamentado na diretriz constitucional (art. 37,

§ 4º, CF) que prestigia, sobretudo, o ressarcimento das lesões causadas ao patrimônio público,

estabelece como medida cautelar a indisponibilidade dos bens dos responsáveis pelos danos ao

erário.
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No caso vertente, além da imposição das outras sanções previstas na Lei nº

8.429/1992, a demanda tem por finalidade o ressarcimento dedanos causados ao patrimônio

público. 

Justifica-se, portanto, a decretação de indisponibilidade de bens e valores do

Requerido, com vistas à garantia de aplicação da sanção de ressarcimento.

De fato, costumeiramente, enquanto tramita a própria ação eos

correspondentes recursos interpostos, o indivíduo ímprobo ganha tempo suficiente para se

desfazer de seus bens antes da efetivação das medidas judiciais. Não haverá prejuízo ao

requerido ou a sua defesa, pois tratar-se-á de constrição judicial revogável a qualquer tempo

durante o transcurso da ação. Contudo, o não deferimento poderá resultar na eterna

impossibilidade de ressarcimento ao erário.

Nestes termos, requer a concessão de medida cautelar incidental de

indisponibilidade de bens e valores da Acusada no valor de R$800.264,24 (oitocentos mil

duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), com fundamento no art. 12 da Lei nº

7.347/1987 e art. 7º da Lei nº 8.429/1992, com a determinaçãode bloqueio de valores existentes

em contas bancárias mediante convênio BANCENJUD.

Ademais, caso a medida acima seja infrutífera ou insuficiente, pleiteia-se a

expedição de ofícios para os Cartórios de Registro de Imóveis em Salvador/BA, Irecê/BA e

Ibititá/BA, além do DETRAN/BA, com o posterior bloqueio de bens eventualmente registrados

em nome deste.

V – DOS PEDIDOS

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL postula:

a) o deferimento de medida liminar de indisponibilidade de valores e bens do

requerido no valor de R$ 800.264,24 (oitocentos mil duzentos e sessenta e

quatro reais e vinte e quatro centavos), nos termos acima delineados;

b) a notificação do demandado para apresentação de manifestação escrita em

15 dias, nos termos do art. 17, § 7º, da Lei n° 8.429/1992;
______________________________________________________________________________________________________

Rua Taquari, n° 176, Recanto das Árvores, CEP 44.900-000 - Irecê/BA  
Tel: (74) 3688-6900

  25 / 26



M i n i s t é r i o  P ú b l i c o  F e d e r a l
Procuradoria da República no Município de Irecê/BA

c) o recebimento desta petição inicial e posterior citação do réu para, querendo,

opor-se à pretensão aqui deduzida, nos termos do art. 17, § 9º, da Lei n°

8.429/1992, sob pena de revelia;

d) a notificação da União e do Município de Ibititá/BA, para os fins do art. 17,

§ 3º, da Lei nº 8.429/1992;

e) a condenação do requerido nas penas previstas no art. 12, incisos I, II e III da

Lei de Improbidade Administrativa, especialmente o ressarcimento integral do

dano e a suspensão dos direitos políticos;

f) por fim, protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, em

especial, depoimento pessoal do Demandado, oitiva de testemunhas, perícias, e

outras que se fizerem necessárias ao longo da instrução.

Dá-se à causa o valor R$ 800.264,24 (oitocentos mil duzentose sessenta e

quatro reais e vinte e quatro centavos).

Irecê/BA, 29 de setembro de 2016.

MÁRCIO ALBUQUERQUE DE CASTRO
Procurador da República
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