
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) JUIZ (ÍZA) DA __ª VARA FEDERAL
DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CÁCERES/MT
 

Inquérito Civil nº 1.20.001.000107/2016-75

MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  intermédio  do

Procurador  da  República  que  ao  final  assina,  no  exercício  de  suas  atribuições

constitucionais  e  legais  previstas  nos  artigos  127  e  129,  inciso  III,  ambos  da

Constituição da República; no artigo 1°, inciso I, da Lei n° 7.347/1985 (Lei de Ação

Civil Pública – LACP); no artigo 6º, inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº

75/1993;  e  no  artigo  25,  inciso  IV,  alínea  “b”,  da  Lei  nº  8.625/1993,  vem

respeitosamente perante Vossa Excelência ajuizar

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIZAÇÃO PELA PRÁTICA DE
ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA com PEDIDO DE

INDISPONIBILIDADE DE BENS

1.  FRANCIS  MARIS  CRUZ,  brasileiro,  casado,  atual

Prefeito do Município de Cáceres/MT, filho de Francisco Cruz

e Irene Coelho Cruz, nascido em 19.05.1956, em Lucélia/SP,

portador da Cédula de Identidade n° 8.020.161-1-SSP/MT e

inscrito  no  CPF/MF sob o  n°  103.605.221-49,  podendo  ser

encontrado na sede da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT,

localizada  na  Avenida  Getúlio  Vargas  nº  1.895,  Centro

Operacional de Cáceres/MT, em Cáceres/MT;

2.  ROGER  ALESSANDRO  RODRIGUES  PEREIRA,
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brasileiro, ex-Secretário Municipal de Saúde do Município de

Cáceres/MT,  inscrito  no  CPF/MF sob  o  nº  865.446.591-34,

podendo  ser  encontrado  na  Rua  Comandante  Balduíno  nº

2079, Sala 01, Jardim São Luiz, em Cáceres/MT; e

3.  EVANILDA  COSTA  DO  NASCIMENTO  FELIX,

brasileira,  servidora  pública  municipal,  inscrita  no  CPF  n°

004.457.761-37, podendo ser encontrada na Rua B, Quadra 08,

Casa 21, Residencial Aroldo Fanaia, Bairro Jardim Guanabara

em  Cáceres/MT;  na  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de

Cáceres/MT,  situada  na  Avenida  Getúlio  Vargas,  n°  826,

Bairro  Marajoara  ou  no  Ambulatório  da  Criança  de

Cáceres/MT.

1 – SÍNTESE DA DEMANDA, LEGITIMIDADE ATIVA E

PASSIVA E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

1.1 – Síntese da demanda

Por  intermédio  da  presente  ação  civil  pública,  o  Ministério

Público  Federal  traz  a  Juízo  os  fatos  apurados  e  registrados  no  Inquérito  Civil

Público n° 1.20.001.000107/2016-75.

Como se verá em tópico destinado à narrativa dos fatos,  as

irregularidades observadas nas condutas dos requeridos podem ser divididas em dois

grandes grupos, a saber:

a) irregularidades relativas ao desvio de função dos agentes

de combate às endemias do Município de Cáceres/MT

A  demanda  objetiva  a  condenação  do  atual  gestor  do

Município  de  Cáceres/MT,  o  requerido  Francis  Maris  Cruz,  e  do  ex-Secretário

Municipal de Saúde do referido Município, o requerido Roger Alessandro Rodrigues

Pereira, nas sanções previstas no artigo 12, inciso II ou, subsidiariamente, inciso III,
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da Lei  8.429/92,  em razão da prática  de atos  de  improbidade que estão  causando

prejuízo ao erário, bem como atentando contra princípios da administração pública.

Os referidos atos consistem no descumprimento de normas que

dizem respeito  ao  número  mínimo  de  agentes  atuantes  no  combate  às  endemias,

conforme estipulam as Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias

de Dengue.

Além disso, dos agentes de endemias contratados, em número

inferior ao que determinam as normas de regência, repita-se, muitos deles exercem

funções  estranhas  às  previstas  no  artigo  3°,  parágrafo  único,  da  Lei  11.350/2006,

caracterizando, assim,   desvio de função.

b)  irregularidades  relativas  ao  acúmulo  ilegal  de  cargos

por  parte  da  requerida  EVANILDA  COSTA  DO

NASCIMENTO FELIX

Objetiva-se, também, a condenação de todos os requeridos nas

sanções do artigo 12, inciso II ou, subsidiariamente, inciso II, da LIA, em razão de

atuação conjunta que culminou na ilícita situação em que a requerida Evanilda Costa

do Nascimento Felix,  ao mesmo tempo em que formalmente ocupava o cargo de

Agente  de  Combate  às  Endemias,  também  exercia  o  cargo  de  Coordenadora  de

Vigilância Sanitária Epidemiológica e Controle de Endemias, contrariando as normas

constitucionais do artigo 37, incisos XVI e XVII, da Constituição da República, bem

como as  prescrições  legais  do  artigo  10,  inciso II,  da  Lei  11.350/2006,  sobretudo

porque há o recebimento das remunerações relativas aos dois cargos citados sem que

houvesse a devida prestação do serviço de combate às endemias.

Dessa forma, o Erário Federal está sendo lesado, na medida em

que a remuneração de agente de combate às endemias recebida irregularmente pela

requerida Evanilda é parcialmente paga pela União, através da Assistência Financeira

Complementar prevista no artigo 9º-C da Lei 11.350/2006, bem como pelo fato de que

a referida demandada está se enriquecendo de forma ilícita, pois ao seu patrimônio

estão sendo agregados recursos federais de forma inconstitucional, ilícita e imoral.
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Nesse  contexto,  os  dois  fatos  serão  apresentados

separadamente  no  decorrer  desta  petição,  uma  vez  que  as  condutas  ímprobas

decorrentes do desvio de função dos agentes de combate às endemias foram praticadas

pelos  requeridos  Francis  Maris  Cruz e  Roger  Alessandro  Rodrigues  Pereira,

enquanto  todos  os  requeridos  concorreram para  as  condutas  ímprobas  relativas  ao

acúmulo ilegal de cargos pela requerida Evanilda Costa do Nascimento Felix.

1.2.  LEGITIMIDADE  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO

FEDERAL

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL tem como funções

precípuas, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal, a defesa da ordem

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

A  Constituição  Federal,  em  seu  art.  129,  III,  atribuiu  ao

Ministério Público, dentre outras funções, a legitimidade para promoção da ação civil

pública objetivando a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de

outros interesses difusos e coletivos. A mesma atribuição é reafirmada pela redação do

art. 1º, IV e VIII, da Lei de Ação Civil Pública (LACP – Lei nº 7.347/85).

De igual  maneira  a  Lei  Orgânica  do  Ministério  Público  da

União (LC nº. 75/93), em seu art. 6º, inciso XIV, alínea  “f”, estabelece in verbis:

 Art. 6. Compete ao Ministério Público:
XIV-  promover  outras  Ações  necessárias  ao  exercício  de  suas
funções  institucionais,  em  defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime
democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais  indisponíveis,
especialmente quanto:
f) à probidade administrativa.’’ (grifei)

Ainda,  no  art.  37,  I  da  referida  Lei  Complementar,  restou

expresso  que  o  Ministério  Público  Federal  exercerá  suas  funções  nas  causas  de

competência, dentre outras, dos Juízes Federais.

Pari passu, a legislação infraconstitucional, por meio da Lei

da Ação Civil Pública (Lei nº7.347/85), ampliada pela Lei nº 8.078/90 e pela Lei nº

8.429/92, corroborada pela Lei Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do Ministério

Público da União), atribui ao Parquet a proteção,  prevenção e reparação de danos

ao patrimônio público, meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor
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artístico,  estético,  histórico,  turístico  e  paisagístico,  e  outros  interesses  difusos,

coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos.

Em se tratando, como no caso em tela, de atos de improbidade

administrativa  praticados  por  agentes  públicos  em  detrimento  de patrimônio  da

União, restam claros o interesse federal e a legitimidade do Ministério Público Federal

para  propor  a  presente  ação,  na  defesa  do  patrimônio  público  e  da  moralidade

administrativa.

1.3. LEGITIMIDADE PASSIVA

1.3.1. Legitimidade passiva dos requeridos Francis Maris

Cruz e Roger Alessandro R. Pereira em razão das irregularidades  relativas ao

desvio  de  função  dos  agentes  de  combate  às  endemias  do  Município  de

Cáceres/MT 

As  ações  de  improbidade  visam  a  coibir  atos  de  agentes

públicos que, no exercício de suas funções, promovam enriquecimento ilícito, prejuízo

ao erário ou venham a macular os princípios basilares da administração pública.

O  conceito  de  “agente  público”  é  trazido  pela  Lei  nº

8.429/1992 que, em seu art. 2º, dispõe:

“Art.  2º.  Reputa-se agente público, para os efeitos desta Lei,  todo
aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração,
por  eleição,  nomeação,  designação,  contratação  ou  qualquer  outra
forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função,
nas entidades mencionadas no artigo anterior.” 

A legitimidade passiva do correquerido  Francis Maris Cruz

decorre do fato de exercer o cargo de Prefeito, sendo o grande responsável pela gestão

administrativa municipal, devendo garantir o desenvolvimento das funções sociais da

cidade e o bem-estar dos seus habitantes, organizar os serviços públicos de interesse

local, zelar pelo patrimônio público dentre outras funções que são inerentes à posição

que ocupa.

Conforme será detalhado, o gestor municipal, mesmo depois

de  lhe  ser  expedida  Recomendação  (fls.  170/171-v),  não  atendeu  aos  pedidos  do
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Ministério  Público  nem  apresentou  justificativa  para  tanto,  mantendo  o

descumprimento da Constituição da República e da legislação de regência.

Já o correquerido Roger Alessandro Rodrigues Pereira, na

qualidade  de  Secretário  Municipal  de Saúde à  época  dos  fatos,  era  o responsável

direto por traçar as estratégias a serem tomadas no âmbito do programa de combate as

endemias, incluindo, neste ponto, o poder-dever de estabelecer as atividades exercidas

por cada um dos servidores públicos vinculados à Secretária de Saúde, de acordo com

suas atribuições legalmente estabelecidas, não sendo lícito ao titular da pasta da saúde

determinar que os servidores que lhes são hierarquicamente vinculados desempenhem

atividades em flagrante desvio de função. 

Tal  atribuição  encontra  previsão  na  Lei  Municipal  n°

2.188/2009, em seu art. 4°.

Pelo que, legitima a inclusão de Francis Maris Cruz e Roger

Alessandro  Rodrigues  Pereira no  polo  passivo  da  demanda,  na  medida  em que

concorreram para  a  prática  do  ato  de  improbidade  administrativa  consistentes  em

atentar contra os princípios da administração pública (art. 11, LIA) e causar lesão ao

erário (art. 10, LIA).

1.3.2. Legitimidade passiva dos correqueridos em razão do

acúmulo  ilegal  de  cargos  por  parte  da  requerida  EVANILDA COSTA DO

NASCIMENTO FELIX

Além  de  ocuparem  o  polo  passivo  sob  a  justificativa

apresentada anteriormente, os requeridos  Francis Maris Cruz e  Roger Alessandro

Rodrigues  Pereira também  devem  ser  responsabilizados  pela  prática  de  ato

materializado através do Decreto Municipal 0.63, de 24 de fevereiro de 2016, que teve

como finalidade a nomeação da demandada  Evanilda Costa do Nascimento Felix,

contratada como agente de combate às endemias, para o cargo de Coordenadora de

Vigilância  Sanitária  Epidemiológica  e  Controle  de  Endemias,  culminando  com  o

acumulo ilegal remunerado dos cargos citados.

Nesse ponto,  conforme será melhor detalhado, a demandada
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EVANILDA,  mesmo  em  exercício  do  cargo  de  Coordenadora  e  já  recebendo

remuneração para tanto, continua percebendo o salário-base de seu cargo de agente de

combate às endemias apesar de não desempenhar nenhuma das funções inerentes ao

último cargo mencionado, fato que vem causando prejuízo ao erário da União Federal,

responsável  pela  complementação  das  verbas  salariais  dos  agentes  de  combate  às

endemias, de acordo com a Lei nº 11.305/2006.

Portanto, sendo os requeridos os agentes envolvidos no quadro

de ilicitudes,  os  dois  primeiros  responsáveis  pela  edição do ato de nomeação que

acabou por gerar o acumulo ilegal de cargos e a terceira por ocupar ambos os cargos

mesmo tendo ciência da impossibilidade de receber as respectivas remunerações de

forma cumulada, já que não mais desempenhava as atividades dos agentes de combate

às endemias, devem ocupar o polo passivo também em razão desse fato.

1.4. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

A competência da Justiça Federal vem disciplinada no artigo

109 da Constituição da República Federativa do Brasil, in verbis:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I – as causas em que a União, entidade ou empresa pública federal
forem  interessadas  na  condição  de  autoras,  rés,  assistentes  ou
opoentes,  exceto  as  de  falência,  as  de  acidente  de  trabalho  e  as
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; (...)

Assim,  onde  houver  interesse  da  União  resta  firmada  a

competência da Justiça Federal.

No presente caso, o interesse da União fica evidente, uma vez

que cabe ao referido ente federativo prestar assistência financeira complementar aos

Municípios para o cumprimento do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e

agentes  de  combate  às  endemias,  nos  termos  dos  artigos  9º-A e  9º-C,  da  Lei  nº

11.350/2006.

Portanto, em razão da utilização de recursos federais, exsurge

o interesse da União, fato que, portanto, atrai a competência para a Justiça Federal.

2. DOS FATOS
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A  presente  ação  civil  pública  por  ato  de  improbidade

administrativa tem lastro probatório nos elementos colhidos no bojo do Inquérito Civil

Público n.1.20.001.000107/2016-75.

As  investigações  tiveram  início  através  de  comunicação

anônima (fls. 05/08) dando conta da existência, no âmbito da Secretaria Municipal de

Saúde, de servidores desempenhando funções diversas daquelas inerentes ao cargo no

qual estavam investidos.

Segundo  a  comunicação  inicial,  dos  41  (quarenta  e  um)

agentes  de  controle  de  endemias  vinculados  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de

Cáceres/MT, apenas 34 (trinta e quatro) desempenhavam efetivamente as atividades

inerentes ao cargo, enquanto o restante atuaria em funções administrativas.

Ainda de acordo com o referido documento inicial, o número

de agentes de controle de endemias estaria abaixo do piso estabelecido no Programa

Nacional de Controle de Endemias, que prevê a necessidade de 1 (um) agente para

cada conjunto de 1.000 (mil) residências.

Ademais,  relatou as dificuldades enfrentadas pelo município

no combate à dengue e à chikungunya, relatando a existência de 58 (cinquenta e oito)

casos notificados de dengue, 932 (novecentos e trinta e dois) de zika vírus, 04 (quatro)

de chikungunya,  bem como 40 (quarenta) casos com a suspeita de se tratarem de

microcefalia.

Juntou,  também,  cópia  de  parecer  subscrito  por  Assessor

Especial do Executivo Municipal recomendando ao Secretário Municipal de Saúde a

adoção  de  providências  no  sentido  de  verificar  servidores  vinculados  à  pasta  que

estivessem desenvolvendo funções em desacordo com as inerentes ao cargo público de

investidura (fls. 25/32v).

Ao final, pontuou caso emblemático, da requerida  Evanilda

Costa do Nascimento Felix, contratada, desde 2011, para exercer o cargo de agente

de  controle  de  endemias,  no  entanto,  exercia  cargo  administrativo,  nomeada  pelo

Decreto Municipal nº 063/2016 (fl. 67).
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No decorrer  das  diligências  do  presente  inquérito  civil,  foi

determinada expedição de ofício à Secretaria de Saúde local para que informasse a

relação dos agentes de controle de endemias, especificando datas de início e fim do

contrato, o regime pelo qual se deram as contratações, as atividades por eles exercidas,

a sua lotação e, também, as localidades onde exerceram suas atividades (fl. 76).

A  resposta  encontra-se  juntada  às  fls.  84/137.  Nela,  a

Secretaria  Municipal  de  Saúde  informa,  em  síntese,  a  inexistência  de  ato  de

improbidade administrativa, encaminha a ficha funcional dos agentes de combate à

endemias que lhe são vinculados, indica quais deles ocupam cargos ou desempenham

funções administrativos (fl. 128) e, por fim, fornece dados sobre as ações de vigilância

epidemiológica desenvolvidas em Cáceres/MT.

Às fls. 138/139, consta outra representação dando conta de que

a servidora Evanilda da Costa do Nascimento Félix, mesmo quando em exercício

do cargo de Coordenadora de Vigilância em Saúde,  continuaria a receber verbas

repassadas ao município como complemento do salário-base dos agentes de combate

às endemias.

Às  fls.  141/142,  inclusive,  juntou-se  cópia  dos  holerites  de

Evanilda Costa do Nascimento Felix, relativos aos meses de abril e março de 2016,

tornando claro o recebimento de remuneração relativa ao cargo de Agente de Combate

às  Endemias  concomitantemente  ao  de  Coordenadora  de  Vigilância  Sanitária

Epidemiológica e Controle de Endemias.

Em  seguida,  expediu-se  a  Recomendação  nº  86/2016  (fls.

170/171-v), destinada aos correqueridos  Francis Maris Cruz e  Roger Alessandro

Rodrigues Pereira, para que tomassem as medidas pertinentes no sentido de adequar

a execução das ações de vigilância epidemiológica e controle do vetor da dengue,

determinando o retorno imediato dos agentes de controle de endemias para o exercício

de suas funções.

Às fls. 178/179, o correquerido Roger Alessandro Rodrigues

Pereira informou não existir ato de improbidade.

Rua São Pedro, 336, Bairro Cavalhada I, 78.200-000 – Fone: (65) 3222-3205 – Fax (65) 3222-3204
p  rmt-caceres@mpf.mp.br

I:\gab3\minutas\ACP\IC 107-2016-75 - Inicial - AIA - Agentes de Combate às Endemias.odt

                                                  -9-

mailto:prmt-caceres@mpf.mp.br
mailto:prmt-caceres@mpf.mp.br


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

O Prefeito, ora requerido, à fl. 204, adotou a mesma tese do

outro  requerido,  dizendo  não  existir  nenhum  desvio  de  função  dos  agentes  de

vigilância  epidemiológica.  Ademais,  informou  sobre  a  impossibilidade  de  não

efetuar  a  contratação  para  a  área  administrativa,  em  razão  da  lei  de

responsabilidade  fiscal. Em  anexo  à  manifestação,  encaminhou  relação  dos

servidores e as funções por eles exercidas (fls. 209/211).

Por fim, às fls. 215, determinou-se a nova expedição de ofício

à Prefeitura de Cáceres/MT como tentativa de atualizar os dados por ela já fornecidos,

uma vez que datavam do final do ano de 2016, bem como para demonstrar dados

consolidados da fiscalização das doenças endêmicas.

Todavia, a municipalidade quedou-se inerte e não atendeu às

requisições ministeriais (fl. 217).

3.DO DIREITO

3.1.  DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

PRATICADOS POR FRANCIS MARIS CRUZ E ROGER

ALESSANDRO  RODRIGUES  PEREIRA  EM  RAZÃO

DO  DESVIO  DE  FUNÇÃO  DE  AGENTES  DE

COMBATE ÀS ENDEMIAS

3.1.1.  Dos  atos  de  improbidade  que  causam prejuízo  ao
erário

Consta  dos  autos,  após  as  diligências  apuratórias  pelo

Ministério Público Federal, que os requeridos  Francis Maris Cruz, atual Prefeito

do Município de Cáceres/MT, e Roger Alessandro Rodrigues Pereira, ex-Secretário

Municipal  de  Saúde  à  época  dos  fatos,  mantiveram  e  mantém,  por  tempo

indeterminado, cerca de 07 (sete) agentes de combate às endemias em escancarado

desvio  de função,  pois  em desempenho de atividades  completamente  diversas  das

prescritas  pelo  art.  4°  da  Lei  11.350/2006  e  pelas  Diretrizes  Nacionais  para  a

Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue.

Com isso, os referidos requeridos causam prejuízo ao erário
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federal,  pois  a  União  Federal,  que  é  o  ente  federativo  responsável  pela

complementação salarial dos agentes de combate às endemias, conforme art. 9º-C da

Lei 11.350/2006, continua repassando tais verbas ao Municípios que, por sua vez, as

utiliza para incrementar a remuneração dos citados servidores públicos mantidos em

desvio de função.

Dessa  forma,  como  não  há  a  devida  contraprestação  ao

pagamento por parte dos servidores públicos desviados, exsurge o prejuízo financeiro

em detrimento da União Federal,  que repassa as verbas de natureza complementar

injustificadamente em virtude da atuação concorrente dos requeridos  Francis Maris

Cruz e Roger Alessandro Rodrigues Pereira que, além de conservarem os ACEs em

desvio de função, também os mantém cadastrados como se estivessem no desempenho

pleno do cargo, fato que induz a União Federal a erro de cálculo na quantia a ser

repassada ao ente federativo local.

Assim, a situação narrada se amolda ao disposto no art.  10,

incisos I e XI, da Lei 8.429/92, in verbis:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão
ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje
perda  patrimonial,  desvio,  apropriação,  malbaratamento  ou
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º
desta lei, e notadamente:
I – facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao
patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas,
verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades
mencionadas no art. 1º desta lei;
XI –  liberar  verba  pública  sem a  estrita  observância  das  normas
pertinentes  ou  influir  de  qualquer  forma  para  a  sua  aplicação
irregular;

Com  efeito,  conforme  delineado  no  tópico  destinado  à

narrativa  dos  fatos,  o  objeto  do  inquérito  civil  que  instrui  a  presente  consiste  na

apuração  do  fato  de  que,  teoricamente,  alguns  Agentes  de  Combate  às  Endemias

(ACE)  da  Prefeitura  de  Cáceres/MT  estariam  em  desempenho  de  funções

completamente estranhas daquelas inerentes ao referido cargo.

Nesse contexto, de acordo com a representação de fls. 05/08,

do total de 41 (quarenta e um) agentes de combate às endemias municipais, cerca de 7
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(sete)  não  estavam  atuando  em  campo,  mas  sim  ocupando  outros  cargos  ou

desenvolvendo funções meramente administrativas em outras unidades da Prefeitura

Municipal, o que estaria causando diversos inconvenientes em razão da importante

missão dada aos ACEs.

Provocada, a municipalidade, em duas oportunidades (fls. 128

e fls.  209/210),  confirmou a irregularidade,  além de assumir  que,  na verdade,  não

obstante o desvio de função dos sete agentes de combate às endemias, ainda havia

outro em cumulação ilegal de cargos, elevando para oito o número de ACEs que não

estavam em desempenho das funções de contratação.

Abaixo, reproduz-se a informação prestada pela Prefeitura:

Nome Função

Evanilda da Costa Nascimento Coordenadora da Vigilância de Saúde

Mauro Márcio de Carvalho Chefe de Divisão do Setor de Endemias

Joelma Maria da Silva Atuando  na  Vigilância  Sanitária  como
Administrativo

Sueli Martins Cardozo Atuando  na  Vigilância  Sanitária  como
Administrativa

Irma da Silva Atuando na Vigilância Epidemiológica

Georges Moussa Fares Júnior Atuando na investigação de óbito

Maria Nadir de Souza Oliveira Atuando na Vigilância Epidemiológica

Karina do Nascimento Jatobá Atuando no PAM como Administrativo, por 
motivos médicos

Pois bem.

Com a  edição  da  Lei  n°  11.350/2006  foi  instituído  o  piso

salarial  profissional  nacional  e  as  diretrizes  para  o  plano  de  carreira  dos  Agentes

Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACEs)

Como forma de incentivar a contratação de ambos os agentes,

dada sua importância na prestação do serviço público de controle das endemias, a

referida lei previu que a União, através da Assistência Financeira Complementar (art.

9°C),  repassasse aos Municípios  valores referentes a  95% do salário base do piso

salarial dos ACEs, no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze) reais, nos termos do art.

9°-A da legislação mencionada.
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Para  o repasse  da referida  verba  complementar,  elaborou-se

um sistema em que os gestores municipais devem acessar o Sistema Nacional dos

Estabelecimentos de Saúde (SCNES) e cadastrar os seus respectivos ACEs, formando,

assim, a base de dados necessária para a União aferir o montante a ser repassado aos

Municípios a título da Assistência Financeira Complementar.

Portanto, as verbas de complementação repassadas pela União

podem ser  entendidas  como  um incentivo  financeiro  do  ente  federal  aos  demais,

especialmente aos municípios, visando estimular e intensificar o desenvolvimento das

ações voltadas para o enfrentamento das doenças endêmicas.

Contudo, como forma de controle dos valores repassados, uma

série de requisitos e diretrizes foi estabelecida para que se pudesse distinguir quais

municípios seriam contemplados, bem como quanto cada um receberia.

Nesse sentido, o Decreto nº 8.474/2015, em seu art. 2°, inciso

I, determina:

Art. 2ºA quantidade de Agentes de Combate às Endemias – ACE e
de Agentes Comunitários de Saúde – ACS passível de contratação
pelos  Estados,  pelo  Distrito  Federal  e  pelos  Municípios  com  o
auxílio da assistência financeira complementar da União observará
os seguintes parâmetros e diretrizes:
I – em relação aos ACE:
a)  enfoque nas atividades de controle de vetores e de endemias
mais  prevalentes,  considerados  os  perfis  epidemiológico  e
demográfico da localidade;
b) integração das ações dos ACE à equipe de Atenção Básica em
Saúde; e
c) garantia de, no mínimo, um ACE por Município; e

A fim de conferir maiores detalhes à matéria, o Ministério da

Saúde editou a  Portaria  1.025,  de 21 de julho de 2015,  que define o quantitativo

máximo de Agentes de Combate às Endemias passível de contratação com o auxílio da

Assistência Financeira Complementar da União, bem como apresenta outros requisitos

vinculantes para o recebimento das verbas de natureza complementar.

O art. 5° da mencionada Portaria é taxativo ao afirmar que:

Art. 5° Para recebimento da Assistência Financeira Complementar
(AFC), os gestores do SUS deverão:
I-comprovar, por meio do cadastro no SCNES, o vínculo direto dos
ACE com o respectivo ente federativo e a realização da jornada de
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trabalho semanal de 40 (quarenta) horas; e
II – observar as atividades do ACE descritas no art. 4° da Lei n°
11.350, de 5 de outubro de 2006, e nas diretrizes das políticas de
vigilância  em  saúde  definidas  nos  autos  normativos  editados
pelo Ministério da Saúde, tais como: (…) (grifo nosso)

O  citado  art.  4°,  responsável  por  reger  as  atividades  dos

agentes de combate às endemias, assim as define:

Art.4o  O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição o
exercício  de  atividades  de  vigilância,  prevenção  e  controle  de
doenças  e  promoção da saúde,  desenvolvidas  em conformidade
com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente
federado. (grifo nosso)

Note-se  que  a  lei,  desde  logo,  destaca  como  funções

substanciais dos agentes de combate às endemias atividades de vigilância, prevenção

e controle de doenças e promoção da saúde. Além disso, o mencionado diploma

legislativo  confere  ao  Sistema  Único  de  Saúde  a  atribuição  para  elaboração  de

diretrizes que melhor detalhem tais atividades.

Para  tanto,  em  2009,  o  Ministério  da  Saúde  publicou  as

Diretrizes  Nacionais  para  a  Prevenção  e  Controle  de  Epidemias  de  Dengue  (em

anexo),  consistindo  em  uma  cartilha  de  auxílio  aos  estados  e  municípios  na

organização  de  suas  atividades  de  prevenção  e  controle,  em  períodos  de  baixa

transmissão  ou  e  situações  epidêmicas,  contribuindo,  dessa  forma,  para  evitar  a

ocorrência de óbitos e reduzir o impacto das epidemias de dengue.

Esse  documento,  na  página  61,  consigna  que  o  ACE  é  o

profissional  responsável  pela  execução  das  atividades  de  combate  ao  vetor

realizada nos imóveis, devendo:

i) atualizar o cadastro de imóveis, por intermédio do reconhecimento
geográfico, e o cadastro de pontos estratégicos;

ii) realizar a pesquisa larvária em imóveis, para levantamento de índices
e descobrimento de focos, bem como em armadilhas e PE, conforme
orientação técnica;

iii) identificar criadouros contendo formas imaturas do mosquito;

iv) orientar moradores e responsáveis para a eliminação e/ou proteção
de possíveis criadouros;

v) executar a aplicação focal e residual, quando indicado, como medida
complementar ao controle mecânico, aplicando os larvicidas indicados,
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conforme orientação técnica;

vi) registrar nos formulários específicos, de forma correta e completa,
as informações referentes às atividades executadas;

vii) vistoriar e tratar os imóveis cadastrados e informados pelo ACS que
necessitem de uso de larvicida, bem como vistorias depósitos de difícil
acesso informado pelo ACS;

viii)  encaminhar os casos suspeitos de dengue à unidade de Atenção
Primária  em  Saúde,  de  acordo  com  as  orientações  da  Secretaria
Municipal de Saúde;

ix) atuar junto aos domicílios, informando os seus moradores sobre a
doença,  seus  sintomas  e  riscos,  o  agente  transmissor  e  medidas  de
prevenção;

x) promover reuniões com a comunidade, com o objetivo de mobilizá-la
para as ações de prevenção e controle da dengue, sempre que possível
em conjunto com a equipe de APS da sua área;

xi) reunir-se sistematicamente com a equipe de Atenção Primária em
Saúde,  para  trocar  informações  sobre  febris  suspeitos  de  dengue,  a
evolução  dos  índices  de  infestação  por  Aedes  aegypti da  área  de
abrangência, os índices de pendências e as medidas que estão sendo, ou
deverão ser, adotadas para melhorar a situação;

xii)  comunicar  ao  supervisor  os  obstáculos  para  a  execução  de  sua
rotina de trabalho, durante as visitas domiciliares; e

xiii)  registrar,  sistematicamente,  as  ações  realizadas  nos  formulários
apropriados,  conforme  já  referido,  com  o  objetivo  de  alimentar  o
sistema de informações vetoriais.

O exame das atividades conferidas aos agentes de combate às

endemias permite concluir que todas elas dizem respeito ao controle efetivo repressivo

e preventivo das epidemias,  com visitas  aos  imóveis  para identificar  criadouros  e,

quando existentes, eliminá-los, o registro das ocorrências de focos de epidemias a fim

de subsidiar a elaboração das políticas de combate, bem como desenvolver trabalhos

de educação e  conscientização da comunidade no que diz  respeito  aos cuidados a

serem tomados para evitar a contaminação.

São  ações  de  campo,  por  excelência,  pois  demandam  do

agente que se dirija aos imóveis, realize vistorias e tome as providências necessárias a

depender  das  peculiaridades  do  caso  ou  se  desloque  à  comunidade  para  o

desenvolvimento de projetos de conscientização, sob pena de ineficácia da prevenção

e controle de epidemias.

O controle de epidemias de dengue exige o desenvolvimento
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desse rol específico de funções, não cabendo aos ACE’s uma atuação que se restrinja

unicamente às repartições com atribuições que não se correlacionam com as descritas,

já  que  isso  redunda  no  enfraquecimento  do  combate  às  epidemias  de  dengue,

extremamente recorrentes no Brasil.

A importância  do  trabalho  realizado  agentes  de  combate  à

endemias  tem espaço  constitucional  nos  §§  5°  e  6°  do  art.  1981 da  Constituição

Federal,  estabelecendo  a  necessidade  de  criação  de  lei  que  regulamente  suas

atividades, além de consignar que o descumprimento de requisitos específicos para o

seu exercício acarretará na perda do cargo, reafirmando o valoroso serviço prestado

em favor da comunidade pelos mencionados servidores.

Por óbvio que a atuação dos ACE´s deve ser complementada

por  atividades  desenvolvidas  por  outros  servidores  em  cargos  com  funções

administrativas, responsáveis pela análise dos dados fornecidos pelos agentes e por

traçar as políticas de combate às endemias a serem adotadas em um plano macro,

considerando todas as variáveis descobertas após o processamento dos mencionados

dados obtidos através das atividades desenvolvidas em campo pelos ACE´s.

Todavia, essa atividade deve ser desempenhada por servidores

dos quadros da administração pública, não cabendo aos ACE´s exercerem funções de

natureza  meramente  administrativa,  burocrática  ou  qualquer  outra  estranha  às

previstas  para  o  seu  cargo,  sob  pena  de  burla  à  regra  constitucional  do  concurso

público, prevista no artigo 37, inciso II, da Constituição da República.

Vislumbra-se, portanto, que nenhum dos agentes de combate

às  endemias  mantidos  em  desvio  de  função  faz  jus  ao  recebimento  da  verba

complementar repassada pela União, pois não estavam em desempenho das atividades
1Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único,
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: § 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional
nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de
combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 63, de
2010)
§6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções
equivalentes  às  de  agente  comunitário  de  saúde  ou  de  agente  de  combate  às  endemias  poderá  perder  o  cargo  em caso de
descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 51, de
2006)
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listadas no art. 4°, da Lei 11.350/2006, e detalhadas nas Diretrizes Nacionais para a

Prevenção  e  Controle  de  Epidemias  de  Dengue,  fato  que,  repise-se,  contrasta

substancialmente com a legislação, na medida em que esta vincula o recebimento da

verba de complementação ao exercício, pelos agentes de combate às endemias, das

funções que lhes são prescritas.

Logo,  todos  os  agentes  de  combate  às  endemias  apontados

como estando em desvio de função continuam a receber a verba de complementação

de seu piso salarial repassada pela União Federal ao Município de Cáceres/MT.

A título de exemplo somente, já que tal fato, como já indicado

quando da exposição da síntese da demanda, será analisado separadamente, cite-se o

caso da demandada Evanilda Costa do Nascimento Felix que, mesmo acumulando

ilegalmente  os  cargos  de  agente  de  combate  às  endemias  e  Coordenadora  de

Vigilância Sanitária Epidemiológica, continuou a perceber os valores repassados pela

União Federal a título de Assistência Financeira Complementar, conforme cópia de

seus holerites juntadas às fls. 141 e 142.

Com efeito, nesse ponto é que reside a lesão ao erário, já que

as verbas federais estão sendo repassadas a servidores que, não obstante terem sido

contratados  como agentes  de  combate  às  endemias,  encontram-se  desempenhando

funções essencialmente administrativas no momento dos pagamentos citados, fato que

contraria  a  legislação  supracitada,  notoriamente  o  Decreto  8.474/2014  e  Portaria

1.025/2015 do Ministério da Saúde.

O  quantum do  repasse  de  recursos  federais  ao  Município

baseia-se no número de agentes  de combate  às  endemias  que,  por  óbvio,  estejam

desempenhando  regularmente  as  suas  funções,  haja  vista  que  a  finalidade  da

complementação feita pela União, como já dito, é voltada ao estímulo das políticas de

combate às doenças endêmicas.

Assim, caso o ACE contratado desenvolva outra função, o que

ocorre com inúmeros no Município de Cáceres/MT, ele deve ser retirado da lista de

ACE´s informada ao Ministério  da Saúde, evitando-se o repasse injustificado pela
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União.

Trata-se  de  típico  caso  de  desvio  e  aplicação  indevida  de

recursos públicos, em franco prejuízo à União que, ao prestar assistência financeira

complementar  ao  município  requerido,  tal  como determina  o  artigo  198,  §  5º,  da

Constituição da República, está, em verdade, indevida e fraudulentamente, custeando

despesas ordinárias e correntes do município requerido.

As ilicitudes praticadas pelos requeridos podem ser analisadas

tanto  de um aspecto  qualitativo,  referente  à  qualidade  da prestação do serviço  de

combate  às  endemias  em  si,  como  quantitativo,  no  que  toca  ao  recebimento  e

destinação indevidos de determinada quantidade de recursos da União, evidenciando a

malversação de recursos públicos federais.

Não obstante, nesse primeiro momento, deve ficar registrado

que,  de qualquer  forma,  o  desvio de  função dos  agentes  de combate às  endemias

conforme efetuado pelos requeridos somada à continuidade da complementação de

seu piso salarial com verbas federais caracteriza-se em evidente lesão ao erário da

União, na forma do artigo 10, incisos I e XI, da Lei 8.429/92, segunda parte, que trata

de ações praticadas com o fim de influir na aplicação irregular de verba pública.

Há que  se  ressaltar  que  as  provas  documentais  de lesão  ao

erário se encontram restritas, por ora, ao caso da servidora e ora demandada Evanilda

Costa  do  Nascimento  Félix por  culpa  exclusiva  da  Prefeitura  Municipal  de

Cáceres/MT e  de  sua  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  unidades  da  administração

pública municipal geridas pelos ora requeridos que foram completamente omissas em

fornecer  as  informações  solicitadas  pelo  Ministério  Público  Federal contidas  no

ofício de fl. 216.

Somente  a  Prefeitura  Municipal  de  Cáceres/MT  possui  os

documentos  necessários  à  mensuração do prejuízo  ao erário  causado pela  conduta

ímproba dos requeridos, uma vez que os recursos se incorporam ao seu patrimônio e a

utilização é ordenada pelo gestor municipal.

Além disso,  os  documentos  negados ao  Ministério Público
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Federal pela municipalidade também serão imprescindíveis para que se fixe o período

de duração dos atos de improbidade imputados aos requeridos,  fato absolutamente

importante  para  se  aferir  a  extensão do prejuízo  ao erário,  já  que as  informações

contidas nos autos somadas à resistência apresentada pela Prefeitura Municipal no que

diz respeito ao atendimento das requisições ministeriais somente permitem constatar a

prática das atividades ímprobas durante período menor do que o verdadeiro.

Todavia,  mesmo  à  míngua  de  maiores  elementos  que

propiciem  uma  quantificação  exata  do  dano  ao  erário,  existem  nos  autos  alguns

documentos  que permitem a aferição  inicial  do prejuízo ocasionado pelos  atos  de

improbidade administrativa levados a efeito pelos demandados.

Nessa  perspectiva,  tem-se  que  um  agente  de  combate  às

endemias recebe salário-base de R$ 1.014,00 (mil e quatorze) reais mensais. Deste

total, 95%, ou seja, R$ 963,30 (novecentos e sessenta e três reais e trinta centavos) são

custeados através das verbas repassadas pela União Federal a título de Assistência

Financeira Complementar.

Tendo isso em conta, como o número de agentes de combate

às endemias mantidos em desvio de função é o de 07 (sete), o valor mensal do dano ao

erário é o de R$ 6.743,10 (seis mil setecentos e quarenta e três reais e dez centavos),

correspondente ao valor da complementação repassado a cada ACE pela União (R$

963,30)  multiplicado  pelo  número  de  agentes  de  combate  às  endemias  que  não

exercem as funções inerentes ao cargo.

O período considerado para a quantificação da estimativa do

prejuízo ao erário e para a sua correção monetária foi o que decorreu entre o ano de

2016 até o presente momento, considerando a data da representação que deu origem

ao presente inquérito civil, bem como a resistência da Prefeitura Municipal em atender

as requisições contidas no ofício de fl. 216.

A falta  de  informações  conclusivas,  portanto,  torna  lícita  a

presunção de que o erário federal continua sendo lesado, pois a desídia dos requeridos

em fornecer a documentação solicitada pode ser entendida como uma tentativa de
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impedir  o conhecimento da totalidade dos fatos pelo  Ministério Público Federal,

caracterizando-se, também, como uma certeza de que os danos causados ao erário são

muitos maiores do que os estimados.

A correção monetária do valor relativo à multa civil, por seu

turno, foi realizada pelo índice IPCA-E/IBGE até o mês de dezembro de 2017.

Para  sistematizar  tais  informações,  elaborou-se  a  tabela  a

seguir:

Mês/Ano Valor total repassado pela União
a título de Assistência Financeira
Complementar  referente  aos
Agentes  de  Combate  às
Endemias em desvio de função –
Dano ao erário

Valor atualizado2

01/2016 R$ 6.743,10 R$ 8.559,00

02/2016 R$ 6.743,10 R$ 8.469,57

03/2016 R$ 6.743,10 R$ 8.385,48

04/2016 R$ 6.743,10 R$ 8.289,16

05/2016 R$ 6.743,10 R$ 8.202,55

06/2016 R$ 6.743,10 R$ 8.112,58

07/2016 R$ 6.743,10 R$ 8.019,39

08/2016 R$ 6.743,10 R$ 7.931,43

09/2016 R$ 6.743,10 R$ 7.836,20

10/2016 R$ 6.743,10 R$ 7.750,26

11/2016 R$ 6.743,10 R$ 7.669,81

12/2016 R$ 6.743,10 R$ 7.591,00

01/2017 R$ 6.743,10 R$ 7.505,67

02/2017 R$ 6.743,10 R$ 7.426,02

03/2017 R$ 6.743,10 R$ 7.362,33

04/2017 R$ 6.743,10 R$ 7.284,68

05/2017 R$ 6.743,10 R$ 7.228,82

06/2017 R$ 6.743,10 R$ 7.162,41

07/2017 R$ 6.743,10 R$ 7.104,94

08/2017 R$ 6.743,10 R$ 7.048,70

09/2017 R$ 6.743,10 R$ 6.992,60

2 De acordo com a Taxa SELIC (Brasil. Ministério Público Federal. Manual de cálculos do MPF: combate à
corrupção / Ministério Público Federal. – Brasília : MPF, 2015)
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10/2017 R$ 6.743,10 R$ 6.948,24

11/2017 R$ 6.743,10 R$ 6.903,78

12/2017 R$ 6.743,10 R$ 6.864,78

01/2018 R$ 6.743,10 R$ 6.828,01

02/2018 R$ 6.743,10 R$ 6.788,36

03/2018 R$ 6.743,10 R$ 6.756,90

Total: R$ 182.063,70 Total: R$ 203.022,67

Já a multa civil foi calculada da seguinte forma:

Mês/ano Valor  total  repassado
pela  União  a  título  de
Assistência  Financeira
Complementar referente
aos Agentes de Combate
às Endemias em desvio
de  função  –  Dano  ao
erário

Valor atualizado pelo 
IPCA-E para cálculo da 
multa civil

Valor da multa civil3

01/2016 R$ 6.743,10 R$ 7.398,11

02/2016 R$ 6.743,10 R$ 7.330,67

03/2016 R$ 6.743,10 R$ 7.228,03

04/2016 R$ 6.743,10 R$ 7.197,08

05/2016 R$ 6.743,10 R$ 7.160,56

06/2016 R$ 6.743,10 R$ 7.099,51

07/2016 R$ 6.743,10 R$ 7.071,22

08/2016 R$ 6.743,10 R$ 7.033,24

09/2016 R$ 6.743,10 R$ 7.001,73

10/2016 R$ 6.743,10 R$ 6.985,67

11/2016 R$ 6.743,10 R$ 6.972,42

12/2016 R$ 6.743,10 R$ 6.954,34

01/2017 R$ 6.743,10 R$ 6.941,15

02/2017 R$ 6.743,10 R$ 6.919,70

03/2017 R$ 6.743,10 R$ 6.882,53

04/2017 R$ 6.743,10 R$ 6.872,23

05/2017 R$ 6.743,10 R$ 6.857,82

06/2017 R$ 6.743,10 R$ 6.841,40

07/2017 R$ 6.743,10 R$ 6.830,48

08/2017 R$ 6.743,10 R$ 6.842,79

3 Multa Civil de duas vezes o valor do dano ao erário de acordo com o artigo 12, inciso II, da Lei nº
8.429/92, atualizado monetariamente de acordo com o índice IPCA-E (op. cit.)
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09/2017 R$ 6.743,10 R$ 6.818,93

10/2017 R$ 6.743,10 R$ 6.811,43

11/2017 R$ 6.743,10 R$ 6.788,35

12/2017 R$ 6.743,10 R$ 6.766,70

Total: R$ 161.834,40 Total: R$ 167.606,09 Total: R$ 335.212,18

Portanto,  até  o  presente  momento  e  considerando  os

documentos carreados aos autos,  tem-se que,  supostamente,  o prejuízo causado ao

erário pelas condutas ímprobas até aqui narradas consiste no valor de R$ 203.022,67,

já devidamente atualizado monetariamente.

Assevere-se, novamente, que a quantia acima se trata apenas

de uma estimativa, tendo em vista a necessidade de obtenção de outros documentos

que  possibilitem a  aferição  de  toda  a  extensão  do  dano,  através  de  requerimento

próprio a ser formulado ao Juízo.

Nesse contexto,  por  ocasião da instrução probatória,  após  a

devida produção de prova testemunhal e/ou pericial, é que será possível quantificar

o efetivo prejuízo causado ao erário pelos  demandados,  ressaltando-se que não

existe ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa,  uma vez que os réus

poderão se insurgir contra a própria caracterização da lesão e terão a oportunidade

processual de pugnar ao juiz pela fixação do quantum ressarcitório em valor diverso e

que, porventura, considerem adequado.

Importante ressaltar que não está se fazendo uma presunção do

prejuízo ao erário, já que existem indícios suficientes de sua ocorrência, que permitem

o recebimento da petição inicial,  nos termos do art.  17, §8°, da Lei 8.429/92, mas

somente informando-se sobre a impossibilidade de, no momento, afirmar com certeza

a extensão do referido prejuízo.

Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal Regional Federal

da 1ª Região:2106-75.2007.4.01.3701

ADMINISTRATIVO.  MUNICÍPIO.  IRREGULARIDADES POR PARTE
DE  EX-PREFEITO.  AUSÊNCIA  DE  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.
RECURSOS  REPASSADOS  PELO  FNDE.  FALTA  DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.  IMPOSSIBILIDADE
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DE CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1.  A demanda  versa  sobre  recursos  transferidos  por  força  do  convênio
firmado com o FNDE, no total de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos
reais), que, segundo a parte autora, não teriam sido aplicados devidamente
pelo ex-prefeito, restando verificar se o réu efetivamente causou prejuízos
ao Erário, pressuposto inafastável à responsabilidade civil, tendo em conta a
imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento (art. 37, §5º da CF). 2. O
FNDE  busca  a  condenação  do  ex-gestor  ao  ressarcimento  integral  do
prejuízo ao erário, pedido que a sentença afastou ao fundamento de que "...
além  da  necessidade  de  comprovação  da  existência  do  dano,  é
imprescindível  que  o  autor  da  ação  traga  elementos  idôneos  que
demonstrem também a extensão desse dano, que deve ser aferido na fase
de  conhecimento,  de  sorte  que  não  pode  o  julgador  simplesmente
reconhecer que houve dano e que devem ser restituídos valores quando
não a correta individualização do montante a ser ressarcido." 3. Para
que ocorra a responsabilidade civil é necessária a configuração de alguns
elementos,  quais  sejam:  a)  o  fato  lesivo  caudado  por  comportamento
culposo; b) a ocorrência de um dano patrimonial ou moral; e c) o nexo de
causalidade entre o dano e a conduta do agente que pode ser comissiva ou
omissiva, lícita ou ilícita. 4. A parte autora não apresentou provas idôneas
de que a conduta atribuída ao réu (ex-gestor) ocasionou prejuízos aos cofres
públicos  ou  que,  de  fato,  tenha  havido  desperdício  de  recursos  federais
vinculados  à  educação.  Na  verdade,  em momento  algum,  seja  na  peça
inaugural  ou  em  manifestações  seguintes,  a  parte  autora  apontou  a
ocorrência de fatos específicos que teriam resultado em danos ao Erário,
mas tão somente construiu narrativa baseada na ausência da prestação de
contas,  deixando de indicar,  com precisão,  em que momento,  durante  o
período de transferência dos recursos, houve desvio ou gasto irresponsável
que possa ser imputado ao réu. 5. A falta de prestação de contas não conduz
à inevitável conclusão de que houve danos ao erário, que, se houve, devem
ser  comprovados  na  sua  existência  e  extensão.  Os  documentos  da
fiscalização, sobre os valores repassados à municipalidade, e sobre a falta
de prestação de contas, constituem somente indícios de danos, que precisam
ser  demonstrados.  Deveras,  indenizar  significa  reparar  o  dano  (tornar
indene) com uma compensação ou retribuição pecuniária. Não pode haver
responsabilidade  civil  sem dano  material,  direto  ou  indireto,  ou  mesmo
moral  (AC  0000042-91.2008.4.01.3302/BA,  Rel.  DESEMBARGADOR
FEDERAL OLINDO MENEZES,  QUARTA TURMA,  e-DJF1  p.  46  de
20/08/2012).  6.  Não  se  pode  afirmar,  à  vista  dos  elementos  de  prova
constantes dos autos, que o dinheiro transferido pelo FNDE ao Município
de São Pedro da Água Branca/MA à conta do PMDE, durante o exercício de
1998,  foi  desviado  de  sua  finalidade  coletiva,  em benefício  de  agentes
públicos  ou  de  particulares  desonestos.  7.  O  ônus  da  prova  compete  à
demandante  (art.  333,  I  do  CPC),  não  podendo  haver  condenação  ao
ressarcimento com base em mera presunção ou ilação, tendo em vista ser
imprescindível  a  prova  do  efetivo  dano  causado  ao  Erário,  com
demonstração precisa de sua extensão ("quantum debeatur"). 8. Recurso de
apelação conhecido e não provido.A Turma, por unanimidade, conheceu do
recurso  de  apelação  e  lhe  negou  provimento.(ACORDAO
00021067520074013701,  DESEMBARGADOR  FEDERAL  KASSIO
NUNES  MARQUES,  TRF1  –  SEXTA  TURMA,  e-DJF1
DATA:02/02/2018)

Deve-se destacar,  também,  a  importância  conferida  pelo

ordenamento  jurídico  à  sanção  de  ressarcimento  integral  do  dano  ao  ponto  de  a

Constituição Federal de 1988 considerá-la como imprescritível, nos termos do art. 37,

§5°, da Carta Magna.
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Não há dúvida,  doutro giro,  acerca da presença do  dolo na

conduta dos investigados.

Necessário  consignar,  primeiro,  a  existência  de  Parecer

emanado por Assessor Especial do Poder Executivo Municipal no Processo n° 33/407

(fls. 59/66v) tratando amplamente da matéria em questão, inclusive destacando que:

A regra, portanto, é que o servidor exerça as funções inerentes a seu cargo
ou emprego (presente na descrição de atribuições), e que seu acesso se dê
mediante regular processo de concurso público (artigo 37, inciso II, da CF)
ou seletivo simplificado para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes
de Combate às  Endemias,  excetuando-se destes  recrutamentos  apenas as
funções de confiança e gratificadas.
Destarte,  fora  das  hipóteses  excepcionadas  supracitadas,  o  servidor  não
pode exercer função não correlacionada com o seu cargo ou emprego por
encontrar  óbices  intransponíveis  no  ordenamento  jurídico:  A)  lesão  aos
princípios  basilares  que  regem  a  Administração  Pública  (legalidade,
impessoalidade e moralidade) e que estão insertos no caput do art. 37 da
CF;  B)  lesão  ao  princípio  do  concurso  público,  inserto  no  inciso  II  do
referido artigo.

Conclui  o  referido  parecer  recomendando  ao  indigitado  ex-

Secretário Municipal de Saúde demandado que  “  tome e adote às (  sic  ) providências

necessárias, quanto aos servidores da Vigilância Ambiental nominados e/ou qualquer

outro  com  indício  de  se  encontrar  em  situação  irregular,  orientado  à  (  sic  )  seus

Coordenadores para instaurar o competente procedimento previsto no art. 10 das Lei

Federal 11.350/06 e Lei Municipal 2.188/2009”.

De rigor perceber, portanto, que mesmo alertados por servidor

do Executivo Municipal,  uma vez que o parecer é do ano de 2015, os requeridos,

ainda  assim,  determinaram  que  os  agentes  de  combate  às  endemias  apontados

ocupassem  cargos  diversos  e/ou  exercessem  funções  estranhas  àquelas  do  cargo

originário, em patente desvio de função.

Sobre o tema, lecionam Emerson Garcia e Rogério Pacheco

Alves:

(…)  entende-se  por  dolo  a  vontade  livre  e  consciente  dirigia  ao
resultado lícito, ou mesmo a mera aceitação do risco em produzi-lo.
Quando a vontade visa à consecução do resultado, sendo a conduta
exercida  em  razão  dele,  diz-se  que  o  dolo  é  direto  (teoria  da
vontade),  o qual  será tão mais grave quanto mais  vencível  era o
impulso que  direcionou o agente ao ilícito.  Nos casos em que a
vontade  prevê  a  provável  consecução  do  resultado,  mas,  apesar
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disso,  a  conduta é  praticada,  consentindo o autor  com o advento
daquele, fala-se em dolo eventual (teoria do consentimento).4

Reforçando a presença do dolo direto na conduta ímproba dos

requeridos,  além do mencionado parecer emitido por servidor do setor jurídico do

Executivo Municipal, vinculado ao Gabinete do Prefeito ora requerido, também deve

ser registrada a expedição da Recomendação n° 86/2016 (fls. 170/171), destinada aos

requeridos para que adotassem providências necessárias  “para adequada execução

das ações de vigilância epidemiológica e controle do vetor da dengue, de acordo

com as normas do Programa Nacional de Controle da Dengue do Ministério da

Saúde, provendo imediato retorno de todos os agentes de controle de endemias

(ACEs)  para  o  exercício  de  suas  funções,  para  garantir  a  força  de  trabalho

necessária para eficaz execução das ações de vigilância epidemiológica e controle

do vetor Aedes aegypti”.

Por  oportuno,  mencione-se  que  as  recomendações  são

documentos  expedidos  aos  órgãos  públicos  para  que  cumpram  determinados

dispositivos constitucionais ou legais, como forma de orientá-los sobre a necessidade

de observar tais normas. A adoção da recomendação pelo destinatário tem o poder de,

inclusive, evitar que ele seja acionado judicialmente.

Contudo,  o  destinatário  e  ora  requerido  Roger  Alessandro

Rodrigues  Pereira deu  ombros  ao  que  recomendado,  fornecendo  esclarecimentos

completamente  genéricos  e  aduzindo  pela  inexistência  de  ato  de  improbidade

administrativa (fls. 178/179).

O  Prefeito,  consoante  mencionado  no  tópico  destinado  à

narrativa dos fatos, adotou a mesma tese do ex-Secretário Municipal de Saúde à época

dos fatos.

Dessa maneira, fica evidente a presença do elemento subjetivo

relativo ao dolo,  pois,  ainda que por duas vezes alertados sobre a  ilegalidade,  em

momentos completamente diferentes, ressalve-se, os requeridos Francis Maris Cruz

e  Roger Alessandro Rodrigues Pereira desafiaram as prescrições jurídicas dando
4 ALVES, Rogério Pacheco; GARCIA, Emerson. Improbidade Administrativa. 9. ed. - São Paulo: 

Saraiva, 2017. p. 429.
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início à prática do desvio de função em desfavor dos agentes de combate às endemias

e, após, quando novamente advertidos, preservaram na prática ímproba.

A presença de uma orientação interna deve ser entendida como

um fator delineador e destacador do dolo de ambos os requeridos, justamente pelo fato

de sua existência ser anterior ao suposto início dos fatos que compõe a base da causa

de pedir desta demanda.

Outrossim,  os  próprios  demandados Francis  Maris  Cruz e

Roger  Alessandro  Rodrigues  Pereira admitiram  que  os  agentes  de  combate  às

endemias estavam no exercício de funções administrativas somente em virtude de a

Prefeitura Municipal, supostamente, não mais poder realizar concurso público para a

área administrativa sem que houvesse o descumprimento das normas contidas na Lei

de Responsabilidade Fiscal.

Por tudo que foi dito, de rigor a condenação dos requeridos

pelo cometimento do ato de improbidade tipificado no art. 10, caput, e incisos I e XI,

da Lei nº 8.429/92, cujas sanções relativas estão previstas no art.  12, inciso II,  da

mesma lei, reforçando que o ressarcimento integral do dano deverá se dar em valor a

ser  apurado durante  a  instrução  probatória,  após  a  apresentação da  documentação

necessária.

3.1.2. Atos que importam em ofensa contra os princípios da

Administração Pública

Além do prejuízo ao erário causado pelas condutas ímprobas

acima indigitadas, verifica-se que, em razão delas, dois princípios da administração

pública foram especialmente violados: o  princípio da legalidade e o  princípio da

eficiência.

Como se sabe, embora a responsabilização de agentes públicos

somente não tenha tido lugar na Carta de 1824, as outras constituições restringiam a

tipologia dos atos de improbidade às hipóteses de dano ao erário e enriquecimento

ilícito.
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Com efeito, ante a premente necessidade de se conferir maior

liberdade ao legislador infraconstitucional, bem como em razão da necessidade de se

aperfeiçoar o combate à corrupção e à improbidade, o Constituinte originário previu,

de forma efetiva, a criação de um microssistema de combate à improbidade.

Para  tanto,  estabeleceu  no  artigo  37,  §  4º,  da  Constituição

Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e
eficiência e,  também,  ao  seguinte:   (Redação  dada  pela  Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 4º  Os atos  de improbidade administrativa importarão a  suspensão dos
direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e
o  ressarcimento  ao  erário,  na  forma  e  gradação  previstas  em  lei,  sem
prejuízo da ação penal cabível.

Ante  tal  comando  constitucional,  o  legislador  ordinário,

buscando romper com a acanhada e vetusta normatização vigente, tentou, de forma

elogiável, a elaboração de um diploma que dispensasse uma interpretação prospectiva

à Constituição de 1988.

O produto do trabalho legislativo se materializou com a edição

da  Lei  nº  8.429/1992,  popularmente  conhecida  como  Lei  de  Improbidade

Administrativa  –  LIA,  constituindo-se  em  poderoso  instrumento  à  disposição  do

Ministério Público e dos cidadãos para prestigiar a proteção do patrimônio público e

da probidade administrativa.

A  LIA  cuidou  de  atos  de  improbidade  administrativa  em

quatro espécies diferentes, quais sejam, os que importam em enriquecimento ilícito

(art.  9°),  os  que  causam  prejuízo  ao  erário  (art.  10),  os  que  são  decorrentes  de

concessão ou aplicação indevida de benefício financeira ou tributário (art. 10-A) e, por

fim, os que atentam contra os princípios da Administração Pública (art.11).

Neste  ponto,  revela-se  de  maior  importância  a  norma

proibitiva relacionada aos princípios da Administração Pública, uma vez que os atos

imputados aos requeridos como sendo condutas ímprobas redundaram em violação

expressa ao referido conjunto principiológico.

Rua São Pedro, 336, Bairro Cavalhada I, 78.200-000 – Fone: (65) 3222-3205 – Fax (65) 3222-3204
p  rmt-caceres@mpf.mp.br

I:\gab3\minutas\ACP\IC 107-2016-75 - Inicial - AIA - Agentes de Combate às Endemias.odt

                                                  -27-

mailto:prmt-caceres@mpf.mp.br
mailto:prmt-caceres@mpf.mp.br


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

De fato, a Constituição Federal reverberou o padrão de justiça

nela contido, espraiando-o, principalmente, pela Lei de Improbidade Administrativa,

na  busca  por  materializar  os  princípios  tidos  como  norteadores  do  exercício  da

atividade pública.

Nesse sentido,  ensinam Emerson Garcia  e  Rogério  Pacheco

Alves lecionam:

Esse padrão de justiça, que tem sua origem na lei fundamental e que
se  encontra  assente  em  uma  sociedade,  refletirá  o  conteúdo  dos
deveres mencionados no art. 11 da Lei de Improbidade: honestidade,
imparcialidade,  legalidade e lealdade.  Assim, a partir  dos valores
inerentes  a  determinado  grupamento,  em  especial  daqueles  que
norteiam  a  atuação  estatal,  torna-se  possível  conferir  maior
determinabilidade  aos  princípios  constitucionais,  o  que,  além  de
possibilitar  a  delimitação  do  padrão  de  justiça  a  ser  seguido,
permitirá  que  sejam  melhor  visualizados  os  paradigmas  de
honestidade,  imparcialidade,  legalidade  e  lealdade  que  o  agente
público tem a obrigação de seguir. O cumprimento dos deveres nada
mais é que o instrumento utilizado para a consecução do ideal de
justiça,  que  consiste  na  satisfação  do  interesse  público  e  que  se
encontra  ínsito  na  atuação  dos  agentes  públicos,  sendo  ambos
densificados  a  partir  dos  standards aceitos  pela  sociedade e pela
disciplina interior da administração.5

O ensinamento supra nos leva à conclusão de que a licitude da

ação do agente está estritamente vinculada ao agir de acordo com os valores pelos

quais se encontra adstrito, expressamente indicados pela Constituição Federal e pela

Lei de Improbidade Administrativa.

Como  asseverado  alhures,  os  atos  de  improbidade

administrativa  apurados,  in  casu,  consubstanciaram-se  na  determinação  de  que

servidores aprovados em processo seletivo específico destinado ao preenchimento do

cargo  de  Agente  de  Combate  às  Endemias  passassem a  desempenhar  funções  de

caráter essencialmente administrativo,  em flagrante violação a diversas disposições

legais e constitucionais, ocasionando patente ofensa aos princípios da Administração

Pública.

Além disso,  quando  alertados  da  situação  de  irregularidade

através da Recomendação n° 86/2016 (fls. 170/171v), os requeridos se omitiram e não

5 Op. cit. p. 423.
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adotaram o que foi recomendado, deixando de praticar o ato de ofício consistente na

emissão  de  ordem para  retirada  imediata  dos  ACEs em desvio  de  função às  suas

tarefas de origem.

Dessa maneira, a situação narrada se adéqua com perfeição ao

disposto no art. 11, caput, e incisos I e II, da Lei 8.429/92, in verbis:

Art.  11.  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  que  atenta
contra  os  princípios  da  administração  pública  qualquer  ação  ou
omissão  que  viole  os  deveres  de  honestidade,  imparcialidade,
legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
I  –  praticar  ato  visando  fim proibido  em lei  ou  regulamento  ou
diverso daquele previsto, na regra de competência;
II – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

Passa-se,  portanto,  à  análise  pormenorizada  dos  desvios

administrativos, relacionando-os com os princípios apontados como violados.

3.1.2.1. Da ofensa ao princípio da legalidade

O princípio da legalidade tem especial ligação com a noção

de Estado Democrático de Direito,  pois  marca a última etapa da transição que se

iniciou com o Estado Despótico,  caracterizado pela imposição de deveres e  o não

reconhecimento de direitos e passou pelo Estado Absolutista, em que são atribuídos

alguns direitos privados, mas que ainda concentrava no soberano todos os poderes do

Estado.

O  Estado  Democrático  de  Direito  tem  como  principal

característica o fato de que a norma consiste no fundamento de validade e existência

de todos os atos estatais.

Na definição histórica de Hely Lopes Meirelles, a legalidade:

como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o
administrador  público  está,  em  toda  a  sua  atividade  funcional,
sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e
deles  não  se  pode  afastar  ou  desviar,  sob  pena  de  praticar  ato
inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e crimina,
conforme o caso.6

 Continua o referido doutrinador:

6 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2010.
p. 89
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Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal.
Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei
não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a
lei autoriza. A lei para o particular significa “pode fazer assim”, para
o administrador público significa “deve fazer assim”.7

Na espécie, é evidente que a conduta dos requeridos apontada

como ato de improbidade fere de morte o princípio da legalidade, na medida em que

importa em descumprimento da Lei nº 11.350/2006, da Lei Complementar Municipal

n°  25/1997,  da  Lei  Municipal  n°  2.188/2009  e  das  Diretrizes  Nacionais  para  a

Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue, ato emanado pelo Ministério da Saúde

por força da citada Lei nº 11.350/2006.

Com efeito, a todo cargo público criado são conferidas funções

determinadas e específicas, não sendo lícito conceber que um cargo público possa ter

funções aleatórias ou indefinidas.

Despiciendo que se demonstre, com relação ao cargo de agente

de combate às endemias, quais funções seriam essas, pois já devidamente identificadas

e  debatidas  no  tópico  anterior,  momento  em  que  também  ficou  exaustivamente

demonstrado que (ao menos) os 7 (sete) ocupantes do referido cargos mantidos em

desvio de função não estão no exercício das atribuições listadas no art.  4° da Lei

11.350/2006 e nas Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de

Dengue.

Assim, ao determinar a prática do desvio de função por parte

dos agentes de endemias e, após, mantê-los assim, os requeridos Francis Maris Cruz

e  Roger  Alessandro  Rodrigues  Pereira ignoraram  a  Lei  nº  11.350/2006  e  as

mencionadas diretrizes.

Sobre  isso,  aliás,  ressalte-se  que  a  Secretaria  Municipal  de

Saúde,  à  fl.  208,  confirmou  que  os  agentes  de  combate  às  endemias  estariam

investidos  em  tais  funções  administrativas  em  razão,  unicamente,  do  fato  de  a

municipalidade  não  poder  efetuar  contratações  para  a  área  específica  sem  que

houvesse ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000).

7 Op. cit. p. 89.
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Com  isso  os  réus  praticamente  confessam  o  ilícito

administrativo,  deixando  claro  que  a  prática  do  desvio  de  função  dos  agentes  de

combate às endemias se deu pela mais absoluta ineficiência da gestão no que toca ao

planejamento  orçamentário do ente  municipal  que,  aparentemente,  desconsidera as

obrigações  que  o  município  tem  com  a  devida  prestação  dos  diversos  serviços

públicos  aos  seus  cidadãos  e  acaba  por  violar  a  regra  do  concurso  público,

estabelecida no art. 37, inciso II, da Lei Maior.

 Inaptidão,  incapacidade,  incompetência,  ineficiência  e

inabilidade  do  administrador  público  na  gestão  dos  recursos  e  interesses  da

municipalidade não podem ser invocados como salvaguarda para ilegalidades como as

verificadas no inquérito civil que instrui a presente demanda.

Além  do  flagrante  vilipêndio  aos  preceitos  da  Lei  nº

11.350/2006, a conduta dos réus também ofendem as determinações contidas na Lei

Complementar Municipal n° 25, de 27 de novembro de 1997, que disciplina o Regime

Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cáceres/MT.

Isso porque a referida legislação, em seu art. 197, inciso XII,

enumera  como  sendo  uma  penalidade  a  cumulação  ilegal  de  cargos  ou  funções

públicas, que é a situação atestada no presente caso.

Assim, embora seja claro que o dispositivo citado se destina a

punir  o  servidor  que  por  ato  de  vontade  acumula  funções,  circunstância  que,  em

princípio, difere-se da investigada, já que os servidores municipais apontados somente

estão em desvio de função por ordem superior,  é imprescindível reconhecer que a

mens legis consiste,  na  verdade,  em uma proibição  geral  do exercício  de funções

estranhas ao cargo em que o servidor oficialmente se encontra investido ou ocupando,

refletindo  a  importância  de  uma  atuação  administrativa  pautada  na  mais  estrita

legalidade, em respeito, especialmente, à regra constitucional do concurso público e às

atribuições de cada cargo conforme descritas em lei.

Previsão semelhante também pode ser encontrada no artigo 10,

caput, da Lei nº 11.305/2006, que dá à Administração Pública o direito de rescindir
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unilateralmente  o  contrato  dos  ACE’s  em  caso  de  acumulação  ilegal  de  cargos,

empregos ou funções públicas.

Nessa perspectiva, ainda, rememore-se que a Lei nº 8.112/90,

que  dispõe  sobre  o  regime  jurídico  dos  servidores  públicos  civis  da  União,  mas

também funciona como base geral para elaboração de estatutos de servidores públicos,

vincula a licitude do acúmulo de funções à ocorrência de situações de emergência e

transitórias, não sendo esse o caso dos autos, já que o desvio de função foi e/ou está

sendo  praticado,  conforme  asseverado  alhures,  exclusivamente  como  forma  de

encobrir a gestão ineficiente de recursos públicos operada pelos requeridos.

Não  bastasse  tudo  o  que  foi  exposto,  registre-se  o  caso

especial de Karina do Nascimento Jatobá, agente de combate às endemias que estaria

atuando no setor administrativo do Pronto Atendimento Médico – PAM (fl. 68).

Em verdade, a pretexto de ser readaptada, a referida ACE foi

colocada pelos requeridos, enquanto gestores do Município de Cáceres/MT, em desvio

de função, à revelia de sua própria legislação.

Com  efeito,  a  Lei  Complementar  Municipal  n°  25/1997  é

taxativa ao afirmar, em seu artigo 33, caput, que a readaptação é forma de investidura

reservada  ao  servidor estável,  o  que  não é  o  caso  dos  ACE´s,  cuja  relação  com

administração é contratual e precária.

Assim,  os  requeridos,  de  forma  inconstitucional  e  ilegal,

submetem a referida ACE a desvio de função, colocando-a para desempenhar função

estranha as de seu cargo, invocando, indevida e dissimuladamente, motivos médicos

(“atesta médico”).

Nesse  sentido,  aliás,  é  o  parecer  subscrito  por  Assessor

Especial do Poder Executivo Municipal no Processo n° 33.407 (fls. 59/66). Confira-

se:

Por  esse  pressuposto,  tem-se  que  a  readaptação  de  função  somente  é
passível ao servidor estatutário o que já adquiriu estabilidade.
Assim,  tem-se  que  a  legislação  municipal  não  prevê  a  concessão  de
readaptação de função aos servidores  contratados (celetistas).  Cabendo a
estes tão somente o direito à licença médica.
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Fora os casos legais de readaptação, quaisquer outro exercício de atividade
funcional  que  não  aquele  para  o  qual  o  servidor  tenha  sido  concurso
caracteriza hipótese de desvio de função.

Baseado em tudo que foi dito, fica evidente que os requeridos

Francis Maris Cruz e Roger Alessandro Rodrigues Pereira, ao manter em desvio

de  função  os  07  (sete)  agentes  de  combate  às  endemias,  desconsideraram,

deliberadamente, uma grande parte da legislação federal e municipal regulamentadora

da matéria e a própria Constituição Federal, incorrendo em afronta ao princípio da

legalidade.

Nesse contexto, quanto ao elemento subjetivo (dolo), também

não há dúvidas de sua existência.

Como mencionado no tópico anterior, os requeridos foram por

duas vezes advertidos da ilicitude de suas condutas, tanto em parecer exarado por

assessor jurídico vinculado ao Gabinete do Prefeito como em recomendação expedida

pelo Ministério Público Federal, tendo como objeto notificar os requeridos sobre a

necessidade de retorno dos ACEs às suas funções precípuas para fortalecer o combate

às endemias.

Contudo,  ignoraram  o  primeiro  documento  ao  dar  início  à

prática ímproba e, após, desconsideraram a recomendação ao afirmar que não havia

irregularidade, procedendo à manutenção do desvio de função dos agentes de combate

às  endemias,  fato  que,  sem dúvidas,  potencializa e  realça  a  presença  do elemento

subjetivo.

Tal omissão em tomar as atitudes recomendadas deixa claro

que,  para além de praticarem ato visando fim proibido em lei,  que é  o desvio de

função, também deixaram de praticar, indevidamente, ato de ofício, que consistia em

determinar o retorno imediato dos agentes ao desempenho de suas funções de origem,

conduta que se enquadra no inciso II, do art. 11 da LIA.

Pelo que, à evidência de tudo que foi apontado, resta claro que

as  condutas  dos  requeridos  constituem  flagrantemente  atos  de  improbidade

administrativa  que  atentaram,  nesse  ponto,  contra  o  princípio  da  legalidade,  ao

Rua São Pedro, 336, Bairro Cavalhada I, 78.200-000 – Fone: (65) 3222-3205 – Fax (65) 3222-3204
p  rmt-caceres@mpf.mp.br

I:\gab3\minutas\ACP\IC 107-2016-75 - Inicial - AIA - Agentes de Combate às Endemias.odt

                                                  -33-

mailto:prmt-caceres@mpf.mp.br
mailto:prmt-caceres@mpf.mp.br


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

determinarem que 7 (sete) agentes de combate às endemias passassem a ocupar cargos

com funções meramente administrativas, incidindo nas figuras típicas previstas no art.

11, caput, e incisos I e II, da Lei 8.429/92.

3.1.2.2. Da ofensa ao princípio da eficiência

Além  das  relatadas  ofensas  ao  princípio  da  legalidade,  as

condutas perpetradas pelos requeridos também resultaram em ultraje ao princípio da

eficiência. Confira-se.

A  Emenda  Constitucional  19/98  guindou  ao  plano

constitucional  o  princípio  da  eficiência,  acrescentando-o  ao  caput do  art.  37  da

Constituição  Federal  de  1988.  No  projeto  da  Emenda,  inclusive,  o  princípio  da

eficiência foi denominado de “qualidade do serviço prestado”.

Em uma digressão  doutrinária  sobre  o tema,  são válidas  as

lições de Carvalho Filho:

O núcleo do princípio é a procura de produtividade e economicidade
e, o que é mais importante, a exigência de reduzir os desperdícios de
dinheiro público, o que impõe a execução de serviços públicos com
presteza,  perfeição  e  rendimento  funcional.  Há vários  aspectos  a
serem considerados  dentro  do  princípio,  como a  produtividade  e
economicidade,  qualidade,  celeridade  e  presteza  e
desburocratização e flexibilidade, como acentua estudioso sobre o
assunto.8 (grifo nosso)

Assim, embora o princípio da eficiência tenha como escopo

instituir  exigências  de  economicidade  do  administrador  público,  é  imprescindível

registrar que tal exigência se volta a resguardar que a prestação de serviços públicos

seja  feita  da  forma  adequada,  de  modo  a  assegurar  a  excelência  dos  direitos

fundamentais previstos na Lei Fundamental.

Nesse  contexto,  é  possível  afirmar  que  a  conduta  dos

requeridos  significou  expressiva  redução  da  qualidade  do  serviço  de  vigilância

epidemiológica prestado pela municipalidade aos cidadãos residentes no município de

Cáceres/MT.

8 CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Manual de Direito Administrativo.  31. ed.  São Paulo:
Atlas, 2017. p. 31.
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De  início,  consigne-se  que  as  Diretrizes  Nacionais  para  a

Prevenção  e  Controle  de  Epidemias  de  Dengue preconizam  como  ideal  a

disponibilidade de um agente para cada 800 (oitocentos)  a  1000 (mil)  imóveis,

correspondendo a um rendimento diário de 20 a 25 imóveis/dia (página 63).

O Município de Cáceres/MT, conforme algumas informações

contidas nos autos (fl. 33), tinha, em 2015, 47.908 (quarenta e sete mil novecentos e

oito)  imóveis  elegíveis  para  que  fossem  realizadas  ações  de  controle  vetorial  de

epidemias de dengue.

Levando  em  conta  o  parâmetro  máximo  estabelecido  nas

prescrições do SUS, o número mínimo de agente de combate às endemias vinculados

à Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, considerando o número de imóveis elegíveis

no município, deveria ser o de 48 (quarenta e oito).

Todavia,  de  acordo  com  as  informações  fornecidas  pela

municipalidade (fls. 87/128), havia somente 41 (quarenta e um) agentes de combate às

endemias contratados pela Prefeitura, sendo que 08 (oito) deles atuando em desvio de

função, no exercício de atividades estritamente administrativas nas diversas unidades

do serviço público municipal.

Verifica-se, então, que o Município de Cáceres/MT possuía um

deficit   de 15 (quinze) agentes de combate às endemias, pois, dos 48 que deveriam

ser contratados para atender de maneira minimamente eficiente e efetiva a população

de Cáceres/MT, o município contratou apenas 41 ACE´s, sendo que, desses 41, 08

encontram-se em desvio de função.

Fixada essa primeira premissa – da insuficiência  de agentes

atuantes no combate às epidemias de dengue –, frise-se, doutro giro, que a fórmula

instituída pelas  Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de

Dengue para  aferir  o  grau  de  infestação  das  epidemias  de  dengue  consiste,

primeiramente, no Índice de Infestação Predial (IIP), que é o resultado do número de

imóveis  positivos  multiplicados por  cem, cujo produto é  dividido pelo número de

imóveis pesquisados.
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Tendo isso em conta,  o  Ministério  da  Saúde,  no âmbito do

Programa Nacional de Controle da Dengue, estabeleceu que os limiares de risco de

transmissão para os indicadores obtidos são:

Como  forma  de  obter  dados  para  classificar  os  municípios

dentre as faixas mencionadas na tabela acima, criou-se o Levantamento Rápido de

Índices de Infestação pelo  Aedes aegypti (LIRAa), poderoso instrumento voltado à

obtenção dos dados necessários para que o Ministério da Saúde elabore as políticas e

diretrizes gerais no que se refere ao combate das epidemias.

Em 2016,  ano  em que  constatados  os  atos  de  improbidade

imputados  aos  requeridos,  o  Município  de  Cáceres/MT  participou  do  LIRAa

(documento em anexo) e apresentou um IIP médio de 1,8, ou seja, na faixa de alerta,

de conformidade com os limites apresentados pelo Programa Nacional de Controle da

Dengue.

Ressalte-se que, consoante os documentos encaminhados pela

Secretaria Municipal de Saúde (fls. 186/194), relativos aos dados da realização do

LIRAa no município, é possível observar em alguns estratos (método de divisão do

município em zonas),  que o IIP chegou a ficar em 4,8 (fl.  193), acima da faixa

considerada mais gravosa, como situação de risco extremado de epidemias.

Além  disso,  alguns  noticiários  juntados  quando  da

representação dão conta de que a situação do município no que toca ao combate de

epidemias,  em 2016, era grave,  sendo uma das piores do Estado de Mato Grosso,

notadamente no que diz respeito à zika e microcefalia,  com menção especial  à

notícia com a seguinte chamada “Incapaz de promover ações de prevenção e combate

ao aedes aegypti, prefeitura pede ajuda ao Exército”9 (fl. 71).
9 http://www.jornaloeste.com.br/noticias/exibir.aspid=36624&noticia=incapaz_de_promover_acoes_de_prevencao_e_combate_a
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Ainda  nesse  contexto,  rememore-se  que  a  comunicação

deflagradora do presente inquérito civil  público relatou as dificuldades enfrentadas

pelo município no combate à dengue, à chikungunya e ao zika virus, informando a

existência de 58 (cinquenta e oito) casos notificados de dengue, 932 (novecentos e

trinta e dois) de zika vírus, 04 (quatro) de chikungunya, bem como 40 (quarenta) casos

com a suspeita de microcefalia.

Logo, levando em conta as duas premissas acima registradas

(falta de agentes de combate às endemias e índice de infestação predial em níveis não

satisfatórios), é possível afirmar que a conduta dos requeridos consistente em manter

em desvio de função cerca de 7 (sete, segundo o que foi apurado, número que poder

ainda  maior,  considerando  a  omissão  de  informações  dos  requeridos)  agentes  de

combate  às  endemias  redundou  na  ineficiência  do  serviço  de  vigilância

epidemiológica prestado pelo Município de Cáceres/MT.

Sob  a  perspectiva  do  usuário  a  situação  de  ineficiência  é

extremamente  grave,  considerando  a  facilidade  de  proliferação  do  mosquito

transmissor, o Aedes aegypti, que é substancialmente amplificada pela extensa estação

chuvosa que se dá na região Centro-Oeste, bem como pela quantidade e gravidade das

doenças que por ele são transmitidas (dengue, zika, chikungunya e febre amarela).

O prejuízo, portanto, é de toda a população cacerense, já que a

deficiência  na  prestação  do  serviço  de  combate  às  endemias  acaba  por  gerar  um

problema  ainda  maior  de  saúde  pública,  configurando-se  em  um  risco  que,

independentemente de eventuais óbitos ou de outros resultados gravosos, não pode ser

assumido pelos gestores (ir)responsáveis.

Importante  ressaltar,  sob  o  prisma  da  economicidade,  que,

segundo  as  Diretrizes  Nacionais  para  a  Prevenção  e  Controle  das  Epidemias  de

Dengue, foi realizado um estudo em oito países do continente americano e asiático,

incluindo o Brasil, demonstrando que o custo das epidemias ocorridas nesses países

foi de U$ 1,8 bilhão, somente com despesas ambulatoriais e hospitalares,  sem

incluir  os  custos  com  as  atividades  de  vigilância,  controle  de  vetores  e
o_aedes_aegypti_prefeitura_pede_ajuda_ao_exercito
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mobilização da população (página 12).

Assim, resta claro que as atividades de prevenção, repressão e

conscientização,  ações  tipicamente  desenvolvidas  pelos  agentes  de  combate  às

endemias,  além de garantir  a melhor prestação dos serviços públicos aos usuários,

também significam melhor gestão dos recursos e economia aos cofres públicos.

Como arremate para a questão, confira-se, novamente, a lição

de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves:

Se o indivíduo se habilita, voluntariamente, a desempenhar o munus
de agente  público,  é  fácil  concluir  que  a  força  argumentativa  da
escusa  de  incompetência,  que  já  não  é  grande  em  relação  aos
indivíduos em geral, isso sob pena de o referencial de juridicidade e
a própria subsistência do agregado social estarem sob risco, somente
poderá  ser  aceita  em  situações  excepcionalíssimas.  Devem  ser
aplicadas,  aqui,  as  bases  de  sustentação  da  willfull  blindness
doctrine  (doutrina  da  cegueira  deliberada)  do  direito  norte-
americano, invocada nas situações em que o agente procura evitar
sua  responsabilização  por  um  ato  ilícito  mantendo-se
deliberadamente  distante  dos  fatos  que  possam  acarretar  a  sua
responsabilização, in casu, da própria sistemática de funcionamento
da Administração Pública.10

Desse modo, para evitar gastos desnecessários, os requeridos

deveriam ter determinado o imediato retorno dos agentes de combate às endemias às

suas  funções  típicas,  conforme  advertência  contida  na  Recomendação  n°  86/2016

(fls.170/171), atitude que não tomaram e, portanto, devem ser responsabilizados pela

conduta, já que importou em ofensa ao princípio da eficiência, tanto sob prisma do

usuário,  referente  à  qualidade  do  serviço  prestado,  como  no  aspecto  da

economicidade, exigência feita ao próprio administrador no que concerne à utilização

dos recursos postos a sua disposição.

3.2. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS

3.2.1. Francis Maris Cruz

O Prefeito Municipal tem diversas atribuições, dentre as quais

se destaca a necessidade de desenvolver as funções sociais da cidade e garantir o bem-

estar de seus habitantes, organizar os serviços públicos de interesse local e, para isso,
10 ALVES, Rogério Pacheco; GARCIA, Emerson.  Improbidade Administrativa. 9. ed. São Paulo:

Saraiva, 2017. p. 596.
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deve zelar pela boa aplicação dos recursos públicos pertencentes ao município.

Portanto,  o requerido  Francis Maris Cruz,  na qualidade de

gestor municipal de Cáceres/MT, não poderia ter efetuado ou chancelado o desvio de

função dos agentes de combate às endemias, pois tal fato culminou em exacerbado

prejuízo ao erário bem como na redução da qualidade do serviço público.

Frise-se que, embora os Secretários Municipais tenham certa

liberdade para desenvolver as políticas referentes às pastas que ocupam, o Prefeito é o

encarregado por supervisioná-los, já que, como dito, é o responsável pela gestão e

manejo de recursos públicos, não podendo permitir que sejam malversados.

O  artigo  3°  da  Lei  Municipal  nº  2.188/2009  deixa  clara  a

responsabilidade  do  Prefeito  no  que  diz  respeito  ao  exercício  de  atividades  pelos

agentes de combate às endemias, in verbis:

Art.4º  –  O  Agente  de  Saúde  Ambiental  (Agente  de  Combate  às
Endemias)  tem  como  atribuição  o  exercício  de  atividades  de
vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde,
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e  sob a
supervisão do gestor municipal; (grifo nosso)

Contudo,  ao  contrário  do  que  afirmado,  assistiu  inerte  ao

enfraquecimento  das  políticas  de  combate  às  doenças  endêmicas  em âmbito  local

muito em razão da falta de recursos pessoais para tanto, já que parte estava deslocada

indevidamente  para  outros  setores,  bem  como  não  atuou  para  obstar  o  repasse

injustificado de verbas pela União Federal, seja pela retirada dos agentes em desvio de

função do cadastro utilizado pelo ente federativo como parâmetro ou pela emissão de

ordem para  que  voltassem a  desenvolver  suas  funções  típicas,  na  tentativa  de,  ao

menos, reduzir o prejuízo já causado.

Relembre-se,  ademais,  que  mesmo  após  alertado  pelo

Ministério Público Federal através da Recomendação n° 86/2016, adotou a tese de que

não  haveria  irregularidades  e  deu  continuidade  à  prática  dos  atos  de  improbidade

administrativa que lhe são imputados.

Esse  fato  é  capaz  de  infirmar  quaisquer  justificativas  no
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sentido  de  que  o  ora  requerido  não  tinha  ciência  das  irregularidades  apontadas,

evidenciando que sua conduta não foi mera incompetência ou desleixo, o que, por si

só, já seria reprovável e plenamente censurável por intermédio desta mesma demanda.

A recalcitrância do Prefeito Municipal de Cáceres/MT é fato

que  já  teve  relevo  jurídico  conferido  pela  denúncia  feita  em  seu  desfavor  pelo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que acarretou na instauração da Ação

Penal n° 0151852-98.2017.8.11.0000 para apurar a suposta prática do crime tipificado

no art. 1°, inciso XII, do Decreto Lei 201/67, cometido, teoricamente, mesmo após o

gestor municipal ter sido advertido pelo  Parquet Estadual acerca da ilicitude de sua

conduta11.

Assim,  em razão de  suas  condutas,  verifica-se  que  Francis

Maris Cruz praticou atos de improbidade que implicaram em ofensa aos princípios da

legalidade e da eficiência, ao manter em desvio de função cerca de 7 (sete – pelo que

se apurou até o presente momento) agentes de combate às endemias ocupando cargos

com funções administrativas apenas, em total dissonância com a legislação vigente

sobre o tema, fato que resultou na diminuição da qualidade do serviço público de

vigilância epidemiológica.

Além  disso,  o  Município,  sob  sua  gestão,  recebeu

indevidamente  verbas  da  União  Federal  a  título  de  Assistência  Financeira

Complementar  do  piso  salarial  dos  agentes  de  endemias,  na  medida  em  que  os

referidos  agentes  encontrados  em  desvio  de  função  continuaram  a  receber  a

complementação através de verbas federais mesmo sem desempenhar efetivamente as

funções legalmente preceituadas ao cargo.

Logo,  o  repasse  sem  justificativa  de  tais  valores  deve  ser

encarado como um desfalque no orçamento da União Federal e, por consequência,

lesão ao erário do citado ente federativo.

A condenação de Francis Maris Cruz às penas fixadas no art.

12, incisos II ou, subsidiariamente, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa,
11 Disponível em: https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/mp-mt-quer-perda-de-cargo-de-prefeito-por-acumulo-de-cargos-

de-secretaria-de-saude.ghtml
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portanto, é a medida que se impõe.

3.2.2. Roger Alessandro Rodrigues Pereira

O segundo requerido, consoante já disposto, ocupava o cargo

de  Secretário  Municipal  de  Saúde  durante  a  constatação dos  atos  de  improbidade

apurados nesse inquérito civil público.

Portanto,  a  responsabilidade  pela  gestão  dos  recursos

destinados à pasta da saúde, embora possa ser compartilhada com o Prefeito, recai

com maior intensidade sobre o secretário responsável, uma vez que é ele quem tem

maior contato com as necessidades e exigências do serviço público a ser realizado e,

portanto, pode, com maior acerto, traçar as estratégias de investimento.

Não obstante, não lhe é lícito a tomada de qualquer decisão

dentro do âmbito de sua discricionariedade, uma vez que, embora a Administração

Pública tenha como fim maior o atendimento do interesse público, não se pode utilizar

como meio para a consecução dos objetivos atos que contrariem a lei e a Constituição.

Nessa  perspectiva,  o  requerido  em questão  tem dolo  ainda

mais  acentuado  no  que  diz  respeito  ao  cometimento  das  condutas  ímprobas

anteriormente narradas, pois, em razão do cargo que exercia, era o superior imediato

dos agentes de combate às endemias deslocados de função, sendo, então, responsável

pelo quadro de ilicitudes constatado.

Pelo  mesmo  fato,  também foi  o  principal  responsável  pela

manutenção  das  irregularidades,  pois,  como  repetido  à  exaustão,  desconsiderou  a

Recomendação n° 86/2016 expedida pelo Ministério Público Federal às fls. 170/171v,

ao  classificar  a  situação  do  desvio  de  função  dos  servidores  como  normal  e

desvinculada de quaisquer irregularidades (fls. 178/179).

Assim, verifica-se na conduta do requerido em questão a falta

de  zelo  pela  devida  prestação  do  serviço  de  saúde  pública  no  Município  de

Cáceres/MT, já que, em razão dela, as atividades de vigilância epidemiológica foram

afetadas, especialmente pela diminuição da quantidade de servidores envolvidos.
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Ademais, também causa dano ao erário da União ao classificar

os agentes de combate às endemias mantidos em desvio de função como aptos a terem

seu  salário  base  complementado  através  da  Assistência  Financeira  Complementar

repassado pelo mencionado ente federativo.

Pelo que, em virtude de ter praticado os atos de improbidade

listados no art.  10,  caput, e inciso XI, e art.  11,  caput, e inciso I,  todos da Lei nº

8.429/92, deve ser condenado nas penas do art. 12, incisos II ou, subsidiariamente,

inciso III, do referida lei.

3.3.  DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

PRATICADOS POR FRANCIS MARIS CRUZ, ROGER

ALESSANDRO R. PEREIRA E EVANILDA COSTA DO

NASCIMENTO  FELIX  EM  RAZÃO  DO  ACUMULO

ILÍCITO  DE  CARGOS  POR  PARTE  DA  ÚLTIMA

DEMANDADA

3.3.1. Atos de improbidade que causam lesão ao erário e

importam em enriquecimento ilícito

Além dos ilícitos administrativos listados no tópico anterior, os

requeridos Francis Maris Cruz e Roger Alessandro Rodrigues Pereira, em atuação

conjunta  materializada  pelo  Decreto  n°  63,  de  24  de  fevereiro  de  2016  (fl.  67),

nomearam a demandada Evanilda Costa do Nascimento Felix para ocupar o cargo

de Coordenadora de Vigilância Sanitária Epidemiológica e Controle de Endemias, ao

mesmo tempo que formalmente ocupava o cargo de Agente de Combate às Endemias,

contrariando  as  normas  constitucionais  do  artigo  37,  incisos  XVI  e  XVII,  da

Constituição da República, bem como as prescrições legais do artigo 10, inciso II, da

Lei 11.350/2006, sobretudo porque há o recebimento das remunerações relativas aos

dois cargos citados sem que houvesse a devida prestação do serviço de combate às

endemias.

Consigne-se que a ilicitude acima descrita foi confirmada pela

própria Prefeitura de Cáceres/MT às fls. 128 e 209/210.
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Vislumbra-se, portanto, a irregular acumulação de cargos por

parte da correquerida  Evanilda Costa do Nascimento Felix operada em virtude de

ato administrativo exarado pelos outros dois requeridos, fato que redunda em novo ato

de improbidade administrativa.

Em razão disso, os três requeridos causam prejuízo ao erário

da  União,  posto  que  as  verbas  recebidas  indevidamente  por  Evanilda  Costa  do

Nascimento Felix em virtude do acumulo remunerado de cargos são pagas, em parte,

mediante  recursos  repassados  pelo  referido  ente  federativo  a  título  de  Assistência

Financeira Complementar.

Ademais,  a  conduta  culmina  com  enriquecimento  ilícito

auferido  pela  demandada  Evanilda,  na  medida  em  que  ela  incorpora  ao  seu

patrimônio verbas que lhe são pagas de forma indevida, em prejuízo da União Federal,

ente  responsável  pelo pagamento parcial  de seus proventos  a  título de Assistência

Financeira Complementar.   

Com efeito, como regra, a Constituição Federal de 1988 proíbe

a  acumulação  remunerada  de  cargos,  empregos  e  funções  públicas,  tanto  na

Administração  Direta  quanto  nas  autarquias,  empresas  públicas,  sociedade  de

economia mista e fundações públicas, de acordo com art. 37, incisos XVI e XVII, in

verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XVI  –  é  vedada  a  acumulação  remunerada  de  cargos  públicos,
exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em
qualquer caso o disposto no inciso XI:  (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
a)  a  de  dois  cargos  de  professor;   (Redação  dada  pela  Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
b)  a  de  um cargo  de  professor  com outro  técnico  ou  científico;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
c)  a  de  dois  cargos  ou  empregos  privativos  de  profissionais  de
saúde, com profissões regulamentadas; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 34, de 2001)
XVII – a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e
abrange  autarquias,  fundações,  empresas  públicas,  sociedades  de
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economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta
ou indiretamente, pelo poder público; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)

Como pode  ser  visto,  excepcionalmente,  conforme o  inciso

XVI, é possível a acumulação remunerada de cargos, desde que: a) dois cargos de

professor; b) de um cargo de professor com outro técnico ou científico e c) a de dois

cargos  ou  empregos  privativos  de  profissionais  de  saúde  com  profissões

regulamentadas.

Além disso, o texto constitucional condiciona a cumulação às

situações em que haja compatibilidade de horários.

Em exegese acerca dessa condicionante, o Superior Tribunal

de Justiça vem afirmando:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS.
PROFISSIONAL  DA  SAÚDE.  RECURSO  FUNDADO  NA
ALÍNEA  B.  FUNDAMENTAÇÃO  DEFICIENTE.  SÚMULA
284/STF.  DEMONSTRAÇÃO  DA  COMPATIBILIDADE  DE
HORÁRIOS.  NECESSIDADE  DE  REEXAME  DE  MATÉRIA
FÁTICA.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  7/STJ.  JORNADA
SEMANAL  SUPERIOR  A  60  HORAS.  IMPOSSIBILIDADE.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA.
1.Embora a parte recorrente tenha fundamentado o recurso na alínea
b do permissivo constitucional, não apontou, com precisão, que ato
de governo local contestado em face de lei federal  que teria sido
julgado válido pelo Tribunal a quo. Destarte, aplica-se, in casu, a
Súmula 284/STF.
2. A Corte de origem analisou o caso em debate e concluiu que não
ficou comprovado o direito líquido e certo da impetrante, em razão
de não ter sido demonstrada a compatibilidade de horários. Nesse
contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem
demandaria,  necessariamente,  novo  exame  do  acervo  fático-
probatório  constante  dos  autos,  providência  vedada  em  recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3.  No  mais,  a  jurisprudência  da  Primeira  Seção  desta  Corte  de
Justiça entende que, "apesar de a Constituição Federal permitir a
acumulação de dois cargos públicos privativos dos profissionais
de  saúde,  deve  haver,  além  da  compatibilidade  de  horários,
observância  ao  princípio  constitucional  da  eficiência,  o  que
significa que o servidor deve gozar de boas condições físicas e
mentais para exercer suas atribuições". Assim, "reconheceu a
impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área
de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 horas
semanais"  (MS  21.844/DF,  Rel.  Ministro  OG  FERNANDES,
PRIMEIRA SEÇÃO,  julgado em 22/02/2017,  DJe 02/03/2017).4.
Agravo  interno  a  que  se  nega  provimento.(AgInt  no  AREsp
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1119083/RJ,  Rel.  Ministro  SÉRGIO  KUKINA,  PRIMEIRA
TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017) (grifo nosso)

Portanto,  para  que  seja  lícita  a  cumulação  remunerada  de

cargos, a análise do caso concreto deve revelar que o servidor público acumule os

cargos de maneira que haja compatibilidade de horários que o permita desenvolver as

suas  funções  em  boas  condições  físicas  e  mentais,  privilegiando  o  princípio

constitucional da eficiência, pois somente assim a prestação do serviço público será

realizada de forma adequada.

Ocorre  que  o  caso  da  correquerida  Evanilda  Costa  do

Nascimento Felix não se adéqua a nenhuma das exceções constitucionais.

Ab initio, de bom alvitre ressaltar que o emprego público em

que  foi  admitida  como  servidora  pública  municipal,  o  de  Agente  de  Combate  às

Endemias (fl. 87), não pode ser considerado como sendo privativo de profissional de

saúde,  já  que,  em que pese a  existência  de  regulamentação legal  da profissão,  as

únicas exigências feitas pela Lei nº 11.305/2006 para o exercício do aludido emprego

são a conclusão de ensino médio e a realização de um curso de formação inicial, não

sendo imposta nenhuma formação especializada.

Sobre isso, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. AGENTE
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.EMPREGO  PRIVATIVO  DE
PROFISSIONAL  DA  SAÚDE.  ART.  37,  XVI,  "B",  DA  CF.
ENQUADRAMENTO,  NA HIPÓTESE.  VIOLAÇÃO  REFLEXA
DE  LEI.  NECESSIDADE  DE  EXAME  DE  RESOLUÇÃO  DO
CONSELHO NACIONAL DA SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE NA
VIA DO  RECURSO  ESPECIAL.  VIOLAÇÃO  DO  ART.  1.022
NÃO CONFIGURADA1. O Tribunal de origem assim fundamentou
sua  decisão:  "Não  é  possível  cumular  cargo  de  Técnico  de
Enfermagem com o de Agente Comunitário de Saúde, uma vez que
este  último  não  ostenta  a  característica  de  cargo  ou  emprego
privativo de profissional de saúde, porquanto não exige formação
especializada  e  não  consta  no  rol  previsto  na  Resolução  218  do
Conselho  Nacional  da  Saúde."  2.  Verifica-se  que  o  acórdão
recorrido apoia sua conclusão de que os Agentes Comunitários de
Saúde  não  se  enquadram  no  conceito  de  emprego  privativo  de
profissional de saúde (art. 37, XVI, "b" da CF) na Resolução 218 do
Conselho  Nacional  da  Saúde,  não  sendo  possível,  no  âmbito  do
Recurso Especial, o exame interpretativo de tal normativo, por não
se enquadrar no conceito de lei federal (art.105, III, da CF), sendo
reflexa  a  ofensa  dos  dispositivos  legais  federais  invocados.3.
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Recurso  Especial  parcialmente  conhecido  e,  nessa  parte,  não
provido.(REsp 1673298/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 09/10/2017)

Embora o julgamento trate de profissional ocupante do cargo

de Agente Comunitária de Saúde, consigne-se que ambos os cargos públicos possuem

as mesmas exigências para que se dê o seu exercício.

Ademais, além de não se enquadrar em nenhuma das alíneas

do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, também não é possível afirmar que

haja compatibilidade de horários, no sentido dado pela jurisprudência, entre o referido

cargo e o de Coordenadora posteriormente ocupado.

Ora, conforme dito nos tópicos anteriores, as funções típicas

dos agentes de combate às endemias envolvem diversas atividades ligadas ao trabalho

de campo propriamente dito, como se deslocar aos imóveis para realizar a necessária

constatação,  a  eliminação  dos  criadouros  eventualmente  encontrados,  bem  como

trabalhar na educação e conscientização da população acerca de seu papel no combate

e controle das doenças endêmicas.

Já o Coordenador da Vigilância Sanitária e Epidemiológica e

Controle de Endemias, como o próprio nome já deixa claro, é o servidor responsável

promover o intercâmbio de informações com os agentes públicos que por eles são

comandados,  no  sentido  indicar,  coordenar  e  supervisionar  as  atividades  a  serem

realizadas dentro daquelas anteriormente traçadas no âmbito da Secretaria Municipal

de Saúde.

É visível, então, que não há como manter os dois vínculos com

a Administração Pública sem que haja evidente prejuízo ao exercício das funções de

um deles,  fato  que culminará  com a  ineficiência  da  prestação do serviço,  pois  as

atividades  do  agente  de  combate  às  endemias  exigem  uma  atenção  prioritária  e

ocupam a integralidade  da carga  horária  referente,  tendo em vista,  em especial,  a

quantidade de imóveis a ser fiscalizada.

Além  disso,  é  possível  afirmar  que,  se  somadas  as  cargas

horárias  referentes  aos  dois  cargos  ilegalmente  ocupados  pela  demandada
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EVANILDA, o resultado será superior a 60 horas semanais.

A própria Lei nº 11.305/2006, reconhecendo a impossibilidade

de cumulação de cargos, previu tal proibição em seu art. 10, inciso II:

Art.10.A  administração  pública  somente  poderá  rescindir
unilateralmente o contrato do Agente Comunitário de Saúde ou do
Agente de Combate às Endemias, de acordo com o regime jurídico
de trabalho adotado, na ocorrência de uma das seguintes hipóteses:
II – acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;

Ademais,  a  proibição  de  cumulação  remunerada  de  cargos

também encontra abrigo na Lei Complementar Municipal 25/97, em seu art. 18112.

Nesse diapasão, reafirme-se que no ano de 2016 foi constatada

uma  piora  na  prestação  do  serviço  de  vigilância  epidemiológica  e  controle  de

endemias  no  Município  de  Cáceres/MT,  fazendo  com que  fossem constatados  na

localidade índices não satisfatórios e, em certos pontos, alarmantes, no que concerne à

infestação predial das doenças endêmicas.

Além disso,  mencione-se que o município,  mesmo antes  da

nomeação ilegal  da correquerida  Evanilda Costa do Nascimento Felix,  mantinha

vínculo com agentes de combate às endemias em número absolutamente inferior ao

preconizado nas Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de

Dengue, de um agente para cada 800 (oitocentos) a 1000 (mil) imóveis, pois possuía

41 (quarenta e um) quando o mínimo necessário seria 48 (quarenta e oito).

Evidente,  então,  que  retirar  uma  servidora  do  quadro  de

agentes de combate às endemias para ocupar o cargo de coordenadora, com exceção

na hipótese em que ela possua competência única para gerir a coordenadoria, revela-se

uma atitude completamente irrazoável, tanto dos responsáveis pela nomeação quando

pela nomeada, que ocupa ilicitamente os cargos e recebeu indevidamente o subsídio

de ambos.

A  lesão  ao  erário é  decorrente  justamente  dessa  última

situação, já que, conforme demonstrado pelos documentos de fls. 141/142, que são

cópias dos holerites de Evanilda dos meses de abril e maio de 2016, momento em que

12 Art. 181 Ressalvados os casos previstos na Constituição Federal, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos
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já ocupava o cargo de Coordenadora, a correquerida recebia o piso salarial dos agentes

de combate às endemias sob a rubrica “salário base”, no valor de R$ 1.014,00 (mil e

quatorze)  reais,  além  de  uma  complementação  pelo  exercício  do  segundo  cargo,

discriminado como sendo um “Complemento Lei 1767/1777”, na importância de R$

2.485,00 (dois mil quatrocentos e oitenta e cinco) reais.

Pode-se  afirmar  que  o  erário  da  União  Federal  está  sendo

lesado, dado que o mencionado ente federativo, através da já multicitada Assistência

Financeira Complementar, repassa aos municípios parcela mensal relativa a 95% do

salário base dos Agentes de Combate às Endemias, justamente como uma forma de

incentivar  os  municípios  a  robustecerem seu  corpo  de  agentes  responsáveis  pelas

atividades de combate às doenças endêmicas.

Com  o  acúmulo  ilegal  de  cargos,  todavia,  a  correquerida

Evanilda  Costa  do  Nascimento  Felix não  faz  jus  ao  recebimento  da  verba  de

complementação, pois não está em exercício das atividades típicas  dos agentes de

combate às endemias e, então, não concorre, de nenhuma maneira, para a melhora na

prestação do serviço de vigilância epidemiológica municipal em razão da inexistência

de contraprestação de sua parte.

Através  dos  documentos  juntados  aos  autos,  em especial  as

cópias dos holerites  de  Evanilda (fls.  141/142),  foi  possível  fazer  uma estimativa

sumária do dano causado ao erário em razão das condutas ímprobas narradas.

Para isso, primeiro considerou-se que o dano ao erário mensal

se deu no importe de R$ 963,30, valor correspondente aos 95% do salário base dos

agentes  de  combate  às  endemias  que  a  União  repassa  aos  municípios  através  da

Assistência Financeira Complementar e que incrementa a remuneração da demandada

em questão.

Depois,  através  dos  documentos  contidos  nos  autos,

notadamente a cópia do Decreto de nomeação de  Evanilda para ocupar o cargo de

Coordenadora de Vigilância Sanitária Epidemiológica e Controle de Endemias, bem

como  pela  ausência  de  manifestação  da  Prefeitura,  após  oficiada,  no  sentido  de
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delimitar o lapso temporal em que a requerida em questão acumulou ilegalmente os

cargos, presumiu-se que, em princípio, o período de duração do ato de improbidade

corresponde ao ínterim que se dá entre o mês de março de 2016 (mês posterior ao de

edição Decreto de sua nomeação) até o presente momento. 

Já a atualização monetária do valor referente à multa civil foi

realizada até o mês de dezembro de 2017.

Com esses  elementos,  o  montante do prejuízo ao erário foi

alcançado da seguinte maneira:

Mês/ano Assistência Financeira
Complementar irregularmente
paga à EVANILDA – Dano ao
Erário/Enriquecimento Ilícito

Valor atualizado pela taxa
SELIC

03/2016 R$ 963,30 R$ 1.197,93

04/2016 R$ 963,30 R$ 1.184,17

05/2016 R$ 963,30 R$ 1.171,79

06/2016 R$ 963,30 R$ 1.158,94

07/2016 R$ 963,30 R$ 1.145,63

08/2016 R$ 963,30 R$ 1.133,06

09/2016 R$ 963,30 R$ 1.119,46

10/2016 R$ 963,30 R$ 1.107,18

11/2016 R$ 963,30 R$ 1.095,69

12/2016 R$ 963,30 R$ 1.084,43

01/2017 R$ 963,30 R$ 1.072,38

02/2017 R$ 963,30 R$ 1.060,86

03/2017 R$ 963,30 R$ 1.051,76

04/2017 R$ 963,30 R$ 1.040,81

05/2017 R$ 963,30 R$ 1.032,69

06/2017 R$ 963,30 R$ 1.023,20

07/2017 R$ 963,30 R$ 1.014,99

08/2017 R$ 963,30 R$ 1.006,96

09/2017 R$ 963,30 R$ 998,94

10/2017 R$ 963,30 R$ 992,61

11/2017 R$ 963,30 R$ 986,25

12/2017 R$ 963,30 R$ 980,68
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01/2018 R$ 963,30 R$ 975,43

02/2018 R$ 963,30 R$ 969,77

03/2018 R$ 963,30 R$ 965,27

R$ 24.082,50 Total: R$ 26.570,88

Já a multa civil, nos termos do art. 12, inciso II, da LIA, foi

assim calculada:

Mês/ano Dano ao
erário/Enriquecimento

Ilícito

Valor atualizado pelo
IPCA-E/IBGE para

cálculo da multa civil

Multa Civil13

03/2016 R$ 963,30 R$ 1.032,58

04/2016 R$ 963,30 R$ 1.028,15

05/2016 R$ 963,30 R$ 1.022,94

06/2016 R$ 963,30 R$ 1.014,22

07/2016 R$ 963,30 R$ 1.010,17

08/2016 R$ 963,30 R$ 1.004,75

09/2016 R$ 963,30 R$ 1.000,25

10/2016 R$ 963,30 R$ 997,95

11/2016 R$ 963,30 R$ 996,06

12/2016 R$ 963,30 R$ 993,48

01/2017 R$ 963,30 R$ 991,59

02/2017 R$ 963,30 R$ 988,53

03/2017 R$ 963,30 R$ 983,22

04/2017 R$ 963,30 R$ 981,75

05/2017 R$ 963,30 R$ 979,69

06/2017 R$ 963,30 R$ 977,34

07/2017 R$ 963,30 R$ 975,78

08/2017 R$ 963,30 R$ 977,54

09/2017 R$ 963,30 R$ 974,13

10/2017 R$ 963,30 R$ 973,06

11/2017 R$ 963,30 R$ 969,76

12/2017 R$ 963,30 R$ 966,67

Total: R$ 21.192,60 R$ 21.839,59 Total: R$ 65.518,77

Portanto,  até  o  presente  momento  e  considerando  os

documentos carreados aos autos,  tem-se que,  supostamente,  o prejuízo causado ao

13 Multa Civil de três vezes o valor do dano ao erário de acordo com o artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.429/92, atualizado
monetariamente de acordo com o índice IPCA-E
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erário pelas condutas ímprobas até aqui narradas consiste no valor de R$ 26.570,88, já

devidamente atualizado monetariamente.

Registre-se, por oportuno, que a quantia acima se trata apenas

de uma estimativa, pois a comprovação da extensão total do prejuízo causado esbarra,

novamente e por ora, na falta da documentação necessária, requerida pelo Ministério

Público  Federal,  conforme  ofício  de  fl.  216,  e  não  concedida  pela  Prefeitura

Municipal de Cáceres/MT, de acordo com a certidão de fl. 217.

A quantificação total  do dano,  por  certo,  será  realizada  por

ocasião da instrução, quando da obtenção dos documentos que estão em posse da

municipalidade,  que  serão  objetos  de  requerimento  a  ser  formulado  ao  Juízo,

possibilitando  que  seja  proferida  sentença  liquida  no  que  diz  respeito  ao  prejuízo

sofrido pelos cofres da União Federal.

Ademais,  os  indícios  de  lesão  ao  erário  destacados  já  são

suficientes para o recebimento da inicial, nos termos do art. 17, § 8°, da Lei 8.429/92,

mormente porque a impossibilidade de mensuração do prejuízo somente se dá por

culpa exclusiva dos correqueridos,  não podendo o  Ministério Público Federal ser

onerado por isso.

Além do dano ao erário,  também pode ser verificado que a

requerida  Evanilda, no que toca à questão financeira, foi especialmente favorecida,

tendo em vista que passou a receber valores de forma indevida, já que não havia a

contraprestação de sua parte no que concerne ao desempenho das atividades de agente

de combate às endemias.

Desse modo, o repasse irregular de verbas acima noticiado a

título de complementação do salário base de agente de combate às endemias, além de

causar lesão ao erário, como amplamente demonstrado, também se mostra, em parte,

como    enriquecimento ilícito da requerida  , na medida em que não desempenha as

funções para as quais é remunerada.

As condutas dos requeridos, então, têm um caráter dúplice e

são capazes de, ao mesmo tempo, lesar o erário da União Federal, bem como de fazer
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incorporar ao patrimônio da requerida  Evanilda Costa do Nascimento Felix,  sem

justificativas,  verbas  pertencentes  ao  citado  ente  federativo,  incorrendo  no  ato  de

improbidade  administrativa  tipificado  no  art.  9°,  caput,  inciso  XI,  da  Lei  de

Improbidade Administrativa.

Por esse motivo, inclusive, é que o valor apontado como dano

ao erário na tabela acima produzida também pode ser aproveitado para aquilatar o

quantum referente aos valores ilicitamente obtidos pela  multicidada requerida, tendo

em vista  que  o  valor  do  enriquecimento  ilícito  corresponde,  simultaneamente,  ao

montante do prejuízo causado ao erário federal.

Ante  o  exposto,  tem-se  prejuízo  ao  erário  federal,  ante  a

ausência de justificativa para o recebimento das verbas, fato que leva à conclusão de

que todos os correqueridos incorreram no ato de improbidade tipificado no art. 10,

caput, incisos I e XI, da Lei 8.429/92, in verbis:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão
ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje
perda  patrimonial,  desvio,  apropriação,  malbaratamento  ou
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º
desta lei, e notadamente:
I – facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao
patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas,
verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades
mencionadas no art. 1º desta lei;
XI –  liberar  verba  pública  sem a  estrita  observância  das  normas
pertinentes  ou  influir  de  qualquer  forma  para  a  sua  aplicação
irregular;

Já a percepção injustificada de verbas federais  por  parte  de

Evanilda  Costa  do  Nascimento  Felix corresponde,  especificamente,  ao  ato  de

improbidade tipificado como enriquecimento ilícito, nos termos do art. 9°,  caput, e

inciso XI, da lei retrocitada, conforme segue:

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando en-
riquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial
indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego
ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e nota-
damente:
XI – incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, ren-
das, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entida-
des mencionadas no art. 1° desta lei;

Imperioso, também, frisar-se a presença de dolo na conduta de
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todos os demandados.

Quanto  aos  demandados  Francis  Maris  Cruz e Roger

Alessandro Rodrigues Pereira,  os argumentos utilizados para justificar o dolo da

prática  do  primeiro  ato  de  improbidade  administrativa  também  podem  ser  aqui

utilizados.

Nesse contexto,  a Recomendação n° 86/2016 (fls.  170/171),

expedida em momento no qual já era conhecida a situação irregular da correquerida

Evanilda, teve como objeto justamente advertir os demandados em questão acerca da

ilicitude  das  circunstâncias  observadas  e  indicando  a  necessidade  de  que  fossem

adotas providências no sentido de que todos os agentes de combate às endemias em

desvio de função ou acumulo ilegal de cargos, em especial Evanilda, retornassem as

suas funções naturais.

Todavia,  não  houve o cumprimento  do  objeto  recomendado

por puro capricho dos destinatários, que insistiram em afirmar a inexistência de ato de

improbidade  administrativa,  circunstância  que  contribuiu  para  a  perpetuação  das

irregularidades.

Quanto  à  demandada,  é  evidente  que  se  locupletou

deliberadamente em detrimento do erário da União Federal.

Em que pese o fato de não ter recebido nenhuma advertência

emanada de órgãos públicos  sobre a  irregularidade de sua situação,  ainda assim é

possível perceber que agiu com completa má-fé ao não pedir  seu desligamento do

emprego público de Agente de Combate às Endemias para ocupar somente o cargo de

Coordenadora.

Ora, na qualidade de agente de combate às endemias admitida

no ano de 2009 (fl. 87), é de se exigir que soubesse que a parcela de R$ 1.014,00, que

por  muito  tempo  foi,  aparentemente,  a  parte  fixa  de  sua  remuneração,  era

contraprestação  do  Poder  Público  cujo  recebimento  estava  vinculado  ao

desenvolvimento  do  serviço  como  agente  de  combate  às  endemias,  exercendo  as

atividades já exaustivamente indicadas no corpo dessa peça.
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Ao  ser  nomeada  para  o  cargo  de  Coordenadora  e

impossibilitada  de  desempenhar  as  funções  de  seu  antigo  emprego  público,  seria

inevitável que constatasse irregularidade referente ao fato de continuar recebendo o

salário base dos ACEs.

Para que se evidencie o dolo da correquerida, imperioso citar

que situações envolvendo a requerida  Evanilda, inclusive, já geraram repercussões

criminais,  conforme denúncia oferecida pela  Procuradoria de Justiça do Ministério

Público  do  Estado  de  Mato  Grosso  que  gerou  a  Ação  Penal  n°  0151852-

98.2017.8.11.0000, em trâmite perante Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,

em que  a  dita  servidora  e  o  Prefeito  demandado  são  réus,  em razão  de  este  ter

designado  aquela  para  ocupar  o  cargo  de  Coordenadora  de  Vigilância  Sanitária

Epidemiológica e Controle de Endemias ao mesmo tempo em que era membro titular

do Conselho Municipal de Saúde, ato vedado por lei municipal.

Havia,  portanto,  a  cumulação  irregular  de  outro  cargo,

realçando  a  recalcitrância  da  correquerida  e  do  próprio  Prefeito  demandado  em

descumprir a legislação no ponto em que é vedado o acúmulo de determinados cargos.

Considerando o exposto, demonstrado que Evanilda Costa do

Nascimento Felix tinha ciência da ilicitude cometida, já que possuía meios de obstar

o acumulo remunerado do emprego de agente de combate às endemias com o cargo de

Coordenadora  de  Vigilância  Sanitária  Epidemiológica  e  Controle  de  Endemias,

impõe-se sua condenação pelos atos de improbidade narrados.

Desse  modo,  diante  do  que  foi  exposto  e  dos  elementos

carreados aos autos  com essa inicial,  fica demonstrado que os requeridos Francis

Maris  Cruz,  Roger  Alessandro  Rodrigues  Pereira e Evanilda  Costa  do

Nascimento Felix, no ano de 2016, deram azo à apropriação indevida de verbas por

parte da última, quando a nomearam para que exercesse o cargo de Coordenadora de

Vigilância  Sanitária  Epidemiológica  e  Controle  de  Endemias  em  cumulação

remuneratória ilegal com o emprego público de Agente de Combate às Endemias.

Assim,  os  demandados  Francis  Maris  Cruz e  Roger
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Alessandro Rodrigues Pereira devem responder pelo prejuízo causado ao erário da

União  Federal  e,  subsidiariamente,  pela  afronta  aos  princípios  da  Administração

Pública, nos termos do art. 12, incisos II e III da Lei de Improbidade Administrativa.

Já a correquerida Evanilda Costa do Nascimento Felix deve

ser responsabilizada pelo enriquecimento ilícito auferido em decorrência de seus atos

de improbidade administrativa e, acessoriamente, pelos prejuízos ao erário causados e

pela inobservância dos princípios da Administração Pública.

3.3.2.  Atos  de  improbidade  que  atentaram  contra  os

princípios da Administração Pública

Além  de  causarem  efetivo  dano  ao  erário,  as  condutas

ímprobas  dos  correqueridos  também  ofenderam  os  princípios  da  legalidade  e

moralidade, elencado no art. 37 da Constituição Federal como um dos norteadores da

Administração Pública.

Rememore-se  que  o  acúmulo  remunerado  de  cargos  é  uma

vedação constitucional  verbalizada pelo  art.  37,  incisos  XVI e XVII,  frontalmente

transgredidos pelas condutas ímprobas dos demandados, em especial  Francis Maris

Cruz e  Roger Alessandro Rodrigues  Pereira,  pois,  na  qualidade  de  gestores  do

serviço de saúde municipal, nomearam a demandada Evanilda Costa do Nascimento

Felix para o cargo de Coordenadora sem, contudo, dispensá-la do seu antigo cargo de

agente de combate às endemias.

Não  obstante  a  conduta  comissiva  dos  dois  primeiros

requeridos,  vale consignar que o comportamento omissivo da outra  demandada ao

aceitar  a  cumulação  ilícita  de  cargos,  mesmo  tendo  ciência  da  sua  vedação

constitucional, também se configura em um ato que fere o princípio da legalidade.

Além da Carta Magna, a ação dos demandados também teve

êxito em descumprir o disposto no já citado art. 10, inciso II14, da Lei nº 11.305/2006,

no ponto em que veda a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas

14 Art.10.A administração pública somente poderá rescindir unilateralmente o contrato do Agente Comunitário de Saúde ou do
Agente de Combate às Endemias, de acordo com o regime jurídico de trabalho adotado, na ocorrência de uma das seguintes
hipóteses: II-acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
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por parte dos agentes de combate às endemias.

A despeito  de  inobservarem  o  princípio  da  legalidade,  os

demandados, em especial Evanilda Costa do Nascimento Felix, também aviltaram o

princípio da moralidade administrativa.

Na  concepção  do  já  citado  Hely  Lopes  Meirelles  sobre  o

princípio da moralidade:

O agente administrativo deve, necessariamente, distinguir o Bem do
Mal, o honesto do desonesto. E, ao atuar, não poderá desprezar o
elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente
entre  o  legal  e  o  ilegal,  o  justo  e  o  injusto,  a  conveniente  e  o
inconveniente,  o  oportuno  e  o  inoportuno,  mas  também  entre  o
honesto e o desonesto. Por considerações de Direito e de Moral, o
ato administrativo não terá que obedecer somente à lei jurídica, mas
também à lei ética da própria instituição, porque nem tudo que é
legal é honesto, conforme já proclamavam os romanos: “nom omne
quod licet honestum est”.15

A  conduta  de  Evanilda,  portanto,  é  maculada  pela  mais

completa desonestidade e má-fé, pois, ao locupletar-se em detrimento do erário federal

mesmo tendo ciência integral da irregularidade existente no acumulo remunerado de

cargos, apropriou-se ilicitamente de verba que poderia ser utilizada adequadamente na

contratação  de  outro  servidor  que  exercesse  devidamente  as  funções  do  cargo  de

agente  de  combate  às  endemias,  intensificando,  assim,  o  combate  às  doenças

endêmicas em benefício da população cacerense.

Para acentuar conduta ímproba dos requeridos, cite-se que, não

obstante  a  nomeação  de  Evanilda Costa  do Nascimento Felix para  acumular  os

cargos  em  total  descompasso  com  a  Constituição  da  República,  não  praticaram

quaisquer atos destinados à regularização da situação, mesmo após advertidos pela

Recomendação n° 86/2016 (fls. 170/171v).

Por  fim,  também  houve  ofensa  ao  dever  de  lealdade  às

instituições ao passo em que o ato de nomeação consistiu em sabotagem ao serviço

público  de  vigilância  epidemiológica  e  combate  às  endemias,  pois  culminou  com

desfalque no já reduzido quadro de agente de combate às endemias, fato que acarretou
15 MEIRELLES, Hely Lopes.  Direito Administrativo Brasileiro.  36. ed.  -  São Paulo:  Malheiros,

2010. p. 90.
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no decréscimo da qualidade da prestação do já citado serviço, tão valoroso e essencial

aos munícipes de Cáceres/MT, tendo em conta as peculiaridades da localidade e os

infortúnios  que  potencialmente  decorrem  de  doenças  como  dengue,  zika  e

chikungunya.

Pelo  que,  sendo  ilícitas  as  condutas  perpetradas  pelos

requeridos,  efetivadas  mediante  o  ato  de  nomeação  de  Evanilda  Costa  do

Nascimento  Felix para  ocupar  o  cargo  de  Coordenadora  de  Vigilância  Sanitária

Epidemiológica  e  Controle  de  Endemias ao  mesmo  tempo  em  que  recebia,

injustificadamente,  o  subsídio  pago  aos  agentes  de  combate  às  endemias,  resta

evidente a prática ímproba que ofenderam os princípios da legalidade, moralidade e

lealdade às instituições, incorrendo nos termos do art. 11, caput, incisos I e II, ambos

da  Lei  8.429/92,  sendo  merecedores  da  sanção  prevista  no  art.  12,  inciso  III,  do

mesmo diploma legal.

3.4. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS

3.4.1. Francis Maris Cruz

Como Prefeito  Municipal  de Cáceres/MT, foi  o  responsável

por nomear a demandada Evanilda Costa do Nascimento Felix para ocupar o cargo

de Coordenadora de Vigilância Epidemiológica e Controle de Endemias através do

Decreto Municipal 63, de 24 de fevereiro de 2016, mesmo tendo ciência de que a

requerida ocupava o cargo de agente de combate às endemias.

Além disso,  não  tomou  nenhuma  atitude  para  minimizar  o

dano ao erário como exigir da nomeada que fizesse a opção por um dos cargos ou até

mesmo promover sua dispensa mediante os devidos trâmites legais, já que o acumulo

de cargos é proibido tanto pela Constituição Federal como pela Lei nº 11.350/2006.

A despeito de não ter praticado o referido ato de ofício, mesmo

após  advertido  pela  Recomendação  n°  86/2016  (fls.  170/171v),  não  adotou  as

providências recomendadas, deixando ainda mais evidente que sua intenção se voltou

efetivamente à prática do ato de improbidade administrativa em total desrespeito à

legislação e ao erário federal, bem como às advertências expedidas pelo Ministério
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Público  Federal,  cujo  objetivo  é  orientar  sobre  a  necessidade  de  observação  das

normas e evitar que o destinatário seja acionado judicialmente.

Por  tudo  isso,  o  requerido  Francis  Maris  Cruz deve  ser

responsabilizado pelo cometimento dos atos de improbidade administrativa descritos

no art. 10, caput, e incisos I e XI, bem como art. 11, caput, incisos I e II, todos da Lei

8.429/92  e,  consequentemente,  condenado  às  penas  do  art.  12,  inciso  II  ou,

subsidiariamente, art. 12, inciso III, do mesmo diploma citado.

3.4.2. Roger Alessandro Rodrigues Pereira

Na qualidade de Secretário Municipal de Saúde à época dos

fatos,  era  de  sua  responsabilidade  organizar  as  atividades  da  pasta  e  constatar

eventuais  irregularidades  funcionais  relativas  aos  servidores  que  lhe  são

hierarquicamente vinculados, ainda mais quando tais incorreções acabem por afetar a

prestação de serviço público e envolvem um Coordenador, pessoa de sua confiança e

responsável direto pela execução e coordenação das tarefas inerentes à pasta.

Todavia,  nomeou,  em  conjunto  com  o  requerido Francis

Maris  Cruz,  a  requerida  Evanilda  Costa  do Nascimento  Felix para  o  cargo  de

Coordenadora de Vigilância Sanitária e Controle de Endemias, apesar de ter ciência de

que ela já ocupava o cargo de agente de combate às endemias.

Portanto,  ao  verificar  o  quadro  de  irregularidades  que  se

instaurou  na  Secretaria  de  sua  responsabilidade,  em especial  o  caso  de  Evanilda

Costa do Nascimento Felix, deveria tomar as atitudes prescritas pelo Parecer cuja

cópia se encontra às fls. 25/32v e instaurar o devido procedimento apuratório.

Contudo,  ao  contrário  disso,  mesmo  após  alertado  das

irregularidades pela multicitada Recomendação n° 86/2016, foi categórico ao afirmar

que não estava praticando nenhum ato de improbidade administrativa, conforme fls.

178/179, embora posteriormente tenha confessado que o acumulo de cargos tenha se

dado pela suposta impossibilidade de a Prefeitura não poder realizar concurso para a

área administrativa (fl. 208).
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A partir  disso  é  possível  afirmar  que  o  requerido  Roger

Alessandro  Rodrigues  Pereira,  dolosamente,  praticou  os  atos  de  improbidade

administrativa descritos no art. 10, caput, e incisos I e XI, bem como art. 11, caput,

incisos I e II, todos da Lei 8.429/92 e deve ser condenado nas sanções do art.  12,

inciso II  ou,  subsidiariamente,  naquelas  do  art.  12,  inciso III,  do mesmo diploma

citado.

3.4.3. Evanilda Costa do Nascimento Felix

Como  exaustivamente  asseverado,  a  requerida  foi  a

beneficiada pelo acumulo ilegal remunerado de cargos, pois, no mesmo momento em

que ocupava o cargo de agente de combate às endemias, foi nomeada para o cargo de

Coordenadora de Vigilância Sanitária Epidemiológica e Controle de Endemias e, em

que pese ter  ciência  da ilicitude em cumular  ambos os cargos,  assim se manteve,

inclusive com a percepção tanto do salário base dos agentes de combate às endemias

quanto da verba complementar dos coordenadores municipais.

O elemento subjetivo voltado à prática das condutas ímprobas

narradas é evidente,  já que,  ocupante do cargo de agente de combate às endemias

desde o ano de 2009, é exigível que tenha ciência das limitações estipuladas pela Lei

nº  11.350/2006  aos  ocupantes  do  cargo  sobredito,  como  a  impossibilidade  de

cumulação  de  cargos  e  de  remunerações,  pois  não  desempenhava  nenhuma  das

funções voltadas ao combate das endemias.

Todavia, manteve-se em sua conduta omissiva e ilícita e não

tomou  nenhuma  providência  de  qualquer  natureza  para  evitar  a  continuidade  das

irregularidades,  como  exercer  seu  direito  de  optar  por  um dos  cargos  com vistas

afastar a má-fé observada em sua conduta, conforme possibilita o §1°, do art. 187 da

Lei Complementar Municipal 25/97, ou até mesmo comunicar os outros requeridos de

sua situação, o que revela o egoísmo de seus atos na busca pela ascensão financeira

em detrimento do interesse público.

Por  isso,  também  praticou  atos  de  improbidade  que

importaram em enriquecimento ilícito, conforme art. 9°, inciso XI, que causaram lesão
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ao erário, nos termos do art. 10, caput, inciso I, e que atentaram contra princípios da

administração  pública,  previstos  no  art.  11°,  caput,  e  inciso  I,  todos  da  Lei  de

Improbidade Administrativa, exigindo-se sua condenação nas penas no art. 12, Inciso I

ou, subsidiariamente, incisos II e III, do diploma citado.

 4. DOS DANOS MORAIS COLETIVOS

O respeito, por parte da Administração, aos princípios da

legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência  encontra-se

contemplado  na  redação  do  artigo  37,  caput,  da  Constituição  da  República.

Longe  de  ser  apenas  comandos  dirigidos  ao  administrador,  os  princípios

mencionados  também  são  direitos  fundamentais  dos  cidadãos,  visto  que  a

todos deve ser garantida administração pública proba e íntegra.

O  direito  ao  respeito  dos  princípios  positivados  no  art.

37,  caput,  da  Constituição  Cidadã  é  de  natureza  imaterial  e  transindividual,

visto que não pertence apenas a uma pessoa ou uma coletividade de pessoas;

pertence, sim, a todos os brasileiros.

 Por  outro  lado,  a  probidade  administrativa  é  direito

difuso  por  excelência,  que  se  compõe  de  diversos  elementos  corpóreos  e

incorpóreos, que merecem tutela particularmente no regime da reparação civil.

Essa premissa expressa que  qualquer  espécie  de dano ou mesmo as  sequelas

decorrentes  da  violação  aos  princípios  da  Administração,  causam  danos

extrapatrimoniais  a  toda  a  sociedade,  devendo  a  sua  reparação  ser  completa

tanto quanto possível para compensar essa situação.

O  quadro  verificado  nos  autos,  consistente  no

desrespeito de vários princípios basilares da Administração Pública por parte

dos demandados, implica dano moral difuso, também denominado como “dano

social”  ou  “dano  moral  coletivo”,  como  decorrência  do  direito  correlato  à

probidade  administrativa.  Essa  modalidade  de  dano  moral  de  compleição

difusa,  conquanto  fluído,  não  se  confunde  com  o  dano  moral  suscetível  de

aferição subjetiva, cuja expressão mais comum é o direito à personalidade.
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Observe-se  que  a  legislação  infraconstitucional  cuidou

de  contemplar  a  possibilidade  de  responsabilização  de  agentes  ímprobos

causadores de danos morais difusos.

Nesse sentido a Lei da Ação Civil Pública (LACP – Lei

nº 7.347/85) expressamente prevê a possibilidade de ação de responsabilidade

por danos morais causados, dentre outros, ao patrimônio público e social ou a

qualquer outro interesse difuso ou coletivo (art. 1º, IV e VIII).

A respeito deste ponto, vale destacar as recentes decisões

do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  que  acolheram  o  dano  moral  coletivo.  No

primeiro  julgado,  colhe-se  do  voto  do  Ministro  Luiz  Fux  elucidativas

ponderações:

Com efeito, originariamente, o objeto da lei que disciplina a Ação
Civil Pública versava, apenas, os danos causados ao meio ambiente,
consumidor  e  aos  bens  e  direitos  de  valor  artístico,  estético,
histórico,  turístico  e  paisagístico.  Contudo,  a  legislação  sofreu
significativas mudanças, no sentido de ampliar o objeto da ação sub
examine, para abranger a responsabilidade do infrator pelos danos
morais causados a quaisquer dos valores e direitos transindividuais
amparados pela referida legislação. (…)
O  dano  moral  ambiental  caracterizar-se-á  quando,  além  dessa
repercussão  física  no  patrimônio  ambiental,  sucede  ofensa  ao
sentimento  difuso  ou  coletivo  –  v.g.:  o  dano  causado  a  uma
paisagem  causa  impacto  no  sentimento  da  comunidade  de
determinada região, quer como v.g; a supressão de certas árvores na
zona urbana ou localizadas na mata próxima ao perímetro urbano”16.
- destaquei

Importante,  outrossim,  trazer  a  colação  o  voto  da

Ministra  Nancy  Andrighi,  noutro  julgado  que  pode  ser  considerado  um

leading  case  em  matéria  do  dano  moral  coletivo,  porquanto  desvinculou  a

configuração do dano à afetação da esfera subjetiva das pessoas:

“O  dano  moral  extrapatrimonial  deve  ser  averiguado  de
acordo com as características próprias aos interesses difusos
e  coletivos,  distanciando-se  quanto  aos  caracteres  próprios
das  pessoas  físicas  que  compõem  determinada  coletividade
ou  grupo  determinado  ou  indeterminado  de  pessoas,  sem
olvidar  que é  a  confluência  dos valores  individuais  que dão
singularidade ao valor coletivo”17.

16 REsp 598.281⁄MG, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p. Acordão Min. Teori Albino Zavascki, DJ 01.06.2006.
17 REsp 1.057.274/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 01.12.09

Rua São Pedro, 336, Bairro Cavalhada I, 78.200-000 – Fone: (65) 3222-3205 – Fax (65) 3222-3204
p  rmt-caceres@mpf.mp.br

I:\gab3\minutas\ACP\IC 107-2016-75 - Inicial - AIA - Agentes de Combate às Endemias.odt

                                                  -61-

mailto:prmt-caceres@mpf.mp.br
mailto:prmt-caceres@mpf.mp.br


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

Assim, sendo constatada a prática de atos violadores da

probidade  administrativa,  direito  difuso  de  todos  os  cidadãos,  deverá  ser

imposto  ao agente ímprobo o inarredável  dever  de indenizar  os  danos extras

patrimoniais (difusos) causados à sociedade, tal como previsto  nos  incisos IV

e VIII do art. 1º da Lei nº 7.347/85.

Em  outras  palavras,  o  dano  moral  social,  como  dano

coletivo/difuso,  consiste,  em  linhas  gerais,  no  sentimento  de  frustração  da

sociedade decorrente da violação a bem ou interesse de toda a nação por parte

de apenas algumas pessoas de má índole. Os danos sociais afetam o país como

um todo, e sua repercussão vai até mesmo além das fronteiras nacionais, visto

que,  quando mais castigado o país,  pior é sua imagem perante a comunidade

internacional.

Não  só  os  jurisdicionados  da  Subseção  Judiciária  de

Cáceres/MT  são  prejudicados  com  os  danos  sociais  ventilados  nessa  ação:

toda  a  nação  sofre  quando  princípios  da  administração  pública  (englobando

todas as esferas) são violados.

Por isso, em se tratando de danos morais relacionados à

tutela  da  probidade  administrativa,  direito  de  natureza  difusa  e  titularidade

indeterminada,  é  incabível  exigir-se  a  individualização  do  sofrimento  de

qualquer pessoa in concreto. No caso, os danos são in re ipsa causados a toda

sociedade brasileira.

De  fato,  a  violação  do  direito  independe  de  sua

titularidade,  seja  de  um único  indivíduo,  de  muitos  ou  de  todos,  também  o

dano independendo de prova, pois que este é presumido.

Assim,  inexorável  o  reconhecimento da indenização por

danos  morais  difusos  decorrentes  da  prática  de  ato  de  improbidade

administrativa que importou em enriquecimento ilícito e a consequente ofensa

aos  princípios  da Administração Pública,  não sendo cogitável  a  ideia  de  que
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inexistiria  reparação para  pessoas  indeterminadas,  pois  nesse  ponto  a  Lei  n°

7.347/85 foi profícua ao engendrar um Fundo de Defesa dos Direitos Difusos

(art. 13), cujo conteúdo reverte-se em benefício de todos.

A noção da  necessária  reparação moral  decorre  também

da complexidade do fundamento/finalidade da indenização.

Acerca do tema, precisas são as lições de Carlos Alberto

Bittar, que esclarece “Sobre a possibilidade da coletividade ser vítima de dano

moral”18:

Mas o Direito vem passando por profundas transformações,
que podem ser  sintetizadas  pela  palavra  "socialização".
Efetivamente, o Direito como um todo - e o Direito Civil não
tem sido uma exceção - está  sofrendo, ao longo do presente
século,  profundas  e  paulatinas mudanças, sob  o  impacto  da
evolução da tecnologia em geral  e  das  alterações constantes
havidas no tecido social. Todas essas mutações têm direção
e sentido certos: conduzem o Direito  ao  primado  claro  e
insofismável  do  coletivo  sobre  o  individual.  Como  não
poderia  deixar  de  ser,  os  reflexos desse  panorama  de
mudança  estão  fazendo-  se  sentir  na  teoria  do  dano  moral,
dando origem à novel figura do dano moral  coletivo,  objeto
específico do presente estudo. Ora, se o indivíduo pode ser
vítima de dano moral, por que a coletividade  não poderia
sê-lo? Consiste o  dano  moral  coletivo  na  injusta  lesão  da
esfera moral de uma dada comunidade,  ou seja, na violação
antijurídica de um determinado círculo de  valores
coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se
fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de
uma certa comunidade  (maior  ou  menor),  idealmente
considerado,  foi  agredido de  maneira  absolutamente
injustificável  do ponto de vista jurídico. Tal como se dá
na seara do dano moral  individual,  aqui também não há que
se  cogitar  de  prova  da culpa,  devendo-se  responsabilizar  o
agente  pelo  simples  fato  da  violação  (damnum in re ipsa).
Ocorrido  o dano moral coletivo, que tem um  caráter
extrapatrimonial por definição, surge automaticamente uma
relação jurídica  obrigacional  que  pode  ser  assim
destrinchada: a) sujeito  ativo: a  coletividade  lesada
(detentora do direito  à reparação);  b)  sujeito  passivo: o
causador do  dano  (pessoa  física, ou  jurídica, ou  então
coletividade outra, que tem o dever de reparação); c) objeto:
a reparação –  que  pode ser tanto pecuniária quanto  não-
pecuniária. Para a perfeita compreensão da matéria, podem
ser citados  dois exemplos bem claros  de dano moral
coletivo: a) o dano ambiental, que  não consiste apenas e
tão-somente na lesão ao equilíbrio ecológico, afetando

18 Disponível em http://www.conjur.com.br/2004-fev-25/coletividade_tambem_vitima_dano_moral. Acesso em 13.02.2017.
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igualmente outros valores precípuos da coletividade a ele
ligados, ou seja, a qualidade de vida e a saúde; b) a violação
a honra de determinada comunidade (a negra, a judaica, etc.)
através de publicidade abusiva.

No  caso  específico  dos  autos,  as  graves  violações  aos

princípios basilares da administração pública atingiram toda a população cacerense

que teve sua administração maculada, bem como o Estado brasileiro em geral, que viu

um de seus entes federativos gravemente atingido pelas condutas dos corréus.

O sofrimento experimentado pela comunidade cacerense não

pode ser restrito a somente uma parcela ou à determinada classe, pois a deficiência

constatada no serviço de vigilância epidemiológica atinge toda a população, rural e

urbana,  uma vez que se trata  de uma prestação diretamente relacionada ao direito

básico à saúde (art. 196, da Constituição Federal).

Nesse  ângulo,  levando-se  em  conta  as  peculiaridades  do

Município de Cáceres/MT, o serviço de vigilância epidemiológica adquire ainda mais

importância na medida em que o referido município se encontra inserido em região

atingida por uma longa estação chuvosa, o que propicia a proliferação dos agentes

causadores das doenças endêmicas.

Portanto, é patente que os habitantes locais foram expostos a

riscos incalculáveis, uma vez que as doenças endêmicas podem causar desde pequenos

inconvenientes  até  graves  problemas,  como  a  microcefalia  e  outras  anomalias

congênitas em bebês e a morte.

Pelo que, não restam dúvidas que os atos ímprobos praticados

pelos demandados  Francis Maris Cruz e  Roger Alessandro Rodrigues Pereira e

Evanilda Costa do Nascimento Felix acarretaram em graves prejuízos à população

cacerense, expondo-os a diversos riscos relacionados à saúde.

Acerca do cabimento do dano moral coletivo em matéria

de improbidade administrativa, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo

pela sua plena possibilidade. Confira-se:
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ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
DANO  AO  ERÁRIO.  MULTA  CIVIL.  DANO  MORAL.
POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO.
1.  Afastada  a  multa  civil  com  fundamento  no  princípio  da
proporcionalidade, não cabe se alegar violação do artigo 12,
II,  da LIA por deficiência de fundamentação, sem que a tese
tenha sido anteriormente suscitada. Ocorrência do óbice das
Súmulas 7 e 211/STJ.
2.  "A  norma  constante  do  art.  23  da  Lei  nº  8.429
regulamentou  especificamente  a  primeira  parte  do  §  5º  do
art.  37  da  Constituição  Federal.  À  segunda  parte,  que  diz
respeito  às  ações  de ressarcimento ao erário,  por  carecer  de
regulamentação,  aplica-se  a  prescrição  vintenária
preceituada  no  Código  Civil  (art.  177  do  CC  de  1916)"  –
REsp 601.961/MG, Rel.  Min. João Otávio de Noronha,  DJU
de 21.08.07.
3.  Não  há  vedação  legal  ao  entendimento  de  que  cabem
danos  morais  em  ações  que  discutam  improbidade
administrativa  seja  pela  frustração  trazida  pelo  ato  ímprobo
na  comunidade,  seja  pelo  desprestígio  efetivo  causado  à
entidade pública que dificulte a ação estatal.
4. A aferição de tal dano deve ser feita no caso concreto com
base em análise detida das provas dos autos que comprovem
efetivo  dano  à  coletividade,  os  quais  ultrapassam  a  mera
insatisfação com a atividade administrativa.
5. Superado o tema da prescrição, devem os autos retornar à
origem para  julgamento  do  mérito  da  apelação  referente  ao
recorrido  Selmi  José  Rodrigues  e  quanto  à  ocorrência  e
mensuração  de  eventual  dano  moral  causado  por  ato  de
improbidade administrativa.
6.  Recurso  especial  conhecido  em  parte  e  provido  também
em parte.
(REsp  960.926/MG,  Rel.  Ministro  Castro  Meira,  Segunda
Turma, j. em 18/03/2008, DJe 01/04/2008)

O  TRF1,  por  sua  vez,  caminha  na  mesma  linha  de

raciocínio:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  AUSÊNCIA  DE
PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.  EX-PRESIDENTE  DA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
-  APAE.  REPOSIÇÃO  AO  ERÁRIO.  DANOS  MORAIS.
INCABÍVEIS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1.  É  possível  a  condenação  em  danos  morais  coletivos  em
ação  de  responsabilidade  por  atos  de  improbidade
administrativa,  desde  que  o  ato  ímprobo  cause  evidente  e
significativa  repercussão  no  meio  social,  não  sendo
suficientes  meras  presunções  ou  mesmo  a  simples
insatisfação  da  coletividade  com a  atividade  administrativa.
Precedentes do STJ e desta Corte.
2.  Embora  a  situação  apontada  na  inicial  seja  lamentável,
nos autos não restou evidenciado que a ausência de prestação
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de contas por parte da ex-presidente da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Conceição do Araguaia/PA, ora
apelada,  acarretou  piora  no  serviço  de  atendimento  às
crianças  e  adolescentes  excepcionais,  muito  menos  que  tal
fato  tenha  abalado  a  credibilidade  do  serviço  público
prestado ao referido órgão a ensejar a pretendida reparação.
3.  Apelação  não  provida.  (AC  0000067-
53.2008.4.01.3901/PA, Rel. Desembargadora Federal Monica
Sifuentes, Terceira Turma, e-DJF1 29/11/2013)

Por outro lado, a  reparação do dano deve ser em valor

condizente com os prejuízos suportados pela sociedade e pelo Estado, que no

caso teve abalada  a  ordem  tributária,  econômica  e  financeira,  bem  como

violada a imagem do Poder Judiciário.

Assim,  no  tocante  ao  quantum para  o  ressarcimento  do

dano  moral  social,  a  ser  revertido  para  o  Fundo  de  Defesa  dos  Direitos

Difusos (fluid recovery)  de que trata  o  art.  13 da Lei  da Ação Civil  Pública,

regulamentado pelo Decreto nº 1.306/94, o Ministério Público Federal requer

a condenação dos  demandados ao pagamento de  R$1.000.000,00 (um milhão

de reais)  , levando em consideração a dimensão dos danos experimentados pela

coletividade em decorrência dos ato ímprobos narrados nesta peça.

6. DA INDISPONIBILIDADE DE BENS

A Constituição da República, em seu art. 37, § 4º, dispõe que

"os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos,

a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário".

Ao assim dispor, a Constituição Federal fixou parâmetros para

o  legislador  ordinário  traçar  regras  visando  à  efetiva  reparação  dos  atos  de

enriquecimento ilícito e/ou danosos ao erário.

Dessa  forma,  busca-se não apenas  punir  o  agente  ímprobo,

mas, sobretudo, e de modo efetivo, reparar o dano ao patrimônio público.

Com  essa  finalidade,  a  Lei  nº  8.429/92,  em  perfeita

consonância  com  a  efetividade  do  processo,  prevê  a  possibilidade  de  adoção  de

medida cautelar de indisponibilidade de bens como forma de assegurar a eficácia de
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eventual decisão favorável à pretensão autoral. Veja-se a dicção de seu art. 7º:

Art.  7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio
público  ou  ensejar  enriquecimento  ilícito,  caberá  a  autoridade
administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério
Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste
artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do
dano,  ou  sobre  o  acréscimo  patrimonial  resultante  do
enriquecimento ilícito.”

Infere-se  do  dispositivo,  pois,  que  a  cautelar  de

indisponibilidade de bens, preparatória ou incidental, tem cabimento na hipótese de

ato  de  improbidade  que  acarrete  lesão  ao  patrimônio  público  ou  enriquecimento

ilícito.

No caso em tela, a decretação de indisponibilidade de bens dos

requeridos  é  imprescindível,  uma  vez  que  há  a  possibilidade  de  que,  com  o

conhecimento  do  processo,  promovam  eles  a  alienação  de  seus  respectivos

patrimônios, tornando ineficaz futura condenação à reparação dos danos causados ao

erário.

A aparência  do  bom direito  (fumus  boni  iuris)  encontra-se

consubstanciada na ampla documentação que acompanha a petição inicial, produzida

em procedimento  próprio  do  Ministério  Público  Federal e  que  demonstram,  de

forma cabal, as ilicitudes perpetradas pelos requeridos, que culminaram com lesão ao

erário  da  União  Federal,  bem  como  no  enriquecimento  ilícito  da  correquerida

Evanilda Costa do Nascimento Felix.

Por sua vez,  o  periculum in mora  evidencia-se pelo fato de

que,  desfazendo-se  os  demandados  de  seus  bens,  nenhuma  garantia  restará  como

segurança  do  resultado  da  ação  de  improbidade,  tornando-se  ineficaz  a  futura

prestação jurisdicional.

Em  outras  palavras,  o  perigo  da  demora  manifesta-se  pela

grande possibilidade de ocorrer, com o objetivo de frustrar uma futura condenação, a

alienação dos bens cuja indisponibilidade pretende-se seja decretada.
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Cumpre  esclarecer  que  prevalece  hoje  em dia,  tanto  na

jurisprudência quanto na doutrina, o entendimento de que, na medida cautelar

de  indisponibilidade  de  bens  estatuída  pela  Lei  nº  8.429/92,  o  requisito  do

periculum in mora é presumido por lei,  porque implícito no comando do art.

7º do diploma legal em comento, sendo dispensável a apresentação de provas

de que a parte ré esteja dilapidando o seu patrimônio ou de que tenha intenção

de  fazê-lo,  a  fim de  livrar-se  do  dever  de  ressarcir  os  cofres  público  ou  de

perder os bens/valores ilicitamente adquiridos.

Nesse  contexto,  vale  registrar  a  advertência  de  Emerson

Garcia e Rogério Pacheco Alves19,  no sentido de que “exigir a prova, mesmo que

indiciária,  da  intenção  do  agente  de  furtar-se  à  efetividade  da  condenação

representaria,  do  ponto  de  vista  prático,  o  irremediável  esvaziamento  da

indisponibilidade perseguida em nível constitucional e legal.”

No mesmo sentido, Fábio Medina Osório20, ao comentar sobre

o sequestro de bens, entende que:

“(...) não se mostra crível aguardar que o agente público comece a
dilapidar seu patrimônio para, só então, promover o ajuizamento de
medida  cautelar  autônoma  de  seqüestro  dos  bens.  Tal  exigência
traduziria concreta perspectiva de impunidade e de esvaziamento do
sentido rigoroso da legislação. O periculum in mora emerge, via de
regra,  dos  próprios  termos da  inicial,  da  gravidade  dos fatos,  do
montante, em tese, dos prejuízos causados ao erário”.

E continua o citado autor:

“Esperar a dilapidação patrimonial, quando se tratar de improbidade
administrativa,  com  todo  respeito  às  posições  contrárias,  é
equivalente a autorizar tal ato, na medida em que o ajuizamento de
ação  de  sequestro  assumiria  dimensão  de  ‘justiça  tardia’,  o  que
poderia se equiparar a denegação de justiça.”

Esse  posicionamento  já  se  consolidou  em  nossa

jurisprudência.  É  pacífico  no  Superior  Tribunal  de  Justiça  que,  para  o

deferimento  da  medida  de  indisponibilidade  de  bens,  basta  a  demonstração,

em  tese,  do  dano  ao  erário  e/ou  enriquecimento  ilícito  do  agente,  não  se
19 GARCIA,  Emerson e  ALVES,  Rogério  Pacheco.  Improbidade administrativa.  4ª  ed.,  Rio  de

Janeiro: Lumen Juris, p. 751.
20 OSÓRIO,  Fábio  Medina.  Improbidade administrativa.  2ª  ed.,  Porto  Alegre:  Síntese,  1998,  p.

240/241.
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fazendo necessário comprovar o periculum in mora em concreto, pois que para

tanto é suficiente comprovar o fumus boni iuris, consistente na prática de atos

de improbidade administrativa. Em suma, o periculum in mora é presumido.

Confira-se o precedente da Primeira Seção do STJ:

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  MEDIDA
CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º
DA  LEI  Nº  8.429/92.  TUTELA  DE  EVIDÊNCIA.
COGNIÇÃO  SUMÁRIA.  PERICULUM  IN  MORA.
EXCEPCIONAL  PRESUNÇÃO.  FUNDAMENTAÇÃO
NECESSÁRIA.  FUMUS BONI  IURIS.  NECESSIDADE  DE
COMPROVAÇÃO.  CONSTRIÇÃO  PATRIMONIAL
PROPORCIONAL  À  LESÃO  E  AO  ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO  RESPECTIVO.  BENS  IMPENHORÁVEIS.
EXCLUSÃO.
1.  Trata-se  de  recurso  especial  em  que  se  discute  a
possibilidade  de  se  decretar  a  indisponibilidade  de  bens  na
Ação  Civil  Pública  por  ato  de  improbidade  administrativa,
nos  termos  do  art.  7º  da  Lei  8.429/92,  sem a  demonstração
do risco de dano (periculum in mora),  ou seja,  do perigo de
dilapidação do patrimônio de bens do acionado. 2. Na busca
da garantia da reparação total do dano, a Lei nº 8.429/92 traz
em  seu  bojo  medidas  cautelares  para  a  garantia  da
efetividade  da  execução,  que,  como  sabemos,  não  são
exaustivas. Dentre elas, a indisponibilidade de bens, prevista
no art. 7º do referido diploma legal.3. As medidas cautelares,
em  regra,  como  tutelas  emergenciais,  exigem,  para  a  sua
concessão,  o  cumprimento  de  dois  requisitos:  o  fumus  boni
juris   (plausibilidade  do  direito  alegado)  e  o  periculum  in
mora  (fundado  receio  de  que  a  outra  parte,  antes  do
julgamento  da  lide,  cause  ao  seu  direito  lesão  grave  ou  de
difícil  reparação).  4.  No  caso  da  medida  cautelar  de
indisponibilidade,  prevista  no  art.  7º  da  LIA,  não  se
vislumbra  uma  típica  tutela  de  urgência,  como  descrito
acima,  mas  sim  uma  tutela  de  evidência,  uma  vez  que  o
periculum  in  mora  não  é  oriundo  da  intenção  do  agente
dilapidar seu patrimônio e,  sim, da gravidade dos fatos e do
montante do prejuízo causado ao erário,  o que atinge toda a
coletividade.  O  próprio  legislador  dispensa  a  demonstração
do  perigo  de  dano,  em  vista  da  redação  imperativa  da
Constituição  Federal  (art.  37,  §4º)  e  da  própria  Lei  de
Improbidade  (art.  7º).  5.  A  referida  medida  cautelar
constritiva  de  bens,  por  ser  uma  tutela  sumária  fundada  em
evidência,  não  possui  caráter  sancionador  nem  antecipa  a
culpabilidade  do  agente,  até  mesmo  em  razão  da  perene
reversibilidade  do  provimento  judicial  que  a  deferir.  6.
Verifica-se  no  comando  do  art.  7º  da  Lei  8.429/1992  que  a
indisponibilidade  dos  bens  é  cabível  quando  o  julgador
entender  presentes  fortes  indícios  de  responsabilidade  na
prática  de  ato  de  improbidade  que  cause  dano  ao  Erário,
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estando  o  periculum  in  mora  implícito  no  referido
dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º,
da  Constituição,  segundo  a  qual  "os  atos  de  improbidade
administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos,
a  perda da  função  pública,  a  indisponibilidade  dos bens e  o
ressarcimento  ao  erário,  na  forma  e  gradação  previstas  em
lei,  sem prejuízo  da  ação  penal  cabível".  7.  O periculum in
mora,  em  verdade,  milita  em  favor  da  sociedade,
representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens,
porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento
segundo  o  qual,  em  casos  de  indisponibilidade  patrimonial
por  imputação  de  conduta  ímproba  lesiva  ao  erário,  esse
requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei
n.  8.429/92.  Precedentes:  (REsp  1315092/RJ,  Rel.  Ministro
NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,  Rel.  p/  Acórdão
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA,
julgado  em  05/06/2012,  DJe  14/06/2012;  AgRg  no  AREsp
133.243/MT,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,  SEGUNDA
TURMA,  julgado  em  15/05/2012,  DJe  24/05/2012;  MC
9.675/RS,  Rel.  Ministro  MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  28/06/2011,  DJe
03/08/2011;  EDcl  no  REsp  1211986/MT,  Rel.  Ministro
HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
24/05/2011,  DJe  09/06/2011.  8.  A  Lei  de  Improbidade
Administrativa,  diante  dos velozes  tráfegos,  ocultamento ou
dilapidação  patrimoniais,  possibilitados  por  instrumentos
tecnológicos  de  comunicação  de  dados  que  tornaria
irreversível  o  ressarcimento  ao  erário  e  devolução  do
produto  do  enriquecimento  ilícito  por  prática  de  ato
ímprobo,  buscou  dar  efetividade  à  norma  afastando  o
requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do
CPC),  este,  intrínseco  a  toda  medida  cautelar  sumária
(art.789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido
à  preambular  garantia  de  recuperação  do  patrimônio  do
público,  da  coletividade,  bem  assim  do  acréscimo
patrimonial  ilegalmente  auferido.  9.  A  decretação  da
indisponibilidade  de  bens,  apesar  da  excepcionalidade  legal
expressa  da  desnecessidade  da  demonstração  do  risco  de
dilapidação  do  patrimônio,  não  é  uma  medida  de  adoção
automática,  devendo  ser  adequadamente  fundamentada  pelo
magistrado,  sob  pena  de  nulidade  (art.  93,  IX,  da
Constituição  Federal),  sobretudo por  se  tratar  de  constrição
patrimonial.  10.  Oportuno  notar  que  é  pacífico  nesta  Corte
Superior entendimento segundo o qual a indisponibilidade de
bens  deve  recair  sobre  o  patrimônio  dos  réus  em  ação  de
improbidade  administrativa  de  modo  suficiente  a  garantir  o
integral  ressarcimento  de  eventual  prejuízo  ao  erário,
levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa
civil  como sanção autônoma.  11.  Deixe-se claro,  entretanto,
que  ao  juiz  responsável  pela  condução  do  processo  cabe
guardar  atenção,  entre  outros,  aos  preceitos  legais  que
resguardam  certas  espécies  patrimoniais  contra  a
indisponibilidade,  mediante  atuação  processual  dos
interessados  –  a  quem  caberá,  p.  ex.,  fazer  prova  que
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determinadas  quantias  estão  destinadas  a  seu  mínimo
existencial.  12.  A  constrição  patrimonial  deve  alcançar  o
valor  da  totalidade  da  lesão  ao  erário,  bem  como  sua
repercussão  no  enriquecimento  ilícito  do  agente,  decorrente
do  ato  de  improbidade  que  se  imputa,  excluídos  os  bens
impenhoráveis  assim  definidos  por  lei,  salvo  quando  estes
tenham  sido,  comprovadamente,  adquiridos  também  com
produto da empreitada ímproba, resguardado,  como já dito ,
o  essencial  para  sua  subsistência.  13.  Na  espécie,  o
Ministério Público Federal quantifica inicialmente o prejuízo
total  ao  erário  na  esfera  de,  aproximadamente,  R$
15.000.000,00  (quinze  milhões  de  reais),  sendo  o  ora
recorrente  responsabilizado  solidariamente  aos  demais
agentes  no  valor  de  R$  5.250.000,00  (cinco  milhões  e
duzentos e cinquenta mil reais). Esta é, portanto, a quantia a
ser  levada  em conta  na  decretação  de  indisponibilidade  dos
bens,  não  esquecendo  o  valor  do  pedido  de  condenação  em
multa  civil,  se  houver  (vedação  ao  excesso  de  cautela).  14.
Assim,  como  a  medida  cautelar  de  indisponibilidade  de
bens,  prevista  na  LIA,  trata  de  uma tutela  de  evidência,
basta  a  comprovação  da  verossimilhança  das  alegações,
pois, como visto, pela própria natureza do bem protegido,
o  legislador dispensou  o  requisito  do  perigo  da  demora.
No  presente  caso,  o  Tribunal  a  quo  concluiu  pela
existência  do  fumus  boni  iuris,  uma  vez  que  o  acervo
probatório  que  instruiu  a  petição  inicial  demonstrou
fortes  indícios  da  ilicitude  das  licitações,  que  foram
supostamente  realizadas  de  forma  fraudulenta.  Ora,
estando  presente  o  fumus  boni  juris,  como  constatado
pela Corte de origem, e sendo dispensada a demonstração
do  risco  de  dano  (periculum  in  mora),  que  é  presumido
pela norma, em razão da gravidade do ato e a necessidade
de  garantir  o  ressarcimento  do  patrimônio  público,
conclui-se  pela  legalidade  da  decretação  da
indisponibilidade  dos  bens.  15.  Recurso  especial  não
provido.  (REsp  1319515/ES,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO
NUNES  MAIA FILHO,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro  MAURO
CAMPBELL  MARQUES,  PRIMEIRA SEÇÃO,  julgado  em
22/08/2012, DJe 21/09/2012) – grifos nossos

Em  recentes  julgados,  a  colenda  corte  continua

reafirmando seu entendimento, conforme arestos a seguir transcritos:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO
INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL.  ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO  Nº  3/STJ.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DE FUMUS
BONI  IURIS.  PERICULUM  IN  MORA  PRESUMIDO.
LIMITES  DA  CONSTRIÇÃO.  ESTIMATIVA  DE  DANOS
APRESENTADA  NA  PETIÇÃO  INICIAL.  AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
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1. Não há falar  na incidência da Súmula 182/STJ, tendo em
vista  que,  nas  razões  do  agravo  em  recurso  especial
interposto  pela  parte  ora  Agravada,  houve  impugnação  do
fundamento utilizado pela decisão que negou seguimento  ao
agravo  em  recurso  especial,  qual  seja,  a  incidência  da
Súmula  7/STJ  2.  O cerne  da  controvérsia  é  o  cabimento  da
medida  de  indisponibilidade  de  bens  no  caso  em  concreto,
tendo em vista a presença de fortes indícios de prática de ato
de improbidade administrativa subsumível à Lei nº 8.429/92.
3. Esse Sodalício tem entendimento firmado sob o rito dos
recursos  especiais  repetitivos  de  que  a  indisponibilidade
dos bens é cabível  quando o julgador entender presentes
fortes  indícios  de  responsabilidade  na  prática  de  ato  de
improbidade  que  cause  dano  ao  Erário,  sendo  o
periculum in mora presumido à  demanda.  4.  No caso  em
concreto,  o  acórdão  recorrido  expressamente  consignou  a
presença  de  fortes  indícios  de  conduta  de  improbidade
administrativa.  O  indeferimento  da  medida  constritiva  pelo
Tribunal  Regional  Federal  a  quo  foi  fundamentado  na
impossibilidade  de  quantificação  do  dano  naquela  hipótese.
5.  Tal  fundamento  não  pode  servir  de  justificativa  para  o
indeferimento  da  medida  constritiva.  Isso  porque  foi
apresentada  estimativa  de  dano na  petição  inicial,  que  pode
ser  utilizado  como  parâmetro  para  definir  a  extensão  da
medida  constritiva.  Eventuais  excessos  no  deferimento  da
medida  por  ser  objeto  de  alegação  a  posteriori,  pelos
Requeridos.  Precedentes:  REsp  1161631/SE,  Rel.  Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em
10/08/2010,  DJe  24/08/2010;  REsp  1313093/MG,  Rel.
Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,
julgado em 27/08/2013, DJe 18/09/2013. 6. Agravo interno a
que se  nega  provimento.  (STJ,  AgInt  no  REsp 1567584/DF,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado  em 16/02/2017,  DJe  23/02/2017)  –  grifos
nossos

IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  DECRETAÇÃO
LIMINAR  DE  INDISPONIBILIDADE  PATRIMONIAL.
DEMONSTRAÇÃO  DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO
ÍMPROBO.  REEXAME  DO  CONJUNTO  FÁTICO-
PROBATÓRIO.  SÚMULA 7  DO  STJ.  INEXISTÊNCIA DE
DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL.  PARÂMETRO  PARA
FIXAÇÃO DO LIMITE DA INDISPONIBILIDADE. LESÃO
AO  ERÁRIO  PÚBLICO,  ACRESCIDO  DO  VALOR  DA
MULTA  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL  PARCIALMENTE
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.  Na  origem,  cuida-se  de  Ação  Civil  Pública  por  supostos
atos  de  improbidade  administrativa,  em  que  foi  concedida,
pelo  Juízo  de  primeiro  grau,  liminar  para  determinar  a
indisponibilidade  dos  bens  móveis  e  imóveis  dos  réus,
inclusive  ativos  financeiros.  2.  A  decretação  liminar  de
indisponibilidade  de  bens  em  Ação  de  Improbidade
Administrativa  depende  da  identificação  de  suficientes
indícios  da  prática  de  ato  ímprobo,  sendo  dispensada  a
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verificação  do  periculum  in  mora  (REsp  1.366.721/BA,
em  regime  de  repetitivo) .  3.  Ao  contrário  do  afirmado,  o
acórdão  recorrido,  a  partir  de  elementos  extraídos  do
inquérito policial, ingressou a fundo na análise dos  indícios
relacionados à prática de atos de improbidade administrativa
por parte do recorrente. A análise da pertinência e relevância
de  tais  indícios  implica  o  reexame  do  conjunto  fático-
probatório, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Não há
ofensa  ao  princípio  dispositivo  ou  julgamento  extra  petita
quando  o  órgão  julgador  especifica  quais  indícios  foram
considerados  em  relação  ao  recorrente,  fundamentando  a
decretação  de  indisponibilidade  de  seu  patrimônio.  5.
Dissídio  jurisprudencial  em  relação  ao  REsp  1.366.721/BA
não demonstrado, uma vez que o acórdão recorrido observou
os  fundamentos  estabelecidos  em  tal  precedente.  Ademais,
não  se  realizou  o  cotejo  analítico  entre  os  acórdãos  e
tampouco  se  demonstrou  similitude  fática  em  relação  ao
paradigma,  o  que  é  pressuposto   para   o  conhecimento  do
recurso  com  esteio  no  art.  105,  inciso  III,  alínea  "c",  da
Constituição Federal. Precedentes do STJ. 6.O entendimento
dominante  neste  Superior  Tribunal  é  que  a  constrição
patrimonial  deve  observar  o  valor  da  totalidade  da  lesão  ao
erário,  acrescido  do  montante  de  possível  multa  civil,
excluídos  os  bens  impenhoráveis.  Tal  posicionamento  se
justifica  na  medida  em  que  há  solidariedade  entre  os
responsáveis pelos atos reputados como ímprobo. 7.  Recurso
Especial   parcialmente   conhecido   e,  no  mérito,  negado
provimento.  (STJ,  REsp  1637831/SP,  Rel.  Ministro
HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
15/12/2016, DJe 19/12/2016)

Esse  entendimento,  aliás,  também  resta  firmado  no

TRF1:

ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE  DE  BENS.  FUMUS  BONI  IURIS.
PERICULUM  IN  MORA  PRESUMIDO.  MODULAÇÃO  DA
INDISPONIBILIDADE.  1.  Nas  ações  de  improbidade
administrativa, a medida cautelar de indisponibilidade de bens visa
assegurar a reparação de eventual dano aos cofres públicos, no caso
de futura condenação ao final da ação. 2. O fumus boni iuris decorre
da presença de fortes  indícios da prática de atos de improbidade
administrativa que causem enriquecimento ilícito ou dano ao erário.
Em  ações  dessa  natureza,  o  perigo  da  demora  é  presumido,
porque  implícito  no  próprio  comando  do  art.  7º  da  Lei
8.7429/1992, em atendimento à determinação contida no art. 37,
§  4º,  da  Constituição  Federal. […]  (TRF-1  -  AG:
755776720104010000  DF  0075577-67.2010.4.01.0000,  Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO  MENEZES,  Data  de
Julgamento: 09/09/2013, QUARTA TURMA, Data de Publicação:
e-DJF1 p.466 de 02/10/2013) - destaques nossos.

Como  dantes  foi  exposto,  os  elementos  até  aqui
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angariados durante a instrução do procedimento em referência possibilitaram

uma estimativa  inicial  da  lesão  ao  erário  causada  pelos  atos  de  improbidade

administrativa  oriundos  dos  dois  fatos  narrados  no  decorrer  dessa  petição

inicial.

Em  razão  dos  fatos  descritos  no  tópico  “3.1”,  que  são

referentes  ao  desvio  de  função  de  07  (sete)  agentes  de  combate  às  endemias  por

determinação dos requeridos  Francis Maris Cruz e  Roger Alessandro Rodrigues

Pereira,  estimou-se, considerando a quantidade de agentes mantidos em desvio de

função  multiplicada  pelo  valor  que  recebiam  a  título  de  Assistência  Financeira

Complementar,  ou  seja,  R$  963,30  (novecentos  e  sessenta  e  três  reais  e  trinta

centavos), que o dano ao erário mensal seria de  R$ 6.743,10 (seis mil setecentos e

quarenta e três reais e dez centavos).

Após, corrigiu-se o valor mensal, através da taxa SELIC, entre

os meses de janeiro de 2016 a março de 2018, chegando-se ao montante de R$ R$

203.022,067 (duzentos e três mil e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos), que

correspondente ao prejuízo ao erário inicialmente estimado.

Já a multa civil, calculada em duas vezes o total do dano ao

erário atualizado pelo  IPCA-E/IBGE,  importa  em um montante de R$ 335.212,18

(trezentos e trinta e cinco mil duzentos e doze reais e dezoito centavos).

Assim,  quanto  aos  fatos  descritos  no  tópico  “3.1”,  a

indisponibilidade de bens deve recair sobre o valor de R$ 538.234,85 (quinhentos e

trinta e oito mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

No  que  concerne  aos  fatos  descritos  no  tópico  “3.3”,

considerou-se  como  dano  ao  erário  mensal  o  valor  de  R$  963,30  (novecentos  e

sessenta e três reais e trinta centavos), correspondente aos 95% pagos indevidamente à

requerida  Evanilda Costa do Nascimento Felix a título de Assistência Financeira

Complementar pela União Federal.

Depois, através da taxa SELIX, atualizou-se monetariamente o

sobredito valor  entre  os meses  de março de 2016 a março de 2018, totalizando a

quantia de R$ 26.570,88 (vinte e seis mil quinhentos e setenta reais e oitenta e oito
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centavos), correspondente ao prejuízo ao erário sumariamente aferido.

Sobre a multa  civil,  note-se que deve ser calculada em três

vezes o valor do dano ao erário agora atualizado pelo índice IPCA-E/IBGE, conforme

previsão do art. 12, inciso I, da LIA, uma vez que se verifica a ocorrência de ato de

improbidade que importou em enriquecimento ilícito, nos termos do art. 9°, caput, e

inciso XI, do aludido diploma legal.

Assim, a multa civil referente ao fato em questão consiste na

quantia de R$ 65.518,77 (sessenta e cinco mil quinhentos e dezoito reais e setenta e

sete centavos).

O  montante  global  da  indisponibilidade  de  bens  necessária

para assegurar a reparação do enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário referente ao

segundo fato se dá, então, no importe de R$ 92.089,65 (noventa e dois mil e oitenta e

nove reais e sessenta e cinco centavos).

Repise-se  que  as  quantias  acima  indigitadas  consistem  tão

somente em estimativas iniciais e sumárias dos efetivos prejuízos ao erário e valores

obtidos ilicitamente, pois descobertas com base nos poucos elementos que se tem nos

autos e servem, nesse momento inicial, para garantir a mínima reparação dos danos

causados pelos ilícitos administrativos praticados pelos requeridos através da medida

cautelar de indisponibilidade de bens.

Pelo que, presentes os pressupostos necessários ao deferimento

da medida cautelar, mister seja determinada da seguinte forma:

a) em desfavor dos requeridos FRANCIS MARIS CRUZ e

ROGER ALESSANDRO R. PEREIRA, no importe de R$

630.324,50  (seiscentos  trinta  mil  trezentos  e  vinte  e

quatro  reais  e  cinquenta  centavos) correspondente  ao

valor  prejuízo  ao  erário  estimado  em  razão  dos  fatos

descritos no tópico “3.1” devidamente atualizado pela taxa

SELIC  entre  o  período  de  janeiro  de  2016  a  março  de

2018,  mais  o montante correspondente à  multa  civil,  no
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valor de duas vezes o valor do dano ao erário atualizado

pelo  índice  IPCA-E/IBGE  entre  janeiro  de  2016  a

dezembro  de  2017,  acrescido  dos  valores  obtidos

ilicitamente em consequência dos fatos descritos no tópico

“3.3”  após  corrigidos  também pela  taxa  SELIC  entre  o

período de março de 2016 a dezembro de 2017, mais  a

quantia da multa civil, no valor de três vezes o valor do

acréscimo  patrimonial  depois  de  atualizado  pelo  índice

IPCA-E/IBGE entre o mesmo espaço de tempo citado;

b) em desfavor de EVANILDA COSTA DO NASCIMENTO

FELIX, no valor de R$ 92.089,65 (noventa e dois mil e

oitenta  e  nove  reais  e  sessenta  e  cinco  centavos),

referente  ao  valor  ilicitamente  incorporado  ao  seu

patrimônio em virtude da prática dos atos de improbidade

narrados  no  tópico  “3.3”  com  incidência  de  correção

monetária pela taxa SELIC entre o período de março de

2016 a  março de  2018,  mais  a  quantia  relativa  à  multa

civil, no valor de três vezes o acréscimo patrimonial depois

de  atualizado pelo  índice  IPCA-E/IBGE entre  março de

2016 a dezembro de 2017.

Ressalte-se: para a correção monetária dos valores relativos ao

patrimônio incompatível do demandado, constantes nas tabelas acima, utilizou-se a

Taxa SELIC, conforme orientações contidas no “Manual de Cálculos do MPF”21. 

Quanto à multa civil, sublinhe-se que o Superior Tribunal de

Justiça já  assentou o entendimento de que  a  medida de indisponibilidade de  bens

prevista  no  artigo  7º  da  Lei  nº  8.429/1992  deve  contemplar,  além  dos  valores

ilicitamente  obtidos  pelo  agente  público  e  o  prejuízo  ao  erário,  também  o  valor

relativo à sanção de multa civil.
21 Brasil. Ministério Público Federal. Manual de cálculos do MPF : combate à corrupção / Ministério

Público  Federal.  –  Brasília:  MPF,  2015.  Disponível  em:
<<http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/manual_de_calculos_online.pdf>>,  acesso  em:
05.03.2018.
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Nesse sentido, decidiu o colendo Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E  ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  INDISPONIBILIDADE  DE  BENS.
GARANTIA DE  EVENTUAL EXECUÇÃO.  LIMITES.  VALOR
DO  DANO  AO  ERÁRIO,  ACRESCIDO  DE  POSSÍVEL
IMPOSIÇÃO DE MULTA CIVIL, ESTIMADO PELO AUTOR DA
AÇÃO. CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. PODERES DE
CAUTELA  E  DE  CONDUÇÃO  DO  FEITO  PELOS
MAGISTRADOS.  OBSERVÂNCIA  DE  PRECEITOS  LEGAIS
SOBRE VEDAÇÃO À INDISPONIBILIDADE.
1. É pacífico nesta Corte Superior entendimento segundo o qual
a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos
réus em ação de improbidade administrativa de modo suficiente
a  garantir  o  integral  ressarcimento  de  eventual  prejuízo  ao
erário,  levando-se em consideração, ainda, o valor de possível
multa civil como sanção autônoma.
2. Na espécie, o Ministério Público Federal quantifica inicialmente
o prejuízo ao erário na esfera de R$ 189.455,85 (cento e oitenta e
nove mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco
centavos).  Esta  é,  portanto,  a  quantia  a  ser  levada  em conta  na
decretação de indisponibilidade dos bens, não esquecendo o valor
do pedido de condenação em multa civil,  se  houver (vedação ao
excesso de cautela).
3. Assim, aplica-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, até a liqüidação, devem permanecer bloqueados
tanto quantos bens foram bastantes para dar cabo da execução em
caso de procedência da ação.
4. Deixe-se claro, entretanto, que ao juiz responsável pela condução
do processo cabe guardar atenção, entre outros, aos preceitos legais
que  resguardam  certas  espécies  patrimoniais  contra  a
indisponibilidade, mediante atuação processual dos interessados - a
quem caberá,  p. ex.,  fazer prova que determinadas quantias estão
destinadas a seu mínimo existencial.
5. É lícita a decretação de indisponibilidade sobre ativos financeiros
do  agente  ou  de  terceiro  beneficiado  por  ato  de  improbidade.
(Precedentes:  REsp  1078640/ES,  Rel.  Ministro  LUIZ  FUX,
PRIMEIRA TURMA,  julgado  em  09/03/2010,  DJe  23/03/2010;
REsp 535.967/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA,  julgado  em  21/05/2009,  DJe  04/06/2009)  6.  Agravo
regimental  não  provido.  (STJ,  AgRg  no  AgRg  no  AREsp
100.445/BA,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 23/05/2012) –
sem negritos no original.

Assim,  o  Ministério  Público  Federal requer,  liminarmente,

seja determinada a indisponibilidade de bens móveis e imóveis, veículos e/ou ativos

pertencentes aos demandados  Francis Maris Cruz e  Roger Alessandro Rodrigues

Pereira até o limite do valor suficiente para arcar com o ressarcimento ao erário e

valores  ilicitamente  obtidos  na  quantia  de  630.324,50  (seiscentos  e  trinta  mil
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trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos).

Pugna-se, também, pela decretação da indisponibilidade, nos

mesmos termos aventados, em desfavor de Evanilda Costa do Nascimento Felix na

quantia de  R$ 92.089,65 (noventa e dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e

cinco centavos).

Para  operacionalizar  o  pedido,  requer  sejam  oficiados  os

órgãos  pertinentes  (DETRAN,  Cartório  de  Registros  de  Imóveis,  instituições

financeiras, dentre outros) a fim de que procedam ao imediato bloqueio e informem o

Juízo acerca dos valores e bens bloqueados.

7. PEDIDOS

Pelo  exposto,  requer  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO

FEDERAL:

1.  liminarmente,  seja  determinada  a  indisponibilidade

bens móveis e imóveis, veículo e /ou ativos pertencentes aos demandados:

1.1.  FRANCIS  MARIS  CRUZ e  ROGER

ALESSANDRO  R.  PEREIRA,  até  o  montante  suficiente  para  arcar  com  o

ressarcimento dos danos ao erário e dos valores ilicitamente obtidos no valor

de  630.324,50  (seiscentos  trinta  mil  trezentos  e  vinte  e  quatro  reais  e

cinquenta  centavos)        correspondente  ao  valor  prejuízo  ao  erário  até  aqui

estimado em razão dos fatos descritos no tópico “3.1” devidamente atualizado

pela taxa SELIC entre o período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017, mais

o  montante  correspondente  à  multa  civil,  no  valor  de  duas  vezes  o  valor  do

dano  ao  erário  atualizado  pelo  índice  IPCA-E/IBGE  no  mesmo  período

assinalado,  acrescido  do  prejuízo  ao  erário  estimado  em  consequência  dos

fatos descritos no tópico “3.3” após corrigidos também pela taxa SELIC entre

o  período  de  março  de  2016  a  dezembro  de  2017,  mais  a  quantia  da  multa

civil,  no  valor  de  três  vezes  o  valor  do  acréscimo  patrimonial  depois  de

atualizado pelo índice IPCA-E/IBGE entre o mesmo espaço de tempo citado  ;
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1.2.  EVANILDA  COSTA  DO  NASCIMENTO

FELIX,  até  o montante suficiente  para arcar  com o ressarcimento dos  danos

ao erário e dos valores ilicitamente obtidos no total de R$ 92.089,65 (noventa

e dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)   referente aos

valores  ilicitamente  incorporados  ao  seu  patrimônio,  que  até  aqui  foram

estimados, em virtude da prática dos atos de improbidade narrados no tópico

“3.3” com incidência de correção monetária pela taxa SELIC entre o período

de março de 2016 a dezembro de 2017, mais a quantia relativa à multa civil,

no  valor  de  três  vezes  o  acréscimo  patrimonial  depois  de  atualizado  pelo

índice IPCA-E/IBGE durante o mesmo lapso temporal  .

2.  a  autuação  da  petição  inicial,  com a  notificação  dos

requeridos para oferecem suas manifestações prévias, no prazo máximo de 15

(quinze) dias, nos termos do §7° do art. 17 da Lei 8.429/92;

3. a intimação da  UNIÃO, na pessoa de seu Procurador-

Chefe  da  Procuradoria  da  União  no  Estado  de  Mato  Grosso,  na  sede  da

referida  Procuradoria,  localizada  na  Avenida  General  Ramiro  de  Noronha

Monteiro,  n°  294,  Jardim  Cuiabá/MT,  nos  termos  do  art.  17,  §3°,  da  Lei

8.429/92 para, querendo, integrara o polo ativo da presente ação;

4. após, o recebimento da petição inicial,  determinando-

se  a  citação  dos  requeridos  para  contestarem  a  presente  ação,  sob  pena  de

confissão e revelia, vide §9° do art. 17 da Lei 8.429/92;

5.  seja,  após  o término da  instrução processual,  julgada

PROCEDENTE a presente ação para:

5.1.  a  CONDENAÇÃO  de  FRANCIS MARIS CRUZ e

ROGER  ALESSANDRO  RODRIGUES  PEREIRA ,  pelo  cometimento  dos

fatos  descritos no tópico “3.1”,  relativos  ao desvio de função dos agentes de

combate  às  endemias  e  “3.3”,  referentes  ao  acumulo  remunerado  de  cargos

pela  terceira  demandada,  nas  sanções  previstas  no  art.  12,  inciso  II,  da  Lei

Rua São Pedro, 336, Bairro Cavalhada I, 78.200-000 – Fone: (65) 3222-3205 – Fax (65) 3222-3204
p  rmt-caceres@mpf.mp.br

I:\gab3\minutas\ACP\IC 107-2016-75 - Inicial - AIA - Agentes de Combate às Endemias.odt

                                                  -79-

mailto:prmt-caceres@mpf.mp.br
mailto:prmt-caceres@mpf.mp.br


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

8.429/92,  ou,  subsidiariamente,  naquelas  previstas  no  art.  12,  inciso  III,  do

aludido diploma, no que lhes for pertinente:

5.1.1.ressarcimento  integral  do  dano,  em  valor  a  ser

apurado por ocasião da instrução probatória;

5.1.2.perda  dos  bens  ou  valores  acrescidos

ilicitamente ao patrimônio;

5.1.3.perda da função pública;

5.1.4.suspensão dos  direitos  políticos  de  cinco a  oito

anos;

5.1.5.pagamento da multa civil;

5.1.6.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.

5.2.  a  CONDENAÇÃO  de  EVANILDA  COSTA  DO

NASCIMENTO  FELIX pelo  cometimento  dos  fatos  descritos  no  tópico

“3.3”,  relativos  ao  acumulo  remunerado  de  cargos  por  ela  operado,  nas

sanções  previstas  no art.  12,  inciso I,  da Lei  8.429/92,  ou,  subsidiariamente,

naquelas previstas no art. 12, incisos II ou III, do aludido diploma, no que lhes

for pertinente:

5.2.1.ressarcimento integral do dano;

5.2.2.perda  dos  bens  ou  valores  acrescidos

ilicitamente ao patrimônio, em valor a ser apurado por

ocasião da instrução probatória;

5.2.3.perda da função pública;

5.2.4.suspensão dos  direitos  políticos  de  cinco a  oito

anos;
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5.2.5.pagamento da multa civil;

5.2.6.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.

5.3.  a  CONDENAÇÃO  de  FRANCIS  MARIS  CRUZ,

ROGER ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA e EVANILDA COSTA D

NASCIMENTO FELIX solidariamente ao pagamento de dano moral coletivo,

no valor de  R$1.000.000,00 (um milhão de reais)  ,  a ser revertido ao Fundo

de Defesa dos Direitos Difusos que trata o art. 13 da Lei 7.347/85;

6.  a  condenação   dos  requeridos  no  pagamento  das

despesas processuais;

7.  ante  a  impossibilidade  de  transação  (art.  17,  §1°  da

Lei 8.429/92), despicienda a designação de audiência de conciliação;

8.  protesta,  por  fim,  pela  produção  de  todas  as

modalidades  de  prova  admitidas  no  ordenamento  jurídico,  em  especial  os

documentos  que  instruem o  Inquérito  Civil  anexo,  a  tomada  do  depoimento

pessoal  dos  requeridos,  bem  como  a  juntada  de  outros  elementos  que  se

revelarem úteis  ao  julgamento  do  processo  e  a  eventual  realização  de  prova

pericial  para  quantificar  o  prejuízo  ao  erário,  caso  a  complexidade  dos

cálculos assim recomende.

8.1.  requer-se,  desde  já,  no  interesse  da  instrução

processual,  seja  intimado  o  Município  de  Cáceres/MT para  que,  em prazo

assinalado  pelo  Juízo,  apresente  documentos  que  contenham  as  seguintes

informações:

a) a relação dos servidores contratados como agentes de
combate  às  endemias  entre  os  anos  de  2013  a  2018,
mencionando,  especificamente,  quais  deles  estão
cadastrados  no  Sistema  Cadastro  Nacional  dos
Estabelecimentos de Saúde (SCNES) e tem seu salário
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base  complementado  pela  Assistência  Financeira
Complementar repassada pela União Federal;
i)  a data de contratação e cessação do vínculo;
ii) todas as funções ocupadas pelos servidores durante o
período mencionado;
b) no caso dos servidores contratados como agentes de
combate  às  endemias  que  ocuparam  outros  cargos
administrativos  ou  funções  diversas  da  contratação,
explicitar, minuciosamente, no que consistem os cargos
ocupados e suas atribuições;
c)  quais  verbas  compunham  a  remuneração  dos
servidores  contratados  como  agentes  de  combate  às
endemias,  mesmo  aqueles  que  atuavam  em  cargos
administrativos  e/ou  desempenhavam funções  diversas
da  contratação,  mencionando  o  fundamento
jurídico/contratual  de  tais  verbas,  encaminhando-se
cópia dos holerites;
d)  quantidade  de  recursos  recebidos  da  União
Federal  a  título  de  Assistência  Financeira
Complementar  e  Incentivo  financeiro  para
fortalecimento  de  políticas  afetas  à  atuação  de
agentes  de  combate  às  endemias  e  a  destinação
dada  a  tais  recursos,  durante  o  período  entre  os
anos de 2013 a 2018.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.722.414,15 (um milhão

setecentos  e  vinte  e  dois  mil  quatrocentos  e  quatorze  reais  e  quinze

centavos), valor relativo aos danos aos erários constatados em razão dos dois

fatos  narrados,  acrescido  do  montante  da  penalidade  da  multa  civil  a  ser

aplicada e do valor da indenização requerida a título de danos morais.

Instruem  a  presente  Ação  Civil  Pública  cópias  em

formato  digital  do  Inquérito  Civil  n°  1.20.000107/2015-75,  além  das

Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle  de Epidemias  de Dengue   e

das legislações municipais citadas no corpo do texto.  

Cáceres/MT, 21 de junho de 2018.

 
                 (assinado eletronicamente)            

RODRIGO PIRES DE ALMEIDA                       
              Procurador da República       

Rua São Pedro, 336, Bairro Cavalhada I, 78.200-000 – Fone: (65) 3222-3205 – Fax (65) 3222-3204
p  rmt-caceres@mpf.mp.br

I:\gab3\minutas\ACP\IC 107-2016-75 - Inicial - AIA - Agentes de Combate às Endemias.odt

                                                  -82-

mailto:prmt-caceres@mpf.mp.br
mailto:prmt-caceres@mpf.mp.br

