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SENTENÇA : A

1. Relatório

 

O  Ministério  Público  Federal ajuizou  ação  civil  pública  por  ato  de 

improbidade administrativa contra  Francisco Feitosa Farias,  ex-prefeito do Município de 

São Domingos do Capim/PA, objetivando a condenação do réu às penalidades previstas no 

art. 12, da Lei nº 8.429/1992.

 

Alegou o autor,  com embasamento em auditoria  realizada pelo  DENASUS, 

que o requerido não teria comprovado a devida aplicação do montante de R$ 2.504.808,72 

(dois milhões, quinhentos e quatro mil, oitocentos e oito reais e setenta e dois centavos) 

recebidos do Fundo Nacional de Saúde para a execução dos Programas de Assistência à 

Saúde,  nos  anos  de  2007  e  2008,  no  Município,  conduta  que  representaria  ato  de 
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improbidade administrativa por lesão ao Erário e atentado aos princípios da Administração 

Pública.

 

Intimada, a União informou não ter interesse em integrar a lide (fl. 104).

 

Às fls. 120/123, recebida a inicial.

 

O réu apresentou contestação (fls. 216/220) em que alega, preliminarmente, 

a inépcia da inicial. Quanto ao mérito da demanda, aduz o requerido: a) que não haveria 

competência do DENASUS para requerer prestação de contas; e, b) a não configuração do 

ato de improbidade pela ausência de dolo e de prova de enriquecimento ilícito e lesão do 

Erário.

 

Réplica pelo MPF às fls. 225/230, também com a informação de desinteresse 

em produzir outras provas.

 

Instado a especificar provas, o réu não se manifestou (fl. 232-v.).

 

Alegações  finais  pelo  autor  (fls.  236/238),  reforçando  a  pretensão 

condenatória  veiculada  ao  longo  da  demanda.  Sem  apresentação  de  memoriais  pelo 
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demandado (fl. 239).

 

É o relatório.

                        

2. Fundamentação

 

2.1 Preliminar: inépcia da inicial

 

Não há como prosperar a arguição de inépcia apresentada. 

 

Com efeito, a petição inicial narra fato em tese passível de enquadramento 

em algum dos tipos previstos na Lei  nº 8.429/92, além de encontrar-se subsidiada por  

documentos  tidos  pelo  autor  como suficientes  a  demonstrar  a  veracidade do  alegado. 

Desta forma, eventuais incongruências na narrativa ou debilidade do acervo probatório 

constituem matéria intrinsecamente ligada ao mérito da demanda, cujo acatamento ou 

rejeição refletirá no provimento judicial final a ser prolatado.

 

Rejeitada, portanto, a questão suscitada.
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2.2 Mérito

 

2.2.1 Da conduta

 

A  condenação  por  ato  de  improbidade  administrativa  requer  o 

enquadramento  da  conduta  do  agente  em  uma  das  hipóteses  arroladas,  de  forma 

exemplificativa,  nos  artigos  9.º  a  11  da  Lei  n.º  8.429/92,  os  quais  penalizam  o 

comportamento  de  quem,  por  ação  ou  omissão,  viole  os  deveres  de  honestidade, 

imparcialidade,  legalidade  e  lealdade  às  instituições  e  notadamente:  a)  importe 

enriquecimento ilícito (art. 9º); b) cause prejuízo ao erário (art. 10); e, c) atente contra os 

princípios da Administração Pública (art. 11).

 

De acordo com a jurisprudência mais autorizada, “Para que se configure a  

conduta de improbidade administrativa é necessária a perquirição do elemento volitivo do  

agente  público  e  de  terceiros  (dolo  ou  culpa),  não  sendo  suficiente,  para  tanto,  a  

irregularidade ou a ilegalidade do ato. Isso porque ‘não se pode confundir ilegalidade com  

improbidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo  

da conduta do agente.’ (REsp n. 827.445-SP, relator para acórdão Ministro Teori Zavascki,  

DJE 8/3/2010).
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No  caso  sob  debate,  como  mencionado  no  relatório  acima,  o  Ministério 

Público  Federal  imputa  ao  requerido  a  prática  de  atos  configuradores  de  improbidade 

administrativa por lesão ao Erário e atentado aos princípios orientadores da atuação dos 

agentes públicos, conclusão advinda da conduta atribuída àquele, devidamente relatada no 

início destes arrazoados.

 

No  que  respeita  à  caracterização  das  modalidades  de  improbidade 

administrativa  eventualmente  observáveis  no  caso,  destaca-se  inicialmente  que  a 

jurisprudência  é  remansosa  acerca  da  imprescindibilidade  de  demonstração  do  efetivo 

dano  ao  erário  para  a  configuração  dos  atos  previstos  no  art.  10  (improbidade  por 

causação de prejuízo ao erário):

 

ADMINISTRATIVO.  ATO  DE  IMPROBIDADE.  AQUISIÇÃO  DE  CAMINHÃO  PELA 
PREFEITURA. PAGAMENTO EFETUADO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE E 
PENHORADO. REGISTRO EM NOME DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 10 DA 
LEI  8.429/92.  OCORRÊNCIA  DE  DANO  AO  ERÁRIO.  CULPA  DA  EX-PREFEITA. 
NEGLIGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. (...). 3.  O ato de improbidade 
administrativa previsto no art. 10 da Lei nº 8.429/92 exige a comprovação do 
dano ao erário  e a existência de dolo ou culpa do agente.  Precedente: EREsp 
479.812/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 27.09.10. 4(...). (REsp 1151884 / 
SC,  Relator(a):  Ministro  CASTRO MEIRA (1125),  Órgão  Julgador  T2  -  SEGUNDA 
TURMA,  Data  do  Julgamento:  15/05/2012,  Data  da  Publicação/Fonte:  DJe 
25/05/2012).

 

Impende ressaltar ademais que para a caracterização das condutas do art. 11 

(improbidade por atentado aos princípios regentes da atuação pública), de acordo com o 
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entendimento largamente adotado pela jurisprudência pátria, não há necessidade de se 

arguir a ocorrência do dolo específico, bastando que aquele se verifique de forma genérica. 

 

Assim,  prescinde-se  da  demonstração  de  que  o  agente  público  tenha 

praticado o ato ou se omitido de praticá-lo visando a determinado fim específico, bastando 

que a ação ou omissão tenha se dado de forma consciente e voluntária, sem amparo em 

qualquer situação justificadora para a falha. Desta forma tem se posicionado o TRF1, como 

ilustrado no julgado a seguir transcrito:

 

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  EX-
PREFEITO. VERBA FEDERAL REPASSADA A MUNICÍPIO PELO FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADO.  DOLO CARACTERIZADO. 
ART.  11,  INCISO  VI,  C/C  O  ART.  12,  III,  DA  LEI  N.  8.429/92.  1.  (...).  3.  A 
jurisprudência  tem  considerado  ser  indispensável  a  presença  do  elemento 
subjetivo do tipo, ou seja, a conduta dolosa do agente público praticante do ato 
de  improbidade  administrativa,  previsto  no  art.  11  da  Lei  de  Improbidade 
Administrativa.  4.  O dolo, no entanto, não é o específico, mas o genérico, ou 
seja, no caso, basta a violação voluntária e consciente dos deveres do agente, de 
forma injustificada, o que ficou demonstrado no caso em exame. 5. Multa civil, 
em desfavor do réu, reduzida, em atendimento ao princípio da proporcionalidade 
e  da  razoabilidade.  6.  Apelação  do  réu  parcialmente  provida.  (AC 
2007.33.11.005628-1  /  BA;  Rel.  Desemb.  HILTON  QUEIROZ;  QUARTA  TURMA; 
Publicação: 15/08/2012 e-DJF1 P. 898).

 

Realizado  o  delineamento  conceitual  acerca  dos  atos  de  improbidade 

administrativa consistentes em prejuízo ao erário e atentado aos princípios administrativos, 

insta proceder à análise da irregularidade noticiada na peça de ingresso.
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Como relatado, a  imputação ministerial  de  não comprovação de despesas 

com os recursos do Fundo Nacional de Saúde, nos exercícios de 2007 e 2008, funda-se nas  

conclusões do relatório da Auditoria nº 8418 do Departamento Nacional de Auditoria do 

SUS  (fls.  45/91),  o  qual  apresenta  proposições  de  ressarcimento  no  importe  de 

R$2.504.808,72.

 

Em  sua  defesa,  o  réu  argumenta  não  deter  o  DENASUS  competência/  

legitimidade para requerer  prestação de contas,  razão pela  qual  não teria o Município 

obrigação de “entregar os comprovantes de despesas” (fl. 217).

 

Com efeito, a auditoria realizada pelo DENASUS é instrumento de controle 

interno do Ministério da Saúde.

 

Consoante  previsto  na  Constituição  Federal  de  1988,  por  seu  art.  74,  a 

Administração  deverá  manter  sistema  integrado  de  controle  interno  com  as  seguintes 

finalidades: avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 

programas de governo e dos orçamentos da União; comprovar a legalidade e avaliar os 

resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial 

nos  órgãos e  entidades da  administração  federal,  bem como da  aplicação  de  recursos 

públicos por entidades de direito privado; exercer o controle das operações de crédito, 
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avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União; e, apoiar o controle externo 

no exercício de sua missão institucional.

 

De seu turno, estabelece o art. 25 do Decreto- Lei nº 200/67 que: “Art . 25. A  

supervisão ministerial tem por principal objetivo, na área de competência do Ministro de  

Estado: (…) VIII - Fiscalizar a aplicação e utilização de dinheiros, valôres e bens públicos.”

 

Não fossem suficientes os dispositivos normativos citados, como mencionado 

pelo Ministério Público Federal, a competência do Departamento Nacional de Auditoria do 

SUS para fiscalização da aplicação dos  recursos públicos na área da saúde encontra-se 

fixada no art. 37, inciso II, do Decreto nº 8.065/2013: 

 

“Art. 37. Ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS compete:
(...)
II - auditar por amostragem a adequação, a qualidade e a efetividade das ações e  
serviços públicos de saúde, e a regularidade técnico-financeira da aplicação dos  
recursos do SUS, em todo o território nacional;”

 

Diante disso, resulta inacolhível a alegação deduzida pelo réu quanto à não 

obrigatoriedade de entrega dos comprovantes de despesas ao órgão de controle interno 

(DENASUS),  por  ausência  de  competência.  Portanto,  não  desconstituída  a  prova  que 

embasa a pretensão.
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Note-se, desde logo, que a demonstração ao órgão de controle da correção 

da aplicação dos recursos repassados, a par de constituir dever constitucional por força do 

parágrafo único do art. 70 da Carta Magna, também atende as exigências de cumprimento 

dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade e probidade orientadores daqueles a 

quem  incumbe  a  gestão  do  interesse  público,  conforme  art.  37,  caput,  do  Texto 

Constitucional.

 

Da prova apresentada pela parte autora, conforme exige o art. 333, inciso I do 

CPC, verifica-se relatório de auditoria do DENASUS, incluindo proposição de ressarcimento, 

a  qual  indica o nº da ordem bancária  das transferências realizadas,  valor e objeto dos 

recursos,  atestando, ainda,  como motivo a  “falta de documentação comprobatória das  

despesas”.

 

Considerando  a  comprovação  pelo  Ministério  Público  Federal  de  que  se 

desconhece  a  destinação  dos  recursos  repassados  pelo  Fundo  Nacional  de  Saúde, 

incumbiria ao réu, nos termos do art.  333, inciso II,  do CPC, o ônus de desconstituir  a 

imputação inicial.

 

Entretanto,  embora,  em defesa,  alegue não ter  havido lesão ao Erário  ou 

enriquecimento  ilícito,  não  muniu  qualquer  de  suas  manifestações  durante  todo  o 

transcurso processual de prova documental apta a ilidir a conduta atribuída.
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Registre-se, ademais, que a não comprovação da destinação dos recursos faz 

incidir sobre o gestor público a presunção de malversação das verbas. A aludida presunção, 

de natureza relativa, faz recair, também por aplicação do art. 333, inciso II, do CPC, sobre o 

réu o dever de prova. 

 

Inexistindo nos autos prova de que tenha o requerido cumprido a destinação 

legal  dos  valores  transferidos  pelo  Fundo  Nacional  de  Saúde  ou  ressarcido  qualquer 

quantia do montante indicado pelo DENASUS, subsiste como dano ao Erário o importe de 

R$ 2.504.808,72 (dois milhões, quinhentos e quatro mil, oitocentos e oito reais e setenta e 

dois centavos), enquadrando-se a conduta no caput, do art. 10, da Lei nº 8.429/92.

 

2.2.2 Da autoria

            

A autoria do fato tratado ao longo destes arrazoados deverá ser atribuída ao 

réu desta demanda, em razão da qualidade de gestor das verbas discutidas nos autos, à 

época dos fatos. Ademais, insta salientar que a negativa de tal condição não constitui 

matéria levantada pela defesa.

 

2.2.3 Das sanções
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Enquadradas as condutas apontadas à inicial no disposto no art. 10, caput, da 

Lei nº 8.429/92, lhe são aplicáveis as sanções do art. 12, inciso II, desta lei.

 

Nos  termos  do  art.  12,  da  Lei  nº  8.429/92,  para  os  atos  que  importem 

violação aos princípios da administração pública, como ocorreu na hipótese, é prevista a 

condenação  ao  ressarcimento  integral  do  dano,  perda  dos  bens  ou  valores  acrescidos 

ilicitamente  ao  patrimônio,  se  concorrer  esta  circunstância;  perda  da  função  pública; 

suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos; pagamento de multa civil de até duas 

vezes o valor do dano; e, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios 

ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.

 

No que respeita à perda da função pública, inaplicável no presente caso, por 

não haver informação de que o réu esteja no seu exercício, circunstância indispensável 

para a incidência de tal sanção.

 

Não vislumbrando circunstâncias outras que agravem a conduta do réu, além 

daquelas imprescindíveis à caracterização da improbidade, porém de forma reiterada e no 

alargado  lapso  temporal  de  2  anos,  aplicam-se,  em  observância  ao  princípio  da 

proporcionalidade,  as  penalidades  de  ressarcimento  integral  do  dano,  suspensão  dos 

direitos políticos pelo prazo de sete anos e o pagamento de multa civil equivalente a 1/8 
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(um oitavo) do valor do dano.

 

Devida,  ademais,  a  aplicação  da  sanção  de  proibição  de  contratar  com  o 

Poder  Público  ou  receber  benefícios  ou  incentivos  fiscais  ou  creditícios,  direta  e 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 

pelo prazo de cinco anos.

 

Portanto, considerando todas as premissas elencadas nos parágrafos acima e 

tendo em vista a responsabilidade advinda do cargo ocupado pelo réu à época da prática 

dos  atos  ímprobos,  suficiente  a  lhe  atribuir  o  múnus  de  responder  pelas  obrigações 

impostas ao ente público por ele representado, entendo devidamente demonstrado ter 

incorrido na hipótese prevista no art. 10, caput, da Lei nº 8.429/92, restando inconteste a 

necessidade de aplicação da reprimenda legalmente imputável à situação, com as ressalvas 

contidas nos parágrafos imediatamente acima. 

 

3. Dispositivo

 

Diante de todo o exposto,  julgo procedente  o pedido para  condenar o réu 

Francisco  Feitosa  Farias,  como  incurso  no  art.  10,  caput,  da  Lei  nº  8.429/92.  Em 

consequência,  aplico-lhe  as  seguintes  sanções,  de  acordo  com  o  art.  12,  inciso  II,  do 
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referido diploma legal:

 

a)  ressarcimento  do  dano  causado  ao  erário  no  valor  originário  de  R$ 

2.504.808,72 (dois milhões, quinhentos e quatro mil, oitocentos e oito reais e 

setenta e dois centavos);

 

b) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 7 (sete) anos;

 

c) pagamento de multa civil, equivalente a 1/8 (um oitavo) do valor do dano;

 

d)  proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público  ou  receber  benefícios  ou 

incentivos  fiscais  ou  creditícios,  direta  ou  indiretamente,  ainda  que  por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 

(cinco) anos.

 

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará 

sobre a suspensão dos direitos políticos do réu, bem como ao Município de São Domingos 

do Capim/PA.

 

Comunique-se ao CNJ.
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Condeno o réu ao pagamento das custas processuais,  mas deixo de impor 

condenação em honorários  advocatícios,  porque incabíveis,  haja  vista  que o Ministério 

Público não pode auferir honorários, por vedação constitucional, consoante o art. 128, § 

5º, II, letra "a", da Constituição da República.

 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Castanhal, 29 de janeiro de 2016.

PAULO MÁXIMO DE CASTRO CABACINHA
JUIZ FEDERAL
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