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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM FRANCA/SP

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  __ª  VARA  DA  SUBSEÇÃO

JUDICIÁRIA DE FRANCA/SP

Inquérito Civil nº 1.34.005.000081/2020-16

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário,

no uso de suas  atribuições legais e constitucionais, vem, com fundamento nos artigos 127 e 129,

inciso II e III, todos da Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso I, alínea “h”, e inciso V,

alínea “b”, e no artigo 6º, inciso VII, alíneas “b” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93, Lei nº

8.429/92 e na Lei nº 7.347/85, ajuizar a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE

URGÊNCIA

em desfavor do

MUNICÍPIO  DE  FRANCA,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,
CNPJ nº  47.970.769/0001-04, com sede  na Rua Frederico Moura, nº 1571,
Franca/SP, CEP 14401-150, representado nesse ato pelo Prefeito Municipal,
Gilson de Souza, abaixo qualificado;
HOSPITAL  DE  CARIDADE  DR.  ISMAEL  ALONSO  Y  ALONSO,

Rua Tiradentes, n° 1934, Centro, Franca/SP – CEP 14.400-550
Tel. (16) 3706-9100 e-mail prsp-prm franca@mpf.mp.br
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informado sobre casos de pneumonia de etiologia desconhecida detectados na cidade de Wuhan, na

Província de Hubei, parte central da China.

2 - Em 30 de janeiro de 2020, com a divulgação de evidências de que o coronavírus

adquirira capacidade de transmissão entre humanos, a OMS declarou a então epidemia do novo

coronavírus como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional – ESPII, e, em 11 de

março de 2020, a caracterização desse evento como pandemia, em razão da amplitude mundial.

3 - Em 3 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria MS nº

188, nos termos do Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, declarou o Estado de Emergência

de Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN, com a mobilização do Centro de Operações de

Emergências em Saúde Pública (COEnCoV), como mecanismo nacional de gestão coordenada de

respostas à emergência na esfera nacional, sob a coordenação da Secretaria de Vigilância em Saúde

do Ministério da Saúde – SVS/MS.

4  -  Devido  ao  alastramento  da  doença  pelo  Brasil,  foi  editada  a  Lei  Federal  nº

13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que estabeleceu medidas para o enfrentamento da chamada

“emergência  de  saúde  pública  de  importância  internacional”  decorrente  do  novo  coronavírus

(Covid-19).  A aludida norma federal trouxe,  dentre  outros,  critérios para a  aquisição de bens e

contratação de serviços no contexto de enfrentamento da pandemia, bem como a obrigatoriedade de

transparência ativa das contratações realizadas com fundamento do estado de emergência da Covid-

19.

5 -  O  MUNICÍPIO DE FRANCA,  visando à adoção de medidas  para conter  a

disseminação  da  Covid-19,  também  passou  a  editar  normas  e  a  praticar  atos  administrativos

baseados no estado de emergência em saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19. Algumas

dessas medidas passaram a ser questionadas, pois aparentavam estar dissociada da norma federal

sobre a matéria e dos princípios que regem a administração pública.

6 - Nesse contexto, foi instaurado o Inquérito Civil nº 1.34.005.000081/2020-16, na

Procuradoria  da  República  em  Franca,  com  o  objetivo  de  apurar  notícia  de  possíveis
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irregularidades. A apuração iniciou-se com a representação apresentada pelo Observatório Social do

Brasil  - Franca,  por meio da qual relatou a existência,  em tese,  de diversas irregularidades nos

contratos firmados pelo  MUNICÍPIO DE FRANCA com o  HOSPITAL DE CARIDADE DR.

ISMAEL ALONSO  Y ALONSO (Proc.  Adm.  2020019497  -  convênio  para  implantação  de

hospital de campanha no valor de R$ 1.200.000,00, e Proc. Adm. 2020018846 - locação de imóvel

para implantação de hospital  de campanha no valor de R$ 200.000,00).  As irregularidades,  em

breve síntese, consistiriam em:

6.1 -  HOSPITAL DE CARIDADE DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO   não

possui  CEBAS  (Certificado  de  Entidade  Beneficente  de  Assistência  Social  em

Saúde), exigido pela Lei nº 12.101/09 como requisito para que as entidades sem fins

lucrativos, que prestem serviços nas áreas de educação, assistência social e saúde,

possam celebrar  convênios  com o  Poder  Público  de  forma  preferencial.  Caso  a

entidade não possua o CEBAS, deixa de ter preferência na contratação, concorrendo

em igualdade de condições com entidades privadas lucrativas. Ao firmar convênio

com o Hospital de Caridade, o Município teria favorecido, indevidamente, entidade

sem certificação legalmente exigida,  preterindo as demais  entidades existentes no

município possuidoras de CEBAS, que teriam primazia na contratação.

6.2  -  O  Valor  do  espaço/estrutura  já  está  incluso  no  cálculo  da  subvenção.  O

Convênio  firmado  entre  o  MUNICÍPIO  DE  FRANCA e  o  HOSPITAL DE

CARIDADE, cujo valor de repasse é de R$ 1.200.000,00, já contempla a utilização

da estrutura física da entidade para a disponibilização dos 20 leitos de enfermaria

para tratamento dos  paciente com Covid.  Dessa forma, não há justificativa para

locação da estrutura/espaço do hospital de campanha. O espaço locado é o mesmo

em que se localiza o  HOSPITAL DE CARIDADE,  e  já  havia sido relacionado

quando da apresentação de seu plano de trabalho.

6.3  - Avaliação  do  Imóvel  (processo  de  locação  n.  2020018846).  A  carta  de

avaliação, assinada pelo corretor de imóveis Sérgio Mazza Barbosa, indica o valor de
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R$ 50.000,00 como adequado para locação do espaço/estrutura do HOSPITAL DE

CARIDADE para implementar o hospital de campanha. Para   fixar esse valor, levou-

se  em  conta  a  existência  de  40  leitos  hospitalares  equipados  com  respiradores

artificias.  Ocorre  que,  pelo  contrato  firmado  com o  hospital  de  caridade,  foram

disponibilizados  à  população  de  Franca  apenas  20  leitos  de  enfermaria  e  3

respiradores.

6.4  -  Ausência  de  designação  de  um  fiscal  para  o  Termo  de  Convênio  (proc.

2020019947) e Contrato de Locação (proc. 202018846). A posterior nomeação de

LUÍS  CARLOS  VERGARA  PEREIRA,  assessor  de  políticas  públicas  no

Município de Franca, como  fiscal da locação seria irregular por haver um suposto

conflito  de  interesse,  já  que  LUÍS  CARLOS  VERGARA teria  defendido  a

contratação do Hospital de Caridade junto ao Conselho de Saúde.

6.5 - O Plano de Contingência do MUNICÍPIO DE FRANCA não contemplaria a

implantação do hospital de campanha. O Município teria desprezado toda a estrutura

hospitalar já existente. Além disso, não haveria necessidade de aumento de leitos

clínicos de enfermaria, mas sim a contratação de novos leitos de UTIs.

I.2 –  Do  Convênio  nº  11/2020  e  do  Contrato  de  Locação  para  instalação  do  hospital  de
campanha

7 - Levando em conta a representação apresentada pelo Observatório Social do Brasil

-  Franca e  os  documentos  juntados  aos  autos,  é  possível  concluir  que  houve irregularidade  no

contrato  de  aluguel  firmado  entre  o  MUNICÍPIO  DE  FRANCA e  o  HOSPITAL  DE

CARIDADE,  conforme será detalhado abaixo.  Quanto  ao  Convênio  nº  11/2020,  em razão das

diversas questões técnicas que envolvem a contratação, a investigação deve prosseguir. Vejamos:

8  -  Visando  firmar  um  convênio  com  o  MUNICÍPIO  DE  FRANCA,  para

implantação  de  um  Hospital  de  Campanha  com  20  leitos  para  tratamento  do  Covid-19,  o
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HOSPITAL  DE  CARIDADE  DR.  ISMAEL  ALONSO  Y  ALONSO protocolizou,  no  dia

12/05/2020, um plano de trabalho com detalhamento e diretrizes dos serviços que seriam prestados

pela instituição (fls. 42 e seguintes do IC 1.34.005.000081/2020-161). Segue abaixo trecho extraído

do item V do referido Plano de Trabalho (Metodologia e objetivos):

[…]  Para  a  implantação  desse  projeto,  respeitado  os  níveis  de  complexidade  dos  leitos  de
enfermaria contratados,  serão disponibilizados, inicialmente, 20 (vinte) leitos do 1º andar para
internação  de  pacientes  com  diagnóstico  ou  hipótese  diagnóstica  de  Coronavírus,  sendo  no
mínimo 05 (cinco) destes leitos destinados à atenção paliativa associada ao Coronavírus.  Na
estrutura física disponibilizamos também recepção,  entrada para embarque e desembarque de
ambulâncias,  CME, CCIH, necrotério,  expurgo, postos de enfermagem, farmácia,  serviços de
limpeza coleta de lixos, manutenção,   nutrição, administração, refeitório. Terá acesso ao programa
de informação Odoo que é próprio e específico do Hospital da Caridade que fará integração com
o sistema SIGS, para acesso ao prontuário do usuário que iremos receber. O local tem o propósito
em  dar  todo  suporte  biopsicossocial  necessário  ao  usuário,  familiares  e  equipe.  O  usuário
permanecerá internado o tempo necessário para conseguir condições de retomar ao seu meio
sócio familiar mesmo sendo considerado terminal, ou até mesmo em um caso de permanência
com evolução para óbito.[...]
O Hospital da Caridade de Franca   disponibiliza toda estrutura   e equipe técnica preparada para
receber  usuários  e  familiares.  Caberá  a  Secretaria  de  Saúde  do  Município  de  Franca
disponibilizar,  através  de  ambulância,  a  remoção dos  pacientes  das  unidades  de  urgência  do
município para Hospital da Caridade de Franca, bem como viabilizar o transporte dos pacientes
atendidos na instituição e com necessidade de internação em serviço de maior complexidade.
[…] (grifo nosso).

9  -  Ainda  no  dia  12/05/2020,  foi  aprovada  a  Lei  Municipal  nº  8.908/2020,  que

autorizou  o Poder Executivo celebrar convênios com a Fundação Santa Casa de Misericórdia de

Franca e com o HOSPITAL DE CARIDADE DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO (fls. 62). O

art. 1º da referida lei foi redigido nos seguintes termos:

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênios, no exercido de 2020, objetivando
ações  de  enfrentamento  da  calamidade  de  saúde  pública  decorrente  do  novo  Coronavirus  -
COVID-19. com as seguintes entidades sem fins lucrativos:

I- Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, inscrita no CNPJ n" 47.969.134/0001-89, no
valor de R$ 1.367.190,69 (um milhão, trezentos e sessenta e sete mil, cento e noventa reais e
sessenta e nove centavos).
II   - Hospital da Caridade Dr. Ismael Alonso YAlonso". CNPJ n\° 34.640.791/0001-36, no valor
de até R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).
§  1º  Os  valores  previstos  no  caput  serão  repassados  conforme  cronogramas  de  desembolso
previsto nos planos de trabalho aprovados pelo órgão gestor do Município de Franca.

1 A referência ao número de página indicada na presente inicial diz respeito à numeração constante da margem
inferior direita do documento (cópia do IC nº 1.34.005.000081/2020-16).
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§ 2º O prazo para aplicação dos recursos transferidos de conformidade com este artigo é até 31 de
dezembro de 2020 sendo que até o dia 31 de janeiro de 2021, as entidades sem fins lucrativos
deverão  prestar  contas  perante  a  Divisão  de  Gestão  de  Parcerias  e  Prestação  de  Contas  da
Secretaria Municipal de Finanças.
§  3º  As  prestações  de  contas  referidas  no  parágrafo  anterior  deste  artigo  se  darão  mediante
apresentação de toda a documentação exigida nas instruções e resoluções vigentes expedidas pelo
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
§ 4° ASecretaria Municipal de Finanças poderá requerer, a qualquer momento, a apresentação de
prestações de contas parciais e periódicas.
§ 5º Os convênios previstos nesta Lei corresponderão ao atendimento de três meses, podendo ser
prorrogados por igual período, desde que haja suficiente recurso orçamentário e financeiro.

10 - Anteriormente,  no dia 07/05/2020, o Plano de Trabalho do  HOSPITAL DE

CARIDADE foi apresentado ao Conselho Municipal de Saúde de Franca, que o aprovou (Ata – fls.

64-67).

11 - Na ata da reunião que aprovou o Plano de Trabalho (fls. 65), é possível destacar

algumas  falas  que  demonstram  a  amplitude  do  convênio  que  estava  sendo  ofertado  para  o

MUNICÍPIO DE FRANCA. Vejamos.

Daniela  Santana  Polati  Silveira (representante  do  Hospital  de Caridade):  […] “a princípio  o
hospital é de cuidados paliativos, que tem a estrutura de 69 leitos, 3 andares prontos e adequados
para atender as necessidades da comunidade e a convite do município estão com o projeto de
abrirem  as  portas  para  o  Coronavirus.  Prepararam  o  Plano  de  Trabalho  para  20  leitos,  e
colocaram todo o RH necessário, adequação de infraestrutura e materiais de consumo. […]   A
proposta  do  Plano  de  trabalho  é  para  3  meses,  podendo  se  estender  para  mais  3  meses  e
começando com 20 leitos.[…] A princípio o valor estipulado é R$400.000,00 (quatrocentos mil
reais) por mês, sendo por 3 meses a proposta podendo se estender por mais 3 meses. (grifo nosso)

LUÍS  CARLOS  VERGARA PEREIRA (Assessor  de  Políticas  Públicas  do  Município  de
Franca: [...] “colocou que o Plano de Trabalho do Hospital de Caridade teve o mesmo critério
utilizado para a Santa Casa, o cálculo de toda a prestação de serviços,  desde a contratação de
profissionais, medicamentos e o espaço.”

12 - Encerrada a fase de apresentação e tratativas, no dia 27/05/2020 foi firmado o

Convênio nº 11/2020 (Processo nº 19.497/2020), com início previsto para 27/05/2020 e término

para 26/08/2020 (fls. 248). A cláusula 1ª foi assim redigida:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Este Termo de Convênio,  tem por objeto a  celebração,  em regime de mútua cooperação,  de
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parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, manutenção das
atividades contínuas de serviços hospitalares para internações tratamento do COVID-19 em 20
leitos de enfermaria para ocupação exclusiva dos pacientes do município de Franca/SP, conforme
detalhado no Plano de Trabalho anexo.(grifo nosso)
13 - As obrigações do HOSPITAL DE CARIDADE foram elencadas no cláusula 3ª.

Entre elas constava:  

3.  Responder  exclusivamente  pelo  gerenciamento  administrativo  e  financeiro  dos  recursos
recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio de investimento e de pessoal;
4. Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, prevídenciários, fiscais e
comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento do Termo de Convênio,
não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos
respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto ou restrição à sua execução;
5. Responsabilizar-se pela execução do objeto deste termo; (grifo nosso)

14 - Paralelamente ao Convênio nº 11/2020, a Secretaria Municipal de Saúde, no dia

04/05/2020, solicitou a locação de imóvel para instalar o hospital de campanha (fls. 265).  Decidiu-

se pela locação do imóvel pertencente ao HOSPITAL DE CARIDADE (fls. 264-269).

15  -  Observa-se  que  a  iniciativa  para  locação  do  imóvel  partiu  do  Secretário

Municipal de Saúde, JOSÉ CONRADO DIAS NETTO, conforme cópia da requisição colacionada

abaixo:
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16  -  Para  subsidiar  o  pedido  de  locação,  apresentou-se  a  carta  de  avaliação

imobiliária elaborada por Sérgio Mazza Barbosa (fls. 270-275).

17 - No dia 08/05/2020, despacho do prefeito  GILSON DE SOUZA autorizou a

locação do imóvel para instalação do Hospital de Campanha (fls. 296), conforme se observa abaixo:
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18 - No dia 27/05/2020, foi firmado o contrato de locação entre o MUNICÍPIO DE

FRANCA e o HOSPITAL DE CARIDADE, com início para o dia 27/05/2020 e término para o

dia 26/09/2020 (Processo nº 18.846/2020 – fls. 396-400). O contrato previa um prazo de duração de

04 meses e possibilidade de prorrogação por igual período. O valor do aluguel foi fixado em R$

50.000,00, a ser pago até o dia 10 de cada mês subsequente ao vencimento.

19 - Questionado sobre a origem dos recursos para adimplir os valores relativos ao

Convênio nº 11/2020 e o Contrato de locação, o  MUNICÍPIO DE FRANCA informou que (fls.

550):
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20 - Anteriormente à assinatura do contrato de aluguel, em 21/05/2020, o Conselho

Municipal de Saúde solicitou ao Secretário de Saúde, sr.  JOSÉ CONRADO DIAS NETTO, um

parecer  jurídico  sobre  a  regularidade/lisura  do  contrato  de  locação  do  imóvel  pertencente  ao

HOSPITAL DE CARIDADE, já que, no plano de trabalho apresentado pela instituição e aprovado

pelo Conselho, não constava a locação e o serviço seria prestado em prédio próprio, já existente.(fls.

734):
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21 - Em 27/05/2020, a Procuradoria do Município apresentou um parecer atestando a

lisura da minuta do contrato de locação, sem manifestar-se sobre possível incompatibilidade entre o

convênio e o contrato de aluguel firmado com a mesma instituição  (fls. 735-738)

22 -  Em 21/07/2020,  o Conselho Municipal de Saúde entendeu que o contrato de

aluguel não era adequado, pois gerava pagamento em duplicidade. Dessa forma, não aprovou o

pagamento do aluguel (fls. 798):

Rua Tiradentes, n° 1934, Centro, Franca/SP – CEP 14.400-550
Tel. (16) 3706-9100 e-mail prsp-prm franca@mpf.mp.br

12/49

Num. 43209665 - Pág. 12Assinado eletronicamente por  JOSE RUBENS PLATES  10/12/2020 17 52 23
https //pje1g trf3 jus br 443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView seam?x=20121017522301600000039085040
Número do documento  20121017522301600000039085040



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM FRANCA/SP

23 - Posteriormente, houve o pedido de prorrogação do Convênio nº 11/2020 e do

contrato de locação (fls. 757-759). Estranhamente, em 17/08/2020, o Secretário de Saúde, sr. JOSÉ

CONRADO  DIAS  NETTO, recusou  a  manifestar-se  sobre  a  necessidade  de  prorrogação  da

locação e solicitou que a secretaria de finanças deliberasse sobre o assunto (fls. 785-790). Destaca-

se que essa nova postura do Secretário da Saúde é posterior ao recebimento do ofício do MPF

(10/07/2020) e à reprovação da locação pelo Conselho de Saúde:
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24 - Em razão da recusa do Secretário de Saúde em deliberar sobre o assunto,

solicitou-se um novo parecer da Procuradoria do Município (fls. 790).

25 -

25  -  Em  27/08/2020,  a  Procuradoria  do  Município  manifestou-se  pela

impossibilidade  jurídica  da  prorrogação  do  contrato  de  locação.  Alegou  que,  sem  o  aval  do

Conselho Municipal de Saúde, a prorrogação se mostrava inviável (fls. 792-793).

26 - Consta do Portal Transparência do Município os seguintes pagamentos efetuados

para  o  Hospital  de  Caridade  (https://www.franca.sp.gov.br/portal-

transparencia/paginas/publica/fornecedor.xhtml?id=29165):
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II – DO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA

26 - Pretende o Ministério Público Federal, por meio desta ação, promover o regular

cumprimento da Lei  de Regime Especial  da Covid-19 (Lei  Federal  nº  13.979/2020),  da Lei  nº

8.429/92 e dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e

eficiência,  no âmbito das despesas efetuadas pelo  MUNICÍPIO DE FRANCA,  decorrentes do

combate ao novo coronavírus, em especial na aplicação dos vultosos recursos oriundos do Sistema

Único de Saúde – SUS.

27 - Especificamente, visa a presente lide obter tutela jurisdicional para a) impedir

que  o  MUNICÍPIO  DE  FRANCA renove  o  contrato  de  locação  irregular  firmado  com  o

HOSPITAL DE CARIDADE DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO; b) que o contrato de locação
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seja declarado nulo; c) que ocorra a restituição dos valores pagos em razão da locação ilegal; e, d)

que os agentes públicos e particulares sejam responsabilizados pelo má uso dos recursos públicos e

ofensa aos princípios da administração pública.

III – DA COMPETÊNCIA FEDERAL  E LEGITIMIDADE AD CAUSAM

28 - O art. 109, inciso I, da Constituição Federal de 1988 preceitua:

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

29 - Em que pese a União não figurar como autora ou ré na presente causa, pois o

pleito  é  dirigido  ao  MUNICÍPIO  DE  FRANCA e  seus  gestores  e  ao  HOSPITAL  DE

CARIDADE DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO e seus gestores, é do interesse da União o

correto  emprego  dos  recursos  federais  repassados  à  municipalidade  para  o  enfrentamento  da

pandemia decorrente do novo coronavírus (Covid-19).

30 - É cediço que o Brasil enfrenta grave crise de saúde decorrente da pandemia da

Covid-19, razão pela qual os entes subnacionais vem recebendo, da União, vultosos valores para

o enfrentamento do referido estado de emergência.

31  -  No  caso  dos  autos,  quando  questionado  sobre  a  origem dos  recursos  para

adimplir os valores relativos ao Convênio nº 11/2020 e ao Contrato de locação, o MUNICÍPIO DE

FRANCA informou que (fls. 550-551):
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32  -  Há,  portanto,  inquestionável  supremacia  do  interesse  nacional  da  União  na

presente  ação,  uma  vez  que,  dentre  o  volume  de  recursos  de  saúde  que  o  MUNICÍPIO DE

FRANCA administra,  há  expressivo  montante  de  verbas  federais,  em  consequência  das

características do nosso federalismo, bem como em razão do aporte de verbas, por parte da União,

no combate à pandemia ora vivenciada.
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33 - A ausência de transparência e má utilização de tais recursos acarreta evidente

prejuízo à União que, diga-se, não possui ciência de quando, onde e como os recursos federais

repassados estão sendo despendidos pelo ente subnacional. Frise-se que o prejuízo à União não se

resume à efetiva lesão financeira, mas ao interesse de que seus recursos sejam aplicados de forma

regular.  Inexistindo lisura e transparência na aplicação dos recursos oriundos do SUS, sequer é

possível detectar a ocorrência de desvios, porquanto fica obstada qualquer espécie de controle a ser

exercido pelos órgãos de investigação/apuração e do próprio ente federal.

34 - Acerca da competência federal no âmbito da fiscalização de verbas ligadas  ao

SUS, o tema é pacífico nos Tribunais Superiores:

“(…) O  fato  de  os  Estados  e  Mun  icípios  terem  autonomia  para  gerenciar  a  verba
financeira destinada ao Sistema Único de Saúde não afasta a competência da Justiça
Federal para julgar a demanda em que se discute a malversação dos recursos, uma vez
que é responsabilidade da União Federal ac  ompanhar e supervisionar a sua aplicação,
nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n.º 8.080/90.2. Agravo de instrumento conhecido e
provido (…). (STF - RE: 462448 SC, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de
Julgamento:  23/06/2008,  Data  de  Publicação:  DJe-144  DIVULG  04/08/2008  PUBLIC
05/08/2008) (Grifo nosso).

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
DESVIO DE VERBAS FEDERAIS.  INTERESSE DA UNIÃO.  VERBAS SUJEITAS À
FISCALIZAÇÃO PELO TCU. SÚMULA Nº 208 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. PRECEDENTES. (STJ: CC Nº 36305/BA, REL. MIN. FRANCIULLI NETTO,
DJU 28/04/2003; AG 2002.01.00.042898. TRF1: AG 2002.01.00.042898-1/PA, REL. DES.
FED.  JIRAIR  ARAM  MEGUERIAN,  DJ  09/02/2004).  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO
PROVIDO. (TRF-3 – AI: 29902 MS 2001.03.00.029902-0, Relator: DESEMBARGADORA
FEDERAL  SALETTE  NASCIMENTO,  Data  de  Julgamento:  09/10/2008,  QUARTA
TURMA).

35 - Além disso, há de salientar que a presença do MPF (órgão da União) como autor

da ação, agindo estritamente dentro do campo de atuação delimitado pela Constituição Federal –

vale dizer, com clara legitimidade – atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar a

ação, consoante entendimento pacificado no âmbito do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  MINISTÉRIO  PÚBLICO
FEDERAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  JUSTIÇA  FEDERAL.  COMPETÊNCIA.  1. A
Primeira  Seção  desta  Corte  tem  firmado  a  compreensão  de  que  a   presença  do
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Ministério  Público  Federal  no  polo  ativo  da  demanda,  por  si  só,  determina  a
competência da Justiça   Federal,  nos termos do art.  109,  I,  da Constituição Federal,
tendo em vista se tratar de instituição federal. Precedentes.2. Hipótese em que ação civil
pública movida pelo Ministério Público Federal, com vistas à reparação de danos ambientais,
foi ajuizada na Justiça Federal, que declinou da competência, por considerar que não bastava
a presença do Parquet federal como autor, pois não havia interesse jurídica da União, decisão
esta que precisa ser corrigida.3. Agravo interno desprovido. (STJ, 1ª Seção, AgInt no CC
163.268, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 20/08/2019) grifo nosso

36 - Neste quadro, em razão (i) de o MPF ser parte no processo; (ii) da competência

fiscalizatória exercida pela União e pelo TCU – no âmbito dos recursos repassados a Estados fundo

a fundo para fins de aplicação em serviços de saúde pública; e (iii) do interesse da União na regular

aplicação  dos  vultosos  recursos  repassados  para  o  enfrentamento  da  pandemia  da  Covid-19;  é

flagrante a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente demanda.

37 - No tocante à legitimidade ativa, o Ministério Público tem por função precípua a

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

indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal. Cabe-lhe, principalmente, na seara

cível, pugnar pela tutela de interesses difusos e coletivos, consoante disposto no art. 129, inciso III,

do mesmo estatuto fundamental.

38 - Na situação, pretende-se sancionar condutas que configuram nítida malversação

de recursos federais e atentado contra os princípios da administração pública. Visa-se, com isso, ao

resguardo do patrimônio  público,  cuja  defesa  constitui  interesse  difuso  que  deve  ser  objeto  de

atuação  do  órgão  ministerial,  especialmente  quando  se  está  diante  de  lesão  à  moralidade

administrativa, como ocorre no caso. Sobre o tema, a jurisprudência assim se manifesta:

“O artigo 129 da Constituição Federal estabeleceu que o Ministério Público tem
legitimidade ativa ad causam para propor ação civil pública com o objetivo de
ser  resguardado  o  patrimônio  público.  Tal  dispositivo  constitucional  ainda  o
legitima para a proteção de outros interesses difusos e coletivos, entre os quais
se inclui,  ante o interesse difuso na sua preservação,  a defesa do patrimônio
público  e  da  moralidade  administrativa.”  (STJ.  Segunda  Turma.  RESP  n.º
422.729/SP. Rel. o Exmo. Sr. Min. CASTRO MEIRA. Julgado em 22.03.2005.
Votação unânime. DJU de 30.05.2005, p. 273).

39 - Quando o Ministério Público constata atos de improbidade administrativa, não

pode deixar de promover a responsabilização dos envolvidos, incumbindo-lhe o dever de ajuizar a
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respectiva ação, como ilustra o seguinte julgado:

“Ao Ministério Público a CF/1988 cometeu, no art. 127, a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais  indisponíveis.  Prevê  a  Lei
Maior como função institucional do Parquet a utilização de ação civil pública para a
proteção do patrimônio público. A Lei n.º 8.429/92 atribui-lhe a função de processar o
responsável  por  ato  de  improbidade  administrativa  para  que  lhe  sejam  aplicadas  as
sanções  civis  ali  previstas.  Diante  de  ato  caracterizado  como  de  improbidade
administrativa, inadmissível que o Ministério Público não tome providências, assistindo
inerte  à  aplicação  indevida  do  dinheiro  público.  A provocação  do  Judiciário  para
apuração  de  irregularidades  constatadas  é  não  apenas  um poder,  mas  um  dever  do
Parquet no exercício de suas funções institucionais.” (STJ. Primeira Turma. RESP n.º
472.399/AL. Rel. o Exmo. Sr. Min. JOSÉ DELGADO. Julgado em 26.11.2002. Votação
unânime. DJU de 19.12.2002, p. 351)

40 - A legitimidade do Ministério Público é, outrossim, prevista no art. 5º da Lei nº

7.347/85, art. 17 da Lei nº 8.429/92 e art. 6º, XIV, “f” e VII, “b”, da Lei Complementar nº 75/93.

41 - Fixadas estão, portanto, a competência da Justiça Federal para o processamento

e julgamento desta ação e a legitimidade ativa deste Parquet federal.

IV – DA SIMULAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA DESVIO DE RECURSOS

PÚBLICOS

42 - O convênio é, em regra, instrumento utilizado pelo SUS para regular a relação

com entidades privadas sem fins lucrativos e entidades filantrópicas, visando promover a saúde da

população. A praxe nos mostra que, quando algum serviço é contratado pelo SUS (internações,

cirurgias, tratamentos psiquiátricos, etc.),  a entidade que firma o convênio se responsabiliza por

fornecer toda a estrutura física, equipamentos e mão de obra para os atendimentos. Não é comum,

nem adequado, que o ente público firme um convênio para a prestação dos serviços médicos e, ao

mesmo tempo, firme um contrato de locação com a mesma instituição.

43 - No caso dos autos, é nítida a irregularidade do contrato de locação firmado entre
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o  MUNICÍPIO DE FRANCA e  o  HOSPITAL DE CARIDADE DR. ISMAEL ALONSO Y

ALONSO. Também está evidenciado o dolo dos gestores públicos. Antes mesmo de o contrato ter

sido firmado,  o  Conselho Municipal  de Saúde questionou a lisura da contratação e  solicitou  a

elaboração de um parecer jurídico. Posteriormente, antes do término do contrato, o Conselho de

Saúde reprovou os pagamentos relativos ao contrato de locação. Destaca-se que a reprovação do

Conselho ocorreu em 21/07/2020. Após a reprovação, foram efetuados mais  dois pagamentos do

contrato de aluguel em 10/08/2020 e 10/09/2020.

44 - Conforme se verá adiante, ficou evidenciado que os gestores do MUNICÍPIO

DE  FRANCA e  os  gestores  do  HOSPITAL DE  CARIDADE  DR.  ISMAEL ALONSO  Y

ALONSO, aproveitando-se da situação de calamidade pública/emergência, e das facilidades para

justificar a contratação direta com a dispensa de licitação, decidiram simular a existência de um

contrato de aluguel para, em seguida, desviar recursos públicos destinados ao combate à Covid-19,

em favor da entidade assistencial. No entanto, para dar a aparência de legitimidade ao ilícito que

estavam praticando,  resolveram simular  a  contratação  de  um espaço  físico  para  instalação  do

hospital  de campanha,  utilizando para tal  o  processo nº  18846/2020,  autuado para locação,  em

regime de urgência, de um espaço para implantação do hospital.

45 - Ocorre que a contratação do hospital de campanha já tinha sido efetivada com o

Convênio nº 11/2020, firmado entre o MUNICÍPIO DE FRANCA e os gestores do HOSPITAL

DE CARIDADE DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO. Vejamos.

46 - A origem do Convênio nº 11/2020 está no Plano de Trabalho apresentado pelo

HOSPITAL DE CARIDADE DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO. Nele são especificados todos

os  serviços  médico-hospitalares  que  seriam  disponibilizados,  a  estrutura  física  e  os  recursos

humanos colocados à disposição dos cidadãos de Franca/SP. No item IX do Plano de Trabalho, na

tabela denominada  “Recursos Físicos”, é relacionado, de forma detalhada, todos os  espaços que

seriam disponibilizados pelo Hospital de Caridade para o tratamento de doentes. Para que não haja

dúvida em relação a quais espaços físicos estavam sendo contratado com o Convênio nº 11/2020,
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convém reproduzir a tabela apresentada no Plano de Trabalho:
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47 -  No item V do Plano de  Trabalho  (“Metodologia  e  Objetivos”),  também é

explicitado  quais  serviços  estavam  sendo  oferecidos/disponibilizados  ao  MUNICÍPIO  DE

FRANCA, caso houvesse sucesso nas tratativas para firmar o convênio:
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48 - Encerrada as tratativas e tendo por base o Plano de Trabalho apresentado pelo

HOSPITAL  DE  CARIDADE  DR.  ISMAEL  ALONSO  Y  ALONSO,  foi  aprovada  a  Lei

Municipal  nº  8.908/2020,  que autorizou a  celebração do convênio com a instituição.  Foi  então

firmado o Convênio nº 11/2020. A cláusula primeira do citado convênio foi assim redigida:

49 - Observe-se que a contratação dos 20 leitos ocorre “conforme detalhado no Plano

de Trabalho anexo”. Está claro que o Plano de Trabalho é parte integrante do convênio e todo o
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detalhamento dos servicos prestados, estrutura física disponibilizada e mão de obra ofertada

são os que lá estão descritos.

50 - Enfim, não há dúvidas de que, quando o MUNICÍPIO DE FRANCA firmou o

Convênio nº 11/2020, estava contratando 20 leitos de enfermaria para internação e tratamento de

pacientes  com  COVID-19,  o  que  abrangia  a  estrutura  física  e  mão  de  obra  necessária  para

disponibilização dessas vagas.

51  -  Ocorre  que,  estranhamente,  contrariando  toda  a  praxe  administrativa  e

metodologia  adotada  na  contratação de  leitos  para  o  SUS,  o  MUNICÍPIO DE FRANCA e  o

HOSPITAL DE CARIDADE DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO resolveram firmar um novo

contrato (locação -  processo nº  18846/2020) para implantação do Hospital  da Caridade,  na rua

Tarsila do Amaral, 550, Recreio Campo Belo. Observe-se a ementa do contrato:

52 -  Observe-se que o contrato de locação é,  supostamente,  para implantação do

HOSPITAL DE CARIDADE DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO. Ocorre que o Hospital de

Caridade já  possuía  um prédio  próprio  para  funcionamento,  localizado no mesmo endereço do

imóvel que foi locado pelo Município, na rua Tarsila do Amaral, 550.
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53  -  Correndo-se  o  risco  de  ser  repetitivo,  convém  destacar  que,  por  meio  do

Convênio nº 11/2020, o Município já havia contratado 20 leitos de enfermaria e toda a estrutura

física e humana para disponilizar os atendimentos médicos.  Após firmar o contrato de locação,

nenhum  novo  espaço  foi  disponibilizado  ao  Município  ou  à  população,  que  continuou  a

utilizar somente os 20 leitos já contratados por meio do Convênio nº 11/2020.

54  -  Fica  nítido  que  o  contrato  de  locação  foi  uma  forma  que  os  gestores  do

MUNICÍPIO  DE  FRANCA e  do  HOSPITAL DE  CARIDADE encontraram  para  desviar

recursos federais destinados ao combate do Covid-19.

55 - Enfim, o Convênio nº 11/2020, firmado entre o HOSPITAL DE CARIDADE e

o  MUNICÍPIO DE FRANCA,  abrangia não só os atendimentos aos pacientes, mas também a

disponilização do espaço físico,  equipamentos e mão de obra necessários  para tal  fim.  Não há

justificativa plausível para que um novo contrato de locação fosse firmado. Ao que tudo indica, o

contrato de locação serviu para dar destinação diversa da prevista em lei para os recursos da saúde,

valendo-se das facilidades advindas das contratações emergenciais decorrentes da pandemia. Não

havia justificativa fática e jurídica para dividir o objeto da contratação (serviços médicos e locação),

já que a prestação dos serviços se daria por uma única instituição, em um único prédio. A situação é

“sui generis”, não sendo adequado nem classificá-la como divisão do objeto da contratação. Trata-

se de uma atitude deliberada dos gestores públicos para efetivar pagamento em duplicidade por um

único serviço.  O  MUNICÍPIO DE FRANCA,  de forma arbitrária, pagou pela locação de uma

estrutura física que já havia sido contratada pelo Convênio nº 11/2020.

56  -  A  ilicitude  do  contrato  de  locação  é  evidenciada  quando  se  compara  a

disparidade do tratamento dado ao  HOSPITAL DE CARIDADE em relação à  Santa  Casa de

Franca. A Lei Municipal nº 8.908/2020 autorizou a celebração de convênio para o enfrentamento da

pandemia do novo Coronavírus com as duas instituições. Contudo, só houve um contrato de locação

com o   HOSPITAL DE CARIDADE  . Não há notícias de que tenha sido firmado um contrato de

Rua Tiradentes, n° 1934, Centro, Franca/SP – CEP 14.400-550
Tel. (16) 3706-9100 e-mail prsp-prm franca@mpf.mp.br

26/49

Num. 43209665 - Pág. 26Assinado eletronicamente por  JOSE RUBENS PLATES  10/12/2020 17 52 23
https //pje1g trf3 jus br 443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView seam?x=20121017522301600000039085040
Número do documento  20121017522301600000039085040



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM FRANCA/SP

locação entre o Município de Franca e a Santa Casa. Essa disparidade foi um dos motivos que

ensejaram a não aprovação do contrato de locação pelo Conselho Municipal de Saúde.

57 - O dolo e a má-fé dos gestores municipais e dos gestores do Hospital de Caridade

é evidente. Para firmar o convênio nº 11/2020 houve uma série de atos/eventos, o que inclui a

elaboração do Plano de Trabalho, a apresentação do plano ao Conselho de Saúde e aprovação do

plano com a consequente assinatura do convênio. Todos (gestores municipais e gestores do hospital)

tinham  ciência  de  que  a  proposta  apresentada  pelo  HOSPITAL DE  CARIDADE,  que  foi

convertida no Convênio nº 11/2020, abrangia a disponibilização do espaço físico necessário para

implantação dos 20 leitos de enfermaria. Não havia justificativa fática/jurídica para firmar um novo

contrato de locação.

58 - O procedimento de locação teve o claro objetivo de permitir o pagamento de

recursos  para  uma  entidade  escolhida  pelos  próprios  gestores  municipais,  por  um  serviço  já

adimplido  pelo  Município.  Para  tanto,  foi  montado  um procedimento  destinado  a  convalidar  a

contratação ilegal da entidade assistencial, o qual foi instruído com documentos elaborados com o

objetivo de dar ares de legalidade à seleção. Visando à liberação de pagamentos ao HOSPITAL DE

CARIDADE, os demandados montaram o processo de dispensa de licitação nº 18846/2020, cuja

cópia parcial está disponível a fls. 619-799 do inquérito civil nº 1.34.005.000081/2020-16.

59 -  Em outros  termos,  a  autuação  do  processo  nº  18846/2020  não  passou  de

dissimulação,  já  que  a  contratação dos  leitos  e  toda estrutura física/mão de obra já  havia  sido

concluída  com o  Convênio  n  º  11/2020,  conforme se  observa  da  simples  leitura  do  Plano  de

Trabalho apresentado pelo hospital e do Termo de Convênio nº 11/2020.

60 - Na tentativa de oferecer justificativa para tal simulacro, o Secretário de Saúde,

JOSÉ CONRADO DIAS NETTO, sustentou o seguinte:
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61 - Houve questionamento da contratação pelo Conselho de Saúde, que solicitou a

elaboração  de  um parecer  jurídico,  já  que  era  nítido  que  o  Plano  de  Trabalho  aprovado  pelo

Conselho não fazia menção à necessidade de locação e o serviço pactuado seria prestado em prédio

próprio,  o  que  não  justificaria  a  locação  de  demais  equipamentos.  Ou  seja,  havia  uma  clara

incompatibilidade entre o Convênio nº 11/2020 e o contrato de locação que estava em vias de ser

firmado.

62 -  Os  autos  foram remetidos  à  Procuradoria  Geral  do  Município,  para  análise

jurídica sobre a regularidade da contratação. A conclusão da procuradoria municipal foi a seguinte
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(fls. 119 do processo nº 18846/202):  

63 - Não se sabe por qual motivo, se por falta de informação ou por ingenuidade

jurídica, o Procurador do Município entendeu que o contrato de locação era legal, mas deveria ser

observado a informação apresentada pelo Conselho Municipal de Saúde.

64  -  Ignorando  as  observações  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  e  a  ressalva

apresentada  pelo  Procurador  Municipal,  LUÍS CARLOS VERGARA PEREIRA,  Assessor  de

Políticas  Públicas  do  Município  de  Franca,  determinou,  em  28/05/2020,  o  prosseguimento  da

contratação (despacho manuscrito no canto inferior direito do documento colacionado abaixo):
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65 -  Observe-se  que  LUÍS CARLOS VERGARA PEREIRA teve  uma postura

bastante proativa nas tratativas e confirmação do Convênio nº 11/2020. Ele participou da reunião do

Conselho de Saúde que aprovou o Plano de Trabalho (fls. 65), inclusive defendeu a contratação do

Hospital, dizendo “que o Plano de Trabalho do Hospital de Caridade teve o mesmo critério utilizado

para a Santa Casa, o cálculo de toda a prestação de serviços, desde a contratação de profissionais,

medicamentos e o   espaço.” Despachou no dia 29/04/2020, enquanto gestor do Município, no Plano

de Trabalho, dizendo que estava aprovado (fls. 60). Assinou o Termo  de Convênio nº 11/2020 na
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qualidade  de   Assessor  de  Políticas  Públicas  do  Município  de  Franca.  Ele  também assinou  o

contrato  de  locação  na  condição  de  testemunha.  Ou  seja,  ele  tinha  um conhecimento  bastante

abrangente da amplitude do Convênio nº 11/2020, inclusive que a contratação das 20 vagas de

enfermaria  contemplava  o  uso  do  espaço  físico  da  instituição.  Contudo,  de  forma  deliberada,

desprezou esses fatos e determinou o prosseguimento do procedimento para finalizar o contrato de

locação ilegal.

66  -  Como  se observa,  o  simulacro  de  contrato  de  locação  teve  início  com  o

Secretário de Saúde,  JOSÉ CONRADO DIAS NETTO, foi impulsionado por  LUÍS CARLOS

VERGARA PEREIRA, Assessor de Políticas Públicas do Município de Franca e autorizado pelo

Prefeito Municipal, GILSON DE SOUZA. Ou seja,  todos, cientes da duplicidade de contratação,

atuaram para chancelar pagamento ilegal. A partir da simples leitura do Plano de Trabalho e do

Termo  de  Convênio  nº  11/2020,  extraem-se  as  gravíssimas  ilegalidades  existentes,  que  eram

bastante evidentes e de simples detecção.

67 - A contratação direta (locação) sem fundamento legal culminou com o efetivo

pagamento  de  4  (quatro)  parcelas,  cada  uma  no  valor  de  R$  50.000,00,  ao  HOSPITAL DE

CARIDADE,  conforme  se  observa  no Portal  Transparência  do  Município

(https://www.franca.sp.gov.br/portal-transparencia/paginas/publica/fornecedor.xhtml?id=29165).

68 - Ademais, todo o procedimento para locação não passou de uma invenção dos

gestores municipais e do HOSPITAL DE CARIDADE, inclusive, desde o início foi questionado

pelo Conselho Municipal de Saúde, que reprovou o contrato.

69 - Dessa forma, é possível concluir que, embora o ajuste tenha sido denominado

“Contrato de Locação”, tratou-se de expediente dolosamente usado para mascarar a real intenção

dos envolvidos, que era agraciar o HOSPITAL DE CARIDADE com um contrato administrativo

de locação,  não precedido da devida licitação,  para,  ato  contínuo,  desviar  dinheiro público  em

proveito e alheio e, muito provavelmente, próprio.
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70 - Para alcançar esse desiderato, foi necessária a atuação tanto dos gestores do

HOSPITAL DE  CARIDADE quanto  do  Secretário  da  Saúde  Municipal,  do  Assessor  de

Políticas Públicas do Município e do próprio Prefeito de Franca.

71 - Conforme já demonstrado, o procedimento de dispensa de licitação para locação

do prédio onde funciona o HOSPITAL DE CARIDADE não foi propriamente um procedimento

de seleção, mas sim como uma verdadeira convalidação de contratação ilegal, a partir da juntada

artificiosa de documentos para possibilitar os pagamentos dos aluguéis.

72-  O que fica notório  é  que  GILSON DE SOUZA,  JOSÉ CONRADO DIAS

NETTO  e  LUÍS CARLOS VERGARA PEREIRA,  cientes  das  irregularidades  que,  para  um

gestor que não estivesse dolosamente orientado a desviar recursos públicos, representariam sérios

obstáculos à continuidade do procedimento de locação, procuraram contorná-las a todo custo para

viabilizar  os  pagamentos  indevidos.  Isso  fica  claro  quando  ignoram  o  parecer  do  Conselho

Municipal de Saúde, que reprovou o contrato de locação, e continuaram adimplindo o contrato por

2 (dois) meses. Ressalta-se que o Conselho de Saúde já havia advertido, antes mesmo de assinado o

contrato,  da  incompatibilidade  ente  o  Convênio  nº  11  e  o  contrato  de  locação,  fato  que  foi

simplesmente ignorado pelos gestores acima citados.

73. Ora, se não estivessem interessado no desvio de dinheiro público e se estivessem

de  boa-fé,  os  gestores  municipais  teriam observado  a  ressalva  da  Procuradoria  Municipal  e  a

reprovação do Conselho Municipal de Saúde, que questionava a licitude do contrato de locação.  

74.  No  entanto,  os  gestores  municipais,  estando  inteiramente  consciente  da

incompatibilidade  do  Convênio  nº  11/2020  com  o  contrato  de  locação,  preferiram  acelerar  o

procedimento de locação, valendo-se da pandemia para justificar a urgência e efetivar a contratação

que beneficiou única e exclusivamente o HOSPITAL DE CARIDADE, que foi remunerado duas

vezes pelo mesmo serviço.
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75.  Por  certo,  os  demandados  agiram,  pelo  menos,  com culpa  grave  ao  levarem

adiante o procedimento de locação que culminou no pagamento indevido de 4 (quatro) parcelas,

cada uma no valor de R$ 50.000,00, que ocorreram nas seguintes datas: 09/06/2020; 10/07/2020;

10/08/2020 e 10/09/2020.

76. Aqui convém fazer uma observação importante, que ajuda a delinear o dolo dos

gestores públicos.  Em  21/07/2020, o Conselho Municipal de Saúde entendeu que o contrato de

aluguel não era adequado, pois gerava pagamento em duplicidade, reprovando, assim, a locação

(fls. 798). Em 27/08/2020, a Procuradoria do Município manifestou-se pela impossibilidade jurídica

da prorrogação do contrato de locação. Alegou que sem o aval do Conselho Municipal de Saúde a

prorrogação se mostrava inviável (fls. 792-793).

77.  Despois  da  reprovação  da  locação  pelo  Conselho  Municipal  de  Saúde

(21/07/2020), o Município adimpliu duas parcelas do contrato (em 10/08/2020 e 10/09/2020). Após

o  parecer  contrário  da  Procuradoria  do  Município  à  renovação  do  contrato  (27/08/2020),  o

Município ainda adimpliu uma parcela do contrato irregular, em 10/09/2020.

78. Por fim, convém destacar que, mesmo com a reprovação do Conselho Municipal

de  Saúde,  os  gestores  do  Hospital  de  Caridade  e  os  gestores  Municipais  tentaram prorrogar  o

contrato de locação (fls. 757-760). Estranhamente, em 17/08/2020, o Secretário de Saúde recusou a

manifestar-se  sobre  a  necessidade  de  prorrogação  da  locação  e  solicitou  que  a  Secretaria  de

Finanças deliberasse sobre o assunto (fls. 785-791). Destaca-se que essa nova postura do Secretário

da Saúde é posterior ao recebimento do ofício do MPF (10/07/2020) e à reprovação da locação pelo

Conselho de Saúde.

79. Quando questionado pelo MPF sobre a locação, o Secretario de Saúde,  JOSÉ

CONRADO DIAS NETTO,  afirmou que as tratativas do contrato de aluguel foram realizadas pela

Secretaria  de Finanças (fls.  570).  A versão apresentada diverge dos documentos constantes  dos
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autos,  já  que  o  pedido de  abertura  de  procedimento  para  locação do imóvel  partiu  do  próprio

Secretário de Saúde, e a escolha pelo imóvel pertencente ao hospital também foi decisão da referida

pasta.  O  Secretário  de  Saúde  alegou,  ainda,  que  levou  a  questão  ao  Conselho  de  Saúde,  que

reprovou o pagamento do aluguel.

80. Ora, o que o Secretário de Saúde faz é admitir sua culpa. Se o Conselho reprovou

o pagamento do aluguel, ele deveria ter determinado, de imediato, a suspensão das parcelas ainda

não  pagas  e  a  restituição  dos  valores  pagos  indevidamente.  Além disso,  quando  o  pedido  de

renovação  foi  levado  até  ele,  ele  deveria  ter  sido  enfático  em  reprovar  a  renovação  e  não

encaminhar o procedimento para a Secretaria de Finanças, para que a referida pasta deliberasse

sobre o assunto. Em que pese a tentativa do Secretário de Saúde de se eximir da responsabilidade

pela  contratação  indevida,  está  evidenciado  que  a  iniciativa  para  instaurar  o  procedimento  de

dispensa de licitação partiu dele e que ele, mesmo sabendo da reprovação do Conselho de Saúde,

permitiu  que  duas  parcelas  da  locação  fossem  pagas  indevidamente,  bem  como  não  adotou

providências para que houvesse devolução dos valores pagos indevidamente.

81. A má-fé e a responsabilidade dos gestores do Hospital de Caridade também é

clara.  WELLINGTON  ALVES  BERBEL e  DANIELA  SANTANA  POLATI  SILVEIRA,

presidente e vice-presidente da instituição, respectivamente, foram responsáveis pela elaboração do

Plano de Trabalho que resultou no Convênio nº 11/2020. Eles sabiam que a instituição já estava

sendo remunerada pela utilização do espaço físico necessário à disponibilização das 20 vagas de

enfermaria  para  tratamento  da  Covid-19.  Contudo,  mesmo  assim,  aceitaram  fazer  parte  da

simulação do contrato de locação, cujos valores foram revertidos para instituição gerida por eles.

V – DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

V.1 – Da legitimidade Passiva
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82 - A partir da leitura conjunta dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei 8.429/92, tem-se a

definição de quem seriam os sujeitos ativos dos atos de improbidade administrativa:

Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor
ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos
Poderes  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal,  dos  Municípios,  de
Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para
cuja  criação  ou  custeio  o  erário  haja  concorrido  ou  concorra  com  mais  de
cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma
desta lei.
Parágrafo  único.  Estão  também  sujeitos  às  penalidades  desta  lei  os  atos  de
improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção,
benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem como daquelas
para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de
cinqüenta  por  cento  do  patrimônio  ou  da  receita  anual,  limitando-se,  nestes
casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos
cofres públicos.
Art.  2°  Reputa-se  agente  público,  para  os  efeitos  desta  lei,  todoaquele  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.
Art.  3°  As  disposições  desta  lei  são  aplicáveis,  no  que  couber,  àquele  que,
mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de
improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.

83 - Dessa forma, os gestores do Município de Franca (GILSON DE SOUZA –

Prefeito;  JOSÉ CONRADO DIAS NETTO – Secretário de Saúde; LUÍS CARLOS VERGARA

PEREIRA – Assessor de Políticas Públicas do Município) e os gestores do Hospital de Caridade

(WELLINGTON ALVES BERBEL – Presidente; DANIELA SANTANA POLATI SILVEIRA –

Vice-presidente),  como  responsáveis  pelo  contrato  de  locação,  que  gerou  um  prejuízo  de  R$

200.000,00  (duzentos  mil  reais),  são  sujeitos  ativos  dos  atos  de  improbidade  administrativa

descritos no capítulo anterior.

84 - Portanto, a Lei nº 8.429/92 é aplicável, como instituto de responsabilização, aos

requeridos.
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V.2 -   ENQUADRAMENTO JURÍDICO DAS CONDUTAS IMPROBAS CONSOANTE A

LEI Nº 8.429/92

85 - Estão demonstradas a autoria, com plena ciência, por  GILSON DE SOUZA;

JOSÉ CONRADO DIAS NETTO; LUÍS CARLOS VERGARA PEREIRA; WELLINGTON

ALVES BERBEL e DANIELA SANTANA POLATI SILVEIRA, da ilicitude do comportamento

(dolo), bem como a materialidade dos fatos acoimados de improbidade administrativa. Os agentes

ímprobos permitiram que o HOSPITAL DE CARIDADE DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO

se apropriasse de valores que não eram seus, causando prejuízo ao erário (R$ 200.000,00), além de

ofensa aos princípios da administração pública.

86 - Assim, verifica-se que a conduta dos demandados tem relação direta com o

adimplemento  indevido  de  4  (quatro)  parcelas  indevidas,  cada  uma no valor  de  R$  50.000,00

(cinquenta mil reais), relativas ao contrato de locação, firmado entre o MUNICÍPIO DE FRANCA

e o HOSPITAL DE CARIDADE DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO.

87 -  Dessa forma,  está  demonstrado que a  conduta dos  requeridos  se  amolda às

disposições do art. 10, caput, Lei nº 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:

88 - Ademais, tem-se como também indiscutível no caso em tela a incidência da

conduta dos demandados no contido no art. 11 da lei em exame, 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:
(…)
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V.3 – Das Penalidades

89 - Ante todas alegações acima delineadas, este órgão ministerial considera que há

elementos  suficientes  que  justificam  a  aplicação  das  sanções  previstas  aos  requeridos,  em

decorrência de seus atos de improbidade administrativa, revelados no prejuízo ao erário  e ofensa

aos princípios da administração pública.

90  -  As  sanções  cominadas  para  aqueles  que  efetuarem  as  condutas  improbas

contidas nos artigos supracitados, estão previstas no art. 12, incisos II e III da Lei n. 8.429/1992, in

verbis:

Art.  12.  independentemente  das  sanções  penais,  civis  e  administrativas  previstas  na
legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes
cominações,  que podem ser  aplicadas isolada  ou cumulativamente,  de acordo  com a
gravidade do fato:
[...]
II - na hipótese do art. 10, 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;
III – na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função
pública, suspesão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de
até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário
pelo prazo de três anos.

91 - A aplicação das medidas preconizadas na Lei de Improbidade Administrativa se

impõe,  pois  constitui  dever  fundamental  de  quem  trabalha  com  a  coisa  pública  preservar  o

patrimônio  público,  utilizando-o  de  forma  adequada.  Descumprida  tal  imposição,  revela-se

inafastável a aplicação das penas de improbidade administrativa correspondente.

92 - Demais disso, segundo o preceito contido no art. 21, inciso I, da Lei 8.429/92, a
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aplicação das sanções previstas nesta Lei independe da efetiva comprovação da ocorrência do dano

ao patrimônio público, sendo suficiente para a imposição de sanção, portanto, que se comprove a

ofensa a princípios reitores da Administração Pública.

93 - Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO SEM
CONCURSO  PÚBLICO.  OFENSA  AOS  PRINCÍPIOS  DA LEGALIDADE  E  DA
MORALIDADE.  CONDENAÇÃO  AO  PAGAMENTO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS  AO  PATRIMÔNIO  PÚBLICO.  FALTA  DE
PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA  211/STJ.  OFENSA  AO  ART.  535  NÃO
INDICADA NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DESNECESSIDADE
DE  DANO  MATERIAL  AO  ERÁRIO.  OFENSA A LEI  MUNICIPAL.  SÚMULA
280/STF.  DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.  SÚMULA 284/STF.  DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. (…)
6. A jurisprudência do STJ, relativamente ao resultado do ato, firmou-se no
sentido de que configura ato de improbidade a lesão a princípios administrativos, o
que,  como  regra  geral,  independe  da  ocorrência  de  dano  ou  lesão  ao  Erário .
Precedente:  REsp  1.320.315/DF,  Rel.  Ministra  Eliana  Calmon,  Segunda  Turma,  Dje
20.11.2013 . (…) (REsp 798.679/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 20/06/2017). (Grifo Nosso).

VI  –  DA  TUTELA  ANTECIPADA  DE  URGÊNCIA:  IMPEDIR  A  RENOVAÇÃO  DO

CONTRATO DE LOCAÇÃO E INDISPONIBILIDADE DOS BENS

94 - Conforme exaustivamente demonstrado, o contrato de locação firmado entre o

MUNICÍPIO  DE  FRANCA e  o  HOSPITAL DE  CARIDADE  DR.  ISMAEL ALONSO  Y

ALONSO é nulo de pleno direito, pois não passou de uma simulação perpetrada pelos gestores

municipais e gestores da entidade assistencial, para desviar recursos públicos da saúde, destinados

originalmente ao combate à pandemia da Covid-19.

95- Mesmo com a reprovação da locação pelo Conselho Municipal de Saúde, houve

pedido para que o contrato fosse prorrogado. A prorrogação desse contrato, caso ocorra, acarretará

mais prejuízos aos confres públicos. 
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96 - Dessa forma, o  Ministério Público Federal  requer que  seja determinado ao

MUNICÍPIO DE FRANCA   que se abstenha de renovar ou firmar novos contratos de locação com

o   HOSPITAL DE CARIDADE DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, com o objetivo de instalar

hospital de campanha para atendimento dos pacientes com Covid-19.

97 - Também é imprescindível que, para evitar que o dano ao Erário fique sem o

devido ressarcimento, seja decretada a indisponibilidade de bens dos requeridos. Vejamos.

98 - O  art. 37, § 4°, da Constituição Federal, abaixo transcrito, ao dispor sobre os

atos de improbidade administrativa, prevê como consequências a decretação da indisponibilidade

de bens e o ressarcimento ao erário.

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:
[…]
§ 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.

99 - A fim de concretizar esse dispositivo constitucional e os anseios sociais a ele

relacionados, criou-se a Lei 8.429/92, que, em seus arts. 5º e 7º, estabelece a indisponibilidade de

bens como decorrência lógica da prática de atos ímprobos:

Art. 5°. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa,
do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.
Art.  7°. Quando  o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar
enriquecimento ilícito, caberá à 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.

100 - Com o advento do Código de Processo Civil por meio da Lei 13.105/2015, a

indisponibilidade de bens passou a ser pleiteada em conformidade com o art. 300, caput, do estatuto
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processual, que assim preceitua:  “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil  do

processo”.

101 - O juiz poderá, a requerimento da parte, conceder a tutela pretendida, desde

que haja a  probabilidade do direito  e,  ainda,  o perigo de dano ou o risco ao resultado útil  do

processo. O revogado Código de Processo Civil de 1973 falava em verossimilhança da alegação,

que, na essência, é a probabilidade do direito.

102 - Na lição de Plácido e Silva, verossimilhança é:

(...)  a  aparência  de  verdade,  (...),  é  aquela  clara,  evidente,  que  representa  grau  de

convencimento tal que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável, equivalendo

à verossimilhança da alegação mormente no tocante  ao direito  subjetivo que a  parte

queira preservar2.

103 -  A probabilidade  do  direito  aflora,  então,  da  verossimilhança  do que  foi

alegado pela parte autora, que deve ser calcado em conjunto probatório apto a demonstrar o fumus

boni iuris (“fumaça do bom direito”), ou seja, essa aparência de verdade, indício de que o direito

realmente existe.

104 - No caso em comento, a ação está amparada por sólido conjunto probatório,

apto a demonstrar a verossimilhança de todo o alegado. Os argumentos do petitório inicial não se

trata,  portanto,  de  simples  alegações  ou  suspeitas,  mas  têm  respaldo  em  prova  preexistente,

inequívoca e clara.

  105 - A tutela de urgência exige, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil

do processo.  O  periculum in mora é  o  perigo  da demora  da prestação jurisdicional,  e  a  tutela

provisória de urgência tem como escopo evitar prejuízo à parte e ofensa ao bem jurídico tutelado no

processo.

 106 - Verifica-se,  in casu, que a conduta dos requeridos trouxe prejuízo aos cofres

2 SILVA, Oscar Joseph de Plácido e. Vocabulário jurídico. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999.
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públicos.  Necessária,  então,  a  adoção de  medida  de constrição  de  bens,  para  impedir  que  eles

esvaziem seus patrimônios e acarretem prejuízo ainda maior ao erário.

107 -  Ressalta-se que,  consoante  reiterado entendimento do Superior Tribunal de

Justiça, a  indisponibilidade de bens, em  caso de improbidade administrativa, não está

condicionada à comprovação concreta, caso a caso, de que o demandado esteja dilapidando,

ou com intenção de fazê-lo, exigindo-se apenas a demonstração de fundados indícios da

prática de improbidade que cause lesão ao erário. Vejamos:

ADMINISTRATIVO  E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. ART. 7º DA LEI 8.429/92.

DECRETAÇÃO. REQUISITOS. ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE É POSSÍVEL

ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL. SUFICIÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE

DANO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO (FUMAÇA DO BOM

DIREITO). PERIGO DA DEMORA IMPLÍCITO. INDEPENDÊNCIA DE DILAPIDAÇÃO

PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA TAMBÉM SOBRE BENS ADQUIRIDOS ANTES DA

CONDUTA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDIVIDUALIZA AS CONDUTAS E

INDICA DANO AO ERÁRIO EM MAIS DE QUINHENTOS MIL REAIS. SÚMULA N.

83/STJ. (…)

3. O entendimento conjugado de ambas as Turmas de Direito Público desta Corte é de
que, a indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa: a) é possível
antes do recebimento da petição inicial; b) suficiente a demonstração, em tese, do dano ao
Erário e/ou do enriquecimento ilícito do agente, caracterizador do fumus boni iuris; c)
independe da comprovação de início de dilapidação patrimonial, tendo em vista que o
periculum in mora está implícito no comando legal; d)  pode  recair sobre bens
adquiridos anteriormente à conduta reputada ímproba;  e  e) deve  recair sobre tantos
bens quantos forem suficientes a assegurar as consequências financeiras da suposta
improbidade, inclusive a multa civil. Precedentes: REsp 1115452/MA; REsp 1194045/SE e
REsp 1135548/PR.
4.  Ademais, a indisponibilidade dos bens não é indicada somente para os casos de
existirem sinais de dilapidação dos bens que seriam usados para pagamento de futura
indenização, mas também nas hipóteses em que o julgador, a seu critério, avaliando as
circunstâncias e os elementos constantes dos autos, afere receio a que os bens sejam
desviados dificultando eventual ressarcimento. (AgRg na MC 11.139/SP).
5. Destarte, para reformar a convicção do julgador pela necessidade da medida em favor da
integridade de futura indenização, faz-se impositivo revolver os elementos utilizados para
atingir o convencimento demonstrado, o que é insusceptível no âmbito do recurso especial,
tendo em vista o óbice da Súmula n. 7/STJ.
6.  Agravo regimental não provido.  (AgRg no AREsp 20.853/SP, Rel. Ministro BENEDITO
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GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 29/06/2012)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  INDISPONIBILIDADE  DE  BENS.
PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM
A  JURISPRUDÊNCIA  DESTA  CORTE.  SÚMULA  83/STJ.  MEDIDA  CAUTELAR.
REQUISITOS.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  7/STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I.  No  julgamento  de  Recurso  Especial  submetido  ao  regime  do  art.  543-C  do  CPC,  a
Primeira Seção desta Corte fixou o entendimento no sentido de que, "no comando do
art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se 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,  estando  o  periculum in  mora  implícito  no
referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição"
(STJ, REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/
acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/09/2014).
II.  Estando o acórdão recorrido em consonância com a  jurisprudência  sedimentada  nesta
Corte, afigura-se acertada a decisão ora agravada, que, com fundamento na Súmula 83 do
STJ, obstou o processamento do Recurso Especial.
III.  Tendo  o  Tribunal  de  origem,  na  análise  dos  requisitos  para  a  concessão  da  medida
cautelar, decidido pela presença do fumus bonis iuris, concluindo que "a análise dos autos
aponta  para  a  existência  de  indícios  de  conduta  ímproba,  vez  que  inexiste  provas  que
justifiquem, até a presente data, a não prestação de contas da verba oriunda do Programa
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Com efeito, a ausência de comprovação da efetiva
prestação de contas, pelo ex-gestor, afronta os princípios da moralidade e da transparência,
inerentes à gestão do erário, configurando, ao menos em tese, conduta reprimida pela Lei no
8.429/92", entender de forma contrária demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório
dos autos, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV. Agravo
Regimental  improvido.  (AGARESP 201403198998,  ASSUSETE  MAGALHÃES,  STJ  -
SEGUNDA TURMA, DJE DATA:09/03/2016)

108 -  O princípio da inafastabilidade do controle  jurisdicional,  inscrito  no inciso

XXXV  do  art.  5°  da  Constituição  Federal,  não  assegura  apenas  o  acesso  formal  aos  órgãos

judiciários, mas também o acesso à Justiça de forma a propiciar a efetiva e tempestiva proteção

contra  qualquer  forma  de  denegação  da  Justiça.  Daí  é  a  necessidade  de  se  decretar  a

indisponibilidade de bens do requerido, como tutela antecipatória, em caráter de urgência.

VI.1 -  Necessidade de assegurar a aplicação de multa,  conforme jurisprudência do STJ e

TRF3

109 - A Lei de Improbidade Administrativa prevê, além do ressarcimento ao erário, a

aplicação de  multa  pecuniária  aos  praticantes  de  condutas  ímprobas.  Assim,  se  o  propósito  da

indisponibilidade  de  bens  é  garantir  a  eficácia  do  provimento  jurisdicional  final,  e  se  esse
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provimento, nos casos mais graves, inclui tanto o ressarcimento como também a multa, então é

necessário que a tutela de urgência assegure tanto a reparação do valor apropriado quanto um valor

minimamente razoável para a sanção pecuniária correspondente.

110  -  Do  contrário,  o  agente  ímprobo  dilapidará  seu  patrimônio  e  apenas

devolverá o que apropriou (“o que nunca foi seu”), não sofrendo, a rigor, nenhuma punição pela

prática  ilícita  (nenhuma  multa,  pena  pecuniária  propriamente  dita). De  todo  modo,  o

provimento  jurisdicional  final  resvalaria  para  ineficácia  e  não  teria  garantida  a  sua  integral

execução.

111 - Por isso, o Superior Tribunal de Justiça é pacífico no entendimento de que

indisponibilidade também inclui certo valor razoável a título de multa civil:

PROCESSUAL CIVIL.  CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  INDISPONIBILIDADE  DE  BENS.  MEDIDA
DECRETADA PELO  JUÍZO  DE  PRIMEIRO  GRAU  E  CASSADA PELO  TRIBUNAL DE
ORIGEM. INTERPRETAÇÃO QUE NÃO SE COADUNA COM A FINALIDADE DA MEDIDA
ASSECURATÓRIA E DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O caso origina-se de Ação
Civil  Pública  voltada  à  apuração  de  responsabilidade  pela  prática  de  atos  de  improbidade
administrativa  consistentes  em  esquema  fraudulento  montado  para  direcionar  licitações  de
ambulâncias  nos  municípios.  Decretada  a  indisponibilidade  dos  bens  dos  réus,  a  decisão  de
primeira  instância  foi  suspensa  em liminar  de Agravo de  Instrumento  pelo  Tribunal  Regional
Federal da 1ª Região, que afirmou inexistente o periculum in mora.
2. Não se ressente de qualquer dos vícios do art. 535 do CPC o acórdão que decide a controvérsia
com  fundamentação  sucinta,  embora  contrária  aos  interesses  do  recorrente,  cuja  pretensão
aclaratória se confunde com o mérito recursal. Ademais, é corrente na jurisprudência a orientação
de não estar o julgador obrigado a responder a questionamentos ou a teses das partes, da mesma
forma que também não se vincula ao chamado prequestionamento numérico.
3.  No mérito,  consolidou-se  no  Superior Tribunal  de  Justiça  o  posicionamento  de  que o
deferimento da medida constritiva não está condicionado à comprovação de que os  réus
estejam  dilapidando  seu  patrimônio,  ou  na  iminência  de  fazê-lo,  tendo  em  vista  que  o
periculum in  mora  está  implícito  no  comando legal  e,  portanto,  é  presumido pela  mera
existência de fundados indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que
cause dano ao Erário.
4.  A proporcionalidade  pode  ser  utilizada  como  critério  para  determinar  o  alcance  do
bloqueio patrimonial, mas não para funcionar como requisito a impedir o deferimento da
medida.  Nesse  sentido,  a  jurisprudência  do  STJ já sedimentou entendimento  de não ser
desproporcional a constrição patrimonial decretada até o limite da dívida, incluindo-se aí
valores decorrentes de possível multa civil que venha a ser imposta como sanção autônoma.
Precedentes.
5. No específico caso dos autos, a autora expressamente pleiteou que fossem indisponibilizados
bens dos demandados até o limite do valor  necessário para assegurar o efetivo ressarcimento do
Erário,  o  que  está  de  acordo  com a  jurisprudência  do STJ.  6.  Recurso  Especial  parcialmente
provido.  (RESP  201200666700,  HERMAN  BENJAMIN,  STJ  -  SEGUNDA TURMA,  DJE
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DATA:18/09/2013)

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).
(…)  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.
(AgRg  no AgRg no AREsp 100.445/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 23/05/2012)

112  -  Também  é esse  o entendimento do E.  Tribunal  Regional Federal da 3ª

Região, consoante se observa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE.  INEXISTÊNCIA DE PERDA DO
OBJETO. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS RÉUS: EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA
PRÁTICA DE  ATOS  ÍMPROBOS.  INEXIGIBILIDADE  DE LICITAÇÃO.  AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS.  CONTRATAÇÃO  DIRETA.  INDEVIDA.  PERICULUM  IN  MORA
PRESUMIDO. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.
(…)  -  A  indisponibilidade  visa  a  garantir  o  resultado  útil  da  ação  civil  pública:  o
ressarcimento  integral  dos  danos,  e  o  pagamento  da  respectiva  multa  eventualmente
determinados em decisão transitada em julgado.
(…) - O artigo 7º da Lei nº 8.429/1992 revela que a demonstração da existência de  indícios do
dano ao erário ou de enriquecimento ilícito - fumus boni iuris do feito principal - por si só legitima
a concessão da aludida liminar, considerado que o periculum in mora, requisito geral das medidas
cautelares, encontra-se, nessa situação, subentendido no artigo 37, § 4º, da CF. - A administração
pública está vinculada aos princípios enunciados no artigo 37 da CF, em especial ao da legalidade,
de acordo com o qual apenas lhe é permitido agir da forma prevista em lei e, assim, o simples
cumprimento  do  contratado  não  é  suficiente  à  satisfação  do  interesse  público  quando  não
observadas as diretrizes legais e/ ou contratuais por ocasião de seu desenrolar. - A incidência da
medida cautelar sobre o patrimônio do investigado independe de sua aquisição ter se dado antes ou
posteriormente  à  prática  dos  atos  de  improbidade  objeto  da  ação  civil  pública  (TRF3,  AG
200003000336140,  Terceira  Turma,  DJU  29/11/2000).  -  A manutenção  da  indisponibilidade
patrimonial se funda na existência de indícios da prática de ato de improbidade previsto no artigo
10 da LIA, que prevê as hipóteses de dano ao erário. -  O valor a ser indisponibilizado deve
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abranger o  suposto  dano,  ao  qual  deve  ser  somada  a  multa  prevista  para  a  respectiva
conduta. - A multa deve corresponder a até duas vezes o valor do dano ao erário, nos termos do
inciso  II  do  artigo  12  da  LIA.  -  Agravo  de  instrumento  parcialmente  provido.  (AI
00261369220124030000,  DESEMBARGADOR  FEDERAL  ANDRE  NABARRETE,  TRF3  -
QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/06/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11,  II,  LEI 8.429/92. INDISPONIBILIDADE DE
BENS.  PERICULUM IN  MORA PRESUMIDO.  VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.
NÃO CONFIGURADA. RECURSO  IMPROVIDO. - Inicialmente, reconhece-se a legitimidade
do Parquet  Federal  para propositura da demanda,  que envolve direito  à  segurança viária  e  ao
trânsito em condições seguras em Rodovia Federal. - A competência da Justiça Federal, por seu
turno, decorre  da presença do Ministério Público Federal  no polo ativo da demanda,  que está
legitimado a promover ação civil pública, que tenha por objeto interesses federais. Por oportuno,
destaca-se que a competência da Justiça Federal  é  definida em razão da presença das  pessoas
jurídicas de direito público previstas no art. 109, I da Constituição Federal na relação processual.
Precedente.  -  No tocante ao mérito,  a questão posta nos autos cinge-se à possibilidade de
decretação da indisponibilidade de bens, em ação civil pública por suposta prática de atos de
improbidade administrativa que violam os princípios da administração pública. - Inexiste
óbice à decretação da indisponibilidade de bens nas hipóteses em que os atos de improbidade
administrativa imputados aos réus são aqueles previstos no artigo 11 da LIA, ou seja, atos
que violem os princípios da administração pública, como medida assecuratória do integral
ressarcimento  de  eventual  prejuízo  causado ao  erário,  se  houver,  e  ainda da multa  civil
prevista no artigo 12, III, da Lei nº 8.429/92. Assim, a indisponibilidade de bens não está adstrita
às  hipóteses  de  ação  civil  pública  por  ato  de  improbidade  que  cause  dano  ao  erário  ou
enriquecimento ilícito do agente ímprobo. -  A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, firmada em recurso representativo da controvérsia, tem entendimento no sentido de que a
decretação da indisponibilidade de bens na ação de improbidade constitui  tutela  de evidência,
sendo bastante para o seu deferimento a demonstração de indícios da prática improba. O periculum
in  mora,  nestes  casos,  é  implícito  e  milita  em  favor  da  sociedade,  sendo  desnecessária  a
comprovação da prática de atos tendentes a dilapidação do patrimônio pelos réus. - É certo que as
alegações das partes deverão ser analisadas no decorrer da instrução processual, mediante dilação
probatória, não sendo possível, nesta sede sumária de cognição, o exame aprofundado das provas,
sob pena de antecipação da prestação jurisdicional de mérito. - Todavia, não se vislumbra, insista-
se,  ao  menos em sede  de cognição  sumária,  a  presença  da  verossimilhança  das  alegações  do
Ministério Público Federal, na medida em que não é possível afirmar que as agravadas deixaram
de adotar qualquer providência para mitigar os riscos de acidentes na intersecção da via municipal
com  a  BR-158.  -  Agravo  de  instrumento  improvido.  (AI  00039581320164030000,  JUIZA
CONVOCADA LEILA PAIVA, TRF3 – SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/09/2016)

113 - No caso presente, diante do fumus boni iuris plenamente demonstrado e da

altíssima probabilidade de condenação, verifica-se que é aplicável a multa civil, a qual pode ser

valorada em até 2 (duas) vezes o valor do dano, nos termos do art. 12, II, da Lei 8.429/92.

114 - Se, por um lado, seria prematuro, nesta fase de delibação, já acautelar a

multa  em  seu  valor  máximo,  por  outro,  também  seria  ineficaz  garantir  apenas  o  valor  do
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ressarcimento.

115 - Ante o exposto, tendo em vista o princípio da razoabilidade,  requer-se o

acautelamento de multa no montante de 2 vezes o valor do dano ao Erário (ou outro valor que esse

d.  Juízo  repute  proporcional,  desde  que  se  acautele,  de  algum modo,  a  provável  multa  a  ser

aplicada).

VI.2 – Do Valor a ser indisponibilizado

    116 -  Os  atos  de  improbidade  praticados  pelos  requeridos  ensejaram graves

prejuízos ao Erário, conforme narrado anteriormente.

117  -  A  conduta  dos  requeridos  ocasionou  um  prejuízo  de  R$  200.000,00

(duzentos mil  reais)  em razão do adimplemento das 4 (quatro) parcelas do contrato de locação

simulado.

118 - Esse é o valor mínimo que há de ser tomado por base no presente caso.

119 - Destaca-se que o termo a quo para a incidência da correção monetária é da

data em que houve o adimplemento de cada uma das parcelas.

120 - Conforme as Súmulas 43 e 54 do STJ, na reparação civil por ato ilícito (que

é o caso destes autos),  incidem correção monetária e juros de mora a partir  da data do evento

danoso:

Súmula 43 do STJ: Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data
do efetivo prejuízo.

Súmula 54 do STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual.

121 - Ainda conforme a jurisprudência do STJ, na reparação civil por ato ilícito

devida por particulares, os juros e a correção monetária são efetivados com base na SELIC, que já

abrange ambos:
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(…) 7. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, à taxa de 0,5% ao
mês até a entrada em vigor do CC/2002, e pela Taxa Selic após essa data
(EREsp n. 727.842/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE
ESPECIAL,  DJe  de  20/11/2008).  (…)  (REsp  645.729/RJ,  Rel.  Ministro
ANTONIO  CARLOS  FERREIRA,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
11/12/2012, DJe 01/02/2013)

122 - Tendo em vista as considerações do capítulo anterior (sobre o acautelamento

também do valor da multa a ser aplicada, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e

do  Tribunal  Regional  Federal  da  3ª  Região),  requer-se  também  o  acautelamento  da  sanção

pecuniária, no montante razoável de 2 (duas) vezes a lesão causada ao Erário.

123  -  Evidentemente,  esse  d.  Juízo  também  poderá  fixar  outro  valor  a  ser

garantido quanto à multa, maior ou menor que esse pleiteado. O mais importante é que se acautele,

de algum modo e sob uma perspectiva de eficácia jurisdicional e proporcionalidade, a futura sanção

pecuniária a ser imposta.

124 - Enfim, a indisponibilidade de bens pertencentes aos demandados se impõe

e, para sua efetiva concretização, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

124.1  –  o  bloqueio  de  valores  nas  contas,  investimentos  e  quaisquer

aplicações  eventualmente  existentes  em  nome  dos  demandados,  mediante

sistema BACENJUD;

124.2 - indisponibilidade de veículos eventualmente registrados em nome dos

demandados, pelo sistema RENAJUD; e

124.3 - indisponibilidade de bens móveis e imóveis em nome do demandados,

por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

VII. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS

125 - Diante do exposto, o Ministério Público Federal requer:

Rua Tiradentes, n° 1934, Centro, Franca/SP – CEP 14.400-550
Tel. (16) 3706-9100 e-mail prsp-prm franca@mpf.mp.br

47/49

Num. 43209665 - Pág. 47Assinado eletronicamente por  JOSE RUBENS PLATES  10/12/2020 17 52 23
https //pje1g trf3 jus br 443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView seam?x=20121017522301600000039085040
Número do documento  20121017522301600000039085040



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM FRANCA/SP

125.1 - a autuação da inicial, acompanhada dos documentos que a instruem,

para que seja processada na forma da Lei nº 8.429/92 e da Lei nº 7.347/85;

125.2  -  seja  decretada,  inaudita  altera  pars,  a  liminar  determinando  a

indisponibilidade  de  bens  dos  demandados,  nos  termos  da  fundamentação

contida  no  item  VI  desta  exordial,  até  o  montante  de  R$  600.000,00

(seiscentos mil reais – equivalente a soma do dano ao erário (R$ 200.000,00)

com o valor da multa civil de duas vezes o valor do dano);

125.3 - seja determinado ao MUNICÍPIO DE FRANCA/SP que se abstenha

de renovar  ou firmar  novos  contratos  de  locação com o  HOSPITAL DE

CARIDADE  DR.  ISMAEL ALONSO  Y ALONSO,  com  o  objetivo  de

instalar hospital de campanha para atendimento dos pacientes com Covid-19;

125.4  -  a  notificação  dos  requeridos  para  que  ofereçam manifestação  por

escrito, em 15 dias, nos termos do § 7º do art. 17 da Lei nº 8.429/92;

125.5 - o recebimento definitivo da presente ação, com a determinação de

citação dos requeridos facultando-lhe a apresentação de contestação, no prazo

de 15 dias, com base no art. 17, § 9º, da Lei nº 8.429/92;

125.6 - a procedência da demanda, declarando-se a nulidade do contrato de

locação firmado entre o  MUNICÍPIO DE FRANCA e o  HOSPITAL DE

CARIDADE DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO; bem como determinar a

devolução  dos  valores  indevidamente  pagos  a  título  de  aluguéis  (R$

200.000,00);

125.7 - a procedência dos pedidos, para condenar os requeridos pela prática

dos atos de improbidade administrativa previstos nos art. 10, caput, art. 11,

caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92, nas sanções previstas, respectivamente,

no inciso II e III do art. 12 da mesma lei, bem como ao pagamento de custas e

demais ônus processuais, a serem destinados ao Fundo Municipal de Saúde
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM FRANCA/SP

de Franca/SP; e

125.8 - após o trânsito em julgado da sentença condenatória, seja o nome dos

condenados  inscritos  no  Cadastro  Nacional  de  Condenados  por  ato  de

Improbidade Administrativa – CNCIA, nos termos das Resoluções 44 e 50 do

Conselho Nacional de Justiça.

126 - Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, mormente pela

prova  documental,  em especial  pela  juntada  aos  autos  de  cópia  integral  do  Inquérito  Civil  nº

1.34.005.000081/2020-16; pelo depoimento pessoal dos demandados; pela oitiva de testemunhas a

serem oportunamente arroladas.

127 - Dá-se à causa o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

(assinado e datado digitalmente)
JOSÉ RUBENS PLATES
Procurador da República
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