
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS
Gabinete do 5º Ofício – Tutela Coletiva

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) JUIZ (ÍZA) FEDERAL DA ___ª VARA DA SUBSEÇÃO

JUDICIÁRIA DE CAMPINAS-SP

Ref. Inquérito Civil n. 1.34.004.001208/2014-86

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelo  Procurador  da  República

subscritor, nos termos do inciso III do art. 129 da Constituição Federal, bem como na alínea “b”

do inciso VII do artigo 6º da Lei Complementar n. 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da

União) e nos artigos 3º e 5º, inciso I, da Lei n. 7.347/1985, a partir das conclusões obtidas no

Inquérito Civil  epigrafado,  que tramitou perante o 5º  Ofício da Procuradoria da República no

Município de Campinas, propõe

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

com pedido de tutela provisória de urgência

em face de

MUNICÍPIO  DE  CAMPINAS,  pessoa  jurídica  de  Direito  Público

interno, inscrita no CNPJ/MF sob n. 51.885.242/0001-40, tendo por

seu representante legal,  na  forma do art.  12,  II,  do  Código  de

Processo Civil, o Prefeito Municipal, Sr. Jonas Donizette Ferreira,
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brasileiro,  casado,  inscrito  no  CPF/MF  sob  n.  096.964.508-26,

portador da cédula de identidade RG n. 1.856.731-4, ou qualquer

de  seus  Procuradores  Municipais,  com  endereço  à  Avenida

Anchieta,  n.  200,  Centro,  neste  município  de  Campinas-SP,

CEP 13015-904, e

UNIÃO,  pessoa jurídica de direito  público interno,  com endereço

para citação em sua Procuradoria-Seccional em Campinas (AGU),

sediada à avenida Barão de Itapura, n. 950, 8º e 9º andares, Jardim

Guanabara, Campinas, CEP 13.020-431

pelas razões fáticas e jurídicas adiante expostas.

1. CONTORNO  FÁTICO:  OS  FATOS  GERAIS  E  ESPECÍFICOS

QUE ENSEJAM O AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

O Procedimento Preparatório n. 1.34.004.001208/2014-86 (Inquérito Civil

nº 38/2015) foi instaurado mediante ofício encaminhado pela Procuradoria Regional dos Direitos

do Cidadão pugnando pelo efetivo cumprimento da Lei nº 10.778/2003, especialmente: a) pelo

efetivo  funcionamento dos Centros de Referência de Saúde para as vítimas de violência de

gênero; b) pela formação específica dos prestadores de cuidados de saúde para aprenderem a

reconhecer  as  mulheres  que  são  vítimas  de  violência  e  a  reagir  de  forma  adequada;  c)  a

existência, nos centros de saúde, de ferramentas para catalogar e detectar os sinais deste tipo

de violências e d) o efetivo cumprimento da Lei nº 10.778/2003, pelos profissionais de saúde da

rede pública1.

A representação destaca  que o  instrumento  legal  de tutela  da  mulher

vítima  de  violência  doméstica  estabelece,  por  um  lado,  a  rede  de  enfrentamento  ao  crime

praticado contra a mulher no ambiente familiar e motivado por questões de gênero e, por outro

1 F. 02 do Inquérito Civil nº 38/2015 e mídia anexa.
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lado, a rede de assistência multidisciplinar, voltada ao atendimento integral da mulher em busca

de encorajamento de seu tratamento e de sua recuperação.

Os dados apresentados pela referida representação são estarrecedores.

De  acordo  com  a  Nota  Técnica  nº  11/2014  do  Instituto  de  Pesquisa

Econômica Aplicada (IPEA), estudo baseado em dados do Sistema de Informação de Agravos de

Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde, de um total de estupros ocorridos em 2011, 70%

foram cometidos por parentes, namorados ou conhecidos da vítima; 88,5% das vítimas eram do

sexo feminino e mais da metade tinha menos de 13 anos de idade.

No  decorrer  da  instrução  do  Inquérito  Civil  nº  38/2015,  apurou-se  a

existência  do  Convênio  755189/2010  firmado  entre  o  MUNICÍPIO  DE  CAMPINAS e  o

MINISTÉRIO  DA  SAÚDE,  tendo  por  objetivo  a  “construção  do  centro  de  referência  em

especialidades da saúde da mulher (CRAIM)”. 

De acordo com publicação contida no site  oficial  da prefeitura de São

Paulo, as funções do centro são as seguintes2: 

“Os Centros de Referência a Mulheres (CRMs) são espaços voltados ao

atendimento de mulheres vítimas de violência  de gênero e  doméstica.

Entre as atividades desenvolvidas em cada uma das unidades estão:

-  Orientação  por  telefone  para  mulheres  que  precisem  de  apoio  e

agendamento de atendimento;

- Prestação de serviço-referência para o acompanhamento da questão da

violência  de  gênero  e  para  a  realização  dos  encaminhamentos

necessários a cada problema;

- Capacitação e formação de grupos de mulheres para o enfrentamento

da violência sexual e doméstica;

2 http://www.capital.sp.gov.br/noticia/servico-centros-de-referencia-a-mulheres-crms. 
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- Encaminhamento para hospitais da rede municipal para atendimento de

violência  sexual  e  doméstica,  inclusive  nos  casos  de  necessidade  de

cirurgia plástica reparadora”.

O  CRAIM  é,  portanto,  um  elemento  de  melhoria  do  acolhimento  da

mulher vítima de violência no sistema único de saúde, de maneira que é um veículo de fomento

aos direitos humanos desse grupo minoritário3, em situação de vulnerabilidade.

A existência do CRAIM implica, concretamente, melhoria na qualidade do

atendimento à saúde das mulheres. Basta perceber que o Município de Araraquara noticiou, em

agosto de 2017, que o seu centro de referência realizava em média, 160 atendimentos por mês.

Ora, Araraquara tem 1/6 da população de Campinas, o que indica que o CRAIM de Campinas,

se em funcionamento estivesse, teria um potencial estimado de atendimento que giraria em torno

de 1.000 mulheres por mês.

Pois bem. O Convênio 755189/2010 foi publicado no DOU em 07/01/2011

com vigência para o período de 31/12/2010 a 31/07/20154, no valor global de R$ 5.363.820,00,

dos  quais  R$  3.500.000,00  consistiam  em  valor  de  repasse  de  recursos  federais  e  R$

1.863.820,00 em valor de contrapartida financeira do MUNICÍPIO DE CAMPINAS.

Os  valores  foram  efetivamente  disponibilizados  ao  MUNICÍPIO  DE

CAMPINAS pela agência 0296-8 da Caixa Econômica Federal, na conta corrente nº 6470874,

que está “pronta para ser movimentada”5.

3 Observe-se que o conceito de minoria, para efeitos jurídicos, não é numérico, mas relativo à posição ocupada pelo
grupo  na  sociedade.  Ainda  que  as  mulheres  sejam a  maioria  numérica  na  sociedade  brasileira,  elas  têm acesso
comprovadamente diminuído a determinados bens sociais, tais como igualdade de oportunidades de trabalho e renda,
garantia de integridade física etc.  Logo,  devem ser consideradas como uma minoria social.  Sobre o assunto, ver
VITORELLI,  Edilson.  Estatuto  da  Igualdade  Racial  e  Comunidades  Quilombolas.  4.  Ed.  Salvador:  Editora
Juspodivm, 2017.  
4  O Convênio foi prorrogado até 31/07/2020, estipulando a data limite de 30/08/2020 para prestação de contas (f.
127/128 do Inquérito Civil nº 38/2015).
5 Conforme  informação  prestada  pelo  sítio
https://www.convenios.gov.br/siconv/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?
idConvenio=156944&destino= em consulta realizada aos 09/02/2018.
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O  plano  de  trabalho  relativo  ao  Convênio  755189/2010  previa  a

realização de 15 etapas6, com término da obra previsto para 11/01/2012.

Em 27/04/2015, ao ser questionada pela Procuradoria da República em

Campinas  acerca  da  construção  do  CRAIM,  o  MUNICÍPIO  DE  CAMPINAS,  por  meio  da

SECRETARIA DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL, apresentou informação

subscrita pela “Coordenadoria da Rede Iluminar Campinas de Cuidados às Vítimas de Violência

Sexual” oferecendo respostas genéricas e/ou e justificativas absolutamente alheias à questão da

inclusão social, tais como:

“(…)  estamos  nos  preparando  para  a  implantação  do  Centro  de

Referência de Atenção Integral à Saúde da Mulher – CRAIM (…);

Nos últimos anos, nossa rede de saúde passou por dificuldades de ordem

política (mudanças de prefeitos e consequentes mudanças de secretários

de  saúde),  de  epidemias  (Dengue)  e  de  grandes  eventos  (copa  do

mundo),  impossibilitando a devida capacitação de nossos profissionais

(...)”7.

Como se percebe do trecho transcrito, mais de 4 anos após a celebração

do convênio e recebimento, pelo  MUNICÍPIO DE CAMPINAS,  de mais de R$ 3 milhões em

recursos federais, absolutamente nada havia sido feito. O MUNICÍPIO DE CAMPINAS reteve as

verbas federais  por  todo o prazo de vigência do convênio,  sem adotar qualquer providência

concreta, tendente à realização de seu objeto. De acordo com o plano de trabalho do próprio

Convênio, o CRAIM, nesse momento, já deveria estar pronto, mas a realidade é que não

estava sequer iniciado.

 Ao  longo  de  um  ano  e  três  meses  de  investigação  (período  entre

04/05/2015 a 08/08/2016), o MUNICÍPIO DE CAMPINAS, ora por meio da Secretaria Municipal

de  Cidadania,  Assistência  e  Inclusão  Social,  ora  por  meio  da  Secretaria  Municipal  de

Infraestrutura,  ou ainda,  por  meio  da  Secretaria  Municipal  de  Assuntos Jurídicos,  deixou  de
6 F. 40/51 do Inquérito Civil nº 38/2015 e mídia anexa.
7 F. 36 do Inquérito Civil nº 38/2015 e mídia anexa.
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apresentar qualquer resposta convincente, seja por meio de um cronograma da implantação do

CRAIM, seja um relatório acerca da aplicação da verba concedida pelo Governo Federal.

Em  reuniões  realizadas  entre  o  MUNICÍPIO  DE  CAMPINAS e  o

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, em 08/08/2016 e 24/08/2016, na sede da Procuradoria da

República em Campinas, foi dito pelos representantes da Secretaria da Infraestrutura que:

“(…) projeto teve início há alguns anos; ao longo do tempo aconteceram

ajustes e, no atual momento, a conclusão do projeto depende de análise

manifestação  da  Caixa  Econômica  Federal,  para  então,  ter  início  o

processo licitatório de contratação dos serviços; o prazo para conclusão

da obra é de 24 meses”8.

Não  obstante,  a  Superintendência  Regional  de  Campinas  da  CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL apontou a necessidade de adequações no teste de viabilidade técnica

do projeto de Engenharia e até 19/10/2016, o MUNICÍPIO DE CAMPINAS não havia atendido às

referidas exigências9.

Após  reiterados  ofícios  da  Procuradoria  da  República  em  Campinas,

somente em 12/06/2017, por meio do Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, o MUNICÍPIO

DE CAMPINAS relatou que:

“A  Pasta  relata  as  dificuldades  enfrentadas  na  finalização  dos

procedimentos  prévios  à  abertura  de  licitação,  notadamente  as

atualizações das planilhas orçamentárias (...)10”.

Excedidos todos os prazos indicados pelo  MUNICÍPIO DE CAMPINAS,

pacientemente aguardados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, o Sr. Secretário Municipal

de Assuntos Jurídicos informou:

8 F. 96/99 do Inquérito Civil nº 38/2015 e mídia anexa.
9 F. 109 do Inquérito Civil nº 38/2015 e mídia anexa.
10 F. 118/121 do Inquérito Civil nº 38/2015 e mídia anexa.
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“(…) o  valor  final  do  orçamento  superou  em  muito  o  valor  do

presente convênio,  sendo necessário, assim, um aporte muito grande

de contrapartida por parte desta municipalidade”.

Nesta  esteira  e  considerando  a  situação  financeira  por  que  passa  o

MUNICÍPIO DE CAMPINAS, foi pleiteada junto ao Ministério da Saúde a prorrogação do prazo

do convênio, tendo sido concedido para sua finalização até Julho de 2020.

“(…)  informamos  que  somente  a  partir  do  próximo  exercício  será

possível  a definição do cronograma das atividades necessárias à

licitação, execução e finalização das obras”11.

Portanto,  passados  mais  de  7  anos desde  o  início  da  vigência  do

Convênio 755189/2010; ultrapassados  mais de 5 anos da data para entrega das obras do

CRAIM; transcorridos mais de 3 anos de tramitação do Inquérito Civil nº 38/2015, a justificativa

dada pelo MUNICÍPIO DE CAMPINAS, de que “o valor final do orçamento superou em muito

o valor do presente convênio” é mais que preocupante. O alarme soa ainda mais alto diante

da afirmação de que “somente a partir do próximo exercício será possível a definição do

cronograma das atividades necessárias à licitação, execução e finalização das obras”.

É  indiscutível,  portanto,  que  ao  longo  de  mais  de  7  anos,  nada  de

concreto  foi  realizado  pelo  MUNICÍPIO DE CAMPINAS  para dar cumprimento ao Convênio

755189/2010,  que  onerou  os  cofres  públicos  federais  com  o  altíssimo  valor  global  de R$

5.363.820,00, dos quais R$ 3.500.000,00 consistiram em valor de repasse de verbas federais e

R$ 1.863.820,00 em valor de contrapartida financeira municipal.

Com isso, o MUNICÍPIO DE CAMPINAS, de uma só vez, promove dois

atentados aos interesses públicos: de um lado, coopera para a permanência da vulnerabilidade

das vítimas de violência de gênero cuja proteção pretendeu dar a Lei nº 10.778/2003; de outro

lado,  revela  preocupante  desrespeito  ao  princípio  constitucional  da  eficiência  na  gestão das

11 F. 125/126 do Inquérito Civil nº 38/2015 e mídia anexa.
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verbas  públicas  federais repassadas  pelo  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE  pelo  Convênio

755189/2010.

No que tange à  UNIÃO,  sua inclusão no polo passivo desta demanda

decorre do fato de que o Ministério  da Saúde,  gestor  nacional  da política de atendimento à

mulher,  se  mostrou  leniente  com  os  diversos  atrasos  do  MUNICÍPIO  DE  CAMPINAS,

concedendo-lhe sucessivas prorrogações de prazo para a execução do objeto conveniado, sem

nunca realizar qualquer diligência efetiva no sentido de impelir o ente municipal à realização do

conveniado.  Conformou-se  a  UNIÃO em  ser  uma  mera  expectadora  dos  muitos  atrasos

municipais narrados nesta inicial. 

Diante  do  exposto,  não  restou  alternativa  senão  a  propositura  da

presente Ação Civil Pública.

Passa-se,  pois,  à  fundamentação  jurídica  de  mérito,  que  dá  azo  à

propositura desta ação.

2. FUNDAMENTOS  JURÍDICOS  QUE  AUTORIZAM  A

PROCEDÊNCIA DESTA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

2.1. Preliminarmente – legitimidade ativa.

A  Constituição  da  República  incumbiu  ao  MINISTÉRIO  PÚBLICO

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

individuais indisponíveis, alçando-lhe à condição de instituição permanente, essencial à função

jurisdicional do Estado (art. 127).

Estabeleceu, também, ser função institucional do MINISTÉRIO PÚBLICO

promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do patrimônio público e social,

do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III).
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No inciso II do art. 129 da Constituição Federal, o constituinte atribuiu ao

MINISTÉRIO PÚBLICO a função de  “zelar  pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos

serviços  de  relevância  pública  aos  direitos  assegurados  na  Constituição,  promovendo  as

medidas necessárias a sua garantia”.

A  Lei  Complementar  n.  75/1993  dispõe  ser  função  institucional  do

Ministério Público da União a defesa do meio ambiente e dos direitos e interesses coletivos (art.

5º, inciso III, alíneas “d” e “e”) e lhe competir a promoção de Inquérito Civil e Ação Civil Pública

para a proteção dos referidos interesses (art. 6º, inciso VII, alíneas “b” e “d”).

No presente caso, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL busca o efetivo

cumprimento do Convênio 755189/2010 com o imediato início da construção das instalações

do CRAIM, e, com isso, o efetivo cumprimento da Lei nº 10.778/2003.

Demonstrada,  pois,  a  legitimidade ativa  deste  órgão ministerial  para  a

propositura da demanda.

2.2. Legitimidade passiva.

O MUNICÍPIO DE CAMPINAS é a único responsável pelo cumprimento

do Convênio 755189/2010 firmado com o MINISTÉRIO DA SAÚDE e, consequentemente, pela

efetiva  construção  das instalações  do Centro  de referência  em especialidades  da  saúde da

mulher (CRAIM).

Em razão de tais circunstâncias, demonstrada a legitimidade passiva do

MUNICÍPIO DE CAMPINAS. 

No que tange à UNIÃO, a legitimidade passiva decorre do fato de ser o

ente concedente do Convênio, tendo-se omitido em adotar providências concretas para a sua

efetivação. 

2.3. Competência da Justiça Federal e, especificamente, deste juízo

da Subseção Judiciária de Campinas.
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No que diz respeito à competência para processar e julgar a presente

demanda, há que se pontuar que o interesse federal se configura na medida em que envolve a

aplicação  de  recursos  públicos  federais  repassados  pelo  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE  ao

MUNICÍPIO DE CAMPINAS,  de  modo que  se aplica  o  disposto  no  inciso  I  do  art.  109  da

Constituição Federal12.

Desta forma, compete à Justiça Federal processar e julgar  a presente

demanda.

2.4.  Da  obrigação  de  fazer  do  MUNICÍPIO  DE  CAMPINAS,

consistente  em  dar  cumprimento  imediato  ao  Convênio 755189/2010  firmado  com  o

MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Consoante  já  detalhadamente  descrito,  o  MUNICÍPIO DE CAMPINAS

recebeu  repasse  de  recursos  federais  no  valor  global  de  R$  5.363.820,00,  dos  quais  R$

3.500.000,00 consistiram em valor  de repasse e R$ 1.863.820,00 em valor  de contrapartida

financeira, em razão do Convênio 755189/2010 firmado com o MINISTÉRIO DA SAÚDE com o

objetivo da “construção do centro de referência em especialidades da saúde da mulher”.

Conforme  contrato  de  repasse  do  Convênio  755189/2010,  cujas

informações  encontram-se  no  site  do  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE,  dentre  as  justificativas

apresentadas pelo  MUNICÍPIO DE CAMPINAS para a assinatura do Convênio e consequente

obtenção dos recursos públicos federais estavam:

“(…) programas de prevenção e controle:

(…) de atenção à violência doméstica e sexual (…);

Com o intuito de ampliar, organizar, qualificar, hierarquizar e humanizar o

atendimento da mulher,  a Secretaria  Municipal de Saúde, por meio da

12 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 à Justiça Eleitoral e à Justiça do
Trabalho; (...)
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área  da  Saúde  da  Mulher,  está  propondo  a  criação  do  Centro  de

Referência da Saúde da Mulher em um local central da cidade. O projeto

propõe:

(…) onze salas para atendimento das especialidades ginecológicas (…)

violência sexual e doméstica”;

Assim,  o  próprio  MUNICÍPIO  DE  CAMPINAS,  ao  firmar  o  convênio  e

reivindicar  os recursos municipais,  reconheceu a  necessidade de implantação do CRAIM na

cidade. Reconheceu que o atendimento à mulher deveria ser uma das prioridades do executivo

municipal e que as estruturas hospitalares tradicionais não eram aptas a desempenhar, do modo

mais satisfatório, essa tarefa.

Ainda que se compreenda que fatores circunstanciais, tais como a crise

econômica nacional, a copa do mundo e epidemias, possam ter dificultado a execução desses

planos, é fato que o  MUNICÍPIO DE CAMPINAS mantém em conta uma substancial quantia de

recursos públicos federais, sem lhes dar qualquer destinação. Se a crise fosse a justificativa,

perceber-se-ia um grande esforço administrativo obstado pela falta de recursos. Ironicamente, o

que se nota, no presente caso, é o oposto: os recursos estão disponíveis há quase uma década

e  não  houve  qualquer  esforço  administrativo  significativo  para  aplicá-los.  O  MUNICÍPIO  DE

CAMPINAS, conforme narrado, não concluiu sequer a fase interna da licitação para publicar o

edital.

Acrescente-se a essa inércia administrativa  a constatação de que,  em

nenhuma das respostas apresentadas ao longo do Inquérito Civil o  MUNICÍPIO DE CAMPINAS

demonstra a suposto falta de condições financeiras. Ela é apenas genericamente referida, sem

qualquer evidência de que haja absoluta impossibilidade de conclusão do projeto.

Finalmente, o próprio  MUNICÍPIO DE CAMPINAS solicitou a prorrogação

do convênio até o ano de 2020, o que foi deferido pelo Ministério da Saúde. Isso indica que o

MUNICÍPIO DE CAMPINAS continua entendendo que a construção do CRAIM é necessária. Se

não fosse, os recursos poderiam ter sido devolvidos à União.

Rua Conceição, n. 340 | Centro | Campinas-SP | CEP 13.010-050 | Telefone: (19) 3739-2333
11/16



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS
Gabinete do 5º Ofício – Tutela Coletiva

Nesse  contexto,  não  se  pode  considerar  que  haja  margem  de

discricionariedade para permitir que o Administrador Municipal deixe de executar a obra prevista

na avença. A discricionariedade, como se sabe, é uma margem de autonomia, dentro das balizas

legais, para se executa a escolha que satisfaz o interesse público de maneira ótima. No caso,

está evidenciado pelo próprio MUNICÍPIO DE CAMPINAS que a escolha ótima é a execução da

obra pactuada.

Nesse  sentido,  o  Superior  tribunal  de  Justiça  já  firmou,  há  muito,

entendimento de que a discricionariedade não pode ser escudo para a incúria administrativa. É

relevante a citação do seguinte julgado:

se é certo que os Poderes são harmônicos entre si (art. 2º da CF) e que o

Executivo  tem  prioridade  indiscutível  na  implementação  de  políticas

públicas, indubitável também é que, em termos abstratos, o ordenamento

jurídico em vigor permite que o Poder Judiciário seja chamado a intervir

em  situações  nas  quais  a  atitude  ou  a  omissão  do  Administrador  se

afigure ilegítima. O STJ, atento ao assunto, tem admitido a legitimidade

do Ministério  Público  e a adequação da ação civil  pública  como meio

próprio de se buscar a implementação de políticas públicas com relevante

repercussão social (REsp 1.367549-MG, Segunda Turma, DJe 8/9/2014;

AgRg  no  AREsp  50.151-RJ,  Primeira  Turma,  DJe  16/10/2013;  REsp

743.678-SP,  Segunda  Turma,  DJe  28/9/2009;  REsp  1.041.197-MS,

Segunda Turma, DJe 16/9/2009; REsp 429.570-GO, Segunda Turma, DJ

22/3/2004). É cabível ação civil  pública proposta por Ministério Público

Estadual  para  pleitear  que  Município  proíba  máquinas  agrícolas  e

veículos  pesados  de  trafegarem  em  perímetro  urbano  deste  e  torne

transitável o anel viário da região. REsp 1.294.451-GO, Rel. Min. Herman

Benjamin, julgado em 1/9/2016, DJe 6/10/2016.

Por todas as razões fáticas e jurídicas já apresentadas, o MINISTÉRIO

PÚBLICO  FEDERAL ajuíza  a  presente  Ação  Civil  Pública  por  entender  que  a  omissão  do
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MUNICÍPIO  DE  CAMPINAS em dar  concretude  ao  cumprimento  do  Convênio  firmado  com o

Ministério da Saúde é lesivo aos direitos de proteção dos direitos do cidadão,  bem como ao

erário.

3.  DESNECESSIDADE  DE  JUNTADA  INTEGRAL  DO  INQUÉRITO

CIVIL.

Há tempos prevalece, no âmbito jurisprudencial, o entendimento de que

não configura má-fé do órgão do  MINISTÉRIO PÚBLICO a ausência de juntada integral  dos

autos do Inquérito Civil na Ação Civil Pública.

Isso porque, além de ser mesmo despicienda a instauração do IC para a

propositura da ACP, há uma série de documentos e peças nos autos do caderno instrutório que

se  consubstanciam  unicamente  em  documentos  administrativos  e  burocráticos  (despachos,

ofícios, prorrogações de prazo, certidões etc.), que, por si, não contribuem substancialmente à

instrução probatória.

Nesse  sentido  é o  entendimento  do Superior  Tribunal  de Justiça,  que

inclusive já veiculou o entendimento em seu Informativo de Jurisprudência (edição n. 173):

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INQUÉRITO. DOCUMENTOS.

A Turma  entendeu,  por  maioria,  que  não  há  falar-se  em  má-fé

quando o Ministério Público não leva à ação civil pública todos os

documentos  constantes  do  inquérito  civil  público.  É  possível

descartar aqueles que não lhe parecem relevantes, isso em razão

da própria  natureza do inquérito.  Precedente  citado do STF:  HC

73.338-RJ,  RTJ  161/264.  REsp  448.023-SP,  Rel.  Min.  Eliana

Calmon, julgado em 20/5/2003.
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Acompanham esta petição inicial, assim, apenas os documentos e peças

informativas essenciais que a subsidiam, compreendidos entre aqueles selecionados pelo MPF

como relevantes à instrução.

Por fim, e em prestígio ao contraditório, cumpre informar que os autos do

Inquérito  Civil  n.  1.34.004.001208/2014-86,  em  sua  integralidade,  permanecerão  disponíveis

para consulta na Procuradoria da República em Campinas.

4. PEDIDO E SUAS ESPECIFICAÇÕES

Ante o exposto, requer o Ministério Público Federal:

I – Com fundamento no art. 12, da Lei n. 7.347/85 c/c o art. 461, § 3º, do

Código de Processo Civil, a concessão de ordem liminar, determinando-se ao  MUNICÍPIO DE

CAMPINAS:

(a) obrigação de fazer, consistente em apresentar, no prazo máximo de

30 dias,  o  cronograma detalhado de cumprimento do Convênio  755189/2010 firmado com o

MINISTÉRIO  DA  SAÚDE  com  o  objetivo  da  “construção  do  centro  de  referência  em

especialidades da saúde da mulher”;

(b) Obrigação de fazer, no sentido de elaborar o cronograma previsto no

item anterior levando em consideração o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para a

conclusão da licitação, 60 (sessenta) dias para o início das obras, após a licitação, 375 dias para

a  conclusão  das  obras  e,  por  fim,  180  dias  para  o  início  da  operação  do  CRAIM.  Importa

ressaltar  que esses prazos são baseados no Cronograma de Execução contido no Plano de

Trabalho do Convênio 755189/2010, apresentado pelo próprio MUNICÍPIO DE CAMPINAS, por

ocasião da celebração do Convênio (Proposta 102299/2009);

(c)  ao MUNICÍPIO DE CAMPINAS a obrigação de fazer, consistente em,

no  prazo  máximo  de  30  (trinta)  dias,  dar  início  à  execução  das  atividades  previstas  no
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cronograma  de  implementação  apresentado  em  juízo,  cumprindo  fielmente  os  prazos  nele

fixados; 

(d)  à UNIÃO a obrigação de fazer, consistente em manter disponíveis os

recursos financeiros objeto do Convênio, para viabilizar a execução das atividades descritas no

respectivo plano de trabalho, bem como abster-se de impor condições ou conceder benefícios

que, de qualquer forma, impeçam a continuidade dos trabalhos ou permitam que o MUNICÍPIO

DE CAMPINAS extrapole os prazos previstos no cronograma acima referido; 

II - em definitivo, após o devido processo legal, seja julgada procedente a

presente ação para o fim de condenar, em caráter definitivo, os pedidos constantes do item I. 

5. REQUER  IMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS, VALOR DA CAUSA

E AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.

Na  oportunidade,  além  das  peças  extraídas  do  Inquérito  Civil  n.

1.34.004.001208/2014-86 e ora anexadas, protesta o Parquet pela produção de todas as provas

que se fizerem necessárias ao deslinde do feito, a serem oportunamente especificadas ao cabo

da fase postulatória.

Informa o MPF, ainda, em atenção ao que dispõe o inciso VII do art. 319

do  Código  de  Processo  Civil,  e  em  observância  aos  princípios  da  boa-fé  e  cooperação

processual, que opta pela realização de audiência inicial de tentativa de conciliação.

Dá-se à causa o valor de R$ 5.363.820,00.

Campinas, 8 de março de 2018.

EDILSON VITORELLI DINIZ LIMA
Procurador da República
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Relação de documentos:

ID 4934883 - peças extraídas do Procedimento Preparatório nº 1.34.004.001208/2014-86 (parte 1)

ID 4934900 - peças extraídas do Procedimento Preparatório nº 1.34.004.001208/2014-86 (parte 2)

ID 4934933 - Contrato de Repasse nº 0349091-70/2010/Ministério da Saúde/CAIXA

ID 4934985 - Contrato de Repasse nº 0349091-70/2010/Ministério da Saúde/CAIXA (DOU parte 1)

ID 4935035 -  Contrato de Repasse nº 0349091-70/2010/Ministério da Saúde/CAIXA (DOU parte 2)

ID 4935073 - 4º Termo Aditivo ao Contrato de Repasse 

ID 4935099 - 5º Termo Aditivo ao Contrato de Repasse

                     - Inicial em arquivo PDF

Rua Conceição, n. 340 | Centro | Campinas-SP | CEP 13.010-050 | Telefone: (19) 3739-2333
16/16


	EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) JUIZ (ÍZA) FEDERAL DA ___ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS-SP
	AÇÃO CIVIL PÚBLICA

