
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ  FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO 

JOSÉ DO RIO PRETO COMPETENTE POR DISTRIBUIÇÃO

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  intermédio  da 

Procuradora da República que esta subscreve, vem, respeitosamente, à presença 

de Vossa Excelência, com base no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, 

bem como na legislação que o regulamenta, propor

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

em face do:

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP,  pessoa 

jurídica  de  Direito  Público,  inscrita  no  CNPJ  nº 

46.588.950/0001-80, localizada na Avenida Alberto Andaló, 

nº 3.030, CEP: 15.015-000, em São José do Rio Preto/SP,

pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:
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I – DO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA

A  presente  Ação  Civil  Pública  tem  por  escopo  impelir  o 

Município  de  São  José  do  Rio  Preto/SP  a  implementar  e  exigir  o  controle 

eletrônico biométrico de frequência para todos os servidores públicos da área da 

saúde, em especial, para os médicos.

Também  visa  a  garantir  a  existência  de  mecanismos  de 

controle que inibam irregularidades nos serviços executados pelo Sistema Único 

de Saúde, propiciando aos seus usuários a efetiva fiscalização sobre a qualidade 

da prestação dos serviços, com espeque na publicidade que deve ser dada aos 

atos da Administração.

Com base nesses objetivos, visa-se, na presente ação, ao 

cumprimento  das  obrigações  dos  servidores  públicos  da  área  da  saúde,  em 

especial,  dos médicos que prestam serviços  para o SUS -  Sistema Único de 

Saúde - nesta cidade de São José do Rio Preto/SP, no que tange à pontualidade 

e  à  assiduidade,  bem  como  quanto  à  publicidade  devida  dos  atos  da 

Administração Pública, dado o significativo problema existente na fiscalização do 

cumprimento das obrigações dos médicos atendentes na rede pública, uma vez 

que o controle de frequência por folha de ponto tem-se mostrado ineficiente, e a 

falta de informação passada pela Administração aos usuários agrava ainda mais 

o problema.

II - DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O artigo 196 da Constituição Federal dispõe que “a saúde é 

direito  de    todos  e  dever  do  Estado  ,  garantido  mediante  políticas  sociais  e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. 
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Com efeito, o direito à fruição de um serviço de saúde de 

qualidade  e  a  uma  administração  eficiente  e  voltada  ao  bem  comum  são 

interesses difusos, pois afetos a toda a coletividade e difundidos entre número 

indeterminado de pessoas.

Da mesma forma, o direito de receber dos órgãos públicos 

informações de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, ressalvadas 

aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, 

bem como o direito de, independentemente do pagamento de taxas, peticionar 

aos  Poderes  Públicos  em  defesa  de  direitos  ou  contra  ilegalidade  e  obter 

certidões em repartições públicas,  para defesa de direitos e esclarecimento de 

situações  de  interesse  pessoal,  foram consagrados  pela  Constituição  Federal 

como direito fundamental.

É  atribuição  do  Ministério  Público  promover  as  medidas 

necessárias  para  que  o  Poder  Público,  por  meio  dos  serviços  de  relevância 

pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal, como o direito 

à  informação,  à  saúde  e  ao  irrestrito  acesso  a  atendimentos  e  tratamentos 

médicos condizentes com a dignidade da pessoa humana.

Ao  disciplinar  as  funções  do  MINISTÉRIO PÚBLICO,  dispõe  a 

Constituição Federal, em seu artigo 129, inciso III, entre outras atribuições, a de:

“III  -  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;” (g. n.)

Disciplina, ainda, o artigo 6º, XIV, “f”, da Lei Complementar 

nº 75/93, competir ao MINISTÉRIO PÚBLICO:

“promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções 

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

especialmente quanto:

(...)” (g. n.)

Não bastassem esses dispositivos,  fundamenta também a 

legitimidade do Ministério Público a Lei nº 7.347/85.

III – DA COMPETÊNCIA

Nos  termos  do  disposto  no  artigo  109,  inciso  I,  da 

Constituição Federal, aos juízes federais compete processar e julgar “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”.

Os recursos que compõem o Sistema Único de Saúde são 

oriundos da seguridade social, da União, dos Estados e dos Municípios, além de 

outras  fontes,  conforme  prevê  o  artigo  198,  §  1º,  da  Constituição  Federal, 

acrescentado pela Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000.

O reformador constituinte também acrescentou os §§ 2º e 3º 

ao mencionado dispositivo constitucional, os quais rezam:

“Art. 198 (…)

§2º  A  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios 

aplicarão,  anualmente,  em ações e serviços  públicos  de saúde 

recursos  mínimos  derivados  da  aplicação  de  percentuais 

calculados sobre:

I  –  no  caso  da  União,  a  receita  corrente  líquida  do  respectivo 

exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze por 

cento);

(…)
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§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada 

cinco anos, estabelecerá: 

(...)

II  –  os  critérios  de  rateio  dos  recursos  da  União  vinculados  à 

saúde  destinados  aos  Estados,  ao  Distrito  Federal  e  aos 

Municípios,  e  dos  Estados  destinados  a  seus  respectivos 

Municípios,  objetivando a progressiva redução das disparidades 

regionais; 

(...)”

A Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, foi 

editada para regulamentar o § 3º do artigo 198 da Constituição Federal, e, em seu 

artigo 18, dispõe que: “ Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, destinados  
a despesas com as ações e serviços públicos de saúde, de custeio e capital,  

a  serem executados pelos  Estados,  pelo  Distrito  Federal  ou  pelos  Municípios  

serão transferidos diretamente aos respectivos fundos de saúde, de forma  
regular  e  automática, dispensada  a  celebração  de  convênios  ou  outros  

instrumentos jurídicos.”

Assim,  a  transferência  dos  recursos  para  despesas  com 

ações  e  serviços  da  saúde  ocorrem  ordinariamente  através  de  repasses 

automáticos  fundo a  fundo,  sendo excepcionais  as transferências  de recursos 

pela via voluntária de celebração de convênios para finalidades específicas, tal 

como,  por  exemplo,  para  aquisição  de  ambulâncias  ou  equipamentos 

hospitalares.

Quanto à fiscalização da aplicação correta dos recursos, o 

artigo 33, § 4º, da Lei nº 8.080/90, estabelece, expressamente, a competência do 

Ministério da Saúde para acompanhar,  através de seu sistema de auditoria,  a 

conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a 

Estados e Municípios, sendo que, em hipótese de malversação, desvio ou não 
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aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde a aplicação das medidas 

legais.

O  artigo  3º  do  Decreto  nº  1.233/94  também  prevê  a 

fiscalização exercida pelos órgãos de Controle Interno do Poder Executivo e do 

Tribunal de Contas da União, sobre os recursos transferidos pelo Fundo Nacional 

de Saúde aos fundos estaduais e municipais de saúde.1

A Lei  Complementar  nº  141/12 manteve  esse  sistema de 

auditoria federal nas hipóteses de transferências automáticas do Fundo Nacional 

de Saúde aos fundos estaduais e municipais, conforme se depreende do teor do 

seu artigo 39, §5º2.

A presente ação tem por objetivo principal implementar, no 

Município  de  São  José  do  Rio  Preto,  um  mecanismo  de  controle  de  horário 

eletrônico para todos os profissionais da área da saúde que prestem serviços no 

âmbito do SUS, o qual se mostra mais eficiente e menos suscetível a fraudes, 

sendo  evidente  o  interesse  federal  em  evitar  a  malversação  dos  recursos 

investidos na área da saúde, que são, em parte, provenientes do Fundo Nacional  

de Saúde.

Conforme se depreende da Programação Anual  de Saúde 

para 2015 do Município de São José do Rio Preto (fls. 113/153), verbas federais 3 

1 Art. 3º.  Os recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde serão movimentados, em cada 
esfera de  governo,  sob a fiscalização do  respectivo Conselho de  Saúde,  sem prejuízo  da 
fiscalização exercida pelos órgão de Controle Interno do Poder Executivo e do Tribunal de 
Contas da União.

2 Art. 39 (…) 
§5º O Ministério da Saúde, sempre que verificar o descumprimento das disposições previstas 
nesta Lei Complementar, dará ciência à direção local do SUS e ao respectivo Conselho de 
Saúde, bem como aos órgãos de auditoria do SUS, ao Ministério Público e aos órgãos de 
controle interno e externo do respectivo ente da Federação, observada a origem do recurso 
para a adoção das medidas cabíveis. (g.n.)

3 O código 5, constante no campo denominado “fonte de recurso”, refere-se à verba de origem 
federal, conforme codificação adotada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no 
projeto  de Auditoria  Eletrônica  de Órgãos Públicos  (Audesp)  –  informação retirada  do  site 
“www4.tce.sp.gov.br/vw_audesp_documentacao/Orientações”  -  vide  plano  de contas  2015 – 
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são utilizadas para o custeio dos recursos humanos nos serviços de saúde de 

diversas especialidades4.

Os  tribunais  superiores  têm  sufragado  entendimento  no 

sentido de que, em havendo aplicação de recursos federais, seja a transferência 

automática  via  repasse  fundo  a  fundo,  seja  por  meio  de  convênio,  há 

possibilidade  de  fiscalização  do  TCU e do  Ministério  da  Saúde,  sendo  assim 

hipótese de competência da Justiça Federal. 

O  Supremo  Tribunal  Federal  tem,  reiteradamente, 

confirmado tal entendimento:

“HABEAS CORPUS. DESVIO DE VERBAS DO SISTEMA ÚNICO 

DE SAÚDE --- SUS. INTERESSE DA UNIÃO. ARTIGO 109, IV DA 

CONSTITUIÇÃO  DO  BRASIL.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA 

FEDERAL.  SECRETÁRIO  DE  ESTADO.  PRERROGATIVA  DE 

FORO.  ATRIBUIÇÃO  DA  PROCURADORIA  REGIONAL  DA 

REPÚBLICA. 

Procedimentos administrativos criminais --- PACs --- instaurados 

para  apurar  supostos  desvios  de  verbas  do  Sistema  Único  de 

Saúde  ---  SUS.  Verbas  federais  sujeitas  à  fiscalização  do 
Tribunal de Contas da União. Nítido interesse da União, a teor 
do artigo 109, IV da Constituição do Brasil. Envolvimento do 

Secretário de Saúde do Estado do Piauí, a atrair a competência 

do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, bem assim a 

atribuição  da  Procuradoria  Regional  da  República.  Ordem 

denegada.

arquivo anexo II).
4 Somente a  título  de exemplificação,  podemos citar  a  ação “Garantir  custeio  dos Recursos 

Humanos das unidades de Urgência e Emergência e inclusive dos demais convênios”, bem 
como as ações “1- Garantir a equipe de SF da UBS Anchieta; 2- Ampliar Equipes de SF no 
município  e  PACS  (prioritariamente  nas  UBSF's  São  Deocleciano,  Cidade  Jardim  e  Vila 
Elvira”) , todas realizadas, em parte, com recursos da União (fls. 114V e 123v).

7 de 54



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

(RHC  98564,  Relator(a):  Min.  EROS  GRAU,  Segunda  Turma, 

julgado em 15/09/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-

11-2009 EMENT VOL-02381-04 PP-00976)”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também se 

direciona no mesmo sentido, conforme acórdão in verbis:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA. 

PROCESSO  PENAL.  CRIMES  DE  QUADRILHA,  FALSIDADE 

IDEOLÓGICA, PECULATO E CORRUPÇÃO PASSIVA. DESVIO DE 
VERBAS  PROVENIENTES  DO  SISTEMA ÚNICO  DE  SAÚDE  - 
SUS.  CONTROLE  DO  PODER  EXECUTIVO  FEDERAL  E  DO 
TRIBUNAL  DE  CONTAS  DA  UNIÃO.  COMPETÊNCIA  DA 
JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 208/STJ. 
1. Segundo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e desta 

Corte de Justiça, compete à Justiça Federal processar e julgar as 

causas relativas ao desvio de verbas do Sistema Único de Saúde - 

SUS,   independentemente de se tratar de repasse fundo a fundo   
ou  de  convênio,  visto  que  tais  recursos  estão  sujeitos  à 
fiscalização federal, atraindo a incidência do disposto no art. 
109, IV, da Carta Magna, e na Súmula 208 do STJ. 
2.   O fato de os Estados e Municípios terem autonomia para   
gerenciar  a  verba  financeira  destinada  ao  SUS  não  elide  a 
necessidade  de  prestação  de  contas  perante  o  Tribunal  de 
Contas  da  União,  nem  exclui  o  interesse  da  União  na 
regularidade  do  repasse  e  da  correta  aplicação  desses 
recursos. 
3. Portanto, a competência da Justiça Federal se mostra cristalina 

em  virtude  da  existência  de  bem  da  União,  representada  pelas 

verbas  do  SUS,  bem  como  da  sua  condição  de  entidade 

fiscalizadora das verbas federais repassadas ao Município. 
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4.  Não trazendo  o  agravante  tese jurídica  capaz de  modificar  o 

posicionamento anteriormente firmado, é de se manter a decisão 

agravada  na  íntegra,  por  seus  próprios  fundamentos  5.Agravo 

regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no CC: 122555 RJ 2012/0097833-4, Relator: Ministro 

OG  FERNANDES,  Data  de  Julgamento:  14/08/2013,  S3  - 

TERCEIRA SEÇÃO)” (g.n.)

“PENAL.  CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  AÇÃO  PENAL. 

IRREGULARIDADES EM CONTRATO CELEBRADO POR ÓRGÃO 

ESTADUAL. RECURSOS PROVENIENTES DO SISTEMA ÚNICO 

DE  SAÚDE.  TRANSFERÊNCIA  AUTOMÁTICA OU  "FUNDO  A 
FUNDO".  INCORPORAÇÃO  DA  VERBA  AO  PATRIMÔNIO 
ESTADUAL.  IRRELEVÂNCIA.  REPASSE  SUJEITO  AO 
CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL E DO 
TRIBUNAL  DE  CONTAS  DA UNIÃO.  INTERESSE  DA UNIÃO. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
1.  Por estarem sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle 
interno do Poder Executivo federal, bem como do Tribunal de 
Contas da União, as verbas repassadas pelo Sistema Único de 
Saúde -  inclusive na modalidade de transferência automática 
ou  "fundo  a  fundo"  -  ostentam  interesse  da  União  em  sua 
aplicação e destinação.  Eventual desvio atrai a competência da 

Justiça Federal para conhecer da matéria, nos termos do art. 109, 

IV, da Constituição Federal. 

2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal 

da  5ª  Vara  Criminal  da  Seção  Judiciária  do  Rio  de  Janeiro,  o 

suscitante. (g.n.)

(STJ,  Terceira  Seção,  CC  122376/RJ,  DJ  22/08/2012,  Rel.  

Sebastão Reis Júnior)”
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A seguir, trecho do inteiro teor do mencionado acórdão, do 

qual se depreende que também o TCU entende pela competência federal, em se 

tratando  de  verba  federal  transferida  ao  fundo  estadual  ou  municipal, 

automaticamente. Confira-se:

“Ora,  embora  incorporadas  ao  fundo  estadual  ou  municipal,  as 

verbas  transferidas  não  deixam  de  ser  federais,  pois,  conforme 

entendimento  do  Tribunal  de  Contas  da  União,  o  conjunto  de 

objetivos e compromissos que a legislação impõe aos integrantes 

do SUS caracteriza relação convenial entre a União e as demais 

esferas  de  governo.  Assim,  os  recursos  permanecem  sujeitos  à 

fiscalização do órgão federal de controle:

A competência fiscalizadora do TCU decorre da natureza federal 

dos recursos repassados fundo a fundo pelo FNS para Estados, 

Distrito  Federal  e  Municípios.  Mediante  a  Decisão-TCU  nº 

506/1997-Plenário-Ata  31/97,  o  Tribunal  firmou entendimento,  no 

sentido de que os recursos repassados pela União no âmbito do 

SUS,  aos  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios  constituem 

recursos federais e, dessa forma, estão sujeitos à fiscalização do 

TCU  as  ações  e  os  serviços  de  saúde  pagos  à  conta  desses 

recursos, quer sejam os mesmos transferidos pela União mediante 

convênio, quer sejam repassados com base em outro instrumento 

ou ato legal, como a transferência automática fundo a fundo.

Os recursos transferidos fundo a fundo pelo Ministério da Saúde – 

MS não deixam de ser federais por passarem a integrar os Fundos 

Estaduais,  do  Distrito  Federal  e  Municipais  de  Saúde  ou  por 

estarem previstos nos orçamentos de Estados e Municípios. Trata-

se  de  exigência  orçamentária  fixada  nas  Leis  nº  4.320/1964  e 

8.080/1990 (vide também NOB/MS nº 01/93, item 5, subitem 4.1.1). 

Logo, há necessidade de se prestar contas ao órgão repassador 

dos recursos recebidos, segundo as normas aplicáveis ao SUS.”
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Por  outro  lado,  conforme  será  minudenciado  a  seguir  no 

subitem A do item V, o Ministério da Saúde, no exercício de sua competência de 

direção nacional do Sistema Único de Saúde, editou norma de caráter geral, a 

qual vincula todos os entes integrantes do sistema, a saber, a Portaria nº 2.571, 

de 12 de novembro de 2012,  a  qual  estabelece o ponto eletrônico biométrico 

como mecanismo obrigatório de controle de frequência dos profissionais da saúde 

no âmbito do SUS.

Estando  o  Município  de  São  José  do  Rio  Preto/SP 

descumprindo  tal  norma  de  caráter  geral,  editada  pelo  Ministério  da  Saúde5, 

evidente se mostra o ferimento a interesse federal a justificar a competência da 

Justiça Federal para processamento da presente ação.

Ademais, o Conselho Municipal de Saúde informou  que “a 

Secretaria  Municipal  de  Saúde  conta  com alguns  servidores  públicos 
(inclusive  médicos)  federais e  estaduais  municipalizados,  ou  seja,  aqueles 
cedidos ao município pela União ou pelo Estado de São Paulo quando do 
processo de municipalização da saúde. Quanto a esses, não há qualquer 
tipo de controle de jornada de trabalho, conforme apurado pelas Comissões 
Permanentes deste CMS”. (g. n.) (f. 77).

Mais ainda evidente a existência de interesse federal, pois 

existem, cedidos ao município, servidores públicos federais, os quais, segundo o 

Conselho Municipal, não estão sujeitos a qualquer tipo de controle de jornada de 

trabalho.6

5 Segundo o Procurador da República Edílson Vitorelli Diniz Lima, em 'Atribuição do Ministério 
Público Federal em matéria de Saúde', “as regras do SUS se encontram regulamentadas não  
só pela Constituição e por leis, mas também por atos normativos expedidos pelo Ministério da  
Saúde – as portarias.” 

6 O ex-secretário municipal de saúde de São José do Rio Preto José Victor Maniglia, ouvido às 
fls. 155, declarou que “existem, atualmente, prestando serviço à Prefeitura médicos, servidores 
públicos federais e estaduais, os quais, embora prestem seus serviços à municipalidade, ainda 
percebem seus salários dos respectivos entes empregadores, a saber, União e Estado”.
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Por fim, a jurisprudência tem decidido que é competente a 

Justiça Federal quando o Ministério Público Federal for legitimado para promover 

a  ação.  Nesse  sentido,  é  importante  trazer  a  lume as seguintes  decisões  do 

Superior Tribunal de Justiça:

“CONFLITO  POSITIVO  DE  COMPETÊNCIA.  AÇÕES  CIVIS 

PÚBLICAS  PROPOSTAS  PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO 

FEDERAL E ESTADUAL. CONSUMIDOR. CONTINÊNCIA ENTRE 

AS  AÇÕES.  POSSIBILIDADE  DE  PROVIMENTOS 

JURISDICIONAIS CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL. 

1.  A presença do Ministério Público federal,  órgão da União, na 

relação jurídica processual como autor faz competente a Justiça 

Federal  para  o  processo  e  julgamento  da  ação  (competência 

'ratione personae') consoante o art. 109, inciso I, da CF/88. 

2. Evidenciada a continência entre a ação civil  pública ajuizada 

pelo  Ministério  Público  Federal  em  relação  a  outra  ação  civil 

pública  ajuizada  na  Justiça  Estadual,  impõe-se  a  reunião  dos 

feitos no Juízo Federal.

3.  Precedentes  do  STJ:  CC  90.722/BA,  Rel.  Ministro  José 

Delgado,  Relator  p/  Acórdão  Ministro  Teori  Albino  Zavascki, 

Primeira Seção, DJ de 12.08.2008; CC 90.106/ES, Rel. Ministro 

Teori  Albino Zavascki,  Primeira  Seção,  DJ de 10.03.2008 e CC 

56.460/RS, Relator Ministro José Delgado, DJ de 19.03.2007.

4. DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL DA 

15ª VARA CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO  PARA  O  JULGAMENTO  DE  AMBAS  AÇÕES  CIVIS 

PÚBLICAS. 

5. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.”

(CC  201000897487,  PAULO  DE  TARSO  SANSEVERINO  - 

SEGUNDA SEÇÃO, DJE DATA:01/12/2010) (g. n.)
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“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR 

ATO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  AJUIZADA  PELO 

MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL  –  CONVÊNIO  ENTRE 

MUNICÍPIO E ENTE FEDERAL – UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE 

RECURSOS  PÚBLICOS  –  AJUIZAMENTO  DE  AÇÃO  CIVIL 

PÚBLICA IDÊNTICA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – 

CONVÊNIO  RELATIVO  AO  PROGRAMA  "SAMU-192"  – 

ATRIBUIÇÃO DO TCU DE FISCALIZAR CORRETA APLICAÇÃO 

DO REPASSE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 

1. Nos termos do inciso I, do art. 109, da CF/88, a competência 

cível  da  Justiça  Federal  define-se  pela  natureza  das  pessoas 

envolvidas  no  processo  –  rationae  personae  –,  sendo 

desnecessário perquirir a natureza da causa (análise do pedido ou 

causa de pedir), excepcionando-se apenas as causas de falência, 

de acidente do trabalho e as sujeitas às Justiças Eleitoral  e do 

Trabalho. 

2. O mero ajuizamento da ação pelo Ministério Público Federal, 

por entender estar configurado ato de improbidade administrativa, 

fixa  a  competência  na  Justiça  Federal,  nos  termos  da  norma 

constitucional citada.

3. Ainda que não se entenda como exclusivo o critério subjetivo, a 

Súmula  208/STJ  afirma  que  a  natureza  federal  do  órgão 

fiscalizador fixa a competência para o feito na Justiça Federal. 

4.  Manutenção  da  decisão  que  conheceu  do  conflito  de 

competência para declarar competente o Juízo Federal da 5ª Vara 

de  Ribeirão  Preto  -  SJ/SP,  suscitado.  Agravo  regimental 

improvido.”

(ARARCC  200900591428,  HUMBERTO  MARTINS  -  PRIMEIRA 

SEÇÃO, DJE DATA:04/09/2009.) (g. n.)

Assim, considerando que os atos praticados pelo requerido 

afetaram diretamente interesses da União, manifestas a competência da Justiça 
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Federal e a legitimidade do Ministério Público Federal.

IV - DOS FATOS

O procedimento administrativo nº 1.34.015.000368/2014-89 

foi  instaurado na Procuradoria da República no município de São José do Rio 

Preto/SP,  no  dia  04  de  agosto  de  2014,  a  partir  do  ofício  PR/SP-GABPR2-

APPAF/SP-9029/2014-PR/SP35801/2014, através do qual o Grupo de Trabalho 

Operacional da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público da 

Federal  encaminhou  minutas  de  recomendações  acerca  da  adoção  de 

mecanismos  de  controle  para  garantir  a  transparência  no  Sistema  Único  de 

Saúde – SUS, bem como para fiscalizar o efetivo cumprimento dos horários dos 

profissionais da saúde, em especial, médicos e odontólogos.

No último Encontro Nacional da 5ª Câmara de Coordenação 

e Revisão do Ministério Público Federal, decidiu-se implementar ações sobre o 

direito à saúde, bem como metas de coordenação nacionais, que permitissem que 

ações bem sucedidas no âmbito local fossem reproduzidas nacionalmente.

A fim de instruir os presentes autos, foi expedido ofício ao 

prefeito  do Município  de São José do Rio Preto/SP,  requisitando informações 

acerca do fornecimento ou não de certidões para o usuário que não tenha sido 

atendido no SUS e sobre como se procede para se efetivar o controle de horário  

de trabalho de profissionais da área da saúde (f. 23), em especial se:

“1)  é  garantido a  todos os usuários  do SUS não atendidos no 

serviço  de  saúde  o  fornecimento  de  certidão  ou  documento 

equivalente,  na  qual  constem:  nome  do  usuário,  unidade  de 

saúde, data, hora e motivo da recusa de atendimento, sempre que 

assim solicitado;

2) a frequência dos servidores públicos vinculados ao SUS e, de 
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modo  especial,  dos  médicos  e  odontólogos  é  controlada  por 

equipamentos de registro eletrônico;

3) nas salas de recepção de todas as unidades públicas de saúde 

há, em local visível, quadros que informem ao usuário, de forma 

clara e objetiva, o nome de todos os médicos e odontólogos em 

exercício na unidade naquele dia, sua especialidade e o horário de 

início e de término da jornada de trabalho de cada um deles, bem 

como esclareça se o quadro informa que o registro de frequência 

dos profissionais está disponível para consulta do cidadão;

4) as unidades públicas de saúde disponibilizam para consulta de 

qualquer cidadão o registro de frequência dos profissionais que 

ocupam cargos públicos vinculados, de qualquer modo, ao SUS;

5)  são  disponibilizados,  na  internet,  o  local  e  horário  de 

atendimento  dos  médicos  e  odontólogos  que  ocupam  cargos 

públicos vinculados, de qualquer modo, ao SUS;

6)  há  rotina  estabelecida  para  fiscalizar  o  cumprimento  dos 

dispostos nos itens acima.”

Em  resposta,  o  município  informou  que  os  técnicos  da 

secretaria  de  saúde  são  comprometidos  com  a  saúde  dos  usuários  deste 

município e não medem esforços para garantir a todos os usuários do SUS um 

atendimento  digno,  não  informando,  porém,  se  há  rotina  estabelecida  para 

fiscalizar o cumprimento dos dispostos nos itens 1 a 5, nem a observância ou não 

do item nº 1 (fls. 29/38).

No que se refere ao questionamento do item 3, o município 

informou  que  todas  as  Unidades  de  Saúde  são  orientadas  a  disponibilizar 
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referidas informações,  não afirmando,  porém,  se  são,  de  fato,  cumpridas tais 

orientações.

O  município  informou,  ainda,  que  os  horários  de 

funcionamento e atendimento das diversas unidades encontram-se disponíveis na 

internet (item 5), bem como que qualquer cidadão pode ter acesso ao registro de 

frequência dos profissionais que ocupam cargos públicos, desde que não fira os 

ditames legais (item 4).

Por fim, quanto ao item 2, foi-nos informado que o ponto 

eletrônico está sendo implantando na Prefeitura desta cidade de forma gradativa, 

sendo que, na área da saúde, ainda não atingiu 100%, e que nos locais onde já  

foram instalados os relógios eletrônicos, o prefeito autorizou, provisoriamente, 
que  os  médicos  que  pertencem  ao  quadro  direto  da  Prefeitura  e  que 
atendem nos  ambulatórios  registrem o  horário  de  trabalho  por  meio  de 
Atestado de Frequência Manual, com base no artigo 308 da LC nº 05/1990.

Informou,  ainda,  que  o  cumprimento  da  jornada  é 
fiscalizado pelo secretário da pasta.

O município apresentou à f. 33 a autorização concedida pelo 

prefeito Valdomiro Lopes da Silva Júnior, em 15 de setembro de 2014, para que 

os  169  servidores,  cuja  lista  se  encontra  às  fls.  34/38,  registrassem  sua 

frequência em Atestado de Frequência.

Em razão da resposta apresentada pelo município,  foram 

expedidas recomendações ao prefeito e à secretária municipal de saúde desta 

cidade, para que adotassem o seguinte (fls.42/45 e 46/49):

a) Garanta, a todos os usuários do Sistema SUS não atendidos no 

serviço  de  saúde  solicitado,  o  fornecimento  de  certidão  ou 

documento equivalente, no qual conste: nome do usuário, unidade 
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de saúde, data, hora e motivo da recusa de atendimento, sempre 

que assim solicitarem;

b)  Determine  o  dever  de  fornecer  certidão  ou  documento 

equivalente ao servidor público da unidade, ainda que os serviços 

de recepção sejam terceirizados;

c) Providencie, no prazo de 60 (sessenta) dias, a instalação e o 

regular  funcionamento  de  registro  eletrônico  de  frequência 
dos  servidores  públicos  vinculados  ao  Sistema  Único  de 
Saúde e, de modo especial, dos médicos e odontólogos;

d) Providencie,  no mesmo prazo, a instalação, em local visível 

das salas de recepção de todas as unidades públicas de saúde, 

inclusive  hospitais  públicos,  unidades  de  pronto  atendimento, 

postos de saúde, postos do programa "Saúde da Família" e outras 

eventuais  existentes,  de  quadros  que  informem ao  usuário,  de 

forma  clara  e  objetiva,  os  nomes de  todos  os  médicos  e 

odontólogos em exercício na unidade naquele dia, bem como sua 

especialidade e o horário  de início e de término da jornada de 

trabalho de cada um deles. O quadro deverá informar também que 

o registro de frequência dos profissionais estará disponível para 

consulta de qualquer cidadão;

e)  Determine  às  unidades  públicas  de  saúde  que,  no  mesmo 
prazo acima mencionado, seja disponibilizado, para consulta de 

qualquer cidadão, o registro de frequência dos profissionais que 

ocupem  cargos  públicos  vinculados,  de  qualquer  modo,  ao 

Sistema Único de Saúde;

f)  Providencie,  no  prazo  de  60  (sessenta)  dias,  a 
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disponibilização, pela  internet, do local e horário de atendimento 

dos  médicos  e  odontólogos  que  ocupem  cargos  públicos 

vinculados, de qualquer modo, ao Sistema Único de Saúde;

g)  Estabeleça  rotinas  destinadas  a  fiscalizar  o  cumprimento  do 

disposto  na  presente  Recomendação,  sob  pena  de 

responsabilidade pelas ilegalidades que vierem a ocorrer.

Em  resposta,  o  município  limitou-se  a  informar  que  os 

instrumentos recomendados ou já estão disponíveis aos munícipes ou estão em 

fase de implantação (f. 54).

Tendo em vista a impossibilidade em se aferir da resposta 

encaminhada pela Prefeitura Municipal desta cidade quais itens foram acatados, 

bem como se haveria o cumprimento do prazo estipulado para a implantação das 

medidas respectivas, foi novamente oficiado ao prefeito e à secretária municipal 

de saúde, para que esclarecessem quais medidas constantes na recomendação 

em  questão  foram,  de  fato,  acolhidas.  Foi  requisitado,  ainda,  que  nos  fosse 

informado como ocorre, atualmente, o controle de frequência dos profissionais da 

área da saúde no município, esclarecendo, em especial, quais profissionais são 

monitorados por meio de ponto eletrônico e quais são monitorados por meio de 

atestado de frequência manual (fls. 56 e 57).

Em resposta, a Secretaria Municipal de Saúde reiterou as 

informações já prestadas, acrescentando que:

“O meio de realização de controle de frequência de Servidores 

Públicos está atrelado ao PODER DISCRICIONÁRIO imanente à 

Administração  Pública  –  da  CONVENIÊNCIA  E 

OPORTUNIDADE,  no  mesmo  giro,  e  em  perfeita  consonância 

com  tal  entendimento  novamente  fazemos  remissão  à  Lei 
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Complementar  nº  05/90  (Estatuto  dos  Servidores  Públicos 

Municipais)  notadamente  Artigo  308  c.c.  parágrafo  único,  já 

transcrito nos autos” 

“Entrementes, data venia, e visando dirimir qualquer interpretação 

equívoca  quanto  à  assunção  de  prazo  sugerido  ou estipulado, 

dentro  do  mesmo  Princípio  acima  discorrido  –  PODER 

DISCRICIONÁRIO – a implantação de mecanismos de gestão em 

saúde  pública,  com  intuito  de  evitar  qualquer  tipo  de 

desassistência aos cidadãos, e buscar incessantemente a eficácia 

e excelência na prestação do Serviço Público, passa pela análise 

da conveniência e oportunidade da administração pública, dentro 

de sua discricionariedade” (f. 59)

Diante da ausência de resposta aos questionamentos deste 

órgão ministerial, foi oficiado, mais uma vez, ao prefeito e à secretária municipal 

de saúde desta cidade, para que informassem como se dá, atualmente, o controle 

de frequência dos profissionais da área da saúde no município, esclarecendo, em 

especial,  quais  profissionais  são  monitorados  por  meio  de  ponto  eletrônico  e 

quais são monitorados por meio de atestado de frequência manual, bem como 

que informassem se há previsão para a cessação da autorização expedida pelo 

prefeito  para  que  os  médicos  realizem  o  registro  por  meio  de  atestado  de 

frequência manual (fls. 62 e 63).

Foi oficiado, ainda, ao presidente do Conselho Municipal de 

Saúde,  requisitando  que  informasse  como  se  dá  atualmente  o  controle  de 

frequência dos profissionais da área da saúde no município, esclarecendo, em 

especial,  quais  profissionais  são  monitorados  por  meio  de  ponto  eletrônico  e 

quais são monitorados por meio de atestado de frequência manual (fls. 64).

Em resposta, o município de São José do Rio Preto reiterou 

todas as informações já prestadas, fazendo novamente remissão ao artigo 308, 

19 de 54



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

caput,  c/c  parágrafo  único  do  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  Municipais, 

acrescentando  que  os  servidores  públicos  (médicos)  que  atuam  na  Atenção 

Básica  (UBS's  e  UBSF's)  e  na  Atenção  Especializada  (Unidades  de 

Especialidades) registram ponto através de controle de frequência.

Por  outro  lado,  segundo  a  Secretaria  de  Saúde,  os 

servidores públicos (médicos) que atuam na Urgência e Emergência (UPA's e 

SAMU) têm seu controle de frequência realizado por relógio de ponto digital (fls. 

69/71).

Já  o  atual  Presidente  do  Conselho  Municipal  de  Saúde 

relatou  que,  conforme lhes  foi  informado  pela  municipalidade,  o controle  de 
horário biométrico está implantado em todas as unidades públicas de saúde 
do  município,  entretanto,  não  são  todos  os  profissionais  que  estão 
obrigados ao seu uso, sendo os médicos dispensados de sua utilização (fls. 

74/77).

Segundo  o  Conselho,  também  não  estão  sujeitos  a 
controle  de  ponto  digital  ou  biométrico  os  profissionais  contratados  via 
convênios, especialmente do Hospital de Base e do Hospital Ielar.

Ainda  informou  o  Conselho  que  todos  esses 
profissionais  têm  controlado  seu  horário  de  trabalho  por  “livro  ponto”, 
sendo que ainda se observam muitos casos de “controles britânicos”, sem 
nenhuma alteração nos horários de entrada e saída.

O Conselho ressaltou, também, que “a Secretaria Municipal 

de Saúde conta com alguns servidores públicos (inclusive médicos) federais e 

estaduais municipalizados, ou seja, aqueles cedidos ao município pela União ou 

pelo Estado de São Paulo quando do processo de municipalização da saúde. 

Quanto a esses,   não há qualquer tipo de controle de jornada de trabalho,   
conforme apurado pelas Comissões Permanentes deste CMS”. (g. n.) (f. 77).
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Ouvido nesta Procuradoria da República no dia 09 de abril 

de 2015, Rogério Vinícius dos Santos, ex-presidente e atual assessor jurídico do 

Conselho  Municipal  de  Saúde  desta  cidade,  confirmou  as  informações  acima 

citadas, ou seja, de  que os médicos municipalizados não têm qualquer tipo de 

controle  de  horário,  sejam  eles  federais  ou  estaduais;  que  os  médicos 

conveniados ou terceirizados do IELAR e do HB, que prestam serviços dentro das 

unidades públicas de saúde, têm seu controle de horário efetivado por meio de 

controle manual; e que os médicos que prestam serviços nas UAB´s (Unidades 

de  Atenção  Básica)  e  nas  UAE´s  (Unidades  de  Atendimento  Especializado) 

também têm seu controle de horário efetuado pelo modo manual. Com relação 

aos médicos e demais profissionais que atuam nas UPA´s (Unidade de Pronto 

Atendimento)  e  no  SAMU  (Serviço  de  Atendimento  Médico  de  Urgência),  a 

testemunha esclareceu que tais profissionais já estão submetidos ao controle de 

ponto eletrônico (f. 157).

Ademais,  em  depoimento  prestado  na  sede  desta 

Procuradoria da República (fls. 155), o Dr. José Victor Maniglia, ex-secretário da 

saúde deste município7,  declarou,  em síntese,  que,  depois de experimentar  a 

implantação do ponto eletrônico para os profissionais da saúde no âmbito  do 

governo estadual, quando era diretor técnico regional do DRS-XV, ao retornar ao 

cargo de Secretário do Município de São José do Rio Preto em janeiro de 2014, 

resolveu  implementar  o  ponto  eletrônico  no  âmbito  municipal,  para  todos  os 

profissionais da saúde, inclusive médicos. Relatou ainda que, durante sua gestão, 

adquiriu os equipamentos para a implantação do sistema de controle biométrico, 

o qual, quando de sua saída, já estava em funcionamento nas unidades de pronto 

atendimento (UPA's) para os servidores municipais,  com exceção dos médicos. 

Por  fim,  declarou  acreditar  que  a  implantação  do  ponto  eletrônico  poderia 

7 Segundo informado em seu depoimento de fl. 155, Dr. José Victor Maniglia exerceu o cargo de 
secretário da saúde nos períodos de janeiro de 2009 a dezembro de 2011, e de janeiro a 
agosto  de 2014.  Entre  janeiro  de  2012 e dezembro de 2013,  assumiu o  cargo de Diretor  
Técnico Regional do DRS-XV, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São 
Paulo.

21 de 54



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

viabilizar  um  maior  número  de  atendimentos  médicos  diários  e 

consequentemente agilizar o processo de agendamentos de consultas médicas, 

diminuindo as filas de espera.

Assim,  diante  das  diligências  empreendidas  pelo  Parquet 

Federal, restou clara a recusa da Administração Pública municipal em exigir de 

todos os profissionais da área da saúde o controle de frequência por meio digital; 

em dar a devida publicidade aos pacientes dos nomes de todos os médicos e 

odontólogos  em  exercício  nas  unidades  naquele  dia,  bem  como  sua 

especialidade e o horário de início e de término da jornada de trabalho de cada 

um deles;  e  em disponibilizar  o  registro  de  frequência  desses profissionais  a 

qualquer cidadão sem restrições.

Apesar do controle de horário biométrico estar efetivamente 

implantado em todas as unidades públicas de saúde do município,  consoante 

informado pelo Conselho Municipal de Saúde a fls. 74, o prefeito desta cidade 

autorizou  que  parte  dos  médicos  8   que  prestam serviços  no  âmbito  do  SUS 

continuem a ter sua frequência controlada por meio do frágil e arcaico sistema 

manual (vide despacho de fls. 33).

Conforme  informado  pelo  Conselho  Municipal  de  Saúde, 

atualmente, embora o controle de horário biométrico esteja instalado em todas as 

unidades públicas de saúde do município, estando a maioria dos profissionais de 

saúde  fazendo  uso  do  equipamento,  uma  parcela  dos  médicos  foi,  sem 
qualquer explicação plausível, dispensada de sua utilização (fls. 74).

Com efeito, segundo o Conselho Municipal de Saúde, não 

8 Médicos  que  atuam  na  Atenção  Básica  (UBS's  e  UBSF's)  e  na  Atenção  Especializada 
(unidades de especialidades), bem como os médicos contratados via convênio, especialmente 
do Hospital Ielar e Hospital de Base, registram ponto através de controle de frequência manual,  
conforme fls. 70, 74 e 157. Os médicos municipalizados, cedidos pelo Estado ou União para 
prestarem  serviço  no  âmbito  municipal,  não  têm  qualquer  controle  de  horário,  conforme 
apurado pelas Comissões Permanentes do CMS (fl. 74).
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estão  sujeitos  a  controle  de  ponto  digital  ou  biométrico  os  profissionais 

contratados via convênios, especialmente do Hospital de Base e do Hospital Ielar, 

e os que prestam serviços nas UAB´s (Unidades de Atenção Básica) e nas UAE´s 

(Unidades de Atendimento Especializado) (fls. 74 e 157).

Mais grave ainda, surge a informação do CMS no sentido de 

que  não  existe  qualquer  tipo  de  controle  de  jornada  de  trabalho  dos 
servidores  públicos  (inclusive  médicos)  federais  e  estaduais 
municipalizados,  ou  seja,  aqueles  cedidos  ao  município  pela  União  ou  pelo 

Estado de São Paulo quando do processo de municipalização da saúde (fls. 74 e 

157).

Como se não bastassem tais informações, que demonstram 

a urgente necessidade de padronização na aferição da frequência de todos os 

servidores da área da saúde, bem como da adoção de meio eficiente, é notório o 

descontentamento da população pelo serviço de saúde prestado pelo SUS, sendo 

as principais queixas referentes ao longo tempo de espera para o agendamento 

de consultas, à curta duração das consultas – que, às vezes, não chegam a cinco 

minutos -, e à ausência de médicos nas emergências, como se vê diuturnamente 

divulgado na imprensa9.

O  ex-Presidente  do  CMS,  ROGÉRIO  VINICIUS  DOS 

SANTOS, também informou que “o Conselho Municipal de Saúde tem recebido  

reclamações e denúncias acerca da falta de médicos nas Unidades de Saúde,  

em especial de ginecologistas e de pediatras, bem como reclamações sobre a  

demora para o agendamento de consultas; que dependendo da especialidade, tal  

agendamento pode levar de 8 a 10 meses de espera até a data da consulta.” (fl. 

157)

9 Observa-se da reportagem juntada aos autos a fls.  85/86, que crianças têm dificuldade em 
conseguir consultas médicas de urgência nas Unidades de Pronto Atendimento no município. 
Consta também dos autos reportagens onde se relataram casos de médicos que não cumpriam 
a carga horária contratada (fls. 95 e 96).
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Tais  reclamações  da  população  se  devem,  em  parte,  à 

adoção desarrazoada de um controle absolutamente deficiente por parte do ente 

público,  embora  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde  já  tenha  adquirido 

equipamentos mais eficientes para tal mister, a saber, o controle de ponto digital  

ou biométrico. 

O município em questão, já tendo implementado o controle 

de ponto digital ou biométrico nas unidades de saúde, isenta, em especial,  os 

médicos  deste  controle  mais  eficiente,  fazendo  o  controle  de  horário  de  tais 

profissionais em livro de ponto manual, que é preenchido rotineiramente com o 

chamado “horário britânico”, o qual não possui qualquer correspondência com a 

realidade.

Paralelamente,  é  sabido  que  médicos  e  odontólogos  não 

costumam  se  dedicar  exclusivamente  ao  serviço  público,  desempenhando 

diversas outras ocupações privadas, o que expõe o serviço público ao risco de 

que a carga horária do trabalho não seja cumprida, como, de fato, há indícios de 

que não é.

Nos  autos  da  ação  nº  0002816-62.2011.403.6106,  em 

trâmite perante a 4ª Vara Federal  desta cidade,  foi  juntada prova emprestada 

colhida nos autos nº 0004730-98.2010.403.6106, consistente no depoimento da 

testemunha Júlio César Figueiredo Caetano, que exerceu a função de Presidente 

do Conselho Municipal de Saúde por 3 mandatos, o qual declarou que recebia 

muitas denúncias de não cumprimento da jornada de trabalho pelos médicos e 

que, de um modo geral, era notório o não cumprimento da jornada de trabalho, e,  

mesmo  diante  de  tais  denúncias,  não  foi  alterado  o  modo  de  verificação  de 

frequência nas UBSs (f. 111).

Consta  dos autos,  também, o depoimento  da testemunha 

Célia Regina Costa Corrêa, que era coordenadora do setor de regulação do SUS 
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em São José do Rio Preto, no sentido de que a determinação que existia era de 

que as folhas de ponto fossem preenchidas com horário rígido, ou seja, com o 
horário  pré-fixado (f.  111)  (depoimento  colhido  nos  autos  nº  0004730-

98.2010.403.6106  –  prova  emprestada  utilizada  na  ação  nº  0002816-

62.2011.403.6106).

Também consta da citada ação a degravação de uma fita 

VHS com 2 (duas) reportagens da TV Tem (cópia juntada a fls. 102/105), na qual  

se observa a ausência da vários médicos, durante vários dias, no período em que 

deveriam estar prestando serviço para a UBS.

Com  efeito,  na  primeira  reportagem,  os  repórteres  da 

emissora  de TV foram a três  unidades básicas de saúde do município,  onde 

procuraram por médicos federais, que cumprem o contrato de 40 horas semanais, 

quais  sejam,  Paulo  Roberto  Munia,  Elder  Carvalho  Campos,  Luiz  Fernando 

Colturato, José Antônio Zanoveli,  Luiz Fernando Raikel e Pedro Teixeira Neto, 

não tendo eles sido encontrados durante o horário de atendimento.

Consta  ainda  de  citada  reportagem,  segundo  o 

apresentador: “Nós ligamos para os seis médicos citados na reportagem, Doutor 

Pedro  Teixeira  Neto,  que  é  o  diretor  do  ARE,  o  Ambulatório  Regional  de 

Especialidades admitiu o não cumprimento do horário, segundo ele o que importa 

é que todos os agendamentos são atendidos (…).”

A segunda reportagem mostrou que o médico Paulo Roberto 

Munia continuava descumprindo o horário de trabalho. Nesta reportagem o Dr. 

Pedro Teixeira Neto declarou que “Ele vem aqui, atende o número de pacientes 

agendados, e assim que terminou o paciente, ele pode ir embora, ele num precisa 

ficar nu...num..., mas ele fica disponível à socieda...à...à...à secretaria de saúde, e 

se acontece du médico não estar o paciente chegar, nós temos telefonado pro 

médico, o médico vem e atende o paciente.”
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Na mesma reportagem,  a diretora do setor  de regulação, 

Célia Regina Costa afirmou que “O médico que tem 40 horas, são agendadas 32 

consultas diárias, e o que tem 20...16 consultas diárias”.

Foram  juntados  aos  presentes  autos,  ainda,  diversas 

reportagens  colhidas  dos  sites de  notícias  “www.diarioweb.com.br”, 

“www.dhojeinterior.com.br”,  “www.ifolha.com.br”  e  “www.anadem.org.br”,  que 

apontam para a discrepância entre o controle de jornada de alguns médicos e os 

demais  servidores  da  área  da  saúde,  bem  como  a  pressão  exercida  pelos 

médicos para continuar a usufruir de tal privilégio (fls. 84/96).

É importante ressaltar que o único motivo pelo qual se pode 

defender a manutenção do controle de ponto por meio de folha, quando o sistema 

biométrico  já  está  totalmente  implantado,  é  propiciar  a  tais  profissionais  a 

possibilidade de não cumprirem a jornada de trabalho pré-estabelecida.

Parece  que  mais  vale  para  a  Administração  municipal 

manter  um  sistema  anacrônico  de  (não)  fiscalização  das  obrigações  dos 

servidores, do que prestar adequadamente os serviços de saúde à população.

O modelo de controle de frequência manual não é adequado 

para grandes estruturas, como a saúde, muito menos em uma cidade do porte de 

São José do Rio Preto, favorecendo a existência de fraudes.

De  fato,  a  folha  de  ponto  permite  fraudes,  como 

preenchimentos retroativos e inconsistentes com a realidade, e descredibiliza o 

controle de frequência. Demonstra-se a necessidade da implantação do ponto 

eletrônico para o fiel cumprimento da assiduidade dos servidores, bem como para 

proporcionar  transparência  a  bem  do  interesse  público  e  igualdade  com  os 

demais servidores públicos que já adotaram o sistema.

Diante da recalcitrância da Administração Pública municipal, 
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necessária  a  intervenção  do  Poder  Judiciário  para  garantir  a  proteção  aos 

preceitos constitucionais, perseguindo-se o interesse público.

V – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

A- DO REGISTRO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA

A Constituição Federal erigiu a saúde a direito fundamental, 

ao defini-la em seu artigo 6º como direito social. 

Já em seu artigo 196, a Carta Magna estabeleceu que:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal  e 

igualitário  às ações e serviços para sua promoção,  proteção e 

recuperação.” 

A competência para legislar sobre a proteção e defesa da 

saúde, conforme estabelece o artigo 24, inciso XII,  da Constituição Federal,  é 

concorrente entre os entes políticos da federação, cabendo à União estabelecer 

normas gerais.

O artigo 198 da Constituição Federal  estabelece,  por  sua 

vez,  que  as  ações  e  serviços  públicos  de  saúde  integram  uma  rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único.

Assim,  todas  as  esferas  da  federação  –  União,  Estados, 

Distrito Federal e Municípios, participam,  de forma coordenada, do sistema de 

saúde  implantado,  com  direção  única,  através  de  rede  descentralizada, 

regionalizada e hierarquizada.

O  sistema  passou,  com  a  Constituição  de  1988,  a  ser 

unificado e não mais difundido por vários órgãos e ministérios, mas com direção 
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única, gerida, em nível Federal, pelo Ministério da Saúde, a quem compete a 
direção de  política  nacional, e  nos  Estados  e  Municípios  pelas  respectivas 

Secretarias de Saúde.

Entre  as  normas  gerais  estabelecidas  pela  União, 

encontram-se a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que regula, em todo o 

território  nacional,  as  ações  e  serviços  de  saúde,  executados  isolada  ou 

conjuntamente,  em caráter  permanente  ou  eventual,  por  pessoas  naturais  ou 

jurídicas de direito Público ou privado.

O citado diploma legal dispôs em seu artigo 4º que constitui 

o  Sistema Único de Saúde (SUS)  o  conjunto  de ações e serviços  de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 

Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, 

podendo a iniciativa privada participar do sistema, em caráter complementar.

Já seu artigo 27, caput, estabelece que:

“Art. 27.  A política de recursos humanos na área da saúde será 

formalizada  e  executada,  articuladamente,  pelas  diferentes 

esferas de governo, em cumprimento dos seguintes objetivos: 

(…)

IV – valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema 

Único de Saúde – SUS.”

Vê-se  a  existência  de  norma  de  caráter  geral,  de 

observância obrigatória de todos os entes integrantes do SUS – União, Estados e 

Municípios   - erigindo como princípio da política de recursos humanos do sistema 

único a valorização da dedicação exclusiva dos servidores da saúde.

Na linha de tal princípio, o Ministério da Saúde, no âmbito de 

direção de política de recursos humanos, estabeleceu por meio da Portaria nº 
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2.571, de 12 de novembro de 2012, o uso do controle eletrônico de ponto para 

registro  de  assiduidade  e  pontualidade  dos  servidores  públicos  lotados  e  em 

exercício nos órgãos do Ministério da Saúde em todo o território nacional.

“Art. 1º Esta Portaria define o uso do controle eletrônico de ponto 

para  registro  de  assiduidade  e  pontualidade  dos  servidores 

públicos  lotados  e  em  exercício  nos  órgãos  do  Ministério  da 

Saúde.

Parágrafo único. O controle eletrônico de ponto será aplicado em 

todos os órgãos do Ministério da Saúde em território nacional.”

É evidente que o Ministério da Saúde editou tal norma no 

uso  de  sua  competência  de  direção  nacional  do  Sistema  Único  de  Saúde, 

constituindo a mesma norma de caráter geral de observância obrigatória a 
todos os profissionais que prestem serviços no âmbito do SUS.10

É  fácil  concluir  que  não  é  coerente  que  o  controle  de 

frequência dos servidores em nível federal seja realizado de forma diferenciada à 

dos  municípios,  ainda  mais  quando  toda  a  estrutura  necessária  para  sua 

implantação em nível municipal já estiver pronta, faltando, apenas, boa vontade 

política.11

Também não se mostra razoável que o controle de ponto no 

Município  “X”  seja  realizado  por  meio  do  controle  eletrônico,  seguindo  os 

parâmetros traçados pelo Ministério da Saúde, enquanto o Município “Y”, vizinho 

ao “X”, adote sistema de controle manual, mais arcaico e sujeito a fraude.

10 Segundo Edílson Vitorelli Diniz Lima, em 'Atribuição do Ministério Público Federal em matéria 
de Saúde',   “as regras do SUS se encontram regulamentadas não só pela Constituição e   
por leis,  mas também por atos normativos expedidos pelo Ministério da Saúde – as  
portarias.”
11 O  Conselho  Municipal  de  Saúde  informou  às  fls.  74/77  que  o  controle  de  horário 
biométrico  está  implantado  em  todas  as  unidades  públicas  de  saúde  do  município, 
entretanto, não são todos os profissionais que estão obrigados ao seu uso, sendo os 
médicos dispensados de sua utilização .
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Não! 

O  objetivo  do  Ministério  da  Saúde  foi  justamente  o  de 

padronizar  os  métodos  de  controle  de  recursos  humanos  de  todos  os  entes 

integrantes do SUS, sendo o controle de ponto eletrônico regra de observância 

obrigatória à União, Estados e Municípios.

Assim, nesse ponto, não há discricionariedade por parte das 

esferas  de  governo  integrantes  do  sistema,  mas  sim,  estrita  observância  à 

mencionada regra geral e cogente editada pelo Ministério da Saúde.

Com  efeito,  a  política  de  recursos  humanos  do  Sistema 

Único de Saúde deve ser realizada,  articuladamente,  entre todos os entes de 

federação.  Outrossim,  no  sistema  de  competência  legislativa  concorrente,  as 

normas gerais devem prevalecer sobre as regionais.

Na  linha  da  direção  nacional  do  sistema,  o  Governo  do 

Estado de São Paulo, através da Secretaria de Saúde, implantou o controle de 

ponto eletrônico a todos os servidores estaduais vinculados à saúde, inclusive 

médicos, conforme depoimento do Dr. José Victor Maniglia às fls. 155.

Assim, não restam dúvidas de que o sistema de controle de 

frequência  biométrico  deva  ser  adotado  por  todos  os  entes  da  federação 

integrantes  do SUS,  ainda mais  quando todos os recursos materiais  já  estão 

disponíveis e em pleno funcionamento. 

Nesse  particular,  não  há  discricionariedade  do  Chefe  do 

Poder  Executivo  Municipal,  no  caso,  em  autorizar  que  apenas  parte  de 

determinada classe de servidores continuem, sem qualquer explicação plausível 

e razoável, a ter sua jornada de trabalho controlada por meio de ponto manual.

Conforme  ensinamentos  doutrinários  de  Diogo  de 

30 de 54



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

Figueiredo  Moreira  Neto,  Curso  de  Direito  Administrativo,  Rio  de Janeiro,  ed. 

Forense,  2001,  p.  98:  “Ainda que a Administração goze de discricionariedade  

para escolher como agirá, essa escolha não pode violentar o senso comum nem  

as regras técnicas”.

Com efeito,  além de  haver  normas  no  sentido  de  que  o 

controle seja por meio eletrônico (Portaria nº 2.571/2012 do Ministério da Saúde),  

sendo que a sua não observância fere o princípio da legalidade, a conduta do 

prefeito desta cidade ao autorizar que parcela dos servidores da área da saúde 

ainda  tenha  sua  assiduidade  verificada  por  meio  de  ponto  manual  fere  os 

princípios  constitucionais  expressos  da  impessoalidade,  moralidade e  da 

eficiência, além de atingir os princípios da  supremacia do interesse público, 
razoabilidade e  da máxima efetividade dos direitos fundamentais sociais, 

implícitos na Constituição.

Tais  princípios  são  vetores  da  conduta  administrativa, 

conferem legitimidade às suas decisões e propugnam pela higidez do sistema de 

gestão estatal.

Entende-se,  a priori,  que, em relação aos mecanismos de 

controle da jornada dos servidores, é inteiramente necessária a observância dos 

princípios destacados a seguir.

A.1- PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

Conforme  já  citado,  no  âmbito  de  direção  de  política  de 

Recursos Humanos, o Ministério da Saúde estabeleceu por meio da Portaria nº 

2.571, de 12 de novembro de 2012, o uso do controle eletrônico de ponto para 

registro  de  assiduidade  e  pontualidade  dos  servidores  públicos  lotados  e  em 

exercício nos órgãos do Ministério da Saúde em todo o território nacional.

Apesar  de  a  Lei  Complementar  Municipal  nº  05/1990 
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(Estatuto do Servidor) estabelecer, no parágrafo único do artigo 308, que  “em 

atenção às atribuições do cargo de nível  superior ou em comissão,  poderá a  

critério  do  Prefeito  ser  dispensado  ou  adotado  sistemas  diferentes  e/ou  

alternativos  de  cartão  individual,  livro  ponto  ou  atestado  de  frequência  sob  

responsabilidade do Secretário do órgão”, e que, com base em tal dispositivo, o 

prefeito, de fato, autorizou que somente os médicos continuassem a ter o controle 

de frequência por meio manual (fls. 33/38), observa-se que, na particularidade 
de servidores inseridos na prestação de serviços junto ao SUS, a aludida 
discricionariedade do Chefe do Executivo Municipal não se aplica, em razão 
da existência de norma especial, de caráter geral e cogente, editada pelo 
Ministério  da  Saúde no exercício  de sua política  de direção nacional  do 
SUS.

O  Ministério  da  Saúde,  ao  editar  a  Portaria  2.571/2012, 

vinculou os administradores de todos os entes federados integrantes do sistema a 

seguir  o modelo por ele adotado, estabelecendo uma política de eficiência na 

fiscalização de controle de horários dos profissionais do Sistema Único de Saúde, 

seguindo os ditames da valorização da dedicação exclusiva ao Sistema Único de 

Saúde (art. 27, inciso IV, da Lei 8.080/90), bem como da atuação coordenada e 

harmônica entre os entes federados.12

Assim,  nesse  particular,  não  há  que  se  falar  em 

discricionariedade amparada no art.  308 da LC 05/1990 (Estatuto do Servidor 

Público de São José do Rio Preto), pois, para tal ponto, existe norma especial, de 

caráter  cogente,  aplicável  aos servidores públicos prestadores de serviços no 

âmbito do Sistema Único de Saúde.

Caracterizada  infração  ao  princípio  da  legalidade,  pois  o 
12 Segundo Mônica de Almeida Magalhães Serrano, “A atuação das esferas federadas deve ser  

coordenada,  cabendo à União,  como já  afirmado,  a  direção nacional  do sistema único de  
saúde, aos Estados a direção no âmbito regional de cada Estado e, finalmente, aos Municípios  
a gestão das ações e recursos em matéria de saúde”, em O Sistema Único de Saúde e suas 
Diretrizes Constitucionais, Editora Verbatim, p 80.
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administrador municipal deixou de observar o disposto na Portaria nº 2.571, de 12 

de novembro de 2012, do Ministério da Saúde.

A.2- PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE

O artigo 37, caput, da Constituição Federal estabelece que a 

Administração  Pública  direta  dos  Municípios  obedecerá  ao  princípio  da 

impessoalidade. Vejamos:

“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.”

O  princípio  da  impessoalidade  decorre  do  princípio  da 

isonomia,  ou  seja,  deve-se  dispensar  tratamento  diferenciado  a  pessoas  que 

estão em situações distintas, na medida de sua desigualdade, e, por outro lado, 

tratar igualmente quem se encontra na mesma situação.

Assim,  o  problema  não  é  discriminar,  mas  sim,  a 

razoabilidade do critério de discriminação, ou seja, o fator de discrímen.

No caso, houve ruptura do princípio da impessoalidade ao 

exigir-se o registro eletrônico de frequência aos servidores públicos da área da 

saúde,  excluindo  de  tal  sistema  eficiente  de  controle,  sem  qualquer  motivo 

razoável, a maioria dos médicos que prestam serviços ao SUS.

No  caso,  estão  sendo  tratados  de  maneira  diferenciada 

profissionais  que se  encontram na mesma situação,  sem qualquer  justificativa 

plausível.

Tal como os demais profissionais da saúde, é notório que o 
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trabalho do médico é de natureza presencial, não sendo razoável o discrímen em 

relação aos demais profissionais da saúde. Também não se mostra razoável a 

diferenciação existente entre os próprios médicos feita pela Prefeitura.

Segundo o depoimento de Rogério Vinícius dos Santos, ex-

presidente  e  atual  assessor  jurídico  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  desta 

cidade,  os médicos que trabalham nesta cidade podem estar submetidos a 
três situações, quais sejam: se prestarem serviços nas   UAB´s (Unidades de   
Atenção Básica) e nas UAE´s (Unidades de Atendimento Especializado), ou 
forem conveniados ou terceirizados do IELAR e do HB, terão seu controle 
de frequência realizado por meio manual. Já se prestarem serviços nas UPA
´s (Unidade de Pronto Atendimento) e no SAMU (Serviço de Atendimento 
Médico  de  Urgência),  terão  o  controle  de  frequência  realizado  por  meio 
eletrônico. Por fim, se forem municipalizados, sejam estaduais ou federais, 
não terão qualquer tipo de controle de horário (f. 157).

Essa situação gera um tratamento não isonômico, que fere o 

princípio da impessoalidade.

De fato, no depoimento acima citado,  Rogério Vinícius dos 

Santos ainda citou que, devido ao fato do registro eletrônico ter sido implantado 

apenas à parte dos profissionais da saúde, ficou nítido entre estes profissionais 

um sentimento de injustiça em razão da discriminação sem qualquer justificativa 

na forma de controle de horário (f. 157).

A disparidade de tratamento entre servidores submetidos ao 

mesmo  regime  de  trabalho  dificulta  o  gerenciamento  e  o  controle  da  carga 

horária,  favorece  a  desmotivação  e  incentiva  reivindicações  das  categorias 

discriminadas para também não se submeterem ao controle eletrônico biométrico, 

como de fato ocorreu em São José do Rio Preto.

Com efeito, o Conselho Municipal de Saúde, considerando a 
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reivindicação apresentada pelos servidores municipais da saúde no sentido de ser 

dado  tratamento  isonômico  entre  médicos  e  demais  profissionais  da  saúde, 

recomendou à Secretaria Municipal de Saúde a dispensa de todos os funcionários 

da  rede  pública  municipal  do  controle  biométrico,  até  que  seja  aprovado  e 

implantado o PCC-SUS (fls. 76/77).

Assim, a ausência de controle eletrônico de frequência da 

maioria dos médicos cria uma discriminação desarrazoada entre tais profissionais 

e os demais servidores da administração pública, em especial, os que prestam 

serviços  na  área  da  saúde,  a  qual  está  gerando  sentimento  de  injustiça  e 

desestímulo a estes funcionários. 

A.3- PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA

Atento à necessidade de conferir direitos aos usuários dos 

diversos  serviços  prestados  pela  Administração  ou  por  seus  delegados  e 

estabelecer obrigações efetivas aos prestadores, o constituinte reformador,  por 

meio da EC 19/1998, acrescentou ao caput do artigo 37 o princípio da eficiência.13

Assim, é dever constitucional de todos os agentes públicos 

fazer o melhor uso possível de sua competência.

No  caso, conforme já  relatado,  o  controle  da  jornada  de 

trabalho de médicos por  meio  de ponto  manual,  há  anos,  vem-se mostrando 

extremamente ineficaz, com a total chancela da Administração municipal.

Segundo  consta  dos  presentes  autos,  há  inúmeras 
13 No esteio  de  tal  princípio,  o  Decreto  nº  1.867,  de  17  de  abril  de  1996,  dispõe  sobre  os 
instrumentos  de  registro  de  assiduidade  e  pontualidade  dos  servidores  públicos  federais  da 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Neste diploma normativo, há a 
expressa menção da obrigatoriedade do controle de frequência por meio eletrônico. Observe-se 
seu art. 1º:
“Art.  1°  O  registro  de  assiduidade  e  pontualidade  dos  servidores  públicos  federais  da 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional será realizado mediante controle 
eletrônico de ponto.”

35 de 54



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

denúncias em face de médicos que não cumprem o horário,  não refletindo o 

ponto manual a realidade dos fatos14. 

Como se não bastasse a total ineficiência do ponto manual, 

é  importante  observar  que o controle  de  frequência  eletrônico  já  se  encontra 

instalado e  em pleno  funcionamento  para  parcela  dos  servidores  da  área  da 

saúde,  não  havendo  qualquer  necessidade  de  investimentos  futuros  para  a 

administração pública na sua extensão aos demais servidores. Ao contrário, tal 

medida se mostra a única adequada, diante dos fatos ora narrados.

É ínsito ao trabalho do médico a sua presença física nas 

unidades  de saúde,  já  que  se  trata  de  um serviço  de  atendimento.  Destarte, 

evidente que se mostraria mais eficiente que ele cumprisse toda sua carga de 

trabalho, podendo atender mais pacientes e se estender mais nas consultas, e 

não  a  se  limitar  a  atender  uma  cota  preestabelecida  de  consultas  por  dia,  

fazendo-o  de forma rápida para que logo deixe  a unidade de saúde e possa 

dedicar-se a outras atividades, no âmbito público ou privado.

Pelas  provas  juntadas  no  procedimento  administrativo  em 

anexo, essa é a rotina adotada por alguns médicos integrantes do SUS15.

14 Consta das reportagens juntadas às fls. 95 e 96 os casos dos médicos da rede pública Marcelo 
José Colombo, Luiz Fernando Colturato e Vitor Giacomini Flosi, que não cumpriam a carga 
horária  contratada.  Foi  juntada,  ainda,  a fls.  102/105,  degravação de uma fita VHS com 2 
(duas) reportagens da TV Tem, onde se observa que os repórteres da emissora de TV foram a  
três unidades básicas de saúde do município e procuraram por médicos federais, que cumprem 
o contrato de 40 horas semanais, quais sejam, Paulo Roberto Munia, Elder Carvalho Campos, 
Luiz Fernando Colturato, José Antônio Zanoveli, Luiz Fernando Raikel e Pedro Teixeira Neto, 
não tendo eles sido encontrados durante o horário de atendimento.

15 Observa-se da reportagem de fls. 95 que o neurologista da rede pública Marcelo José Colombo 
tem 7 ocupações, com carga horária semanal de 111 horas e 18,5 horas diárias. Segundo a 
reportagem,  o  médico  é  contratado  para  trabalhar  30  horas  por  semana  no  Hospital  Dia, 
contudo, apenas comparece no local às terças e quintas-feiras, permanecendo, no máximo, por 
uma hora, segundo enfermeira entrevistada. Colombo também é contratado para cumprir 40 
horas semanais no ARE de Olímpia, mas, conforme declarado pela secretária do ambulatório 
Maria José, o médico trabalha apenas às segundas e sextas-feiras, das 8h30 ao meio-dia. A 
Secretaria Municipal de Saúde abriu sindicância para investigar o efetivo cumprimento da carga 
horária do mencionado profissional.
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Outrossim, se todos os médicos cumprissem integralmente 

sua jornada, as filas de espera para agendamento de consultas não seriam tão 

longas – demoram meses a fio - , já que poderia ser agendado um maior número 

de pacientes por dia.

Rogério Vinícius dos Santos, ex-presidente e atual assessor 

jurídico do Conselho Municipal de Saúde desta cidade, ouvido nesta Procuradoria 

da  República,  afirmou  que;  “(...)  dependendo  da  especialidade,  tal  
agendamento pode levar de 8 a 10 meses de espera até a data da consulta;  
que o depoente acredita que com a implantação do ponto eletrônico para os  
médicos,  esse  processo  poderia  ser  agilizado,  já  que  o  médico  poderia  
exceder  às  16  consultas  diárias,  que  é  o  recomendado  pela  Organização  

Mundial de Saúde (OMS) para uma jornada de 4 horas;  que existem médicos 
exemplares que já atendem 20 ou mais pacientes por dia na jornada de 4  
horas diárias, mas esta é exceção na rede municipal de saúde de São José  
do Rio Preto.” (f. 157) 

Nessa linha, o ex-secretário da saúde deste município, José 

Victor Maniglia, em depoimento prestado perante este órgão ministerial, declarou 

ser favorável “ao controle de ponto eletrônico, até porque o mesmo já vem sendo  

adotado em diversas esferas de governo, inclusive, pelo Estado de São Paulo,  

especificamente no que tange aos profissionais da saúde; que inclusive acredita  

que a implantação do ponto eletrônico poderia viabilizar  um maior número de  

atendimentos  por  dia  e,  consequentemente,  diminuiria  a  espera  para  

agendamento de consultas médicas” (f. 155).

De fato, a partir do momento em que não há mecanismos 

aptos a aferir com  presteza o cumprimento da jornada semanal e diária pelos 

servidores em questão, tem-se prejudicada a qualidade dos serviços prestados à 

população, em total afronta ao princípio da eficiência.
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A Administração Pública não pode estar isenta à evolução 

tecnológica  contemporânea,  sob  pena  de,  ante  a  discrepância  entre  os 

mecanismos  de  gerência  utilizados  pelo  Estado  e  o  desenvolvimento  da 

sociedade,  deixar  de  cumprir  o  mandamento  da  eficiência  e,  no  caso  em 

concreto, subjugar-se a interesses corporativos e privados.

Assim,  é  importante  destacar  que,  mesmo  que  se 

entendesse que há discricionariedade no estabelecimento do ponto eletrônico por 

parte  da  administração  municipal,  esta  discricionariedade  deixou  de  existir  na 

exata medida da sua ineficiência.

Quando constatado, como se viu acima, que esta liberdade 

do administrador tem sido utilizada em evidente prejuízo ao efetivo cumprimento 

das obrigações dos servidores e em detrimento da comunidade local, adentra-se 

em  desrespeito  à  própria  constitucionalidade  do  ato,  por  ferir  frontalmente  o 

princípio da eficiência.

A.4- PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE 

O  princípio  da  razoabilidade  refere-se  à  adequação  da 

conduta  diante  de  padrões  racionais  de  comportamento,  levando-se  em 

consideração a finalidade para a qual  foi  outorgada a competência do agente 

público.

Trata-se de mecanismo de controle dos atos discricionários 

do  administrador  público,  ampliando-se  o  âmbito  de  apreciação  do  ato 

administrativo pelo Poder Judiciário. 16

Segundo ensinamento de Gordilo17, “a decisão discricionária 

do funcionário será ilegítima, apesar de não transgredir nenhuma norma concreta 

e expressa, se é 'irrazoável', o que pode ocorrer, principalmente quando:
16 Maria Sylvia Zanella di Pietro, Direito Administrativo, 15ª ed., p 80/81.
17 Idem.
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a) não dê os fundamentos de fato ou de direito que a sustentam 

ou;

b)  não  leve  em  conta  os  fatos  constantes  do  expediente  ou 

públicos e notórios ou;

c)  não  guarde  uma  proporção  adequada  entre  os  meios  que 

emprega e o fim que a lei deseja alcançar, ou seja, que se trate de 

uma medida desproporcionada, excessiva em relação ao que se 

deseja alcançar”.

Como já explicado, a conduta do prefeito ao permitir,  sem 

qualquer  fundamento,  que a  maioria  dos médicos que trabalham para  o  SUS 

continue a ter seu controle de assiduidade realizado por meio do ponto manual é 

irrazoável, uma vez que o sistema biométrico, além de ser o mais eficiente e já 

estar devidamente implantado no município, é o mais seguro no que diz respeito a 

fraudes.

Assim, observa-se que não há nenhum motivo razoável para 

que o sistema biométrico de controle de frequência não seja estendido a todos os 

servidores da área da saúde. Ao contrário, o que se dessume da realidade fática é 

uma  conduta  absolutamente  desarrazoada  da  prefeitura  de  São  José  do  Rio 

Preto, a qual adquiriu e implementou o sistema de ponto biométrico nas unidades 

de saúde, conforme informado pelo Conselho Municipal (fls. 74) e por José Victor 

Maniglia18,  mas,  ao  que  tudo  indica,  cedendo  à  pressão  da  categoria  de 

médicos19,  sem qualquer fundamento de natureza técnica e sob o albergue de 

18 José Victor Maniglia, ex-secretário da saúde de São José do Rio Preto, declarou à f. 155, que 
“durante a sua gestão, foram adquiridos os equipamentos para a implantação do sistema de  
ponto eletrônico biométrico, os quais, quando da saída do depoente do cargo de Secretário de  
Saúde, já estavam funcionando nas unidades de pronto atendimento (UPA) para os servidores  
municipais da saúde, com exceção dos médicos”.

19 Rogério Vinícius dos Santos confirmou em depoimento prestado perante este órgão ministerial 
que o Dr. José Victor Maniglia iniciou a implementação do ponto eletrônico no âmbito da saúde 
em São José do Rio Preto, sendo que a ideia era a implantação para todos os profissionais da 
saúde, inclusive médicos, contudo observou uma clara resistência por parte da classe médica 
na implantação desse sistema de ponto eletrônico (f. 157)
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suposta “discricionariedade administrativa”, por simples despacho manual (fl. 33), 

excluiu  a  maior  parte  dos  médicos  da  submissão  ao  mencionado  sistema de 

controle de frequência, ferindo frontalmente o princípio da razoabilidade.

Tal ato administrativo afigura-se totalmente desarrazoado e, 

portanto,  ilegítimo,  por  não  atender  satisfatoriamente  o  interesse  público  da 

sociedade, consistente na prestação eficiente e satisfatória do serviço de saúde 

pública  à  população  de  São  José  do  Rio  Preto  e  região,  sendo  o  caso  de 

intervenção do Poder Judiciário para imediata correção de tal ilegitimidade.

A.5-  PRINCÍPIO  DA  MÁXIMA  EFETIVIDADE  DOS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS

O princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais 

consiste  em atribuir,  na interpretação das normas protetivas de tais direitos,  o 

sentido de maior eficácia, utilizando todas as suas potencialidades.

Em  situações  concretas,  o  intérprete  deve  fazer  uma 

interpretação  expansiva  de  tais  normas,  de  forma  a  lhes  conferir  uma  maior 

eficácia, tornando-as mais densas e fortalecidas.

Tendo  a  saúde  sido  alçada  pela  Constituição  Federal  a 

direito social de todos, dúvida não há que a Administração deve, sempre, adotar a 

conduta que melhor garanta tal direito à população.

No  caso,  o  instrumento  que  se  mostra  mais  eficiente  na 

proteção de tal direito é, com certeza, o controle de frequência biométrico, em 

detrimento do controle manual, já ultrapassado e vulnerável a fraudes. 

Demonstrada  a  razoabilidade  do  ponto  eletrônico  para  o 

controle  de  assiduidade  e  frequência  dos  servidores,  bem  como  que  tal 

mecanismo se constitui  no instrumento mais eficaz para tanto, evidente que o 
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interesse público e o bem comum exigem sua implementação como forma de 

atender aos fins sociais e proporcionar um tratamento equânime entre todos os 

servidores públicos.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, resta 

comprovada a necessidade e a obrigatoriedade da implantação do controle de 

ponto eletrônico, em caráter vinculativo.

A.6  -  PRINCÍPIOS  DA  SUPREMACIA  DO  INTERESSE 
PÚBLICO E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA 

O  ato  do  Prefeito  de  autorizar  o  controle  de  frequência 

manual  para parte dos médicos, apesar de já ter adquirido e implementado o 

controle  de  ponto  biométrico  para  todos  os  demais  servidores  da  saúde 

(conforme  informação  de  fls.  74  e  157),  claramente  configura  desvio  de 

finalidade, pois o administrador afastou-se do atendimento ao interesse público 

para, sem qualquer fundamento, privilegiar a classe médica em clara afronta ao 

princípio da supremacia do interesse público.

Por  outro  lado,  também  não  se  atende  o  princípio  da 

moralidade administrativa, pois o Chefe do Poder Executivo municipal optou por 

um sistema de controle  mais  vulnerável  e  sujeito  a  fraudes (sistema manual) 

especialmente para os médicos, apesar de já ter dispendido recursos financeiros 

para a implementação do sistema de controle de ponto biométrico para os demais 

servidores da saúde.

Tal  conduta  afronta  claramente  o  princípio  da  moralidade 

administrativa, além dos demais princípios que regem a Administração Pública 

acima relacionados, podendo, na hipótese de recalcitrância, configurar hipótese 
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de improbidade administrativa nos termos do art.  11,  caput,  e inciso I,  da Lei 

8.429, de 2 de junho de 1992.20

B) DO DIREITO À INFORMAÇÃO

A Constituição Federal,  em seu artigo  5º,  incisos  XXXIII  e 

XXXIV, elevou a direito fundamental o direito à informação, da seguinte forma:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza,  garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

(...)

XXXIII  -  todos  têm  direito  a  receber  dos  órgãos  públicos 

informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo 

ou  geral,  que  serão  prestadas  no  prazo  da  lei,  sob  pena  de 

responsabilidade,  ressalvadas  aquelas  cujo  sigilo  seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

XXXIV  -  são  a  todos  assegurados,  independentemente  do 

pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos 

ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa 

de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

(...)”

Em seu artigo 37, § 3º, inciso II, também dispôs que a lei 

disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta 

e  indireta,  regulando  especialmente  o  acesso  dos  usuários  a  registros 
20 “Art.  11.  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  que  atenta  contra  os  princípios  da 
administração  pública  qualquer  ação  ou  omissão  que  viole  os  deveres  de  honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de 
competência; (...)”
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administrativos e a informações sobre atos de governo.

A União, com o objetivo de regular o inciso XXXIII do artigo 

5º e o inciso II do § 3º do artigo 37, ambos da Constituição Federal, editou a Lei  

nº  12.527,  de  18 de novembro de 2011,  dispondo sobre  os  procedimentos  a 

serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim 

de  garantir  o  acesso  a  informações previsto  nos  dispositivos  constitucionais 

citados.

Com efeito, tal diploma legal prevê em seu artigo 11 que  o 

órgão ou a  entidade pública deve autorizar  ou  conceder  o acesso imediato  à 

informação disponível.

Já  em  seu  art.  7º,  afirma  que  o  acesso  à  informação 

compreende  "informação  contida  em  registros  ou  documentos,  produzidos  ou 

acumulados  por  seus  órgãos  ou  entidades,  recolhidos  ou  não  a  arquivos 

públicos",  bem  como  "informação  sobre  atividade  exercida  pelos  órgãos  e 

entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviço".

O art. 198, inciso III, da Carta Magna, erige como diretriz dos 

Sistema Único de Saúde a participação da comunidade.

Na mesma linha, o art. 7º da Lei 8.080/90, em seus incisos VI 

e VIII, estatui como princípios do SUS a  “divulgação de informações quanto ao 
potencial  dos  serviços  de  saúde  e  a  sua  utilização  pelos  usuários” e  a 

“participação da comunidade.”

Assim,  apesar  de  todos  os  cidadãos,  caso  não  sejam 

atendidos pelo SUS, terem direito à certidão com informações sobre a falta do 

atendimento,  o  réu  não  confirmou  a  este  órgão  ministerial,  apesar  de 

insistentemente oficiado para tanto, se orientou seus servidores a proceder de tal  

forma.
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Ademais, é recorrente a divulgação de notícias pela mídia, 

acerca da situação de inúmeros cidadãos, usuários do Sistema Único de Saúde, 

que não são atendidos no serviço de saúde solicitado, sem sequer conhecer as 

razões dessa omissão.

De fato, o que ocorre é que a negativa do serviço de saúde 

solicitado é transmitida ao cidadão por atendentes do SUS, de forma verbal e 

lacônica, de modo a não esclarecer o tempo de espera para serviços de urgência 

e emergência, a previsão de contratação da especialidade médica requerida ou 

apresentação  de  justificativas  para  o  não  atendimento  imediato  ou  para  o 

indeferimento de exames ou entrega de medicamentos prescritos etc.

Tal atitude prejudica, sobremaneira, o cidadão, caso resolva 

buscar administrativa ou judicialmente os seus direitos.

Outrossim, o réu também não relatou se dá cumprimento às 

demais  orientações  realizadas  pelo  Parquet Federal,  todas  visando  ao 

cumprimento do direito dos cidadãos à informação, previsto constitucionalmente.

A  atitude  da  Administração  em  não  publicar  clara  e 

precisamente informações como os nomes de todos os médicos e odontólogos 

em exercício nas unidades, bem como sua especialidade e o horário de início e 

de término da jornada de trabalho de cada um deles nas unidades de saúde e na 

internet,  assim  como  a  conduta  de  colocar  óbices  ao  acesso  ao  registro  de 

frequência  dos  profissionais  por  qualquer  cidadão  tornam  impossível  a 

fiscalização  dos  usuários  quanto  à  regularidade  da  prestação  dos  serviços 

públicos.

VI – DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
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O art. 12 da Lei nº 7.347/85, art. 273 e art. 461, § 3º, ambos 

do CPC, permitem o deferimento da tutela antecipada quando há verossimilhança 

e perigo da demora.

Presentes no caso vertente o fumus boni iuris e o periculum 

in mora,  que são os requisitos desta medida cautelar,  há necessidade de sua 

concessão que ora se requer.

O fumus boni iuris encontra-se presente na fundamentação 

jurídica acima apresentada, pelo que desnecessários maiores esclarecimentos. A 

verossimilhança está presente, eis que a matéria é quase que exclusivamente 

jurídica, tendo o autor demonstrado a forte plausibilidade da tese levantada.

No que concerne ao perigo ou inconveniente da demora, há 

que se lembrar que a tutela antecipada é uma técnica de distribuição do ônus 
“tempo processual” entre as partes. Se a tese levantada pelo autor, junto com 

os elementos de fato demonstrados, levam a crer na maior probabilidade de êxito 

da demanda, injustificável negar a tutela antecipada e fazer-lhe aguardar o tempo 

do  processo.  O  tempo  do  processo  há  que  ser  suportado  pela  parte  que 

apresenta menos chances de vitória. 

É acurada a percepção de LUIZ GUILHERME MARINONI, 

definindo  a  tutela  antecipada  como  “técnica  de  distribuição  do  tempo  do 

processo”:
Como se vê, diante da evidência de que o tempo do processo 

sempre prejudica o autor que tem razão, não há outra alternativa, 

quando se deseja iluminar o processo comum com a luz do princí-

pio da isonomia, do que se pensar em técnicas que permitam uma 

distribuição  igualitária  do  tempo  do  processo  entre  as  partes. 

Lembre-se que a tutela antecipatória nada mais é do que uma téc-

nica de distribuição do ônus do tempo do processo, já que não há 

sentido em ver o autor que evidencia ao seu direito ser prejudica-
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do pelo tempo necessário à definição do litígio. (in Novas Linhas 

do Processo Civil. 3ªed. São Paulo:Malheiros, p. 158)

Então, não é necessária a demonstração de uma situação 

gravíssima  a  exigir  o  provimento  antecipado.  Basta  demonstrar  que  há 

fundamento jurídico idôneo e forte a justificar a antecipação.

No  caso,  procura-se  evitar  que  os  direitos  de  todos  os 

usuários da saúde pública municipal continuem a ser violados pelo réu por mais 

longos meses e, pior, por anos, até o final da presente demanda, não obstante a 

Prefeitura já tenha adquirido e implementado o sistema de controle de frequência 

biométrico nas unidades de saúde, para os demais profissionais. 

Com  efeito,  conforme  já  exaustivamente  aqui  relatado,  o 

Município  de  São  José  do  Rio  Preto  vem  infringindo  diversos  preceitos 

constitucionais, bem como a Portaria  nº 2.571, de 12 de novembro de 2012, do 

Ministério  da  Saúde,  ao  não  adotar  meio  padronizado,  eficaz  e  eficiente  de 

aferição da frequência de todos os servidores da área da saúde, bem como ao 

não respeitar o direito à informação dos usuários do SUS.

VII – DA TUTELA COMINATÓRIA

Após  a  plena  demonstração  do  cabimento  da  tutela 

antecipada  pleiteada,  parece-nos  relevante  destacar  ainda  a  necessidade  de 

notificação  pessoal  ao  Prefeito  do  Município  de  São  José  do  Rio  Preto,  Sr. 

Valdomiro Lopes da Silva Júnior, para a concreta implementação da medida, sob 

pena de aplicação de pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tudo 

na linha do artigo art. 461, §§ 3º e 5º, do CPC. 

Senão vejamos.
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O retrocitado artigo permite ao juiz “determinar as medidas 

necessárias” para a concreta e imediata implementação da obrigação de fazer ou 

não fazer.

Como restou demonstrado nos autos, o Município de São 

José do Rio Preto recusa-se, terminantemente, a estender a todos os servidores 

da área da saúde o controle de frequência eletrônico, bem como a respeitar o 

direito à informação dos usuários do SUS, conforme já aqui apontado.

Nesse  contexto,  entende-se  que  se  afigura  mais  que 

necessária  a  notificação  pessoal  do  prefeito  municipal  para  a  efetiva 
implementação das presentes obrigações de fazer, sob pena da fixação de multa 

diária de caráter pessoal.

A respeito, merece destaque o entendimento do STJ e do 

TRF da 4ª Região no sentido de que as multas de caráter inibitório (também 
conhecidas  como  astreintes)  podem  sim  ser  aplicadas  diretamente  a 
pessoas responsáveis pela implementação da obrigação de fazer imposta 
judicialmente:

“Processo  civil.  Agravo  no  recurso  especial.  Execução  de 

astreintes.  Inscrição  do  nome  do  devedor  em  cadastro  de 

inadimplentes.  Multa  diária.  Obrigação  de  fazer.  Intimação 

pessoal. Necessidade. - A parte a quem se destina a ordem de 
fazer ou não fazer deve ser pessoalmente intimada da decisão 
cominatória, especialmente quando há fixação de astreintes. 
Precedentes.  Agravo  no  recurso  especial  improvido.  (AGRESP 

200702320378,  NANCY ANDRIGHI,  STJ -  TERCEIRA TURMA, 

04/04/2008)” 

“AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  MANUTENÇÃO  DE  RODOVIA. 

ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  DEFERIMENTO.  MULTA  POR 
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DESCUMPRIMENTO. IMPOSIÇÃO À FAZENDA E AO AGENTE 

PÚBLICO.

1. Com a edição da MP 82/02, a princípio, havia um interesse em 

repassar  a  malha  rodoviária  federal  para  os  Estados,  com  o 

escopo óbvio de redução de gastos. Posteriormente, a intenção 

do Governo Federal se modificou, vindo a vetar integralmente o 

Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2003 (MP no 82/02), por 

contrariar  o  interesse  público.  Esta  mudança  de  entendimento 

importa, ao que parece, em assunção de responsabilidade pela 

manutenção das estradas, por parte da União Federal, já que se 

mostra inequívoco o propósito de reaver o domínio das rodovias 

que foram objeto de transferência pela aludida Medida Provisória. 

2. O Superior Tribunal de Justiça já lançou o entendimento de que 

é possível ao juiz, ex officio ou por meio de requerimento da parte, 

a  fixação  de  multa  diária  cominatória  (astreintes)  contra  a 

Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de 

fazer. 

3. Por outro lado, vale registrar que, a aplicação de astreintes 
à  Fazenda  Pública  é  pouco  eficaz  como  meio  de  coerção 
psicológica,  já  que  sujeitas  ao  regime  de  precatório.  Tal 
coerção somente  seria  mais  eficiente  se  incidisse  sobre  o 
agente  que  detém  responsabilidade  direta  pelo 
descumprimento  da ordem,  descumprimento este  que  gera 
imediatos efeitos penais e administrativos. 
(AG  200604000197247,  VÂNIA  HACK  DE  ALMEIDA,  TRF4  - 

TERCEIRA TURMA, 28/03/2007)”

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÕES DE 

FAZER  E  NÃO  FAZER.  ASTREINTES.  VALOR.  REEXAME 

FÁTICO-PROBATÓRIO.  SÚMULA  07/STJ.  FIXAÇÃO  CONTRA 

AGENTE PÚBLICO. VIABILIDADE. ART. 11 DA LEI Nº 7.347/85. 

1.  O  pedido  de  minoração  da  quantia  arbitrada  a  título  de 
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astreintes não ultrapassa a barreira do conhecimento,  uma vez 

que o valor confirmado pela Corte de origem - R$ 5.000 (cinco mil 

reais)  por  dia -  não se mostra manifestamente desarrazoado e 

exorbitante.  Por  conseguinte,  sua  modificação  dependeria  de 

profunda  incursão  na  seara  fático-probatória.  Incidência  da 

Súmula 07/STJ. 

2.  A cominação de astreintes  prevista  no  art.  11  da  Lei  nº 
7.347/85  pode  ser  direcionada  não  apenas  ao  ente  estatal, 
mas também pessoalmente às autoridades ou aos  agentes 
responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais. 
3. Recurso especial conhecido em parte e não provido. 

(REsp 1111562/RN, Rel.  Ministro  CASTRO MEIRA, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 18/09/2009)”

Colhe-se  ainda  do  voto  do  Relator  do  citado  precedente 

jurisprudencial, E. Ministro Castro Meira:

“...

De fato, as características inerentes às pessoas jurídicas de direito 

público  tornam  bastante  complexa  a  adoção  de  medidas 

tendentes a forçar a concretização de soluções judiciais, haja vista 

que  o  constrangimento  exercido  pela  cominação  de  multa 

depende essencialmente do temor de o réu ver  seu patrimônio 

desfalcado  diante  da  inobservância  das  providências 

estabelecidas pelo magistrado. 

Como  ensina  Marcelo  Lima  Guerra,  "é  muito  remota  a 

possibilidade  de  uma  medida  coercitiva  como  a  multa  diária 

exercer uma efetiva pressão psicológica contra a vontade do exato 

agente administrativo responsável pelo cumprimento da decisão 

judicial" (Execução Contra o Poder Público. Revista de Processo, 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, n. 100, ano 25, p. 77-78, 

out.⁄dez.  2000),  sendo certo,  ademais,  que a ação de regresso 
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mostra-se praticamente inservível para esse fim em virtude das 

conhecidas distorções administrativas a que se sujeita.

De  tal  sorte,  a  aplicação  de  multa  diretamente  ao  agente 

administrativo constitui medida que não apenas encontra respaldo 

no ordenamento pátrio - amoldando-se à perfeição à vontade do 

legislador inscrita no art. 11 da Lei nº 7.347⁄85 -, como também 

repercute de forma extremamente satisfatória na consecução da 

providência  estipulada  pelo  magistrado  em  sua  decisão.  Isso 

atende ao interesse público  manifestado na presente  ação civil 

pública sem recair na insidiosa dupla penalização da coletividade 

que adviria da cominação de multa tão-somente em desfavor do 

Estado.

Nesse diapasão, Leonardo José Carneiro da Cunha preconiza que 

para conferir  efetividade ao comando judicial,  cabe,  portanto,  a 

fixação de multa, com esteio no § 4º do art. 461 do CPC, a ser 

exigida  do  agente  público  responsável,  além  de  se  exigir  da 

própria  pessoa  jurídica  de  direito  público".  Justifica  seu 

posicionamento  aduzindo  que  é  "possível  admitir  a  fixação  da 

multa  ao  agente  público,  fazendo  prevalecer  o  princípio  da 

efetividade,  erigido  a  uma  garantia  constitucional  (Algumas 

Questões  sobre  as  Astreintes  (Multa  Cominatória).  Revista 

Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 15, p. 104, junho de 

2004).

A  seu  turno,  Marcelo  Lima  Guerra  sugere,  para  contornar  a 

ausência de pressão psicológica exercida pela multa sobre pessoa 

jurídica  de  direito  público  –  e,  mais  especificamente,  sobre  o 

servidor responsável pelo cumprimento da decisão judicial  –,  "a 

aplicação da multa diária contra o próprio agente administrativo 

responsável  pelo  cumprimento  da  obrigação  a  ser  satisfeita  in 

executivis".

Remata de maneira bastante precisa:
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Como  já  se  procurou  demonstrar,  em  outra  oportunidade,  as 

medidas  coercitivas,  entre  elas  a  multa  diária,  devidamente 

compreendidas  como  instrumentos  de  concretização  do  direito 

fundamental  ao  processo  efetivo,  não  podem  deixar  de  ser 

utilizadas,  em  determinada  situação  em  que  se  revelem 

necessárias, apenas por não ter sido prevista sua aplicação, em 

tal  hipótese,  por  norma  infraconstitucional.  Nisso  se  manifesta, 

entre  outras  coisas,  a  chamada  aplicabilidade  imediata  dos 

direitos  fundamentais,  os  quais  se  concretizam 

independentemente  de  lei,  e  até  contra  legem,  devendo-se 

observar, todavia, que a concretização de um direito fundamental 

deve  respeitar  os  limites  impostos  por  outros  direitos 

fundamentais.  Daí  que,  revelando-se necessária a aplicação de 

multa  diária,  o  juiz  pode  utilizá-la  mesmo  em  situações  não 

previstas  em  lei,  mas  não  pode  ignorar  outros  direitos 

fundamentais em jogo (op cit, p. 77-78).

Não é diferente o entendimento de Eduardo Talamini, segundo o 

qual  "cabe  ainda  considerar  a  possibilidade  de  a  multa  ser 

cominada diretamente contra a pessoa do agente público, e não 

contra  o  ente  pública  que  ele  'presenta'  -  a  fim  de  a  medida 

funcionar  mais  eficientemente  como  instrumento  de  pressão 

psicológica"  (Tutela  Relativa  aos  Deveres  de  Fazer  e  de  Não 

Fazer. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2ª ed., 2003, p. 

247).

...”

A condenação liminar do réu à obrigação de fazer, cumulada 

com a imposição de astreinte, direta e pessoalmente, ao prefeito municipal, funda-

se, portanto, na imperiosa necessidade de se fazer cessar o desrespeito flagrante 

e contínuo ao direito difuso de toda a sociedade, em especial,  os usuários do 

SUS, conforme já aqui exposto.
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VIII – DOS PEDIDOS

Diante  do  exposto,  o  Ministério  Público  Federal  requer  a 

concessão da antecipação da tutela para que seja determinado ao MUNICÍPIO 

DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO que atenda as seguintes determinações, com a 

intimação pessoal do prefeito municipal, VALDOMIRO LOPES DA SILVA JÚNIOR, 

sob pena de multa de mora diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser 

imposta direta e pessoalmente ao prefeito: 

a) implantar, no prazo de 30 (trinta) dias, controle eletrônico 

de frequência (biométrico)  para  todos os servidores da área da saúde,  sem 
exceção,  bem  como  sistema  de  responsabilização  dos  servidores  que  não 

cumprirem a jornada de trabalho devida;

b)  garantir  a  todos  os  usuários  do  Sistema  SUS  não 

atendidos  no  serviço  de  saúde  solicitado,  o  fornecimento  de  certidão  ou 

documento equivalente, no qual constem: nome do usuário, unidade de saúde, 

data, hora e motivo da recusa de atendimento, sempre que assim solicitarem;

c)  determinar  o  dever  de  fornecer  certidão ou documento 

equivalente ao servidor público da unidade, ainda que os serviços de recepção 

sejam terceirizados;

d) providenciar a instalação, em local  visível  das salas de 

recepção de todas as unidades públicas de saúde, inclusive hospitais públicos,  

unidades de pronto atendimento, postos de saúde, postos do programa "Saúde da 

Família" e outras eventuais existentes, de quadros que informem ao usuário, de 

forma clara e objetiva, os nomes de todos os médicos e odontólogos em exercício 

na unidade naquele dia, bem como sua especialidade e o horário de início e de 

término da jornada de trabalho de cada um deles.  O quadro  deverá  informar 

também que  o  registro  de  frequência  dos profissionais  estará  disponível  para 

consulta de qualquer cidadão;
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e)  determinar  às  unidades  públicas  de  saúde  que  seja 

disponibilizado, para consulta de qualquer cidadão, o registro de frequência dos 

profissionais  que  ocupem  cargos  públicos  vinculados,  de  qualquer  modo,  ao 

Sistema Único de Saúde;

f)  providenciar,  no  prazo  de  30  (trinta)  dias, a 

disponibilização, pela  internet, do local e horário de atendimento dos médicos e 

odontólogos  que  ocupem  cargos  públicos  vinculados,  de  qualquer  modo,  ao 

Sistema Único de Saúde;

g) estabelecer rotinas destinadas a fiscalizar o cumprimento 

dos itens acima, sob pena de responsabilidade pelas ilegalidades que vierem a 

ocorrer.

Já em sede de tutela exauriente, o Parquet Federal requer:

1- a citação do réu, na pessoa de seu representante legal, 

para apresentar contestação no prazo legal, sob pena de revelia;

2- a intimação da União, a fim de que se manifeste sobre o 

interesse de integrar o polo ativo da presente ação (artigo 5º,  § 2º,  da Lei  nº 

7.347/85), tendo em vista a ofensa a bens e interesses do ente público federal;

3- a confirmação da tutela antecipada acima pleiteada;

4- a fixação de multa no caso de mora ou descumprimento 

das decisões desse d. Juízo, de forma pessoal ao prefeito do Município de São 

José do Rio Preto, valendo-se do disposto no art. 11 da Lei 7.347/85 c/c art. 461,  

§ 5º, do CPC;

5-  a  destinação  dos  valores  decorrentes  da  eventual 

aplicação das multas para o fundo a que se refere o art. 13 da Lei n° 7.347/85;
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6- a condenação do réu nos ônus da sucumbência, a serem 

igualmente revertidos ao referido Fundo Federal de que trata a Lei nº 7.347/85;

7- a produção de todas as provas em direito admitidas.

IX - DO VALOR DA CAUSA

Atribui-se à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 

para efeitos legais, por se tratar de direito difuso e, pois, de valor inestimável.

São José do Rio Preto, 10 de abril de 2015.

ANNA FLÁVIA NÓBREGA CAVALCANTI UGATTI
PROCURADORA DA REPÚBLICA
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