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RELATÓRIO

Trata-se de ação civil pública de responsabilização por

improbidade e reparação de danos em que o MPF acusa os Réus, o primeiro dos

quais na condição de Prefeito de Itapetinga, da prática, de forma voluntária e

consciente, pela malversação de verbas recebidas do Fundo Nacional de

Saúde/FNS, com inconsistências das informações constantes no CNES e carga

horária nas USF's, que acarretaram prejuízo à União, bem como aplicação irregular

de recursos do Programa de Atenção Básica - PAB.

A partir das investigações da Controladoria Geral da União -

CGU, o MPF listou os desvios ímprobos:

1. Preenchimento de informações indevidas no Cadastro

Nacional de Estabelecimentos de Saúde-CNES (que, em conjunto com Sistema de

Informação da Atenção Básica - SIAB, compõe a base de informações para controle

quantitativo e qualitativo, acompanhamento e remuneração de serviços prestados

e das unidades de saúde vinculadas ao SUS) com relação à instalação de Unidades

de Saúde da Família e de profissionais de saúde: informações obtidas em

18/05/2006, a partir do saite do CNES na internet, dão conta da existência de oito

unidades de saúde da família, o que, segundo a CGU, não procede, pois o Plano

Municipal de Saúde 2002-2005 e o Relatório de Gestão de Saúde - 2004 só faziam

referência à existência de cinco.

Segundo a inicial, o então Prefeito Michel Hagge Filho e o

secretário de saúde Alberto Nolasco Hora das Neves, em decorrência de

inconsistências cadastrais, beneficiou-se financeiramente de forma antecipada

durante os meses de setembro/outubro de 20025, pela implantação de três

Unidades de Saúde da Família, situação que, de fato, só se verificou em

fevereiro/março de 2006, totalizando recursos da ordem de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais).

Ademais disso, foi mantida indevidamente no CNES, em

2006, de três Agentes Comunitários de Saúde - ACS que não mais prestavam

serviço na função desde 2005, sem a devida contratação/substituição por outro
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profissional, gerando microáreas descobertas e, consequentemente, famílias sem o

acompanhamento residencial.

2. Descumprimento da integralidade da assistência (carga

horária] pelos profissionais médicos: a carga horária de 40 horas semanais é uma

diretriz, mas não foi cumprida no caso em questão, por ter sido constatada uma

folga em dia não útil aos médicos, além do fato de que esses mesmos profissionais

têm informações de vínculos que, somados, tornam impossível a dedicação ao

Programa Saúde da Família.

3. Aplicação irregular dos recursos do PAB: segundo

DENASUS, no Relatório de Auditoria 7.262, teria ficado demonstrado que nos

exercícios de 2005 a 2006, a secretaria de saúde, com aquiescência do Prefeito, fez

uso dos recursos para pagamento de despesas estranhas ao objeto da Atenção

Básica, a exemplo de compra de pneus e serviços mecânicos.

Depois de enquadrar a conduta dos Réus, o MPF pediu sua

condenação com base nos artigos 10, IX e XI, e 11, da Lei 8.429/1992.

Os Demandados foram notificados; Michel Hagge Filho

ofereceu defesa preliminar às fls. 315-347; Alberto Nolasco Hora das Neves, às fls.

358-370. Maria Rosania de Souza Rabelo não apresentou defesa preliminar,

conforme certidão cartorial de fls. 403.

A decisão de fls. 404-411 rejeitou a defesa de Michel Hagge

Filho, aceitou a inicial em relação a Maria Rosania Rabelo, reconheceu a prescrição

da pretensão sancionatória em relação a Alberto das Neves, e determinou citação
para contestar.

Michel José Hagge Filho contestou às fls. 421-458.

Preliminarmente, arguiu insubmissão de agentes políticos à Lei 8.429/1992.

Também alegou incompetência da Justiça Federal. No mérito, disse não ter havido

improbidade por não ter agido de má fé, além de não ter ficado inerte em cumprir

as indicações feitas, corrigindo as falhas. Alegou não ter havido enriquecimento

ilícito. Argumentou que a 145 Diretoria Regional de Saúde, além de não apontar

inconsistências no Relatório de Supervisão, não orientou os municípios. Quanto à

carga horária dos médicos, disse ser um problema de 100% dos municípios

brasileiros, por melhor que seja a oferta de remuneração. Depois de manejar

precedentes e excertos doutrinários em seu favor, pediu improcedência dos
pedidos.
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Citada pessoalmente (fls. 469-470), Maria Rosania Rabelo

não contestou (certidão cartorial de fls. 475. Aberta fase de especificação de

provas, Michel Hagge Filho manifestou-se por produção de prova oral (fls. 492-

493). MPF disse não ter provas a produzir além das dos autos (fls. 480). Decretada

preclusão para produzir provas em desfavor de Maria Rosania Rabelo (fls. 495).

Aceita como tempestiva a contestação apresentada

posteriormente por Maria Rosania Rabelo em face de nova certidão cartorial (fls.

539). Em sua peça, a Ré, quanto ao preenchimento de informações indevidas no

CNES com relação à instalação de Unidades de Saúde da Família e de profissionais

da saúde, alegou que o Plano Municipal de Saúde para o período de 2002-2005 foi

elaborado em 2002 e que, ademais disso, nem sempre coincide o funcionamento

pleno de uma UBS e de USF com a data do recurso liberado, o que não significa

desvio de finalidade do valor recebido pelo Município. Quanto à manutenção dos

Agentes Comunitários de Saúde - ACS no CNES, disse que à 14ã DIRES é que

caberia orientar o município quanto à forma de substituição desses profissionais.

Acrescentou que, quanto ao credenciamento da Estratégia Saúde da Família (ESF),

foram observados os procedimentos orientados pelo Ministério da Saúde.

Argumentou por último não ter havido improbidade nem dano ao erário. Quanto

às compras reputadas estranhas ao objeto do PAB, esclareceu que se tratou de

manutenção de veículos destinados ao Programa. Pediu improcedência.

Intimada Maria Rosania Rabelo para especificar provas,

deixou transcorrer in albis o prazo assinado (certidão cartorial de fls. 543).

Testemunha Adauto Oliveira de Almeida inquirida na

Comarca de Itapetinga (fls. 556), aí tendo sido também ouvidos Nilton Fernandes

de Souza (fls. 587), Carlos Alberto Brito Pio (fls. 588), Rubens Pereira Moura (fls.

589), Rodolfo Schettini (fls.590).

Encerrada a instrução, partes intimadas para apresentação

de memoriais: MPF ofereceu-os às fls. 594-600; Michel José Hagge Filho, às fls.

602-637; Maria Rosania de Souza Rabelo, às fls. 640-655.

E o relatório. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

Rejeito a preliminar de insubmissão de agentes

políticos à Lei 8.429/1992.
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0 atual entendimento das Cortes Superiores é no sentido de

que nas ações civis de improbidade administrativa não há de se falar em foro por

prerrogativa de função ajuizadas em face de agentes políticos (STF, RE 540.712

AgR-AgR/SP, 25 Turma, Rei. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13.12.2012; AI 556.727

AgR/SP, 1^ Turma, Rei. Min. Dias Toffoli, DJe de 26.4.2012; AI 678.927 AgR/SP, l3

Turma, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de ls.2.2011; AI 506.323 AgR/PR, 2â

Turma, Rei. Min. Celso de Mello, DJe de l9.7.2009; em decisões monocráticas: Rcl

15.831/DF, Rei. Min. Marco Aurélio, DJe de 20.6.2013; Rcl 2.509/BA, Rei. Min. Rosa

Weber, DJe de 6.3.2013; Pet 4.948/RO, Rei. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22.2.2013;

Pet 4.932/RN, Rei. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 17.2.2012. STJ: AgRg na Rcl

12.514/MT, Corte Especial, Rei. Min. Ari Pargendler, DJe de 26.9.2013; REsp

1.135.158/SP, 23 Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe de 19.7.2O13; AgRg no AREsp

322.262/SP, 2§ Turma, Rei. Min. Humberto Martins, DJe de 18.6.2013.).

'.. No que toca à incompetência da Justiça Federal, é outra

preliminar que está sendo consumida pela patina do tempo. Na verdade, os

recursos, originários de repasses de órgãos federais, sujeitam-se à fiscalização do

TCU, por expressa dicção constitucional: "Art. 71. O controle externo, a cargo do

Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao

qual compete: VI -fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União

mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao

Distrito Federal ou a Município".

Por isso mesmo é de ser abrigado não a Súmula 209, mas a

208, do STJ: "Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por

desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal".

pretensão acusatória.

Quanto ao mérito, o MPF tem parcialmente razão na

De plano, deve ser de logo metodologicamente destacado

que se os documentos que compõem investigações pré-processuais, a exemplo

daquela levada a efeito pela CGU, ingressam na arena judicialmente

processualizada e não sofrem impugnação fundada em contraprova, seu sinete de

veracidade presuntiva permanece hígido.

De um modo geral, todo e qualquer documento introduzido

nos autos torna nulo o julgamento se, tendo relevância, com influência no

julgamento proferido, a parte contrária não teve oportunidade de se manifestar

após a juntada aos autos (STJ, REsp 6.081-RJ, rei. Min. Sálvio de Figueiredo; REsp

66.631-SP, rei. Min. Castro Meira; REsp 34.770-5-SP, rei. Min. Nilson Naves). Essa

hipótese não quadra, entretanto, com o caso dos autos.
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Se a parte não quer se pronunciar sobre as provas trazidas

com a inicial, como fizeram os Réus, o problema deixa de ser de higidez processual.

No RE 328138 / MG, relator Min. Sepúlveda Pertence, j. 16/09/2003, o Supremo

Tribunal Federal deixou assentada a exigência de bilateralização dentro do

processo.

Tenha-se em mente, em complemento a essa linha de

orientação, que toda e qualquer prova é neutra, tornando-se tanto mais aceitável

quanto maior for o grau de bilateralização ou plurilaterização na sua produção, se

ela o comportar, bem entendido. Se obedece a essa mecânica dialética e dela sai

incólume, o fato de originar-se de outro processo, ainda que administrativo, deixa

de ser obstáculo à validade de sua aceitação.

Chama-se então de judicialização da prova essa

incorporação: "Prova literal judicializada. Eficácia probante. Subsídios literais,

constituídos de cópias de inquirições testemunhais pela polícia, juntados aos autos, e

ensejada vista à parte 'ex adversa', que rebateu seus conteúdos substanciais,

perfazem prova judicializada, pois submetida ao crivo do contraditório" (RJTJERGS

159/378, apud Theotonio Negrão, Código de processo civil, art. 332:4).

Como conseqüência, deixou assentado o STJ no REsp

644994/MG, DJ 21/03/2005: "as provas colhidas no inquérito têm valor probatório

relativo, porque colhidas sem a observância do contraditório, mas só devem ser

afastadas quando há contraprova de hierarquia superior, ou seja, produzida sob a

vigilância do contraditório" (Recurso Especial n. 476.660-MG, relatora Ministra

Eliana Calmon, DJ de 4.8.2003).

Contra a apuração da CGU, os Réus antepuseram tão

somente afirmações em contrário em suas defesas e indicaram prova oral que não

os socorre em nada.

Fixadas essas premissas, passo ao exame das imputações.

3.1. Inconsistências das informações prestadas ao

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES e inefetividade do

seu fluxo de atualização.

Conforme explica a CGU (fls. 275), o CNES, em conjunto com

o SIAB, compõe a base de informações para o controle (qualitativo e quantitativo),

acompanhamento e remuneração dos serviços prestados e das unidades de saúde

vinculadas a cada estado/município brasileiro, no âmbito do Sistema Único da

Saúde - SUS. Por isso mesmo, há um vínculo direto entre cadastro e transferência

de recursos, sendo que esse fluxo de informações está normatizado pela Portaria

GS/GESAB n. 1.766, de 6/20/2003.
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A investigação da CGU descobriu, entretanto, que os fatos

concorrem negativamente para a validação e confiabilidade do fluxo do

cadastramento e das informações, particularmente quanto às unidades de saúde da

família e aos profissionais a elas vinculados.

0 cotejo desses dados teve particular e relevante efeito

quanto às unidades de saúde da família no Município, que a gestão dos Réus disse

ser oito em 2005, mas que os dados (Plano Municipal de Saúde, Relatório de

Gestão de Saúde e atas de reuniões do Conselho de Saúde), aliados a inspeção física

e entrevistas, revelaram ser apenas 5 (cinco), já que os outros três somente em

2006 foram instalados.

Com isso, o Município de Itapetinga se beneficiou de forma

financeiramente antecipada, em setembro/outubro de 2005, de recursos da ordem

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A argumentação da defesa, de inexistência de prejuízo ao

erário, para afastar a improbidade, não procede de modo algum. A inexistência do

prejuízo tem papel importante da definição conceituai do art. 10 da Lei

8.429/1992, mas não na do art. 11, que gira em torno de princípios da

administração pública.

É fácil, longe dos problemas vividos pelos reais alvos
efetivos dessas ações sociais, imaginar que a demora na implantação não foi tão

grave assim. Mas a verdade é que o foi, a não ser para o elitismo egoísta que, para

ser atendido, jamais precisaria ir a um PSF antes ou depois de implantado.

Nessa ótica talvez fique mesmo fácil julgar que se tratar de

mera irregularidade, esquecendo-se que o conhecimento jurídico, com sua

ortodoxia, não consegue mensurar mesmo dados sociais que estão por trás do

sofrimento dos reais destinatários de recursos públicos dessa natureza.

Quantas pessoas deixaram de ser atendidas na sua

localidade? Quantas podem ter tido seus problemas agravados com essa demora?

Já não basta conviver com a oferta irregular de serviços públicos por falta de

recursos e ainda tem que se tolerar como mera irregularidade a ausência de oferta

mesmo quando o recurso foi alocado?

No caso em tela, há uma nota ainda mais bizarra, que diz

respeito ao PSF 7 (Bandeira do Colônia), que somente começou a funcionar no

início do ano de 2006, mas o Município recebeu recursos como se ele estivesse em

funcionamento desde novembro de 2005: conforme apurado pela CGU, a
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orientação para antecipar o cadastro antes implantação do PSF foi da empresa Arte

e Saúde Consultoria e Assessoria Ltda, CNPJ 07.253.717/0001-94, cuja sócia

administradora era a própria Secretária de Saúde, ora Ré, Maria Rosania Souza

Rabelo (fls. 277).

Claro, portanto, que houve dolo dos Réus, pois não

apresentaram uma única escusa (enchente, ausência de fornecedores etc) que

pudesse justificar a demora na aplicação desses recursos vinculados. Se há dolo, há

improbidade: "É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o ato de

improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92 exige a

demonstração de dolo, o qual, contudo, não necessita ser específico, sendo suficiente

o dolo genérico" (AgRg no REsp 1554371 / PR, rei. Ministro Herman Benjamin, j.

19/04/2016).

Daí decorre que "para que se concretize a ofensa ao art. 11 da

Lei de Improbidade, revela-se dispensável a comprovação de enriquecimento ilícito

do administrador público ou a caracterização de prejuízo ao Erário" (AgRg no

AREsp 804289 / PR, rei. Min. Herman Benjamin, j. 07/04/2016).

Além desses fatos, houve, relacionada a eles, manutenção no

CNES, em 2006, de três agentes comunitários de saúde - ACS que não mais

prestavam serviços na função desde 2005: "Indevidamente também o foi a

manutenção no CNES, em 2006, de três Agentes Comunitários de Saúde - ACS que

não mais prestavam serviço na função desde 2005, sem a devida

contratação/substituição por outro profissional, gerando microáreas descobertas e,

consequentemente, famílias sem o acompanhamento residencial. Tomando-se por

base apenas os cinco primeiros meses de 2006, com a permanência destes

profissionais no CNES, o Município beneficiou-se impropriamente em valores

financeiros no montante de R$ 5.250,00 (R$ 350,00 por cada ACS durante cinco
meses)" (fls. 278-9).

A hipótese aqui já se conecta com o dano ao erário e o desvio

de recursos, o que atrai a incidência do art. 10, da Lei 8.429/1992.

3.2. Da aplicação irregular dos recursos do PAB

Conforme apurado pelo DENASUS, recursos do PAB foram

utilizados indevidamente para pagamento de seguro de veículo do Serviço Médico

(fls. 180, Constatação 4940), aquisição de peças, serviços e pneus de veículos

(Constatações 5089 e 5034, fls. 212; e 5078, fls. 213; 5047, fls. 214; 5081, fls. 216;

5075, fls. 217; 5083, fls. 217; 5053, fls. 218; 5041, fls. 218; 5056, fls. 219), tarifas
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bancárias (Constatações 5341, 5332; 5313, fls. 212-3; 5299, fls. 218, 5312, fls.
219], ventiladores (Constatação 5049, fls. 216)

A defesa de Maria Rosania Souza Rabelo, procurando se
fragilizar o indefensável, assumiu esses gastos, mas ressalvou que "05 veículos em
questão estavam a serviço da Rede Básica de Saúde, portanto, Atenção Básica" (fls.

Esse argumento briga ferozmente com o caráter vinculado
dos recursos da Atenção Básica, bem delineados pela Portaria n. 3.925, substituída
pela Portaria 648/GM, de 28.3.2006, posteriormente revogada pela Portaria
GM/MS 2.488, de 21.10.2011. Nenhuma dessas espécies normativas dá qualquer
espaço para compra de pneus e peças, pagamento de seguro, tarifas bancárias ou
serviços mecânicos.

A improbidade é confessa e chama o enquadramento do art.
10, IX ["ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou
regulamento") e XI ("liberar verba pública sem a estrita observância das normas
pertinentes ou influir de qualquerforma para a sua aplicação irregular").

3.3. Descumprimento da integralidade de assistência
(carga horária) pelos profissionais médicos vinculados às Unidades de Saúde
da Família

A CGU identificou descumprimento da Portaria MS 648 que
prevê carga horária de 40 horas semanais "de todos os profissionais nas equipes de
saúde da família". Ainda segundo a apuração "Todos eles [médicos], sem exceção,
possuem pelo menos uma folga semanal em dia útil, comprometendo, em

decorrência, a jornada contratada. Durante as visitas às unidades de saúde foi
possível verificar, inclusive, quadros de horários dos profissionais onde está
evidenciada a folga do médico. É importante destacar que esta folga desvincula o
médico de qualquer atividade da unidade, inclusive visitas domiciliares" (fls. 284).

Esta questão foi mal escrutinada pela CGU e pelo MPF tanto
em profundidade quanto em extensão.

Ninguém desconhece a dificuldade de prover PSFs de
médicos obedientes à carga horária de 40 horas semanais. Por outro lado, o
cumprimento disso demandaria ao menos uma ação cominatória por parte do
Ministério Público ou ação administrativa por parte do Município.

Mas aí entra um problema crucial: se os médicos preferirem
romper o contrato, quem arcará com o ônus da prestação desse serviço essencial?

Não se está aqui, naturalmente, isentando médico algum de sua irresponsabilidade
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em cumprir o que é normativamente exigido, mas de ir além da tensão superficial

do problema e penetrar no seu âmago, que significaria pôr em catalepsia a
assistência à saúde.

Chega a ser quase uma aporia jurídica essa situação. Não por

outra razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já entendeu, por

exemplo, que "a lesão que autoriza a suspensão de liminar é aquela de natureza

grave, e a decisão que susta a execução, por supostas irregularidades na licitação, de

contrato para fornecimento de sanitários químicos não tem essa dimensão" (AgRg na

SS 2570 / BA, rei. Min. Ari Pargendler, 14/06/2012).

O interesse coletivo em jogo nestes autos- saúde pública -

mostra-se com maior grau de exigência de proteção.

Mais adequado, portanto, é seguir - mutatis mutandis, pois o

objeto aqui não é anular contratação, mas punir por improbidade - a orientação

embutida no julgamento, pela mesma Corte, do AgRg na SLS 1499 / SP, Corte

Especial, rei. Min. Ari Pargendler, j. 18/04/2012, em que destacou que "a

antecipação do efeito da nulidade de um contrato é permanente, ainda que este vício

seja reconhecido por uma decisão liminar, de natureza provisória".

No mesmo julgado, o Tribunal rechaçou a pertinência

mesmo da determinação para que o objeto do contrato seja posto em nova
licitação:

"Sob o viés do juízo político, a decisão sub judice pode causar

grave lesão ao interesse público. Imaginem-se estes dois

cenários: no primeiro, a ação civil pública é julgada

procedente; no segundo, ela é julgada improcedente. Bem

sucedida que seja a ação civil pública, o reconhecimento da

nulidade do contrato não exaure a relação entre as partes - o

ajuste é bilateral, e o Município de São Paulo terá concorrido

para o vício, podendo responder na medida de sua

participação no ilícito (presumivelmente a atual

concessionária fez investimentos para fazer frente as suas

obrigações do contrato). Quid, se a ação civil pública for mal

sucedida? A atual concessionária voltará a prestar os serviços

que adjudicou na primeira licitação ? Ou eles seguirão sendo

prestados pela nova concessionária ? A primeira hipótese será

o pior dos mundos, porque o Município de São Paulo terá de

indenizar ambas (uma pelo tempo em que deixou de prestar o

serviço, a outra pelas perdas sofridas pela antecipação do

término do seu contrato). A segunda hipótese também

resultará em uma pesada responsabilidade para o Município
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de São Paulo - tudo recomendando que o processo siga o

contraditório regular, sem antecipação de tutela"

Por falta, portanto, da profundidade sobre quais as opções

do caso concreto, e por falta de análise da extensão (quem ficaria prejudicado], o

exame não se acomoda bem nos limites conceituais de improbidade.

Nunca demais lembrar que "nem toda irregularidade

administrativa caracteriza improbidade, nem se confunde o administrador inábil

com o administrador ímprobo" (STJ, REsp 892818 / RS, rei. Min. Herman Benjamin,

DJe 10/02/2010).

Com isso o STJ ecoa lição que pervade as avaliações teóricas

na matéria: "o objetivo da Lei de Improbidade é punir o administrador público

desonesto, não o inábil. Ou, em outras palavras, para que se enquadre o agente

público na Lei de Improbidade é necessário que haja o dolo, a culpa e o prejuízo ao

ente público, caracterizado pela ação ou omissão do administrador público" (Mauro

Roberto Gomes de Mattos. O Limite da Improbidade Administrativa. Edit.

América Jurídica, 2? ed. pp. 7 e 8); "A finalidade da lei de improbidade

administrativa é punir o administrador desonesto" (Alexandre de Moraes.

Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. São Paulo: Atlas,

2002, p. 2.611]; "Não se confunde improbidade com a mera ilegalidade, ou com uma

conduta que não segue os ditames do direito positivo. Assim fosse, a quase totalidade

das irregularidades administrativas implicariam violação ao princípio da legalidade"

(Arnaldo Rizzardo. Ação Civil Pública eAção de Improbidade Administrativa. GZ
Editora, 2009, p. 350].

4. Individuação das penas

Tornou-se um postulado a necessidade de individuação das

penas de demandados por atos ímprobos (STJ, RESP 505068-PR, RESP 713537-GO,

RESP 626204-RS, RESP 713146-PR, RESP 631301-RS, RESP 825673-MG, RESP

664856-PR, RESP 513576-MG, RESP 794155-SP, RESP 300184-SP).

Individuadas as condutas, as penas devem seguir a

observação já assentada pelo STJ: "o espectro sancionatório da lei induz

interpretação que deve conduzir à dosimetria relacionada à exemplariedade e à

correlação da sanção, critérios que compõem a razoabilidade da punição, sempre

prestigiada pela jurisprudência do E. STJ" (RESP 664856/PR, Relator Ministro Luiz

Fux, DJ de 02.05.2006; RESP 507574/MG, Relator Ministro Teori Zavascki, DJ de

08.05.2006; RESP 513.576/MG, Relator p/ acórdão Ministro Teori Zavascki, DJ de
06.03.2006].
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Essa bússola pode fazer com que as penas sejam cumuladas:

"Havendo, na Lei 8.492/92 (Lei de Improbidade Administrativa), a previsão de

sanções que podem ser aplicadas alternativa ou cumulativamente e em dosagens

variadas, é indispensável, sob pena de nulidade, que a sentença indique as razões

para a aplicação de cada uma delas, levando em consideração o princípio da

razoabilidade e tendo em conta 'a extensão do dano causado assim como o proveito

patrimonial obtido pelo agente' (art. 12, parágrafo único)" (STJ, REsp 507574/
MG).

Deve ser ainda salientado que, sendo cumuláveis as sanções,

ainda mais quando se trata de diferentes imputações (ST), REsp 507.574 - MG, rei.

Min. Teori Albino Zavascki], o trânsito em julgado da sentença enseja a soma das

suspensões de direitos políticos, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça

no EDcl no REsp 993658 / SC, rei. Min. Luiz Fux, j. 09/03/2010:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI 8.429/92. SUSPENSÃO DE DIREITOS
POLÍTICOS. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES.
SOMATÓRIO DAS PENAS. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 20,
LEI 8429/92. ART. 11 DA LEI 7.210/84. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.

1. O cumprimento de sanções políticas concomitantes, por atos

de improbidade administrativa contemporâneos (art. 20 da
Lei 8.429/92), deve observar as disposições encartadas no art.

11 da Lei 7.210/84. 2. É que a inexistência de legislação
específica acerca da forma de cumprimento das sanções

políticas, por atos de improbidade administrativa

contemporâneos, deve ser suprida à luz das disposições

encartadas no art. 11 da Lei 7.210/84, que instrui a Lei de
Execuções Penais, verbis:

"Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime,
nrpççn nu p>m nt

do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma
ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a

detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo
condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao

restante da que está sendo cumprida, para determinação do

regime." (STJ, EDcl no REsp 993658 / SC, rei. Min. Luiz Fux j

09/03/2010, sem grifo no original).

Fixada essa exigência, passo ao procedimento:
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MICHEL JOSÉ HAGGE FILHO e MARIA ROSÂNIA DE SOUZA
RABELO: foram os artífices, ao lado do outro Correu beneficiado pela prescrição,

do esquema ímprobo. Em torno deles girou o poder decisório de deflagrar um
processo de dispensa licitatória viciado. A esses todas as sanções são imponíveis,

excluída a de dano efetivo por falta de pedido, além de multa civil, a qual deve ser

compatível com a grave irresponsabilidade no trato com recursos públicos.

Para que as sanções não se aplicassem cumulativamente,

teria que estar presente aquela situação balizadora fixada pelo STJ: "se a admissão

das pessoas relacionadas na inicial não importou em nenhum prejuízo ao erário

municipal e se o réu se mostrou apenas inábil na administração do Município, não

poderão ser suspensos os seus direitos políticos por cinco anos e nem ser o mesmo

proibido de contratar com o Poder Público e de receber incentivos por três anos"
(RESP 213994/MG). Às escancaras, não é o caso dos autos, em que esses
Demandados simplesmente desprezaram a exigência normativa de aplicação dos
recursos no tempo certo, no caso dos PSFs, e da aplicação no objeto de atenção

básica, o que não se confunde com aquisição de pneus, peças e pagamento de
serviços como mecânicos e tarifas bancárias.

CONCLUSÃO

À vista do exposto:

1. Julgo improcedente o pedido em relação ao

descumprimento da integralidade de assistência (carga horária) pelos
profissionais médicos vinculados às Unidades de Saúde da Família.

2. Julgo procedente o pedido para, com base no art.

11, caput e incisos I e II, da Lei 8429/1992, condenar Michel José Hagge Filho

e Maria Rosania de Souza Rabelo, em relação às inconsistências das
informações prestadas ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde -
CNES e inefetividade do seu fluxo de atualização, em: I. Perda de função
pública, se em alguma estiverem; II. suspensão dos direitos políticos por três
anos; III. proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios

ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo
de três anos.

3. Julgo procedente o pedido para, com base no art.
10, IX e XI, da Lei 8429/1992, condenar Michel José Hagge Filho e Maria
Rosania de Souza Rabelo, em relação à manutenção no CNES, em 2006, de
três agentes comunitários de saúde - ACS que não mais prestavam serviços
na função desde 2005, em: I. Perda de função pública, se em alguma
estiverem; II. suspensão dos direitos políticos por cinco anos; III. proibição
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de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais

ou crediticios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa

jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco anos.

4. Julgo procedente o pedido para, com base no art.

10, IX e XI, da Lei 8429/1992, condenar Michel José Hagge Filho e Maria

Rosania de Souza Rabelo, em relação à aquisição de pneus e peças e

pagamento de serviços mecânicos com recursos do PAB, em: I. Perda de

função pública, se em alguma estiverem; II. suspensão dos direitos políticos
por cinco anos; III. proibição de contratar com o Poder Público ou receber

benefícios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários,
pelo prazo de cinco anos.

As penas serão cumulativamente somadas fSTJ, EDcl no
REsp 993658 / SC, rei. Min. Luiz Fux, j. 09/03/2010).

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

Vitória da Consista, 6 de junho de 2016.

^foao Batista de Castro Júnior

Juiz Federal titular da lã Vara

Subseção Judiciária de Vitória da Conquista


