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EXCELENTÍSSIMO  JUIZ  FEDERAL  DA  11ª  VARA  FEDERAL  -  SEÇÃO 
JUDICIÁRIA FEDERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
 
 
 
 
 
 
 

2000.38.00.022017-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu Órgão que esta subscreve, 
vem, respeitosamente, perante esse E. Juízo Federal, propor a presente 

 
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DE 
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS 
AO  SISTEMA  ÚNICO  DE  SAÚDE  –  SUS  (PATRIMÔNIO  SOCIAL  E 
PÚBLICO DO BRASIL) 

 
com  fulcro  nos  artigos  37,  127,  caput,  129,  III  e  IX,  193  usque  200,  todos  da 
Constituição Federal, art. 6º, VII, “a” e “b”, e XIV, “c” da Lei Complementar Federal 
nº 75/93 e Lei nº 8.429/92, contra: 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXX  
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXX 
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XXXX XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX 

 
pelos fundamentos de fato e de direito expostos a seguir: 
 
 
I - DOS FATOS 

 
 
No ano de 1997 os gestores do Sistema  Único de Saúde no 

Município  de  Felixlândia-MG  inauguraram  a  prática  de  adquirir  –  com  o  dinheiro 
público (do SUS) - remédios com o objetivo de aliená-los à população carente. 

Assim foi que os remédios adquiridos eram vendidos aos pacientes, 
ao invés de serem distribuídos gratuitamente, como ficou comprovado no relatório de 
auditoria  nº.  08/98,  lavrado  pela  Gerência  Estadual    do  Ministério  da  Saúde  (fls. 
03/12). 

Significa dizer que o Município, de modo inusitado, diga-se, 
principiou  a  praticar  atos  de  comércio,  os  quais  tinham  por  objeto  medicamentos 
essenciais ao tratamento da saúde do povo. 

 
Demais  disso,  era  exigido  pagamento  por  exames  realizados  no 

Laboratório do Hospital Municipal, não restando aos pacientes outra alternativa senão 
efetuar o pagamento. A cobrança era levada a efeito ainda no recinto do Laboratório, 
sendo certo que ela era ultimada sob a coordenação do co-réu XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXX 

Isso, é evidente, sob a regência do Sr. XXXXXXXXXXXXXX, o 
qual, além de Prefeito, exercia também a função de Diretor do Hospital Municipal. 

Relativamente  a  tais  exames,  pode-se  vislumbrar  a  ocorrência  de 
dupla cobrança pelos serviços do SUS, a saber : uma do cidadão e outra do próprio 
SUS (Ministério da Saúde – União). 
 

Os  valores  apurados  com  as  vendas  dos  medicamentos  e  com  as 
cobranças pelos exames laboratoriais eram depositados em conta conjunta particular, 
cujos titulares eram o XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX do 
Laboratório do Hospital Municipal de Felixlândia, e o Sr. XXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXX, contador do Município. Além destes, a conta conjunta também era 
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movimentada pelo Sr. XXX XXXXXX XXXXXX, Chefe do Departamento de 
Administração e Finanças e 2º Tesoureiro do Município. Tal situação era do 
conhecimento  do  Sr.  Prefeito,  o  co-réu  XXXXXXXXXXXXXXXXX,  a  quem  foi 
atribuída a responsabilidade pela boa e correta administração dos serviços públicos do 
município. 

 
Ressalte-se  que  não  havia  –  e  nem  se  exigia  -    nenhum  tipo  de 

prestação  de  contas  dos  valores  provenientes  das  alienações  dos  remédios  e  das 
cobranças dos serviços laboratoriais. 

 
 
A par disso, tem-se que, no período de janeiro a dezembro de 1997, 

o Município recebeu do SUS o montante de R$146.423,70 ( cento e quarenta e seis 
mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta centavos) para ser aplicado 
especificamente  em  ações  de  saúde.  Desse  total,  nada  menos  que  R$  107.  958,  51 
(cento  e  sete  mil,  novecentos  e  cinqüenta  e  oito  reais  e  cinqüenta  e  um  centavos) 
foram desviados e utilizados em áreas diversas da Saúde. 

Outrossim, o Município  não apresentou comprovantes de despesas 
realizadas na conta da saúde no montante de R$ 26.182, 74 (vinte e seis mil, cento e 
oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos), restando, dessarte, incerto o destino 
dado àquela quantia. 

A soma daquele valor (R$ 107.958,51) a este (R$ 26.182,74) resulta 
no total de R$ 134.141,25 (cento e trinta e quatro mil, cento e quarenta e um reais e 
vinte  e  cinco  centavos)  da  conta  do  SUS,  sendo  direito  supor  ser  este  o  montante 
desviado e apropriado ilicitamente pelos co-réus, como se verá mais 
pormenorizadamente à frente. 

 
 

II - DO DIREITO 
 
A Constituição Federal, em seu art. 37, parágrafo 4º , dispõe: 
 
Art. 37. A administração pública, direta, indireta ou fundacional, de 
qualquer  dos  poderes  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos 
Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, eficiência e, também, ao seguinte: 
(...) 
parágrafo 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a 
suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a 
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação 
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 
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Em obediência ao mandamento constitucional foi promulgada a Lei 
nº.  8.429,  de  02/06/92,  que  regulamenta  dito  dispositivo  constitucional  e  define  os 
atos de improbidade  administrativa, dividindo-os entre aqueles  que: a) importa 
enriquecimento  ilícito  do  agente;  b)  causa  prejuízo  ao  erário;  e  c)  atenta  contra  os 
princípios da Administração Pública. 

 
 
a) Do enriquecimento ilícito 
 
Dispõe o art. 9º  da Lei 8.429/92, in verbis: 
 
Art. 9º. Constitui ato de improbidade administrativa importando 
enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial 
indevida  em  razão  do  exercício  de  cargo,  mandato,  função,  emprego  ou 
atividade nas entidades mencionadas no art. 1º desta Lei. 
 
A  inexistência  de  controle  na  conta  conjunta  privada  aberta  para 

que os valores arrecadados com as cobranças ilícitas fossem depositados bem assim a 
criação de  mecanismo paralelo à  Administração e, ainda, o desvio de  finalidade de 
verbas destinadas ao financiamento de ações de saúde, fortalece a certeza da 
apropriação  dos  respectivos  valores  com  o  conseqüente  enriquecimento  ilícito  dos 
réus. 

Sendo certo ter havido um desvio de R$ 134.141,25 (cento e trinta e 
quatro mil, cento e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) da conta do SUS, é 
direito supor ser este o montante apropriado ilicitamente pelos réus. 

 
 
b) Do prejuízo sofrido pelo erário  
 
Reza o art. 10 da Lei 8.429/92, in verbis: 
 
Art.  10.  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  que  causa  lesão  ao 
erário  qualquer  ação  ou omissão,  dolosa  ou  culposa,  que  enseje  perda 
patrimonial,  desvio,  apropriação,  malbaratamento  ou  dilapidação  dos  bens 
ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei. 
 
Como se depreende desta disposição, basta haver perda patrimonial 

de algumas das entidades da administração pública, causada por agente público, por 
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, para que se configure a prática de ato 
de improbidade administrativa. 

No  caso  vertente,  a  perda  patrimonial  restou  caracterizada  com  o 
desvio  e  a  aplicação  irregular  de  verbas  do  SUS  e  a  ausência  de  comprovação  de 
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despesas  realizadas  na  respectiva  conta.  Houve,  ademais,  perda  no  âmbito  moral, 
conforme se exporá. 

c) Do atentado a princípios da Administração Pública 
 
Conforme já ressaltado, o artigo 37, caput, da Constituição Federal 

determina, dentre outras coisas, que a Administração Pública obedeça aos princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Nessa linha, estipula  o art. 11 da Lei nº  8.429/92 : 
 
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: 
(...) 
VI – deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; 
 
Os fatos narrados agridem frontalmente tais princípios, os quais, na 

pena de HELY LOPES MEIRELLES “constituem, por assim dizer, os fundamentos 
da  validade  da  ação  administrativa,  ou  por  outras  palavras,  os  sustentáculos  da 
atividade pública. Relegá-los é desvirtuar a gestão dos negócios públicos e olvidar o 
que há de mais elementar para a boa guarda e zelo dos interesses sociais.” 1 

Devem eles, pois, apresentarem-se em toda e qualquer ação que se 
realize no âmbito da administração pública, haja vista consubstanciarem proposições 
básicas  norteadoras não só da aplicação de qualquer norma  jurídica, como ainda de 
toda ação administrativa. O administrador público tem o dever de pautar sua conduta 
por eles pois, em última instância, expressam a vontade do titular do interesse público 
– o povo. 

 
Legalidade.  De  acordo  com  o  princípio  da  legalidade,  na  relação 

administrativa  a  vontade  da  Administração  Pública  é  a  que  advém  da  lei.  Sendo 
assim,  o  agente  público  está  jungido  a  esta  e  só  pode  fazer  o  que  ela  preveja. 
Ademais, quando legalmente prescrita determinada conduta, a Administração Pública 
deve ater-se ao seu estrito cumprimento por tratar-se de conduta vinculada.  

Em lição já  clássica, assentou HELY  LOPES  MEIRELLES: 
“Legalidade  -  A  legalidade  como  princípio  da  administração  (CF,  art.  37,  caput), 
siginifica  que  o  administrador  público  está,  em  toda  a  sua  atividade  funcional, 
sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode 
afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade 
disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. (...) Na administração pública não há 
liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer 
tudo o que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a 

                                                        
1 In Curso de Direito Administrativo, 14ª ed., RT, 1989, p.78  
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lei autoriza. A lei para o particular significa ‘pode fazer assim’, para o 
administrador público significa ‘deve fazer assim’.”2 

Os  réus  agrediram,  em diversas  oportunidades,  o  princípio  em 
epígrafe, conforme dito e a exemplo: 

 
(a)  a alienação onerosa de  medicamentos ao povo; (b)  a cobrança 
efetuada pela realização de exames laboratoriais; (c) a inexistência 
de prestação de contas;  (d) a ausência de comprovação de despesas 
realizadas na conta da saúde no total de R$ 26.182, 74 (vinte e seis 
mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos); (e) o 
desvio do montante de R$ 107.958,51 da sua finalidade. 
 
Quanto à alienação onerosa de medicamentos e à cobrança por 

exames  laboratoriais  cumpre  trazer  à  colação  o  princípio  da universalidade  da 
cobertura e do atendimento , consagrado  no artigo 194, I da Constituição Federal e 
no artigo 7º,  I da Lei nº   8.080/90. Por força dele, todos  quantos procurem o sistema 
único de saúde haverão de ser atendidos. E tal atendimento deve ser integral, também 
por força  do inciso II, do artigo 198 da Carta Federal, o qual consagra o princípio da 
integralidade ou do atendimento integral. 

Sobre este princípio discorreu o nunca assaz  lembrado CRETELLA 
JÚNIOR  : “A  primeira  dimensão,  a universalidade  da  cobertura,     refere-se  às 
situações  de necessidade.  Todas  as  contingências  da  vida,  que  podem  gerar 
necessidade, deverão ser cobertas pela seguridade social. A segunda dimensão, a 
universalidade do atendimento, diz respeito aos sujeitos protegidos, significando 
que todas as pessoas, indistintamente, são credoras de proteção social. Por isso a 
universalidade abrangerá sujeitos protegidos e objetos protetores. Ou, na 
linguagem técnica apropriada, coletividade de beneficiários e elenco de prestações 
(c f. Wagner Balera, A Seguridade Social na Constituição de 1988, São Paulo, Ed. 
da RT, 198, 1988, ps 35-36). ” 3 

Se o atendimento é universal, significa dizer que é devido a todos 
quantos procurem o sistema. Não pode ser negado. Se a cobertura é universal, quer-se 
dizer  que  o  sistema  há  de  dar  resposta  (e  tratamento!)  a  todo  e  qualquer  tipo  de 
ocorrência. Este último aspecto é ainda realçado pelo princípio da integralidade ou 
atendimento  integral  (artigo  198,  II  da  C  F);  é  dizer  :  o  sistema  há  de  atender 
integralmente às demandas existentes, sejam elas preventivas, sejam elas 
assistenciais. 

Sobremais, não se  pode  olvidar do disposto no artigo  196 da 
Constituição  Federal,  consoante  o  qual  a  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 

                                                        
2 In Direito Administrativo Brasileiro, 21ª  ed.,p. 87, Malheiros Editores. 
3 Comentários à Constituição – 1988, Forense Universitária, VIII, 1ª  ed., 1993, pág. 4299. 
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do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações 
e serviços  para sua  promoção, proteção e recuperação. (grifos  do autor e 
destaques do autor) 

 
No particular, dispõe a Lei nº  8.080/90 : 
 
“Art.  2º.  A  saúde  é  um  direito  fundamental  do  ser  humano,  devendo  o 
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
§  1º.  O  dever  do  Estado  de  garantir  a  saúde  consiste  na  formulação  e 
execução de políticas econômicas e sociais e que visem à redução de riscos de 
doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 
assegurem  acesso  universal e  igualitário  às  ações  e  aos  serviços  para  a  sua 
promoção, proteção e recuperação. 
§ 2º. (...)”  
 
O atendimento no SUS, por regra, é gratuito e deve ser prestado a 

todos quantos necessitarem das ações por ele desenvolvidas. A exigência de 
pagamento aos beneficiários do sistema é, antes de mais nada, imoral, 
inconstitucional, ilegal, e absolutamente esdrúxula. A ação administrativa que 
porventura  desbordar  desta  orientação  poderá,  corretamente,  ao  nosso  juízo,  ser 
encartada por entre aqueles em que houve uso abusivo do poder político. 

 
Já  sobre  a  inexistência  de  prestação  de  contas  e  a  ausência  de 

comprovação de despesas realizadas na conta da saúde, é relevante salientar que o 
dever de prestar contas é decorrência natural da administração de interesses alheios. 
Nesse sentido, José dos Santos Carvalho Filho ensina que: 

 
“ Como é encargo dos administradores públicos a gestão de bens e 
interesses  da  coletividade,  decorre  daí  o  dever  natural,  a  estes 
cometido, de prestar contas de sua atividade.”4 
 
O art. 11, VI, da Lei de Improbidade Administrativa ( Lei 8.429/92) 

dispõe constituir ato de improbidade administrativa deixar de prestar contas quando 
se esteja obrigado a fazê-lo. Portanto, o dever de prestá-las é também um dever legal 
e  seu  descumprimento  fere  o  princípio  em  epígrafe.  Por  igual,  o  artigo  1º,  VII  do 
Decreto-Lei nº 201/67 erige à categoria de crime de responsabilidade (com o processo 
e julgamento afetos ao Poder Judiciário) a omissão na prestação de contas devidas. 

 
 
Moralidade. Por outro lado, haverá ofensa ao princípio da 

moralidade, conforme ensina Di  Pietro, “sempre que em matéria administrativa se 

                                                        
4 In Manual de Direito Administrativo, 5ª  ed, Lumen Juris, 1999, p.37 
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verificar que o comportamento da Administração ou do administrado que com ela se 
relaciona juridicamente, embora em consonância com a lei, ofende a moral, os bons 
costumes, as regras de boa administração, os princípios de  justiça e de eqüidade”.5 

In  casu, dada  a  natureza  dos  fatos  alegados,  torna-se  despiciendo 
encarecer a violação ao princípio da moralidade administrativa. Os fatos por si só já o 
revelam. 

 
Impessoalidade. Em conformidade com esse princípio o ato 

somente pode ser praticado  com finalidade  pública e, consoante ensina  HELY 
LOPES MEIRELLES, “o administrador fica impedido de buscar outro objetivo ou 
de praticá-lo no interesse próprio ou de terceiros.”6 

Os  atos  praticados  pelos  réus,  tais  como  a  venda  de  remédios  e  a 
cobrança por exames laboratoriais, por certo que não visaram a nenhuma finalidade 
pública. Pelo contrário: a remessa dos valores arrecadados a uma conta particular e a 
ausência completa de prestação de contas evidenciam que os administradores agiam 
em seu próprio interesse, pelo que restou ferido o princípio em epígrafe. 

 
 

III - DOS DANOS MATERIAIS - QUANTIFICAÇÃO 
 
Do montante de R$146.423,70 (cento e quarenta e seis mil, 

quatrocentos  e  vinte  e  três  reais  e  setenta  centavos),  provenientes  de  recursos  do 
Sistema Único de Saúde, R$ 107.958,51 ( cento e sete mil, novecentos e cinqüenta e 
oito  reais  e  cinqüenta  e  um  centavos)  foram  desviados  para  áreas  diferentes  da  de 
Saúde. Ou seja, foram malversados ou aplicados irregularmente em desacordo com 
sua  destinação  específica  (v.  artigo  315  do  Código  Penal    e  o  artigo  1º,  III,  do 
Decreto-Lei nº  201/67). 

Quanto  à  importância  de  R$  26.182,74  (vinte  e  seis  mil,  cento  e 
oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos) simplesmente não há comprovantes 
das despesas realizadas. Portanto, nada menos que a quantia de R$134.141,25 (cento 
e trinta e quatro mil, cento e quarenta e um reais e  vinte e cinco centavos) não  foi 
empregada na área para qual fora destinada originariamente ou não existe 
comprovação da sua correta utilização. 

Os valores arrecadados com a venda de medicamentos e a cobrança 
de exames laboratoriais foram depositados na conta bancária nº  XXXXXXXXXXX
XXXXXX XX XXXX, agência de Felixlândia-MG, em nome de XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Como nunca 
houve prestação de contas dos valores depositados, não se pode aquilatar o montante 
arrecadado. 

                                                        
5 - In Direito Administrativo, 3ª ed., Atlas, 1992, p.67. 
6 In Curso de Direito Administrativo, 14ª  ed., RT, 1989, p.81 
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Portanto,  até  a  presente  análise,  os  danos  materiais  sofridos  pelo 
SUS correspondem ao montante já referido de  R$134.141,25  (cento e trinta e quatro 
mil, cento e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos). 

 
 

IV - DOS DANOS MORAIS À COLETIVIDADE 
 
Impende, ademais, considerar os danos morais sobrevindos ao SUS 

(Administração Pública) e à coletividade dos administrados. 
Pode-se  mesmo  asseverar  ter  restado  abalada  a  credibilidade  do 

Sistema Único de Saúde – SUS, face ao fato das verbas destinadas à Saúde terem sido 
indiscriminadamente utilizadas em outras áreas e/ou desviadas, com evidente reflexo 
na qualidade-eficiência do serviço público devido.. 

Tal  situação  revela  o  completo  descaso  com  a  gestão  de  valores 
públicos, abalando a credibilidade do sistema e do ente público  junto ao povo. Por 
outro lado, induz à crença de que tudo é possível no serviço público, que as diretrizes 
traçadas  pela  Constituição  Federal  são  meras  hipóteses  de  trabalho,  perfeitamente 
adaptáveis aos interesses individuais que se apresentam no momento. 

De outra parte, a alienação onerosa de medicamentos que deveriam 
ser  gratuitamente  distribuídos,  a  cobrança  por  exames  que  deveriam  ser  fornecidos 
sem qualquer ônus aos cidadãos e, ainda, a gestão privada de valores arrecadados por 
imposição do Poder Público, contribuíram de forma decisiva para o abalo da 
credibilidade do serviço público de saúde – SUS (Administração Pública). 

Portanto, além do dano material, de que cuidamos nos itens 
anteriores, resta clara a ocorrência de dano moral coletivo. 

De há muito afirma-se a reparabilidade do dano moral. 
A questão tornou-se pacífica sobretudo após a Constituição Federal 

de 1988 (art. 5º , V e X), que a admitiu de forma expressa.  
A cumulatividade do dano moral com o material também é 

reconhecida,  existindo,  inclusive,  a  Súmula  n.  37  do  Superior  Tribunal  de  Justiça, 
segundo a qual, verbis: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano 
moral, oriundos do mesmo fato”.  

A  pessoa jurídica  também pode ser vítima  de dano moral. A 
jurisprudência e a doutrina já admitem amplamente tal tese. 

Ressalte-se que as pessoas jurídicas de direito público, até com mais 
razão  do  que  as  de  direito  privado,  devem  ser  ressarcidas  dos  danos  morais  que 
venham a sofrer. A administração pública tem por fim o bem comum da coletividade 
e  todo  ato  praticado  por  seu  agentes  deve  perseguir  um interesse  público.  Assim 
qualquer ato que se desvie dessa finalidade irá contrariar não só os interesses daquela 
pessoa jurídica de direito público, mas os de toda a coletividade dos administrados. 
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O interesse, como se percebe, é interesse coletivo em sentido amplo 
de toda a sociedade e sua violação, por conseguinte,  causa dano moral coletivo. 

No magistério de DI PIETRO: 
 
“Com  a  expre ssão  ‘interesse  difuso ou  coletivo’,  constante  do  art.  129,  III,  da 
Constituição,  foram  abrangidos  os  interesses  públicos  concernentes  a  grupos 
indeterminados  de  pessoas  (interesse  difuso)  ou  a  toda  a  sociedade  (interesse 
geral);  a  expressão  ‘interesse  coletivo’  não  está  empregada,  aí,  em  sentido 
restrito, para designar o interesse de uma coletividade de pessoas determinada, 
como ocorre com o mandado de segurança coletivo, mas em sentido amplo, como 
sinônimo de interesse público ou geral.”7 
 
E,  mais  especificamente  quanto  ao  dano  moral  coletivo,  são  as 

esclarecedoras  as  Conclusões  aprovadas  no  5º CONGRESSO  BRASILEIRO  DE 
DIREITO DO CONSUMIDOR, realizado em Belo Horizonte, que passamos a 
transcrever: 

“ Causa dano  moral coletivo as lesões a interesses difusos  ou coletivos, tais 
quais  o  meio  ambiente,  a  qualidade  de  vida  e  saúde  da  coletividade  e  os 
direitos dos consumidores, entre outros.” 
 
“  Cabe,  nas  ações  civis  públicas  e  nas  ações  civis  coletivas,  o  pedido  de 
reparação  do  dano  moral  coletivo,  em  especial  nas  ações  baseadas  em  atos 
abusivos do Poder Público.” 
 
Na verdade, é interesse de toda a sociedade a presença de 

instituições  políticas  bem  estruturadas,  gozando  da  confiança  da  população.  Tal  é 
imprescindível para o Estado de Direito e ao funcionamento das instituições 
democráticas. 

Qual  não é o sentimento de indignação que nos assalta ao vermos 
agentes  públicos  agirem  da forma  exposta  nesta  exordial,  com  graves  danos  à 
administração e ao sistema de saúde.  Este sentimento de “vergonha” de pertencer a 
uma  organização  social  enxovalhada  pela  desordem  e  corrupção,  causa  a  todos,  é 
evidente,  profunda  frustração.  E  precisamente  esta  dor  moral,  esse  sentimento  de 
vergonha, impotência e impunidade reinante há de ser reparado. 

Por  outro  lado,  também  consubstancia  dano  moral  indenizável  a 
deterioração  causada  na  imagem  do  Sistema  Único  de  Saúde  -SUS.  Nada  obstante 
saibamos  ser  ele  repleto  de  imperfeições,  é  evidente  que  nem  por  isso  pode  ser 
impunemente enodado, maculado, sujo e enlamaçado ainda mais. 

 
Em síntese, os atos de improbidade  ora enfocados agridem o 

interesse  de  todos  os  administrados  de  ter  uma  administração  coerente  com  os 
princípios constitucionais; frustram a legítima expectativa da nossa sociedade de que 

                                                        
7 In Direito Administrativo, 7º ed. , 1996, Atlas, p.478 
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os impostos pagos sejam revertidos ao proveito e bem-estar de todos; e, porque não 
dizer, agridem os  sentimentos de civilidade e cidadania que, a duras penas,  vêm se 
firmando no espírito do povo brasileiro. 

 
 

V - DOS PEDIDOS 
 
Ante todo o exposto, requer o Ministério Público Federal: 
 
01)  seja a presente recebida e autuada, determinando-se, em 
seguida,  a  citação  da  União  para  integrar  o  pólo  ativo  da  relação 
jurídica processual, nos termos do parágrafo 3º,  do art. 17, da Lei nº 
8.429/92; 
 
02)  seja  determinada  a  citação  dos  réus  para  acompanharem  o 
presente feito até final, sob pena de revelia; 

 
03)  sejam os réus condenados:  
 

(a) solidariamente,  ao  ressarcimento  (restituição)  integral 
do dano material , que totaliza R$134.141,25 (cento e trinta e 
quatro  mil,  cento  e  quarenta  e  um  reais  e vinte  e  cinco 
centavos), acrescido de juros e correção monetária; 
 
(b) solidariamente, ao ressarcimento dos danos morais 
causados  à Administração  Pública  (SUS)  e  aos interesses 
coletivos (em sentido amplo) da sociedade, em montante a ser 
fixado oportunamente por esse E. Juízo Federal, acrescidos de 
juros e correção monetária; 
 
(c) solidariamente, ao pagamento de multa civil de até duas 
vezes o valor da soma dos danos material e moral; 
 
(d) à suspensão dos seus direitos políticos pelo período de 
10 (dez) anos;  
 
(e) à  proibição  de  contratar  com  os  poderes  públicos  por 
um período de dez anos; 
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(f) à  proibição  de  receber  benefícios  ou  incentivos  fiscais 
ou creditícios direta ou indiretamente, pelo prazo de dez anos 
( art. 12, I, II e III da Lei nº  8.429/92); 
 
(g) à perda da função pública que por ventura exercerem à 
época da sentença. 
 

Os  valores  da  multa  a  ser  aplicada  e  da  indenização  dos  danos 
material  e  moral  deverão  ser  destinados  ao  Fundo  Nacional  de  Saúde,  ao  Fundo 
Municipal de Saúde ou ao fundo instituído pelo art. 13 da Lei nº  7.347/85, cabendo 
tal determinação à criteriosa apreciação desse E. Juízo Federal. 
 

Protesta  pela  produção  de  provas  por  todos  os  meios  em  Direito 
admitidos,  especialmente  pelos  autos  do  Procedimento  Administrativo  que  seguem 
anexos à presente. 

 
Dá à causa o valor de R$ 10,00 (dez reais), face a sua 

inestimabilidade. 
 
 

Nestes termos,  
Pede deferimento. 
 
 
Belo Horizonte, 27 de julho de 2000. 

 
 
 

JOSÉ JAIRO GOMES 
    PROCURADOR DA REPÚBLICA 
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