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Vistos etc. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL, ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE PELA PRÁTICA 

DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA em face de JORGE VALDENI MARTINS, 

Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, já qualificado, alegando em síntese que o 

demandado, no período compreendido entre maio de 2007 e novembro de 2008, 

em virtude da falta de medicamentos na farmácia básica municipal, ou ainda, da 

não previsão de quaisquer fármacos nas listas de distribuição de competência do 

município, autorizava, de próprio punho, que os usuários comprassem 

medicamentos nas farmácias locais. Pontuou que o réu determinou que os talões 

de ordem de entrega fossem encaminhados ao seu gabinete, de onde passou a 

autorizar pessoalmente a liberação dos medicamentos faltantes, obrigando os 

usuários ao contato direito consigo, fundindo-se em uma só pessoa órgão de saúde 

municipal. Ressaltou que tal procedimento, em outras gestões, eram feitos pela 

secretaria de saúde ou por funcionário administrativo do órgão. Apontou a 

existência de bilhetes escritos à mão pelo demandado, autorizando a entrega dos 

medicamentos. Pontou o desrespeito ao procedimento legal que exige a emissão 

da ordem de entrega, numa prática atentatória ao Princípio da Legalidade. 

Ressaltou a intenção do demandado de usufruir vantagens eleitorais. Disse que 

anteriormente a tomada da responsabilidade pelo Prefeito Municipal, as 

autorizações ficavam limitadas ao valor de R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais). 

Afirmou que após a emissão das autorizações pelo demandado, não houve mais 
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controle do valor gasto. Fundamentou o direito no artigo 37 da Carta Constitucional, 

na Lei 8.429/92. Requereu, dentre outros pedidos, a procedência da ação para 

declarar que os fatos imputados ao requerido constituem atos de improbidade 

administrativa. Como consequência postulou pela aplicação das sanções previstas 

no artigo 12, inciso III da Lei nº 8.429/92 como: perda da função pública, suspensão 

dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) a 05 (cinco) anos; condenação 

individual do requerido ao pagamento de multa civil de até 100 (cem) vezes o valor 

da remuneração do réu; proibição de contratar com o Poder Público ou receber 

benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente ainda que por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos. Juntou 

documentos, folhas 13/159. 

Notificado, folha 166/verso, o demandado aportou manifestação 

prévia aos autos, arguindo em síntese a inveracidades das alegações postas na 

exordial. Ressaltou cumprir com rigor as normas legais que lhe são impostas. Disse 

que ao observar gastos acima da normalidade no setor da saúde, tomou algumas 

medidas com vista a evitar que o setor se tornasse ingovernável. Ressaltou que a 

liberação dos medicamentos se restringia àqueles que pertenciam à farmácia 

básica do município e que eventualmente estavam em falta no estoque devido ao 

grande índice de procura. Requereu, a improcedência da ação. Acostou 

documentos, folha 170. 

Foi rejeitada a manifestação prévia ofertada pelo demandado, 

folhas 173/174. 

Citado, folha 177/verso, o demandando apresentou contestação 

aos autos alegando a inveracidades das alegações expendidas na peça portal. 

Ressaltou que a inocorrência de qualquer atitude atentatória ao princípio da 

impessoalidade. Disse não ter havido qualquer intuito auto-promocional e que a 

mudança no procedimento antes adotado se deu por imperiosa necessidade. 

Negou a ocorrência de danos ao erário. Apontou que as despesas com o setor de 

saúde estavam muito elevadas, extrapolando a meta, fato que fez com que o 

Prefeito Municipal tomasse uma posição radical e pessoalmente coibisse algumas 

distorções. Acrescentou que a liberação dos medicamentos se restringia àqueles 

que pertenciam a farmácia básica do município e que eventualmente estavam em 

falta. Ressaltou o intuito despropositado da ação e apontou a diminuição de gastos 

com medicamente em face da medida. Postulou pela improcedência da demanda, 
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folhas 179/186. Acostou documentos, folhas 208. 

Apresentada a réplica, folha 210. 

Durante a instrução do feito foram ouvidos o requerido, folha 

222/224, e nove testemunhas, folhas 224/verso a 234 e 239/241. 

Em memoriais, folhas 246/254, o Ministério Público requereu a 

procedência da demanda nos exatos termos da exordial. 

O demandado, por sua vez, ratificou as teses ventiladas na 

contestação e por entender ausentes quaisquer provas acerca da conduta improba 

do demandado, postulou pela improcedência da ação. Folhas 256/265. 

Sem mais, vieram os autos conclusos para sentença. 

 

É O RELATO. 

 

PASSO A DECIDIR. 

 

Trata-se de analisar Ação Civil Pública de Responsabilidade pela 

Prática de  Improbidade Administrativa intentada pelo Ministério Público Estadual 

em desfavor de Jorge Valdeni Martins, prefeito municipal desta cidade. 

Como já mencionado no relatório, o  Ministério Público ofereceu 

a presente em razão da suposta prática de ato de improbidade administrativa pelo 

chefe do executivo municipal, onde o mesmo, no período compreendido entre maio 

de 2007 e novembro de 2008, em virtude da falta de medicamentos na farmácia 

básica municipal, ou ainda, da não previsão de quaisquer fármacos nas listas de 

distribuição de competência do município, autorizava, de próprio punho, que os 

usuários comprassem medicamentos nas farmácias particulares locais. 

Analisando a prova coligida, observo a pertinência das 

alegações feitas pelo Ministério Público. 

Inicialmente, consigno, que a Lei nº 8.429/92 (Lei de 

Improbidade Administrativa) visa repreender condutas irregulares de agentes 

políticos. 

Nesse cenário, há que se contemplar que a Carta Constitucional 

de 1988, em seu artigo 37, estabelece o dever de observância e de cumprimento 

dos princípios basilares que devem nortear a administração pública, quais sejam, 

legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. 
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Conforme explicitado na manifestação prévia e na peça 

contestatória, o demandado afirma que em determinado período, considerando que 

as despesas com o setor de saúde estavam muito elevadas, extrapolando a meta, 

tomou uma posição radical e pessoalmente, passou a coibir as distorções havidas 

no setor. 

Veja-se que o administrador municipal não nega a ocorrência 

dos fatos como descritos na inicial,  todavia, declara que a autorização para 

fornecimento dos fármacos limitava-se àqueles que não estavam sendo fornecidos 

pela farmácia básica do município ou que não estavam previstos nas listas dos 

medicamentos especiais/excepcionais fornecidos pela municipalidade. 

Atento para os documentos acostados as folhas 48, 58, 67, 72, 

76, 110, 112, 119, 121, 123, 127, 129 e 134, não contestados pelo demandado, 

onde consta, com  manuscrito e carimbo do requerido, autorização para que os 

pacientes adquirissem os medicamentos de que necessitavam nas farmácias 

particulares do município, sob o argumento de serem pessoas de baixa renda. 

Consigno, mesmo entendendo que o direito ao fornecimento de 

medicamentos é obrigação solidária entre a União, os Estados e os Municípios, 

especialmente às pessoas de baixa renda, que o requerido, diante do atrelamento 

da administração pública ao princípio da legalidade, deveria ter providenciado na 

elaboração de processo administrativo nas modalidades de licitação existentes, ao 

abarcamento das despesas com medicamentos necessitados pelos administrados. 

Ao contrário, preferiu o chefe do poder executivo deste município 

de São Vicente do Sul, autorizar, através de seu gabinete e outras vezes de próprio 

punho, a aquisição de medicamentos, sob o argumento de que os fármacos não 

eram fornecidos pela municipalidade, ou se encontravam em falta na farmácia 

básica. 

Eis a violação explícita ao princípio da legalidade. 

E nem se fale na violação latente ao princípio da 

impessoalidade, soando aos administrados, a execução dos atos de saúde pública 

pela pessoa do Prefeito Municipal. 

Não há que se rechaçar a hipótese de que existem inúmeros 

cidadãos carentes de instrução e informação, que certamente atribuíram à pessoa 

do prefeito a boa obra do fornecimento de medicamentos aos necessitados. 



 

  5 

64-1-131/2011/7612 131/1.09.0000304-3 (CNJ:.0003041-96.2009.8.21.0131) 

A corroborar tais razões estão as declarações prestadas pelas 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público e o próprio depoimento pessoal do 

demandado. 

Veja-se que JORGE VALDENI MARTINS, indagado sobre os 

fatos, confirmou que o procedimento era feito pelo gabinete do executivo municipal. 

Negou que tenha autorizado a compra de medicamentos através de bilhetes. 

Pontuou que os fármacos fornecidos eram aqueles que estavam em falta nas listas 

dos medicamentos fornecidos pela municipalidade. Disse que ao fornecer os 

medicamentos diretamente para os administrados, tinha como controlar se os 

fármacos estavam sendo distribuídos às pessoas realmente necessitadas. Folhas 

222/224. 

“(...) Juíza: Com relação a isso então o senhor poderia me explicar 

como era o procedimento de fornecimento desses medicamentos 

quando não estavam disponíveis na farmácia do município? 

Requerido: Era assim ó, quando agente tem uma lista da farmácia 

básica né, (...) Então faltava esses medicamentos e aonde que foi 

autorizado e passou a ser pelo gabinete nós pegamos um 

formulário ali agente tinha o controle por ali pelo gabinete porque 

não deu certo direto lá pelo posto que qualquer um autorizada, 

qualquer um autorizava e agente não tinha controle por isso que foi, 

passava pelo gabinete pra gente evitar, nós tivemos um controle ali e 

todo medicamento que foi, que foi passado era para pessoas carentes 

mesmo com problema que não tinha da onde tirar, inclusive agente 

fica bem ciente do que agente fazia bom eu to cedendo 

medicamento, passando pelo gabinete mas para um controle 

financeiro, não era nem, assim deixava lá no posto até estagiário 

assinava requisição e era isso que agente evitou, jamais pensando 

em outras coisas. (...) Juíza: Se existia um formulário padrão de 

ordem de entrega desses medicamentos? Requerido: Sim, sim em 

todos eles eram um formulário padrão. Juíza: Se em alguma 

oportunidade o senhor chegou a fazer por meio de uma espécie de 

bilhete essa ordem de entrega desses medicamentos? Requerido: 

Não eu acredito que se houve alguma determinação assim através de, 

de um bilhete foi informando lá para a Secretária de Saúde que fosse 

concedido para a pessoa X que se tratava de pessoa de carente ou de 
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baixa renda. Se houve algum medicamento mas não era frequência 

isso ai era pelo gabinete ali agente distribuiu. Juíza: Esses 

medicamentos eram os que faziam parte da farmácia básica do 

município, estavam em falta então o município realizava a compra ou 

eram medicamentos que não faziam parte? Requerido: Não, que 

faziam parte e que o município não tinha na farmácia do posto, porque 

se ele tivesse na farmácia do posto era direto pela receita, então 

somente aqueles que o paciente ia lá na farmácia do município não 

encontrava, vinha até o gabinete e não tinha como e ai era autorizado 

e ainda conferido na lista se realmente era o que, não era não levava 

era somente aquele que era nosso da farmácia do município. Juíza: 

Existia um cadastro desses pacientes, de controle, por exemplo 

fulano de tal usa tal medicação que é da farmácia do município ele 

tinha um cartão, existia uma lista de controle desses pacientes? 

Requerido: Não é assim  ó o medico que receita para qualquer um 

paciente do SUS ele receita o medicamento da farmácia  básica do 

município e nós só temos a lista, nós só temos a lista e isso de 

conhecer de saber se é carente ou não é por isso da de ser 

distribuído pelo gabinete, pelo grande conhecimento que eu tenho 

das pessoas e ainda estar ao lado da Secretária da Assistência 

Social, se agente tivesse qualquer duvida buscaria através da 

assistente social para ver se a pessoa realmente era de baixa 

renda ou eram pessoas que tinham dinheiro, que foi o que fez nos 

levar lá para dentro do gabinete pela distribuição indevida, tinha gente 

que tinha dinheiro pegava medicamento e era assinado,ainda assinado 

para pegar na farmácia, então agente trouxe pra li, fez o controle, hoje 

existe, hoje existe todo medicamento da farmácia básica, dentro da 

nossa farmácia que agente não tem problema, mas porque, porque 

agente conseguiu a trazer pra tudo que tem na lista do município que tá 

lá dentro da farmácia, hoje não se assina nenhum, em lugar nenhum. 

Juíza: Então quem fazia essa avaliação a respeito da condição 

financeira ou não, essa avaliação era o senhor...? Requerido: Ele 

passava pelo gabinete porque nós estava ao lado da assistente 

social, se era pessoas que eu não conhecia, porque eu conheço 

todas as pessoas do nosso município, conheço todas e sei todas 

onde moram então se eu tivesse uma duvida eu buscaria na 

Secretária de Assistência Social só por isso era feito esse controle 
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ali pra gente evitar, e aquelas pessoas que agente tinha como 

conversar eu ainda conversava e pedia para eles comprar, ó é da 

farmácia básica mas você pode nos dar uma mão pro município 

devido agente enfrentar dificuldade financeira eu conversava e 

ainda conseguia vários que eles comprasse e deixasse pra mim 

dar pra aqueles mais, mais carentes. Juíza: Tem mais alguma coisa 

que o senhor gostaria de acrescentar? Requerido: Só assim Doutora 

isso ai que eu lê falei que agente depois que surgiu essa ação nós 

passamos a controlar dizer assim agente não vai assinar mais nós 

vamos comprar todo medicamento vamos colocar pra dentro da nossa 

farmácia básica, hoje agente abre as portas pra todos irem lá olhar que 

nós temos todos os medicamentos da farmácia básica, e agente 

acabou caímos a zero disso ai, nós não precisando assinar nem, então 

agente conseguiu acertar tudo que tinha desse erro, entendemos que 

realmente ficava chato lá porque mais foi uma questão de oposição de 

achar que eu fazia alguma, alguma coisa política com isso ai e eu 

jamais eu tá lá aberto, tem todos os formulários que da pra trazer  aqui 

e colocar no processo para ver e buscar de um por um aqueles que 

foram dados, se tiver um que influencie política, pode buscar de um por 

um, se tiver um que influencie que não seja carente  e que eu assinei 

eu lê digo assim eu posso ser condenado, mas agente não fez eu to lê 

falando com toda franqueza, trouxemos todos os formulários e demos, 

apresentamos para todos de público, não tem problema Doutora (...)?” 

Atento para a última parte do depoimento do demandado, a qual 

por último destaquei com grande ênfase, que o requerido afirma que conversava 

com as pessoas que possuíam melhores condições econômicas, para que elas 

deixassem o fornecimento de medicamentos disponibilizados pela municipalidade 

para aquelas que tivessem menos condições financeiras para a aquisição dos 

fármacos. 

Observo que a expressão usada pelo administrador municipal ao 

se referir a disponibilização de medicamentos pela municipalidade, exorciza o 

princípio da impessoalidade a saber: “eu conversava e ainda conseguia vários que 

eles comprasse e deixasse pra mim dar pra aqueles mais, mais carentes”. 

DAILI CASSOL DA ROSA, funcionária de uma das farmácias da 

cidade,  ouvida folhas 224/verso225, afirmou que as ordens diretas de compra eram 

assinadas pelo Prefeito Municipal  e que a busca pelo menor preço era feita pelo 
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próprio paciente: 

“(...) Juíza: Lembra qual era o procedimento adotado para a compra de 

medicamentos da farmácia básica do município que faltavam então as 

pessoas compravam na farmácia, como é que isso era feito? 

Testemunha: Era uma ordenzinha de pedido, que eles tinham bloco lá 

na farmácia e uma ordem de pedido com o nome do medicamento e ai 

uma, duas vias iam para a farmácia, uma agente enviava pra o posto 

de volta com a nota do medicamento e a outra ficava conosco pra o 

acerto no final do mês, assim que funcionava. Juíza: Por quem era 

assinado essa ordem de entrega? Testemunha: Geralmente pelo 

prefeito, ou pela secretária de saúde na época não lembro (...) 

ultimamente não tenho, não lembro como era mas vinha sempre 

assinado por eles lá, tinha identificação, tinha carimbo do prefeito, 

muitas vezes agente pegava mas acredito que tinha também acho que 

da secretária ou alguma coisa assim. Juíza: A senhora lembra de ter 

recebido outras ordens de entrega que não for por essa ordem e 

sim por uma espécie de bilhete do prefeito? Testemunha: Receber 

eu nunca recebi, nunca agente no balcão nunca recebeu, mas já 

teve, já teve um caso que agente viu lá na farmácia em função que 

o prefeito tem, tinha conta lá na farmácia então agente ficou, só 

que aquele ia vir uma ordem como essa do bloco deles, ele 

enviaria depois uma ordem de pedido. Juíza: Substituindo aquela? 

Testemunha: Substituindo aquela. (...) Juíza: Tá mas esse 

orçamento quem fazia? Testemunha: O próprio paciente (...)”. 

CAMILA LOPES DA ROSA também funcionária de uma das 

farmácias da cidade, afirmou que algumas ordens de compra eram assinadas pelo 

prefeito, folhas 226: 

“(...) Juíza: Lembra qual era o procedimento quando alguém ia adquirir 

um medicamento que era da farmácia básica do município ou que 

fosse entregue através do município? Testemunha: Era a pessoa 

geralmente ela vinha com a receita até a farmácia, daí nós fazíamos 

um orçamento né com os dados da farmácia tudo o nome da 

medicação o valor e ela retornava pra autoriza ou não, daí ela vinha 

com uma ordem de entrega que era em duas vias uma branca e uma 

amarela ai nós entregava a medicação, ela assinava uma via pra nós 

da, dos canhotinhos que agente emitia na impressora né que era 

comprovava que agente tinha entregue a medicação, e daí essas 
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ficava tudo na farmácia daí no final no mês nós levávamos no posto 

para uma das gurias assinar para depois fazer o paga... pra realizarem 

o pagamento né era assim. Juíza: Se os medicamentos eram só os 

da farmácia básica do município ou outros também? Testemunha: 

Eu não sei lê dizer porque eu não tenho conheci...., agente não 

tinha a lista de que, que era farmácia básica né alguma coisa 

agente sabia, mas nem tudo, agente não tinha conhecimento 

dessa lista do que, que seria realmente. Juíza: Quem assinava 

essas ordens de entrega? Testemunha:  Algumas vinham 

assinadas pelo prefeito e tinha outras que eu não lembro, eu não 

lembro bem ao quem que assinava, porque eu lembro as dele porque 

tinha o carimbo junto,então dai que agente ficava mais fácil né, as 

vezes assinava outra pessoa mas daí não tinha carimbo, não daí pela 

assinatura não tinha como saber. Juíza: Se além dessas ordens de 

entrega em duas vias que a senhora referiu se também eram 

apresentados bilhetes assinados pelo prefeito determinando a 

entrega de medicamento? Testemunha: Eu acho que houve um 

caso uma vez de um bilhete que veio (...)” 

ALFREDO ALVARO PEIXOTO DA ROSA, dono de uma das 

farmácias particulares, afirmou categoricamente que os pacientes faziam a 

pesquisa de preço e, após, obtinham liberação pelo chefe do executivo para 

adquiri-los no comércio local, folhas 229verso/230verso: 

“(...) Não o fornecimento dos medicamento eu tenho farmácia 

quem sabe e era um passeio da, da do receituário a, que se iam 

em três farmácias na época então tem que fazer uma pesquisa em 

cada farmácia para depois a parte interessada, fosse idosa, fosse 

uma senhora grávida tudo mais, subir até o terceiro andar da 

prefeitura pra lá então  o prefeito na época decidir se autorizava 

ou não autorizava o fornecimento né, essa a condição que foi 

relatada. Juíza: E isso as pessoas relatavam para o senhor lá na 

farmácia? Testemunha: Evidentemente que agente acompanha né. 

Juíza: E essas pessoas apareciam lá na farmácia com uma ordem 

de entrega desses medicamentos? Testemunha: Depois, depois 

que ele passava por essa pesquisa né, pelo menos preço no 

entendimento do prefeito ele autorizava. Juíza: E o senhor lembra 

se essas pessoas apresentavam alguma nota, se apresentavam 

bilhete do prefeito, como é que era? Que documento eles 
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apresentavam lá na farmácia para esse medicamento ser 

entregue?Testemunha: Não tinha uma autorização, um formulário 

de autorização né, alguns ele autorizava na receita lá eu autorizo 

por conta da prefeitura, então depois era emitido uma nota fiscal e 

nós levamos até a parte da contadoria da prefeitura e dali um 

determinado tempo eles faziam o pagamento né. Juíza: Qual é o 

nome da sua farmácia? Testemunha: É farmácia Confiança, a 48 anos 

ai. Juíza: Se alem do prefeito outras pessoas assinavam essas 

requisições, essas ordens de entrega? O senhor lembra? 

Testemunha: Não recordo, mas acho que era só mediante 

autorização dele. Juíza: O senhor sabe se esses medicamentos que 

eram entregues eram os que estavam em falta na farmácia do 

município ou era outro medicamentos também? Testemunha: Não 

agente não cabia avaliar se estava na farmácia básica ou não. Juíza: O 

senhor não tinha esse conhecimento? Testemunha: Vinha de lá um 

determinado produto (...)”. 

OLMIR DARÓS BRUM, em sua declarações, folha 231, negou o 

conhecimento e o acontecimento dos fatos conforme descrito na exordial na 

farmácia de sua propriedade neste município. Todavia, afirmou que quando da falta 

dos medicamentos na farmácia básica do município, era feito pelos pacientes uma 

tomada de preços, e pelo preço mais baixo era autorizada a compra dos fármacos. 

MARIA SUZANA GONÇALVES ZOCONI, quando perguntada, 

disse jamais ter recebido de Jorge Martins qualquer tipo de autorização para 

compra de medicamentos, folhas 232: 

“(...) Juíza: E a senhora chegou pegar direto lá com o prefeito Jorge 

uma ordem dele assinada por ele para ir nas farmácias? Testemunha: 

Não, não, que eu me lembre não, ele ligava pro posto e mandava elas 

assinarem lá pra mim, que podiam assinar  daí. Juíza: E a senhora 

chegava a conversar com a secretária de saúde? Testemunha: Aham, 

assistente social também eu falei um dia daí só que não tinha elas não 

podiam fazer nada porque o remédio não era (...)”. 

VILMAR SEVERO, folha 233, referiu que usa medicamentos que 

são fornecidos pela municipalidade há aproximadamente 5 anos. Confirmou a 

ocorrência de tomadas de preço, realizadas pelos administrados, nas farmácias 

particulares do município. Disse ainda que por vezes, tinha que falar com o prefeito 

para a liberação dos fármacos necessitados: 
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“(...) Juíza: O senhor usa algum medicamente fornecido pelo 

município?Testemunha: Sim. Juíza: A bastante tempo? Testemunha: 

Mais ou menos uns 5 anos por ai pode ser até mais ou menos desses 

5 anos. Juíza: O senhor lembra qual era o procedimento utilizado pelo 

município entre maio de 2007 e novembro de 2008? Testemunha: 

Como que a senhora o procedimento? Juíza: Por exemplo o senhor ia 

no posto de saúde buscar a medicação, sempre tinha a medicação lá 

no posto? Testemunha: A vezes tinha algum né as vezes não tinha, 

porque tinha uns medicamentos que não era da farmácia básica né. 

Juíza: E daí como é que fazia? Testemunha: Ai alguns eles assinavam 

pra mim. Juíza: O senhor tinha que ir nas farmácias fazer um 

levantamento de preço? Testemunha: Sim. Juíza: Tá. Daí o senhor ia 

nas farmácias, fazia o levantamento e depois? Testemunha: Era 

minha esposa que fazia os levantamentos porque eu não tinha 

condições de caminhar né, então ela ia e fazia depois eles 

assinavam, não era todos também, mas tinha uns que era pouco 

mais alto o preço. Juíza: Se a sua esposa ou o senhor tinha que ir 

falar com o prefeito para ver se ele liberava ou não esse 

medicamento? Testemunha: As vezes ela tinha que ir (...)”. 

ROSELEI CEZAR DE CEZAR, folha 234, confirmou que na 

época dos fatos fazia uso de medicamentos fornecidos pela municipalidade. Disse 

que ao precisar dos fármacos, fazia a pesquisa de preço e após tinha a compra dos 

fármacos de que necessitava autorizada pelo prefeito pessoalmente: 

“(...) Juíza: A senhora faz uso de algum medicamento fornecido pelo 

município? Testemunha: Olha eu agora de momento eu to pegando do 

estado né. Juíza: A senhora lembra se em maio de 2007 a novembro 

de 2008 a senhora fazia uso de medicamento que o município 

fornecia? Testemunha: Olha ele sempre fornecia para mim, cada vez 

que eu ia lá eu pedia sempre ele, ele nunca me deixava sem remédio. 

Juíza: Quem? Testemunha: O Jorge né o prefeito, mas olha eu me 

da ataque pilético eu nunca assim do tempo que faz. Juíza: Ta mas 

como é que funcionava, a senhora precisava do remédio daí a 

senhora ia no posto, ia no gabinete como é que era? Testemunha: 

Eu ia no gabinete daí ele pegava e manda as vezes quando era 

com ele ali se não ele me mandava eu ir no posto né, ver se tinha 

na farmácia, se não tinha na farmácia ele liberava pra mim, pra 

mim pegar nas outras na farmácias da e do, daí nas farmácias 
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pega os preços tudo e...Juíza: Daí a senhora ia nas farmácias 

pegava os preços e depois voltava lá falar com o prefeito? 

Testemunha: Voltava lá para ele poder liberar pra mim. Juíza: E 

essa liberação ele lê dava um documento por escrito, assinava? 

Testemunha: Sim assinava daí eu voltava e encomendava.  Juíza: 

Mas era assim um formulário impresso, ele fazia uma autorização 

a mão? Testemunha: Uma autorização a mão e assinava. Juíza: 

Assinava? Testemunha:  Assinava. Juíza: E ai a senhora ia na 

farmácia com aquela autorização? Testemunha: Aham. Juíza: A 

senhora lembra se essa medicação que a senhora tomava era da 

farmácia básica do município ou não? Testemunha: Tinha um 

que..., que não era. Juíza: E esse também o prefeito autorizava a 

senhora a comprar na farmácia? Testemunha: Ele pegava e 

autorizo pra mim. Juíza: Se alguma vez a senhora conversou com a 

secretária de saúde ou só com o prefeito? Testemunha: Secretária de 

saúde, quem é a secretária de saúde agora eu esqueço. Juíza: Não na 

época era a Simone, a Simone Leonardi. Testemunha: Agora eu não 

to lembrada (...)”. 

DALZA DE LOURDES MARTINS PINTO, disse que na época 

dos fatos fazia parte do Conselho Municipal de Saúde, e que tomou conhecimento 

dos fatos através de denúncia. Disse que a denúncia recebida versava sobre 

medicamentos que eram fornecidos pelo Prefeito Municipal aos cidadãos através 

de prévia tomada de preços nas farmácias particulares da cidade, folhas 239/241. 

A prova testemunhal carreada, juntamente com os documentos 

acostados com a exordial, mostram de forma clara e inequívoca a violação 

explícita, pelo demandado, dos princípios norteadores da administração pública, em 

especial da impessoalidade, a confundir sua figura pessoal “Jorge Martins”, com o 

Município de São Vicente do Sul, pessoa jurídica de direito público que é 

responsável pela distribuição dos medicamentos aos cidadãos. 

Percebe-se na conduta do demandado a presença do dolo, ou 

seja, sua vontade livre de praticar o ato, sabidamente contrário à lei, o que 

determina a procedência da demanda e a análise dos demais pedidos feitos pelo 

demandante, sob a ótica dos princípios da proporcionalidade da razoabilidade. 

Desta forma, está caracterizada a hipótese legal versada no 

artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92: 



 

  13 

64-1-131/2011/7612 131/1.09.0000304-3 (CNJ:.0003041-96.2009.8.21.0131) 

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; 

Assim, estando caracterizada a conduta típica, observo que o 

artigo 12, inciso II, da Lei nº 8.429/92, impõe como penalidade as seguintes: 

“Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e 

administrativas, previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de 

improbidade sujeito às seguintes cominações: 

(...) 

“III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, 

perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento 

de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição 

de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 

direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário, pelo prazo de três anos.” 

No entanto, considerando as informações prestadas no decorrer 

do feito, bem como a não comprovação de que houve acréscimo no patrimônio do 

demandado em razão da conduta praticada, entendo como proporcional e 

suficiente a imposição da penalidade de pagamento de multa civil no valor de cinco 

vezes o valor da sua remuneração e suspensão dos direitos políticos por três anos. 

 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMETE PROCEDENTE o 

pedido deduzido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de JORGE VALDENI 

MARTINS, com fundamento no artigo 11, inciso I, da Lei n° 8.429/29, na forma 

do artigo 12, inciso III, do mesmo diploma legal, aplico-lhe como pena, o 

pagamento individual de multa civil no valor de cinco vezes a sua 

remuneração e suspensão dos direitos políticos por três anos. 

 

Considerando a sucumbência, condeno o demandado ao 

pagamento das custas processuais. 

 

Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, eis que é autor o Ministério Público.   
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Publique-se. 

Registre-se. 

Intimem-se. 

 

São Vicente do Sul, 08 de abril de 2011. 

 

 
 

Ana Paula Nichel Santos, 
Juíza de Direito 


