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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO GRANDE DA SERRA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RIO 

GRANDE DA SERRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

representado pelos Promotores de Justiça infra-assinados, legitimados pelos arts. 127, 

caput, 129, III, da Constituição Federal, arts. 91 e 111 da Constituição do Estado de São 

Paulo, art. 25, IV, b, da Lei nº 8.625/93, art. 103, VIII, da Lei Complementar Estadual n.º 

734/93, art. 1º, IV, 4º, 5º, 12 e 21, da Lei Federal nº 7.347/85, com fundamento nas 

disposições da Lei Federal nº 8.429/92, art. 54 da Lei Estadual nº 6.544/89, e nos arts. 

186 e 927 Código Civil, EM DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA MORALIDADE E 

LEGALIDADE ADMINISTRATIVA, pelos motivos de fato e direito a seguir expostos e 

contidos nos autos de Inquérito Civil nº 25/09 (antigo IC nº 16/09), vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência promover a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

COM PEDIDO DE LIMINAR (indisponibilidade de bens) em face de:  
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1. CEMED CENTRO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA., CNPJ 65.053.449/0001-63, 

representada pelos sócios, com endereço de correspondência na Rua Embaixador 

José Carlos Macedo Soares, nº 22, Jardim Santa Maria, Jacareí-SP; 

2. MRF MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA., CNPJ 08.828.965/0001-89, representada pelos 

sócios, com endereço de correspondência na Av. Fortuna, 200, Ribeirão Pires-SP; 

3. FONSECA & AMORIM MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA., CNPJ 02.101.785/0001-14, 

representada pelos sócios, com endereço de correspondência na Rua Franz de 

Castro Holzwarth, 57, sala 314, Jardim Pereira do Amparo, Jacareí-SP; 

4. MAURÍCIO GONÇALVES FONSECA, CONHECIDO COMO DR. MAURÍCIO, médico, portador 

do RG nº 17.974.520-7, CPF nº 471.301.486-91, filho de João Pio Fonseca e Carolina 

Gonçalves Fonseca, nascido em 06/11/1963, com endereços na Av. Fortuna, 200 

(entrada pela Rua Palmar, nº 72), Ribeirão Pires/SP (sede de Clínica Essenciale); 

Rua Luiz dos Santos Cabral, 197, apto 61, Jardim Anália Franco, São Paulo/SP 

(residência); Rua Madre de Deus, nº 1228, Mooca, São Paulo/SP (consultório 

médico); e Rua Franz de Castro Holzwarth, 57, sala 314 (ou 304), Jardim do 

Amparo, Jacareí/SP (sede da empresa Fonseca); 

5. RENATO GARBOCCI BRUNO, RG nº 34.948.032, SSP-SP, CPF nº 646.539.437-53, 

filho de Domingos Italo Bruno e Helena Garbocci, nascido em Jacareí-SP, aos 

23/07/1961, profissão médico, residente na Rodovia Geraldo Scavone, nº 1.000, 

casa 55, Parque Califórnia, Jacareí-SP, tel. (12) 7813-9747; 

6. RENATA LIN, médica, RG nº 61.349.869-0, CPF nº 187.245.438-02, filha de Lin Chin 

Ping e Kikue Lin, nascida em 12/08/1976, em São Paulo-SP, com endereço 

comercial no Hospital São Lucas em Ribeirão Pires-SP; Av. Fortuna, 200 (entrada 

pela Rua Palmar, nº 72), Ribeirão Pires/SP (sede de Clínica Essenciale); Av. Professor 

Francisco Morato, 2214, Caxingui ou Butatã, São Paulo/SP; 

7. MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA, representado pelo Prefeito, Adler Alfredo 

Jardim Teixeira; 

8. ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA, CONHECIDO COMO “KIKO”, Prefeito de Rio Grande 

da Serra, brasileiro, solteiro, RG nº 19.417.194-2/SSP-SP e CPF nº 171.483.398-47, 

com endereço comercial na sede da Prefeitura local; 

9. MARIA JOSÉ PEREIRA ZAGO, CONHECIDA COMO “ZEZÉ”, biomédica, RG nº 8.917.400-8-

SSP-SP e CPF nº 080.198.098-48, filha de José Aparecido Pereira e Nanci Standerski 

Pereira, nascido em Santo André-SP, aos 02/08/1962, Av. Alto da Serra, 655 Ouro 

Fino Paulista, Ribeirão Pires; e 

10. CARLOS JOSÉ DUARTE, advogado, CPF nº 022.840.448-75, residente na Av. Parada 

Pinto, 3420, bl. 01, apto. 27, Vila Nova Cachoeirinha, SP/SP. 
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO GRANDE DA SERRA 

I – DO INQUÉRITO CIVIL 

 

Por meio de denúncia anônima, o Ministério Público tomou 

conhecimento de que existiriam irregularidades envolvendo o contrato para prestação 

de serviços médicos à Unidade Básica de Saúde – UBS Central de Rio Grande da Serra, 

que atende em sistema de Pronto-Socorro. Diante disto, foi requisitado o original do 

procedimento e, logo de início, já puderam ser detectadas irregularidades, sendo 

então instaurado o Inquérito Civil nº 25/09. 

Todos os ora requeridos foram devidamente notificados da 

instauração da mencionada investigação, com oportunidade para manifestarem-se, 

ainda que isto não seja condição sine qua non para o ingresso da presente ação.  

Maria José Pereira Zago, ex-Secretária de Saúde (fls. 864/865), 

e Renato Garbocci Bruno (fls. 2444/2448), sócio de CEMED, preferiram prestar 

declarações pessoalmente na Promotoria de Justiça. 

MRF Médicos Associados Ltda. (fls. 867/871); Adler Teixeira, 

Prefeito (fls. 903/902); Carlos José Duarte, ex-Secretário de Saúde (fls. 913/918); e 

CEMED – Centro de Emergências Médicas Ltda (fls. 1077/1078), apresentaram 

esclarecimentos por escrito. 

Fonseca & Amorim Médicos Associados Ltda., Mauricio 

Gonçalves Fonseca, sócio das empresas (fls. 2728), e Renata Lin, sócia de MRF (fls. 

2726/2727), foram notificados do aditamento à portaria inaugual (fls. 2442), no 

entanto não responderam até o momento. 
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II – DOS FATOS E DAS IRREGULARIDADES 

1. Do serviço médico prestado no Pronto-Socorro – Gestão Direta e Terceirização 

1.1. Da gestão direta em 01/01/05 

Assim que o Prefeito ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA 

assumiu o governo municipal, em sua primeira gestão, em 01 de janeiro de 2005, os 

serviços médicos prestados pela Unidade Básica de Saúde – UBS Central de Rio Grande 

da Serra, que atende em sistema de Pronto-Socorro, eram oriundos de gestão direta 

da Administração Pública, por meio de médicos contratados. No entanto, como se verá 

a seguir, imediatamente houve a terceirização do referido serviço, em completa 

afronta ao ordenamento jurídico. 

1.2. Da Impossibilidade de terceirização do serviço público essencial de saúde 

A Constituição de 1988 inseriu expressamente o direito à saúde 

no rol dos direitos fundamentais sociais (art. 6º), dispondo, ainda, que “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 igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196). 

Com isto, preconizou que a prestação dos serviços de 

promoção do direito à saúde é responsabilidade do Estado, compartilhada por todos 

os entes federativos, conforme estabelecido no artigo 23, inciso II (competência 

material comum). 

Mas não é só.  O constituinte de 1988, vacinado pelas 

frustrações anteriores na proteção aos direitos sociais, definiu, desde logo, que o 

dever estatal com a saúde seria desincumbido através do Sistema Único de Saúde – 

SUS, nos termos do artigo 198: 

“Art. 198 – As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada 

e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 

seguintes diretrizes:  
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I – descentralização, com direção única em cada esfera de governo;  

II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais; 

III – participação da comunidade. 

§ 1º - O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com 

recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, além de outras fontes.” 

Ou seja, de antemão prescreveu que para cumprir o seu dever, 

o Estado se valeria da política pública conhecida por SUS e que seguiria determinadas 

diretrizes. 

A Constituição de 1988, assim, não só reconheceu a saúde 

como direito fundamental como, desde logo, definiu que a prestação dos serviços 

públicos pertinentes ocorreria dentro de uma política pública única para todos os 

entes da federação, a qual seguiria regras constitucionais e normas legais (genéricas) 

estipuladas em lei federal. 

Neste sentido, observa-se que o art. 24, XII, da Constituição 

incluiu a saúde no rol das matérias sujeitas à competência legislativa concorrente. 

Segundo o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo isto significa que cabe à União 

editar normas gerais, as quais vinculam os demais entes federativos. 

No exercício dessa competência a União editou, em 1990, dois 

diplomas legais que formam a estrutura orgânico-normativa do Sistema Único de 

Saúde: as Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90. 

É, portanto, a partir dessas fontes que devem ser pesquisados 

os preceitos que regulam a iniciativa privada no âmbito do SUS. 

Nesse particular, o próprio texto constitucional é muito claro ao 

definir que o serviço público de saúde deve ser prestado DIRETAMENTE pelo Poder 

Público.  

O artigo 199 da Lei Fundamental trata da participação da 

iniciativa privada na área da saúde. Inicialmente, reafirma que os serviços de saúde 

não são exclusivamente públicos, ou seja, pode existir a prestação de serviços de 
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assistência à saúde em caráter particular.  O Brasil, nesse ponto, não seguiu o modelo 

de vários outros países (v.g. Canadá) que vedam a atividade privada de saúde. 

Podemos, aliás, afirmar que no Brasil convivem três formas de 

prestação de serviços à saúde: (a) a atenção particular tradicional, mediante 

contratação pelo interessado do médico ou hospital, (b) a saúde suplementar, 

prestada através de planos e seguradoras de saúde, também numa relação de direito 

privado, e (c) o serviço público de saúde, que constitui o SUS (Lei nº 8.080, art. 4º). 

Em relação a esta última forma de prestação de serviço de 

saúde, o constituinte reconheceu, mais adiante, que as estruturas públicas poderiam 

ser insuficientes para acolher toda a demanda do SUS.  Por esse motivo, admitiu que o 

Poder Público pudesse COMPLEMENTAR a sua rede própria com serviços privados 

contratados ou conveniados.  Ou seja, instituições particulares podem participar do 

SUS quando indispensável para satisfazer as necessidades sociais.  Essa participação, 

porém, será em caráter complementar, pois a prestação do serviço público de saúde é 

responsabilidade direta do Estado. 

Para a percepção dessa estrutura, vale transcrever o texto do 

artigo 199, caput e § 1º: 

“Art. 199 – A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do 

sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito 

público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins 

lucrativos.” 

Neste mesmo sentido o legislador ordinário federal prescreveu 

na Lei nº 8.080/90 que: 

“Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a 

cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de 

Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. 

Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será 

formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de 

direito público (grifos nossos).” 

É evidente, pois, que o papel da iniciativa privada na prestação 
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de serviços do SUS, repita-se, é acessório, coadjuvante. Logo, toda e qualquer 

tentativa ou medida de investir a iniciativa privada no papel de protagonista da 

prestação do serviço de saúde pública se confronta com o texto constitucional e com a 

Lei Orgânica da Saúde. 

Essa é a lição da doutrina e da jurisprudência.  Marlon Alberto 

Weichert observa: 

“Reconhecendo que a estrutura pública não seria suficiente para dar plena 

assistência a toda a população (especialmente pela herança de contratação de 

serviços privados no modelo do então INAMPS), a Constituição Federal permitiu a 

participação de entidades particulares no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

Essa participação deve se dar de forma complementar à rede pública, ou seja, 

somente pode haver contratação de serviços privados quando forem insuficientes as 

estruturas do Poder Público.  A simples menção a uma participação complementar 

permite concluir que a Constituição concedeu primazia à execução do serviço 

público de saúde por uma rede própria dos entes federativos.  Atendimento público 

através de serviços privados deve consistir exceção, tolerável apenas se e enquanto 

não disponibilizado diretamente pelo Poder Público”.1 . 

E conclui: 

“Em tendência diametralmente oposta ao vetor constitucional, porém, algumas 

administrações públicas têm investido na terceirização ao setor privado dos seus 

próprios serviços. Ou seja, o Estado não só deixa de investir na ampliação da rede 

própria, como se demite do serviço que já vinha executando. Dupla 

inconstitucionalidade.”2 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro também endossa o mesmo coro: 

“É importante realçar que a Constituição, no dispositivo citado, permite a 

participação de instituições privadas 'de forma complementar', o que afasta a 

possibilidade de que o contrato tenha por objeto o próprio serviço de saúde, como 

um todo, de tal modo que o particular assuma a gestão de determinado serviço. 

Não pode, por exemplo, o Poder Público transferir a uma instituição privada toda a 

administração e execução das atividades de saúde prestadas por um hospital 

público ou por um centro de saúde; o que pode o Poder Público é contratar 

instituições privadas para prestar atividades-meio, como limpeza, vigilância, 

contabilidade, ou mesmo determinados serviços técnico-especializados, como os 

inerentes aos hemocentros, realização de exames médicos, consultas, etc.; nesses 

                                                           
1
 “Saúde e Federação na Constituição Brasileira” – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 199. 

2
 Op. cit. p. 199-200. 
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casos, estará transferindo apenas a execução material de determinadas atividades 

ligadas ao serviço de saúde, mas não sua gestão operacional. 

A Lei nº 8.080, de 19.9.90, que disciplina o Sistema Único de Saúde, prevê, nos arts. 

24 a 26, a participação complementar, só admitindo-a quando as disponibilidades 

do SUS 'forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de 

uma determinada área', hipótese em que a participação complementar deverá 'ser 

formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de 

direito público' (entenda-se, especialmente, a Lei nº 8.666, pertinente a licitações e 

contratos). Isto não significa que o Poder Público vai abrir mão da prestação do 

serviço que lhe incumbe para transferi-la a terceiros; ou que estes venham a 

administrar uma entidade pública prestadora do serviço de saúde; significa que a 

instituição privada, em suas próprias instalações e com seus próprios recursos 

humanos e materiais, vai complementar as ações e serviços de saúde, mediante 

contrato ou convênio.” 3 

No entanto, apesar da clareza dos princípios constitucionais e 

da lei federal acima mencionada, o Município de Rio Grande da Serra renunciou à 

parte da prestação direta do seu serviço de saúde pública, assinando contrato com a 

iniciativa privada e entregando inteiramente serviço tão sensível que é o Pronto-

Atendimento. A CEMED e, na seqüência, a MRF, portanto, não se limitaram a agir de 

maneira complementar, mas exerceram, de fato, a gerência do serviço de saúde 

pública. 

Para tanto, o Município repassou significativa proporção da 

fatia do orçamento destinado à saúde ignora o teor da Lei 8.080/90, que disciplina o 

SUS, para admitir a terceirização dos serviços públicos de saúde. 

No entanto, tal lei, de natureza infra-constitucional, por mais 

inovadora que seja, jamais poderia afrontar o princípio constitucional de que os 

serviços públicos de saúde devem ser prestados diretamente pelo Poder Público e 

apenas complementados pela iniciativa privada. 

Neste sentido, aliás, já se manifestou o próprio Ministério da 

Saúde: “as tarefas e competências fixadas pela Constituição Federal para a 

Administração Pública, a serem executadas sob o regime jurídico de Direito Público, 

                                                           
3
 “Parcerias na Administração Pública” – 5ª edição – editora Atlas, fls. 33 e 34. In obra já citada – 4ª. 

Edição – p. 186 
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somente podem ser alteradas por meio de emenda constitucional. Qualquer tentativa 

de burlar referidos limites configurará fraude constitucional, como ocorre com as 

organizações sociais e com as OSCIPs”.4 

E prossegue afirmando que a terceirização seria 

inconstitucional, vez que a Carta Magna estabelece que a saúde é “direito de todos e 

dever do estado” (artigo 196), restando à iniciativa privada apenas a ação de forma 

complementar. Segundo palavras do próprio Ministério da Saúde, a terceirização 

compromete a gestão única do SUS e a hierarquização dos serviços de saúde. E mais, 

dá oportunidade para direcionamento em favor de determinadas organizações 

privadas, fraudes e malversação de verbas do SUS.  

1.3. Burla à exigência de concurso público 

Em última análise, a terceirização como ocorreu constitui 

verdadeira burla à regra do concurso público. 

Será visto adiante que os contratos celebrados entre a 

Municipalidade e as empresas CEMED – Centro de Emergências Médicas Ltda. e MRF 

Médicos Associados Ltda. são exclusivamente com a finalidade de entregar mão de 

obra à UBS-Central. 

O provimento efetivo de cargos não é à toa. Impede as 

perseguições políticas, o apadrinhamento, o clientelismo e a pessoalidade na 

concessão de empregos públicos, cuja fórmula de repressão não é outra senão o 

cumprimento fiel do artigo 37, caput, inciso I e II, da Constituição Federal: 

 “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:  

                                                           
4
 “As organizações da sociedade civil de interesse público – oscips como instrumento  de gestão pública 

na área de saúde” Grupo de Trabalho sobre Oscips – Conselheiros: Eni Carajá Filho, Francisco Batista 
Júnior, André Luiz de Oliveira – Convidada: Conceição A. P. Rezende – Técnica: Maria Camila Borges 
Faccenda – Brasília, 28 de junho de 2004. Pág 09. Texto disponível na internet no sítio: 
“conselho.saude.gov.br/docs/Parecer/perecer.doc” 
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I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 

preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 

forma da lei;  

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração;” (sem grifos no original) 

A pessoalidade nas contratações do corpo clínico de 

CEMED e MRF, aliás, foi notado nos autos, já em uma primeira análise não muito 

detida. Enquanto em Ribeirão Pires se vê prestando serviços a estas empresas 

Soraia Dias Amador Duarte, esposa de CARLOS JOSÉ DUARTE, ex-Secretário de 

Saúde de Rio Grande da Serra e ex-namorada de RENATO; nesta cidade 

trabalhou Juliana Espósito Mitidiero, parente de Jorge Mitidiero, Secretário de 

Saúde de Ribeirão Pires. 

Aliás, Soraia Dias Amador figurou como sócia da empresa 

FONSECA a partir de 21/08/06, segundo informações da Receita Federal (fls. 

2650/2660). 

2. Das Contratações Irregulares 

2.1. Do contrato emergencial com CEMED em 17/01/05 

Logo na segunda semana de Governo, a então Secretária de 

Saúde, MARIA JOSÉ PEREIRA ZAGO, anunciou suposto mau serviço prestado pelos 

médicos plantonistas, ocupantes de cargo em comissão, e solicitou a exoneração deles, 

com a contratação em caráter de urgência de outros. O pedido deu origem ao 

procedimento interno nº 61/05 – Secretaria de Atenção à Saúde (fls. 02/21 – Proc. 

61/05-SAS). Analisando o tal pedido, pessoalmente do senhor Prefeito ADLER 

determinou que deveria haver terceirização do serviço (fls. 22 – Proc. 61/05-SAS). 

O que aparentemente poderia ser um procedimento legal e 

normal, agora se revela verdadeiro esquema para a contratação de serviços do médico 

e empresário MAURÍCIO GONÇALVES FONSECA. A ligação dele com a Administração 



 

 

Rua Agostinho Cardoso, 176 - Vila Figueiredo - CEP 09450-000 - Tel./fax (11) 4821.4722 
Correio eletrônico: pjrgserra@mp.sp.gov.br – Blog: http://pjrgserra.wordpress.com/ - Twitter: http://twitter.com/Promotoria_RGS 

11 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO GRANDE DA SERRA 

Pública era pelo menos por intermédio de MARIA JOSÉ, que convenceu o senhor 

Prefeito a efetuar negócio ilícito. 

CEMED – CENTRO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS S/C LTDA5, 

empresa constituída há anos, então de propriedade de RENATO GARBOCCI BRUNO 

(sócio majoritário com 70%) e com muitos outros contratos em Prefeituras no Estado 

de São Paulo, foi a empresa indicada por MAURICIO a ser contratada.  

Muito embora a sociedade entre ambos só tenha sido 

oficializada em agosto de 2005, com a entrada de MAURÍCIO no contrato social de 

CEMED6, a sociedade já existia antes, ainda que de maneira informal, o que é 

reconhecido por RENATO em suas declarações (fls. 2444/2448).  

Também é importante destacar que, muito embora MAURÍCIO 

tenha se retirado da sociedade comercial em 20077, a sociedade perdura de fato até os 

dias atuais. Bem verdade que RENATO negou que isso ocorra, no entanto, as 

evidencias dos autos são extraordinárias em sentido oposto: 

� O imóvel hoje formalmente ocupado por Fonseca, inclusive com este indicativo na 

porta de entrada, pertence a RENATO, conforme se vê na certidão da matrícula do 

imóvel. No endereço trabalha Franciuma Fernandes Vivian Matos (fls. * do 7º volume 

dos autos de busca); 

� As funcionárias Franciuma e Julia, que trabalham hoje para Fonseca e CEMED, 

aparecem como Secretária Executiva e Administrativa da Associação Phoenix, que já 

foi de presidência de Antonio Adolfo Garbocci Bruno, irmão de RENATO, e de 

MAURÍCIO, estando hoje sob o comando de RENATO (fls. vide e-mail apreendido no 

que seria a sede da CEMED e atas da assembléia – 7º volume da busca fls. *); 

� Em março de 2010, prestava serviços em Rio Grande da Serra a MRF e, em Ribeirão 

Pires, a CEMED. Entretanto, a contabilidade de horas trabalhadas pelos médicos 

comuns a ambas as empresas e valores a serem depositados a eles era feita em 

planilha única, apreendida na sede do que seria a CEMED, em Jacareí (fls. *do 7º 

volume da busca); 

                                                           
5
 CEMED, por força da 10ª alteração contratual, tinha a seguinte composição societária: Renato Gabocci 

Bruno (70%), Sérgio Luiz Ranzani da Silva (10%), Irineu Zibordi Jr (10%) e Naldir Mariano da Fonseca 
(10%) (fls. 80/87 – TP***). 
6
 CEMED, por força de alteração contratual de agosto de 2005, passou a ter como sócios Renato (70%) e 

Maurício (30%) (fls. 133/140). 
7
 CEMED, por força de alteração contratual de maio de 2007, passou a ter como sócios Renato (70%) e 

Fábio Fortunato Nascimento Gama (30%) (fls. 893/895). 
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� No lugar de MAURÍCIO, ingressou na sociedade Fábio Fortunato Nascimento Gama, 

pessoa indicada por ele próprio para ocupar este posto, tudo conforme declarações 

prestadas por RENATO (fls. 2444/2448). 

Imediatamente procedeu-se à cotação de preços com as 

empresas RIOTO SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA e CEMED, ambas curiosamente até 

então desconhecidas da região do Grande ABC e sediadas na nada próxima cidade de 

Jacareí. Esta última propôs o menor preço – R$ 70.000,00 para o fornecimento de dois 

médicos generalistas sob regime de plantões de 24 horas ininterruptamente (fls. 23/26 

– Proc. 61/05-SAS). 

A cotação de preços, muito embora tivesse sido juntada aos 

autos por funcionária comissionada da Prefeitura, Márcia Aparecida Albano Siqueira – 

que até hoje se mantém na Administração Pública Municipal, veio pronta da Secretaria 

de Atenção à Saúde. O fato foi confirmado pela referida funcionária (fls. 2187/2188). 

A fraude fica ainda mais evidenciada, com relação à RIOTO, 

diante da inexistência de objeto compatível com o contrato a ser assinado. Isto pode 

ser visto no sítio na internet (fls. 2515/2518). Aliás, no próprio papel timbrado da 

empresa consta: “Rioto – Segurança e Medicina do Trabalho”. 

RENATO, quando ouvido, confirmou sua amizade com EDSON 

PEDRO RIOTO, responsável pela referida empresa, revelando que a cotação existiu 

apenas para possibilitar o contrato emergencial (fls. 2444/2448). 

EDSON foi ouvido e contestou os documentos em papel 

timbrado de sua empresa, dizendo que nenhuma das assinaturas apostas partiu de seu 

punho. Sua versão é crível e não pode ser contestada, de modo que deve figurar como 

mera testemunha dos fatos. 

Na busca e apreensão determinada judicialmente, foi 

encontrada na sede do que seria a empresa CEMED uma pasta de documentos com 

identificação “Documentos/Outras Empresas”.  
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Dentro dela existiam outras quatro pastas, cada uma 

contendo documentos de outras pessoas jurídicas que, segundo a 

prova dos autos, não guardam nenhuma relação com CEMED, salvo 

a amizade e a parceria nas fraudes à licitação. Em uma destas 

pastas os documentos eram de RIOTO: 3ª e 4ª alteração do 

contrato social, impresso da internet de comprovante de inscrição e 

de situação cadastral no cadastro nacional de pessoa jurídica, 

certidão positiva de débitos da Prefeitura Municipal de Jacareí, 

declarações, envelope proposta e documentos de habilitação para 

Prefeitura de Ribeirão Pires – Processo 1830/07, comprovante de 

retirada de convite (fls. * do 8º volume). 

O valor evidentemente era superfaturado, quer seja 

comparado a quanto a Administração pagaria para médicos plantonistas contratados, 

quer seja do ponto de vista do lucro exorbitante e não razoável da empresa. 

Veja. 

Com o fito de supostamente demonstrar que o valor 

apresentado por CEMED era razoável, o senhor Prefeito, ADLER determinou (fls. 22 – 

Proc. 61/05): 
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No entanto, para manter 2 médicos plantonistas em regime 24 

horas ininterruptamente no Pronto-Socorro Municipal, eram necessários apenas 8 

médicos, isto é, quatro equipes de dois médicos – regime 12 X 36 (doze horas 

trabalhadas para 36 de descanso). A Prefeitura mantinha, até então, 10 médicos 

contratados. O número maior poderia justificar-se pela necessidade do chamado 

“médico curinga”, destinado a cobrir eventuais faltas. Desta maneira, o número de 14, 

indicado pelo senhor Prefeito em sua manifestação, é inexplicável, a não ser pelo 

inafastável desejo de dar ares de legalidade à contratação pretendida. 

No total, para 14 médicos, chegou-se ao valor de R$ 67.627,00. 

Muito próximo, portanto, ao valor proposto por CEMED, que ficava aparentemente 

justo. Ocorre que o cálculo atento mostra que, na verdade, para manter os 02 médicos 

plantonistas, era necessário gastar infinitamente menos do que isto. 

Os médicos plantonistas à época ocupavam cargos em 

comissão de coordenador médico, com salário mensal de R$ 1.964,008, nos termos da 

Lei Municipal nº 1.222/99, com a posterior alteração pela Lei Municipal nº 1.443/03. 

Além disto, ainda recebiam uma ajuda de custo de R$ 392,00. O valor bruto total 

resultava R$ 2.356,80. Para os 10 médicos, portanto, o valor total pago era de R$ 

21.211,20 (fls. 28/33 – Proc. 61/05). Com os encargos de 21,16% – sendo 12,16% de 

contribuição patronal, 7% de déficit técnico e 2% de taxa de administração – a 

Administração Pública desembolsaria naquele ano de 2005 mensais de R$ 25.699,49. 

Bem diferente, portanto, do cálculo alcançado pelo Departamento Pessoal. 

O comprovante de despesas realizadas com coordenadores 

médicos, no mês de novembro de 2004, aponta horas-extras em patamar quase 

equivalente aos salários. Foram gastos naquele mês R$ 18.736,569 referente ao salário 

base e mais R$ 18.658,00 de horas extras. Isto chama a atenção, já que a Secretária de 

Saúde queixou-se de existências de plantões descobertos e ausências injustificadas. 

                                                           
8
 Valor superior ao inicial de médico plantonista que, segundo a mesma legislação, era de R$ 1.613,00. 

9
Salário normal R$ 19.640,00 menos o valor das faltas R$ 903,44. 
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Como poderia haver médicos tão faltosos, deixando o Pronto-Socorro em abandono, 

se as horas extras pagas a eles quase se igualam ao próprio vencimento mensal? 

Veja no quadro abaixo, no detalhe em vermelho, os dados 

mencionados: 

 

O cálculo apresentado pelo Departamento de Pessoal, além de 

considerar as horas-extras pagas, ainda considerou como base de cálculo dos 12,16% 

de contribuição patronal e os 7% de despesa administrativa10 o valor bruto pago, isto 

é, incluindo indevidamente as horas extras. Assim, o resultado que deveria ser R$ 

44.306,44 passou a ser R$ 48.305,00. 

Ainda assim, o valor está bem distante dos R$ 70.000,00 

cobrados pela CEMED e aceitos pela Municipalidade. A maneira que o senhor Prefeito 

encontrou de “fechar a conta” foi reelaborar aquele cálculo, consideradas as horas-

extras e utilizando base de cálculo de encargos errada, considerando a não verdadeira 

necessidade de 14 médicos. Aí se chegou àquele mencionado valor de R$ 67.627,00. 

Curioso que foram feitos cálculos corretos a lápis, que, depois, 

foram apagados e reescritos erroneamente, à caneta. Isto foi confirmado em 

depoimento por Márcia Albano, que reconheceu como sendo sua a letra. No entanto, 

alegou que teria sido mero erro e não algo proposital (vide original das folhas do 

processo administrativo a fls. 306/307 dos autos da busca e apreensão). 

Outro fato notável é a rapidez com a qual o caso foi tratado. Em 

                                                           
10

 Despesa administrativa está prevista na Lei Municipal nº 1.26/00 e refere-se à Previdência Social. 
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apenas um dia deu-se início ao procedimento, foram realizadas as cotações e a reserva 

do dinheiro – dia 13 de janeiro de 2005, uma quinta-feira. Já na segunda-feira seguinte 

o contrato emergencial estava sendo assinado entre Município e a CEMED (fls. 46/48 – 

Proc. 61/05). 

Segundo depoimento de Wagner Vicenti Ferrari, então 

Secretário de Finanças e presidente da Copel, na verdade o serviço teria sido iniciado 

antes mesmo da celebração do contrato (fls. 2185/2186). 

Por fim, como dito, o superfaturamento também fica evidente 

a partir da constatação do lucro exorbitante da empresa, o que fere os princípios da 

modicidade e da razoabilidade. 

A descrição os itens componentes do valor final mostram, 

numa rápida olhada, taxa de administração declarada de mais de 10% (5% com título 

Administração e 5% como Despesas Administrativas), já que incidentes sobre o valor 

total do contrato e não sobre o valor da despesa. Além disto, os valores imputados a 

“médico curinga” e “ambulatório”, que juntos somam 5%, não têm fundamento, posto 

que são serviços não prestados de fato.  

2.2. Do contrato com CEMED em tomada de preços em 01/07/05 

A contratação emergencial em questão teve duração de 180 

dias, período no qual se procedeu à licitação – Procedimento Interno nº 700/05 da 

Secretaria de Atenção à Saúde. Escolheu-se a modalidade tomada de preços e, desta 

vez, pretendeu-se a contratação de 03 médicos em regime de plantão e não mais 02. A 

iniciativa foi novamente da então Secretária de Saúde, MARIA JOSÉ, que sugeriu o 

prazo de seis meses de contratação, visando, ao final, verificar se era o caso ou não de 

aumentar ou diminuir o serviço (fls. 1475). 

Novamente em busca de cotação para o serviço que se 

almejava, a Municipalidade consultou uma única empresa, sediada em um 

apartamento no bairro da Mooca em São Paulo: FONSECA & AMORIM MÉDICOS 
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ASSOCIADOS LTDA.11, que indicou o valor de R$ 107.000,00 (fls. 1479). 

Mas a cotação com FONSECA não foi à toa. Trata-se de 

empresa que, à época dos fatos, já pertencia a MAURÍCIO. Evidentemente não se 

tratou de mera coincidência. A cotação com FONSECA foi proposital e, sem dúvidas, 

visando beneficiar CEMED, RENATO e MAURÍCIO. 

Ressalte-se que RENATO, apesar de nunca ter figurado no 

contrato social de FONSECA, já teve poderes de assinar por ela, como ocorreu na 

contratação em Taboão da Serra (fls. 2473). 

 

O edital da tomada de preços, assinado pelo então presidente 

da COPEL – Comissão Permanente de Licitação, Wagner Vicente Ferrari, em maio de 

2005, trazia exigências que inafastavelmente frustraram o princípio da universalidade 

do certame licitatório. A empresa interessada dependeria de (fls. 1483/1493): 

� “Comprovação de experiência mínima de 05 anos na prestação de 

serviços médicos na área pública e 05 anos na área privada”; 

� “10 atestados ou certidões expedidas por pessoas jurídicas de direito 

público, comprovando a aptidão da empresa para desempenho de 

atividade pertinente e compatível como o objeto desta licitação, e, 05 

(cinco) certidões de atuação atual em Prefeituras Municipais”; 

� “Demonstração de patrimônio líquido de R$ 50.000,00” 

                                                           
11

 Viviane, funcionária que assina como tendo sido a responsável pela tal cotação com FONSECA, não foi 
localizada para ser ouvida, posto que não trabalha mais na Prefeitura. 
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Não foi surpresa o fato de que apenas CEMED apresentou-se à 

licitação e, devidamente habilitada, teve a si adjudicado o objeto do certame, pelo 

valor de R$ 96.850,00. O contrato, de seis meses, foi assinado em 01/07/05 (fls. 1544 e 

1561/1564). 

Houve, portanto, clara afronta à Constituição Federal: 

“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: 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras 

e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que 

assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 

proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações.” 

As exigências em questão também traduzem infringência à Lei 

de Licitações:  

“Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-

á a: 

(...) 

§ 1o  A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira 

do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja 

adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento 

anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade.  

§ 2o  A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e 

serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a 

exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as 

garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de 

comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito 

de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.” 

Importa destacar que não se está falando de obras ou serviços 

que demandem alto poder financeiro da contratada para aguardar o pagamento 

mensal. Em uma obra pública, por exemplo, a empreiteira deve ter liquidez suficiente 

para realizá-la e, apenas depois de sua entrega, receber o valor do contrato. Já no caso 

dos autos, a empresa vencedora não teria nenhuma despesa de grande vulto antes do 
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recebimento da prestação mensal, posto que o pagamento aos médicos ocorreria de 

forma concomitante. 

Vencido o prazo estipulado de início e sem que houvesse 

cotação de preços, o contrato foi renovado, desta vez por mais três meses (fls. 1632). 

Àquela altura, já havia uma concorrência pública em trâmite – Procedimento Interno 

nº 2123/05 – Secretaria de Atenção à Saúde. 

2.3. Do contrato com CEMED em concorrência pública – março/06 

O objeto da nova licitação era menor: fornecimento de dois 

médicos generalistas ininterruptamente, em regime de plantão 24 horas, e mais um 

pediatra, em regime de 12 horas. 

Novamente encarregou-se de elaborar e assinar o edital 

Wagner Ferrari – Presidente da COPEL (Comissão Permanente de Licitações), em 

novembro de 2005. 

Aquelas exigências anteriores, quanto à qualificação técnica, 

foram corrigidas. Não contou do edital a obrigação de comprovar experiência mínima 

de 5 anos no setor público e outros 5 anos no setor privado, mais de apresentar 10 

atestados expedidos por diversas pessoas de direito público e outros 5 de Prefeituras 

com as quais a empresa ainda estivesse com contrato. Em vez disto, optou-se por 

razoavelmente exigir “comprovação de aptidão para o desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação, representada por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público 

e/ou privado”. Por outro lado, restringiu-se a participação no certame a pessoas 

jurídicas que tivessem patrimônio líquido de R$ 96.000,00 (fls. 09/23). 

Não existem razões justas para tal limitação referente à 

qualificação econômico-financeira. A única explicação plausível que se vê é mesmo a 

vontade desmedida de, novamente, contratar a CEMED, o que realmente ocorreu. 

Por que exigir patrimônio líquido de R$ 96.000,00 – superior até 
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mesmo do que o valor mensal previsto para o contrato – R$ 80.000,00? Por que na 

licitação anterior, menos de seis meses antes, exigiu-se patrimônio líquido de apenas 

R$ 50.000,00 – menos do que o valor mensal previsto para o contrato (R$ 107.000,00)? 

Vale destacar que a Lei de Licitações trata da questão de 

exigências para a habilitação econômico-financeira: 

“Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 

(três) meses da data de apresentação da proposta; 

§ 1o  A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do 

licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado 

o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices 

de rentabilidade ou lucratividade.” 

A exigência injusta e contrariando o princípio da universalidade 

da licitação colocou de fora empresas interessadas. Em exame da documentação 

apresentada pelas pessoas que socorreram ao certame, houve desclassificação de GD 

Serviços Gerais de Saúde Ltda. e de FONSECA, já que ambas deixaram de demonstrar 

patrimônio líquido naquele valor (fls. 209). 

Bem diferente da realidade da CEMED, que apresentou 

patrimônio de R$ 100.000,00 (fls. 172). A mesma CEMED que, oito meses antes, pode 

oferecer balanço apenas com patrimônio líquido de R$ 55.000,00 – cinco mil a mais do 

que a exigência do edital anterior (fls. 1534). 

Única habilitada, saiu vencedora a empresa requerida CEMED, 

com o valor de R$ 106.800,00 – 33% a mais do que o previsto no início da licitação (fls. 

216/221). 

O contrato foi assinado em março de 2006, tendo havido 

sucessivas prorrogações 

Na primeira prorrogação, em março de 2007, a CEMED 

justificou a necessidade de revisão do valor do contrato com base em aumento salários 
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dos médicos, de R$ 700,00 para R$ 800,00/24hs (fls. 327/328). Com parecer favorável 

do Setor Jurídico (fls. 330/333), proc

ofertou os serviços por R$ 117.000,00 (fls. 335) e a 

por R$ 119.100,00 (fls. 336). Assim, o valor proposto pela 

ficando o contrato cerca de 6% mais oneroso à M

mensais (fls. 339/340).

não tem objeto social compatível com o contrato, tinha ligação direta com 

no escritório onde ele trabalhava por ocasião da efetivação da busca e apreensão, foi 

apreendida pasta com documentos 

deferida cautelarmente,

modelo de cotação com 

odontológicos. 
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dos médicos, de R$ 700,00 para R$ 800,00/24hs (fls. 327/328). Com parecer favorável 

do Setor Jurídico (fls. 330/333), procedeu-se à pesquisa de preços. A empresa 

ofertou os serviços por R$ 117.000,00 (fls. 335) e a SERVIÇOS MÉDICOS AA S/C LTDA

por R$ 119.100,00 (fls. 336). Assim, o valor proposto pela CEMED

ficando o contrato cerca de 6% mais oneroso à Municipalidade, em R$ 113.208,00 

mensais (fls. 339/340). 

Mais uma vez mediante fraude. Conforme 

objeto social compatível com o contrato, tinha ligação direta com 

no escritório onde ele trabalhava por ocasião da efetivação da busca e apreensão, foi 

apreendida pasta com documentos desta empresa. 

Em sede da mencionada busca e apreensão

deferida cautelarmente, foi apreendida, em Jacareí, no que seria 

cotação com SERVIÇOS MÉDICOS AA, referente ao contrato de serviços 

(11) 4821.4722 
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dos médicos, de R$ 700,00 para R$ 800,00/24hs (fls. 327/328). Com parecer favorável 

se à pesquisa de preços. A empresa RIOTO 

SERVIÇOS MÉDICOS AA S/C LTDA, 

CEMED acabou aceito, 

unicipalidade, em R$ 113.208,00 

. Conforme já exposto, RIOTO 

objeto social compatível com o contrato, tinha ligação direta com RENATO e, 

no escritório onde ele trabalhava por ocasião da efetivação da busca e apreensão, foi 

busca e apreensão judicialmente 

foi apreendida, em Jacareí, no que seria a sede de CEMED, 

, referente ao contrato de serviços 
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Ouvido, o funcionário que seria o responsável por estas 

cotações (fls. 334), Desidério de Jesus Guerra, explicou que o processo administrativo 

vinha pronto do setor em questão, sendo que não conhece as empresas RIOTO e 

SERVIÇOS MÉDICOS AA, muito menos fez cotações com elas (fls. 2402/2403). 

Em março de 2008, na segunda prorrogação contratual, CEMED 

propôs mais uma vez que o valor contratual fosse aumentado (fls. 480/481), o que 

ocorreu aplicando-se o índice de 8,6598% atribuído à correção monetária, resultando 

o valor mensal  R$ 123.011,58, o que representa incremento de 15% sobre o valor 

original (fls. 506/507). Nenhuma cotação foi realizada na época. 

Já na terceira prorrogação, em março de 2009, a Prefeitura 

teve a iniciativa de questionar CEMED sobre interesse em manter-se na execução do 

serviço. Em resposta, CEMED limitou-se a dizer que concordava com a prorrogação, 

sem apresentar nenhuma condição, nem mesmo acerto de preços. Foram realizadas 

pesquisas de preço, sendo que CLÍNICA GLOBAL S/S fez oferta de R$ 128.600,00 (fls. 

620) e MRF de R$ 126.800,00 (fls. 621). O contrato renovado, então, permaneceu em 

R$ 123.011,58 (fls. 641/643). Apenas após a assinatura da nova avença é que CEMED 

solicitou a correção monetária (fls. 664), o que foi deferido, majorando-se o valor 

anterior em 3,6397% (fls. 671/672). Apesar de não constar explicitamente no ajuste o 

novo valor, mas tão somente o índice de correção, o cálculo aritmético aponta 

resultado de R$ 127.488,74, o que foi efetivamente pago (fls. 687). 

O telefone da Clínica Global, que tem nome fantasia Pediatria 

Global, localizada em Monte Aprazível, aparece em uma agenda apreendida na dita 

sede da empresa MRF, cerca de um mês antes da data desta proposta (fls. 1218 dos 

autos de busca): 
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O negócio existente entre RENATO, MAURÍCIO e PEDIATRIA 

GLOBAL pode ser visto em outras planilhas, como na de Taboão, aprendida na sede de 

FONSECA, em que aparece pagamentos a esta empresa (fls. * do final do 8º vol. Dos 

autos da busca): 

 
Tabela “Taboão da Serra – Maio” 

 

 
Tabela “Taboão da Serra – Junho” 
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Após estas sucessivas prorrogações, em 30 de julho de 2009, 

quando o contrato já tinha o valor mensal de R$ 127.488,74 (fls. 641/643 e 671/672) – 

portanto quase os 25% a mais que permite o art. 65, § 1º, da Lei de Licitação em pouco 

mais de três anos – a empresa requereu a rescisão do contrato, alegando “extrema 

dificuldade de logística operacional” (fls. 695 e 710/712). A rescisão foi formalizada por 

termo em setembro de 2009 (fls. 717). 

2.4. Do contrato emergencial com MRF em set/09 e mar/10 

Ao mesmo tempo em que se procedeu ao necessário para a 

rescisão, o MUNICÍPIO tratou de dispensar licitação para contratação emergencial, a 

fim de que o serviço público e essencial de saúde não sofresse descontinuidade. Neste 

procedimento, foi realizada cotação de preços com Central de Convênios (fls. 788) e 

com as empresas requeridas MRF e FONSECA (fls. 787). Saiu vencedora a MRF, 

ofertando em agosto daquele ano o menor preço para a prestação do serviço buscado 

– R$ 152.543,50 (fls. 786). O contrato foi então firmado, em 03 de setembro de 2009 

(fls. 826/832). 

Marisa Valverde Novis, funcionária da Municipalidade que 

assina como responsável pelas cotações, tentou dar ares de legalidade ao 

procedimento, dizendo que por si, de maneira autônoma e independente, cotou com 

MRF e FONSECA, sendo que a coincidência de sócios era mero acaso. No entanto, a 

certa altura, chegou a afirmar que: “Na verdade são tantas empresas com quem faz 

cotação que não tem como saber se foi a declarante que procurou a empresa ou se foi 

a empresa que procurou a declarante.” (fls. 2504/2505). 

Evidentemente não se trata de fruto do acaso o que aconteceu 

neste procedimento. Entre tantas empresas de serviços médicos que existem 

espalhadas pela região, acreditar que por “mera coincidência” a cotação foi 

justamente com MRF e FONSECA é transformar a história aqui narrada em enredo 

novelesco. 
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Lembre-se que, à esta altura (2009), o então Secretário de 

Saúde CARLOS DUARTE já era casado com Soraia Dias Amador Duarte, que figurou 

como sócia de FONSECA. 

 

 

Ao mesmo tempo em que se procedeu a esta contratação 

emergencial, o Município cuidou de abrir processo licitatório. No entanto, tendo 

restado deserta a primeira tentativa, visando não deixar a população sem o 

atendimento à saúde, a Prefeitura optou por continuar com a terceirização, firmando 

novo contrato emergencial. 

Para atingir esta finalidade, foi aberto o procedimento 

administrativo nº 389/10 (fls. 354/452). No bojo destes autos, foram consultadas, além 

da MRF, que já prestava o serviço, as empresas Neuro Care (fls. 369 e 373 dos autos de 

busca) e RR Médicos (fls. 370 e 374). 

A já citada servidora pública Marisa Valderde Novis alegou que 

estas cotações foram impessoais, sendo que fez buscas na internet para encontrar as 

empresas. No entanto, a prova dos autos vai de encontro a suas declarações e 

mostram que, mais uma vez, tudo foi feito visando beneficiar MAURÍCIO e MRF. 
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Tivesse realmente procurado pela internet a empresa Neuro 

Care, Marisa teria visto que, como o próprio nome já sugere, trata-se de centro 

especializado em diagnósticos neurológicos e afins (fls. 2519/2520). Isto é, trata-se de 

pessoa jurídica com objeto social absolutamente incompatível com o que se 

procurava: prestação de serviços médicos de urgência e emergência no pronto-socorro 

municipal. 

 
Fonte: http://www.neurocaremed.com.br 

 

Nem é preciso ser adivinho para responder qual empresa 

venceu com o menor preço e assinou contrato emergencial por seis meses: MRF (fls. 

384/389). 

O que mais impressiona em tudo isto é que, quando foram 

feitas estas cotações com empresas de objeto social absolutamente incompatível com 

o contrato que se pretendia assinar – Neuro Care e RR Médicos –, a Administração 

Pública já tinha ciência da existência deste inquérito civil. Percebe-se que o sentimento 

das pessoas envolvidas no episódio é de total impunidade e afronta ao Ministério 

Público e à Justiça. 

Sobre a MRF e MAURÍCIO, ainda é importante destacar que, 

muito embora este último tenha saído do contrato social, recebeu para si, quase que 

simultaneamente, procuração com amplos poderes, gerais e ilimitados para gerir e 

tomar todos atos em nome da sociedade comercial (fls. 1010 – autos de busca). 
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2.5. Situação atual 

O processo licitatório nº 1.521/09, visando contratar empresa 

substituta de CEMED, teve a primeira abertura e julgamento deserta. Na segunda data, 

nenhuma empresa saiu habilitada. Por fim, na terceira tentativa, em 17/08/10, já após 

o cumprimento do mandado de busca e apreensão determinado por este Juízo, 

inacreditavelmente a Comissão de Licitação julgou habilitada a empresa Hospital 

Marques Campos, que absolutamente não preenchia todas as exigências contidas no 

edital (fls. 2627). 

E isto aconteceu mesmo com os olhos atentos do Ministério 

Público sobre o caso. Foi preciso, então, que esta Promotoria de Justiça enviasse alerta 

ao Prefeito, sobre as evidentes irregularidades (fls. 2644), que se somam aos 

escândalos recentes em que se envolveram o Hospital e o seu sócio, Hairton Campos 

(fls. 2637/2639). Ainda não houve resposta a este ofício. 
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proposta e com a promoção da Promotora de Justiça titular para outra 

Municipalidade firmar outro contrato irregular com empresa de serviços médicos

esperança que a fiscalização esteja diminuída

algumas planilhas e manuscritos

era dividido o lucro e qual era este lucro.

peça processual) CEM

entregue, no entanto, não mostrava quais eram os itens que compunham este valor 

(fls. 1543). Já por conta da busca e apreensão, naquela que seria sede da 

apreendido o rascunho desta pr

Merece destaque o item “Devolução 

7.770,00 para cada sócio.

 

Rua Agostinho Cardoso, 176 - Vila Figueiredo - CEP 09450-000 - Tel./fax (11) 
Correio eletrônico: pjrgserra@mp.sp.gov.br – Blog: http://pjrgserra.wordpress.com/ - Twitter: http://twitter.com/Promotoria_RGS

28 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO GRANDE DA SERRA

Não será surpresa se, após 1º de setembro, co

proposta e com a promoção da Promotora de Justiça titular para outra 

Municipalidade firmar outro contrato irregular com empresa de serviços médicos

esperança que a fiscalização esteja diminuída. 

3. Do superfaturamento 

Graças à busca e apreensão, puderam ser trazidos aos autos 

e manuscritos de contabilidade das empresas que mostram como 

era dividido o lucro e qual era este lucro. 

Por ocasião da tomada de preços em 2005 (item nº 2.2. desta 

CEMED propôs pelos serviços o valor de R$ 96.850,00. A planilha 

entregue, no entanto, não mostrava quais eram os itens que compunham este valor 

(fls. 1543). Já por conta da busca e apreensão, naquela que seria sede da 

apreendido o rascunho desta proposta, em que consta como se chegou a este valor. 

Merece destaque o item “Devolução – 10.000,00” e o Lucro a ser dividido de R$ 

7.770,00 para cada sócio. 
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Não será surpresa se, após 1º de setembro, com esta ação já 

proposta e com a promoção da Promotora de Justiça titular para outra entrância, a 

Municipalidade firmar outro contrato irregular com empresa de serviços médicos, na 

à busca e apreensão, puderam ser trazidos aos autos 

das empresas que mostram como 

em 2005 (item nº 2.2. desta 

ED propôs pelos serviços o valor de R$ 96.850,00. A planilha 

entregue, no entanto, não mostrava quais eram os itens que compunham este valor 

(fls. 1543). Já por conta da busca e apreensão, naquela que seria sede da CEMED, foi 

como se chegou a este valor. 

e o Lucro a ser dividido de R$ 
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Em julho de 2007, o valor do contrato era de pouco mais de 

113 mil reais. Deste valor, menos de 60 mil era destinado ao pagamento das horas 

médicas trabalhadas.  

O lucro era de mais de 24 mil reais (mais de 20% sobre o valor 

do contrato), os quais eram divididos em partes iguais entre RENATO e MAURÍCIO. 

 

(fls.*  do meio para o final do 7º volume) 

Muito curioso ver que, nesta planilha, havia uma indicação de 

“espécies” no valor de R$ 11.900,00. 
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4. Da igualdade de identidade das empresas contratadas 

Hoje, há nos autos elementos suficientes para concluir que as 

empresas CEMED e MRF são, na verdade, o mesmo negócio comercial, o qual ainda se 

confunde com outra pessoa jurídica: Fonseca e Amorim.  

Veja os seguintes elementos: 

� As empresas CEMED e MRF indicaram à Receita Federal os mesmos números de telefone (12.3951-

6576), conforme se vê em pesquisa realizada em 15/07/10; 

� As empresas MRF e Fonseca têm o mesmo contador cadastrado na Receita Federal (CPF nº 

055.436.668-10), conforme pesquisa realizada em 15/07/10, sendo que no cadastro da Fonseca, consta 

como telefone para contato aquele mesmo número (12.3951-6576); 

� Em pesquisa na Rede Infoseg, a partir do número do CPF (nº 055.436.668-10) do contador 

cadastrado pelas empresas MRF e Fonseca, obtém-se os dados do profissional, como sendo Herbert 

Lamounier de Pádua, e o endereço fornecido é Rua Franz de Castro Holzwarth, 57, sala 309, Jardim 

Pereira do Aparo, Jacareí-SP; 

� A Rua Franz de Castro Holzwarth, 57, Jardim Pereira do Aparo, Jacareí-SP aparece como atual 

endereço de Fonseca, segundo pesquisas na Receita Federal de 15/07/10, instalada na sala 304. Este é o 

mesmo endereço (3º andar) já fornecido à Receita Federal pela CEMED, como sendo sua sede de maio à 

outubro de 2008, e, ainda, é o endereço atualmente declarado pela CEMED, em suas petições, como a 

mais recente, de 29/07/10 (fls. 1414); 

� Em contato com o número 12.3953-3300, que aparece na petição mais recente de CEMED (fls. 1414), 

a funcionária que atendeu a ligação anunciou o nome Fonseca. Perguntada, informou que Fonseca e 

MRF têm os mesmos sócios. Também questionada, indicou como endereço de correspondência para a 

MRF: Rua Franz de Castro Holzwarth, nº 57, sala 314, Jd. Pereira do Amparo, Jacareí/SP; 

� Em diligências neste endereço (Rua Franz de castro Holzwarth, nº 57, Jardim Pereira do Amparo, 

Jacareí-SP), o setor operacional do Ministério Público foi informado por populares que na sala nº 314 

funcionava a CEMED. No entanto, na porta de tal sala estava afixada placa indicativa com o nome da 

empresa Fonseca; 

� Muito embora tenha esta sede conhecida no local e forneça este endereço para correspondências, foi 

na Rua Emabixador José Carlos Macedo Soares, nº 22, Jacareí-SP, que a CEMED foi localizada, no 

pavimento superior de uma clínica odontológica, conforme relatório do setor operacional, e indicado no 

relatório do GEDEC (informação via telefone); 

� Maurício Gonçalves Fonseca, médico, é atual sócio da MRF e Fonseca. De maneira incompatível em 

termos comerciais, é médico contratado da “concorrente” CEMED (fls. 3604 do IC nº 06/09 – MPRP), da 

qual consta como ex-sócio da CEMED; 

� Fábio Fortunato Nascimento Gama aparece no quadro societário das empresas CEMED e MRF; 

� Renata Lin, médica, aparece atualmente no quadro societário de MRF. De maneira incompatível em 

termos comerciais, é apontada em maio deste ano como médica da “concorrente” CEMED (fls. 3604 do 

IC nº 06/09 – MPRP), onde já ocupava, em 2005, de cargo de alto escalão (Médica Coordenadora, 

Diretora Clínica da Equipe e Responsável pela Anestesia – fls. 438 do IC nº 06/09 – MPRP); 

� Emerson Furlanetto, Alexandre Gama e Carlos Tadeu Aburad, na pesquisa no sistema da Receita 

Federal, constam como sócios de Fonseca, mas, “de maneira incongruente”, são apontados em maio 

deste ano como médica da “concorrente” CEMED (fls. 3603 do IC nº 06/09 – MPRP); 

� Renato Garbocci Bruno, sócio da empresa CEMED é pai de Renato Garbocci Bruno Filho, sócio da 



 

 

Rua Agostinho Cardoso, 176 - Vila Figueiredo - CEP 09450-000 - Tel./fax (11) 4821.4722 
Correio eletrônico: pjrgserra@mp.sp.gov.br – Blog: http://pjrgserra.wordpress.com/ - Twitter: http://twitter.com/Promotoria_RGS 

31 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO GRANDE DA SERRA 

empresa Fonseca; 

� As empresas CEMED e MRF têm o mesmo quadro de médicos associados. Para exemplificar, veja que 

a CEMED, no seu último mês de contrato (agosto de 2009), enviou para cumprir os plantões no Pronto 

Socorro 26 médicos diferentes. A MRF, no mês seguinte – seu primeiro mês de contrato – apresentou 25 

médicos diferentes para atender os pacientes no local. Destes médicos, 20 eram os mesmos. 

Comparando-se os médicos que prestaram serviços em setembro de 2009 (25 médicos) pela MRF com a 

lista de médicos da CEMED, datada de maio de 2010, verifica-se 20 coincidências; 

� O endereço que consta no papel timbrado da MRF atualmente e onde já se recebeu correspondência 

deste órgão do Ministério Público (Av. Fortuna, nº 200 – Jardim Santa Cruz – Ribeirão Pires/SP), 

funciona, na verdade, uma clínica de emagrecimento chamada “Clínica Médica Corpo de Alma”, 

conforme atestou o setor operacional em diligências no local; 

� Notas fiscais apreendidas na sede da MRF, de produtos vendidos para Fonseca, tinham anotado 

endereço Av. Fortuna, 200, Ribeirão Pires-SP (fls. 924/936 – autos da busca) 

� Foram apreendidos na MRF diversos papeis timbrados e envelopes, em branco, da Clínica Essenciale 

(nome fantasia da MRF), Fonseca, MRF e CEMED 

� Foi apreendido na CEMED contrato odontológico entre a Prefeitura de Rio Grande da Serra e Fonseca 

(fls. * do início do 8º vol. dos autos de busca) 

� Na sede da Fonseca, em Jacareí, foi apreendido ofício endereçado à CEMED (fls. * do 8º ou 9º vol. 

dos autos de busca) 

Neste passo, percebe-se que a rescisão contratual por culpa da 

CEMED e a contratação posterior da MRF, por preço muito maior (20% a mais), não 

passou de uma verdadeira fraude, com a finalidade de desviar dinheiro público.  

5. Da repetição do modus operandi em outros municípios  

As ilegalidades aqui retratadas foram repetidas, na mesma 

época, pelo menos nas cidades de Ribeirão Pires, Mauá, Taboão da Serra e Campos do 

Jordão, onde também existem investigações em curso. 

5.1. Ribeirão Pires 

Em Ribeirão Pires, quando o então Prefeito Clovis Volpi assumiu 

seu primeiro mandato, em janeiro de 2005, o Hospital e Maternidade São Lucas, o 

principal da cidade, também vinha sendo mantido diretamente pelo Poder Público 

Municipal. No entanto, com as mesmas justificativas utilizadas em Rio Grande da 

Serra, pretendeu-se terceirizar os serviços médicos, o que e fato ocorreu. 

Aberto procedimento para contratação emergencial, foram 

feitas cotações de preços com as empresas FONSECA, RIOTO e CEMED. Da mesma 

forma que em Rio Grande da Serra, saiu vencedora CEMED.  
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Posteriormente, durante o procedimento licitatório na 

modalidade concorrência pública, o edital apresentava tantas exigências, similares as 

do presente caso, de modo que igualmente apenas CEMED pode interessar-se, 

habilitar-se e sair vitoriosa. 

O contrato foi assinado em novembro de 2005, sendo 

prorrogado sucessivas vezes. 

A investigação em Ribeirão Pires prossegue, por meio do 

Inquérito Civil nº 06/09, ainda não tendo havido propositura de ação. Documentos 

apreendidos por ocasião da busca e apreensão na sede da CEMED, interessaram à 

Promotoria de Justiça da Comarca. Foram apreendidos outros contratos entre 

Município e CEMED, de modo que não se trata apenas de terceirização dos serviços 

médicos do pronto-socorro. Os contratos dizem respeito a (fls. * no meio para final do 

7º vol. e metade do 8º vol. dos autos de busca): 

Objeto Termo e processo Vigência 

Prestação de serviços médicos e 
hospitalares em caráter 
emergencial – PS e Hospital São 
Lucas (ginecologista, clínico 
geral, pediatra e ortopedista) 

Termo nº 15/05 – Proc. 973/05 22/02 à 21/08/05 

Prestação de serviços médicos 
de anestesistas em caráter 
emergencial – Hospital São 
Lucas (equipe médica de 
anestesia) 

Termo nº 23/05 – Proc. 1260/05 22/02 à 21/08/05 

Prestação de serviços médicos e 
hospitalares em caráter 
emergencial – PS e Hospital São 
Lucas (intensivistas e 
neonatologistas) 

Termo nº 116/2005 – Proc. 
2984/05 e Aditivo nº 404/05 

01/05 à 20/08/05 e por mais 30 
dias 

Prestação de serviços médicos e 
hospitalares em caráter 
emergencial – PS e Hospital São 
Lucas (ginecologista, clínico 
geral, pediatra, ortopedista 
intensivistas, neonatologistas e 
visitador) 

Termo nº 440/05 – Proc. 
7020/05 

20/08 à 19/11/05 

Prestação de serviços de exames 
de ultra-sonografia (UBS Centro, 
Jd. Guanabara e Sta Luzia) 

Termo nº 815/07 – Proc. 131/07 24/10/07 à 23/11/07 

Prestação de serviços médicos – 
PS e Hospital São Lucas (clínico 

Termo nº 552/05 – Concorrência 
03/05 – Proc. 3433/05 

Prazo inicial de um ano a partir 
de 21/11/05 
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geral, ginecologista, ortopedista, 
neonatologista, anestesista, 
pediatra, Diretor Clínico, Diretor 
Técnico, Coordenador e médico 
curinga) 

Aditivo 20/06 
Aditivo nº 593/06 
Aditivo nº 205/08 
Aditivo nº 927/08 
Aditivo nº 46/09 
Aditivo nº 744/09 

Acréscimo de profissionais 
Até 20/11/07 
Ajuste de preço em 25/03/08 
Até 19/11/09 
Acréscimo de profissionais 
Até 19/11/10 

Não fosse o bastante, MAURÍCIO ainda é beneficiado com o 

pessoalismo na contratação para prestação de serviços de medicina ocupacional e do 

trabalho. Neste segmento, no entanto, o contrato não foi com CEMED, mas sim com 

FONSECA (fls. * do meio pro final do vol. 7º dos autos de busca): 

Objeto Termo e processo Vigência 

Prestação de serviços de 
medicina ocupacional e perícia 
médica 

Termo nº 830/07 – Carta 
Convite nº 119/07 – Processo 
1838/07 

Prazo inicial de um ano a partir 
de 01/11/07 

Aditivo de prorrogação Termo nº 102/08 01/11/07 à 30/10/08 

Muito embora não tenham sido apreendidos outros termos de 

prorrogação, na sede da empresa MRF, em Ribeirão Pires, foram encontrados vários 

processos administrativos da Prefeitura de Ribeirão Pires, possivelmente para a 

realização de atos relacionados ao objeto do contrato mencionado. 

Ponto de destaque para o fato de que a sede formal da MRF 

funcionar em prédio pertencente ao Secretário de Saúde de Ribeirão Pires Jorge Luiz 

Mitidiero Bussamra. As explicações que terão que ser dadas à Promotoria da comarca 

englobará o fato de que, não fosse o bastante, as linhas telefônicas utilizadas por MRF 

também são de responsabilidade de Jorge Mitidiero – uma delas está registrada em 

nome de sua pessoa física, outra, em nome da pessoa jurídica de sua Clínica Corpo e 

Alma, Pro-Mulher. 

No momento da busca e apreensão, muito embora o referido 

Secretário ter afirmado que havia locado parte do prédio à RENATA, esclareceu que 

não havia contrato a respeito. No entanto, peticionou nos autos de busca e apreensão 

oferecendo para juntada suposto ajuste escrito entre as partes – com data de 

autenticação posterior à da busca. 
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5.2. Mauá 

Na cidade de Mauá, o contrato para prestação de serviços 

médicos no Hospital Doutro Radamés Nardini foi emergencial e com a empresa 

FONSECA, com duração de 28 de novembro de 2005 a 27 de fevereiro de 2006 (fls. * 

no final do 8º vol. dos autos de busca).  

Relevante destacar que ali RENATO apareceu como 

testemunha do contrato. 

 

 

O serviço continuou sendo prestado, mesmo sem termo 

contratual formalizado entre as partes. Então o Município de Mauá e FONSECA 

trataram de efetuar um termo de ajuste de contas, referente ao período de 28 de 

fevereiro a 30 de março de 2006. 

Meses depois, houve convênio com o instituto IBDPH conferir o 

nome e, na seqüência, com Sorrindo para a Vida (fls. 2716/2718). Lá havia a notícia 

ainda não confirmada de que, muito embora o ajuste fosse firmado entre Município e 
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estes Institutos, estes últimos verdadeiramente ilegalmente transferiam suas 

obrigações para “a empresa de Dr. Maurício”. Esta informação pode agora ser 

confirmada. Por ocasião da busca e apreensão no que seriam as sedes das empresas 

CEMED e FONSECA, foram encontradas planilhas impressas de controle de despesas 

com referências ao Hospital Nardini no ano de 2007, quando FONSECA já não mais 

prestava serviços formalmente no Município: 

 

 
Trecho de documento apreendido na CEMED (Rua Embaixador José Carlos Macedo Soares, 22, Jacareí-SP) 

 

 
Trecho de documento apreendido na CEMED (Rua Embaixador José Carlos Macedo Soares, 22, Jacareí-SP) 

 

 

Trecho de documento apreendido na sede da FONSECA (Rua Franz de Castro Holzwarth, 57, sala 314, Jacareí-SP) 
Destaque com a seta para referência ao nome de “Dr. Maurício” 
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5.3. Taboão da Serra 

O rastro das ilegalidades também pode ser visto em Taboão da 

Serra, onde FONSECA teve pelo menos dois contratos assinados, um para prestação de 

serviços médicos na Unidade de Saúde Mista (Pronto-Socorro e Maternidade) e outro 

para o SAMU. 

Merece destaque o fato de que, por lá, quem assinou o 

contrato para os serviços no PS e Maternidade foi RENATO (fls. 2470/2473), quem 

nunca figurou no contrato social de FONSECA.  

A Promotoria de Justiça do Patrimônio Público local investiga o 

caso por meio do Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 60/07 (fls. 

2456/2500). 

Por ocasião da busca e apreensão realizada, por ordem deste 

Juízo, foram encontradas na que seria sede da MRF três cotações originais 

endereçadas ao Secretário de Saúde de Taboão, José Alberto Tarifa, subscritas por 

Instituto Educacional Carvalho (fls. 921 – autos da busca), Instituto Illuminatus (fls. 922 

– autos da busca) e Associação Phoenix – Auto estima (APA) (fls. 923 – autos da busca). 

Como era de se esperar, após o encontro destes documentos, as investigações 

chegaram ao contrato de gestão recentemente assinado entre a Prefeitura de Taboão 

da Serra e Instituto Ambiental e Cultural Terra Azul – IACTA, cujo presidente é 

MAURÍCIO (fls. 1074 – autos de busca e fls. 2526), sendo Secretária Executiva RENATA 

(fls. 1076 – autos de busca). 

5.4. Campos do Jordão 

A situação encontrada em Taboão da Serra praticamente 

repetiu-se em Campos do Jordão. Naquela cidade, MAURÍCIO tinha contrato por meio 

de FONSECA e, agora, por meio de IACTA (fls. 2710/2715). 
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6. Das irregularidades na execução do contrato 

Muito embora os contratos assinados a partir do ano de 2006 

preverem a obrigação de a empresa contratada fornecer, no período diurno, além de 

dois clínicos gerais um pediatra, nem a CEMED nem a MRF cumpriram suas obrigações.  

Apenas não se pode afirmar que NUNCA FORAM FORNECIDOS 

MÉDICOS PEDIATRAS DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO CONSELHO REGIONAL DE 

MEDICINA EM RIO GRANDE DA SERRA, porque, uma única vez, em um único plantão, o 

médico Ary Eizi Uehara clinicou na UBS Central. 

A irregularidade apenas veio definitivamente à tona após visita 

de inspeção pelo Ministério Público à UBS Central, realizada em 20/07/2010, em 

conjunto com representante do setor de fiscalização do Conselho Regional de 

Medicina do Estado de São Paulo. Na ocasião, foi observado que não existia médico 

pediatra de plantão (fls. 1411). 

Inocentemente, acreditando que se tratava de fato isolado ou 

esporádico na execução do contrato, expediu-se recomendação para que, no prazo de 

30 dias, tal não mais ocorresse (fls. 2425/2426 e 2437/2438). 

No entanto, a partir de então, em detida análise de todos os 

profissionais que trabalharam no Pronto-Socorro Municipal, chegou-se à conclusão de 

que aquele cenário encontrado no último 20 de julho era, em verdade, a realidade 

daquela unidade de saúde. 

Segue abaixo quadro indicativo com a localização no processo 

das folhas de ponto dos médicos durante a prestação de serviços por CEMED. A fls. 

2729 e seguintes estão as pesquisas no sítio na internet do Conselho Regional de 

Medicina do Estado de São Paulo, que indicam a inexistência da especialização dos 

referidos médicos, com ressalva para o médico Ary, que, no entanto, trabalhou por 

apenas um plantão de 12 horas. 
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Mês e ano de referência Fls. 

Março/2006 224/227 

Abril/2006 230/234 

Maio/2006 240/244 

Junho/2006 249/253 

Julho/2006 261/266 

Agosto/2006 270/274 

Setembro/2006 277/282 

Outubro/2006 285/290 

Novembro/2006 295/299 

Dezembro/2006 303/307 

Janeiro/2007 316/320 

Fevereiro/2007 ausente 

Março/2007 357/361 

Abril/2007 365/370 

Maio/2007 378/382 

Junho/2007 388/392 

Julho/2007 398/406 

Agosto/2007 ausente 

Setembro/2007 434/438 

Outubro/2007 443/447 

Mês e ano de referência Fls. 

Novembro/2007 453/458 

Dezembro/2007 464/469 

Janeiro/2008 471/475 

Fevereiro e Março/2008 Ausente 

Abril/2008 525/529 

Maio/2008 Ausente 

Junho/2008 538/543 

Julho/2008 546/550 

Agosto/2008 557/561 

Setembro/2008 567/571 

Outubro/2008 577/581 

Novembro/2008 589/593 

Dezembro/2008 603/607 

Janeiro e fevereiro/2009 Ausente 

Março/2009 633/638 

Abril/2009 648/652 

Maio/2009 657/661 

Junho/2009 676/680 

Julho/2009 701/705 

Agosto/2009 724/729 

Setembro/2009 737 

No que se refere ao contrato com MRF, a realidade era a 

mesma. Destaque-se que, na sede da Secretaria de Saúde, foi apreendida uma pasta 

com referência “MRF Médicos Associados – CRM”, com os dados pessoais dos médicos 

que esta empresa disponibiliza para a prestação dos serviços no pronto-socorro 

municipal. A totalidade dos médicos indicados na pasta, no entanto, é de médicos sem 

especialidade (fls. 454/673 dos autos de busca). Esta lista coincide com os nomes de 

médicos que já prestaram serviços nesta cidade, fornecida pela própria MRF durante 

as investigações no bojo do inquérito civil (fls. 2436). 

A título de ilustração da realidade da experiência e qualidade 

dos médicos entregues por MRF e aceitos pelo Município, merece destaque a 

informação de que da lista de 71 médicos (vide análise da pasta a fls. 2673/2679):  

� Apenas 18 são formados há mais de 5 anos; 

� Existem 4 médicos formados por faculdades na Bolívia12; 

� Existem 4 médicos13 que foram denunciados por homicídio culposo da menina Sheyla Santos 

                                                           
12

 Segundo informações prestadas pelo então Secretário de Finanças e presidente da Comissão 
Licitações, Wagner Ferrari, “havia uma preocupação de que aqueles médicos bolivianos voltassem ao 
serviço público por meio de alguma cooperativa, ou, ainda, que outras empresas aventureiras viessem a 
ganhar o contrato” (fls. 2185/2186). Pelo que se depreende, a informação não é verdadeira, até porque 
a Prefeitura não se opôs à prestação dos serviços médicos por estes formados no exterior. 
13

 Sofia Velitsiotis Pereira, Marcos Takeshi Yamada, Leandro Berutto Ahouaghi e Walter Schettini Junior 
estão sendo processados como incursos no art. 121, §§ 3º e 4º, c.c. art. 29, caput, ambos do Código 
Penal, e continuam atuando no Pronto-Socorro Municipal. 
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Guimarães (autos nº 07.600649-0) (fls. 2661/2666).  

 

Alguns médicos atenderam na rede municipal como se fossem 

especialistas pediatras, no entanto, isto não consta nos registros do CREMESP. Ocorre 

que, nos termos do art. 4º da Resolução CFM – Conselho Federal de Medicina nº 

1634/2002, “o médicos só pode declarar vinculação com especialidade ou área de 

atuação quando for possuidor do título ou certificado a ele correspondente, 

devidamente registrado no Conselho regional de Medicina” (fls. 2525). 

Isto já ensejaria as penalidades previstas nos contratos, como 

se verá no Capítulo IV, item 3 

A falta de preocupação com a qualidade dos serviços médicos é 

evidente.  

Por ocasião do primeiro contrato firmado pela CEMED, a única 

informação de que dispunha a Municipalidade a respeito dos médicos que 

trabalhavam no local era o nome, na maioria das vezes incompleto, que constava das 

escalas de plantão (fls. 2170/2172 e 2176/2178) 

Em vistoria levada a efeito pelo Conselho Regional de Medicina 

do Estado de São Paulo, em 07/06/06, foi possível constatar que a Secretaria de Saúde 

não tinha acesso às documentações dos médicos, cuja contratação era de livre 

iniciativa de CEMED (fls. 2683/2687). 

Nesta mesma oportunidade, aquele Conselho observou que os 

médicos que constavam na escala do mês de maio de 2006 tinha média de inscrição no 

CREMESP de 1,4 anos, sendo que 50% dos plantonistas tinham menos tempo do que 

isto. Um dos médicos que constava na escala mencionada havia logrado sua inscrição 

há apenas 92 dias. As pesquisas ainda revelaram que Fabio Canella, que constava na 

escala, não tinha inscrição no CREMESP (fls. 2683/2687). 

Vale destacar o item nº 5 da conclusão da referida visita de 

inspeção: 
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III – DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

1. Dos sujeitos à Lei nº 8429/92 

A Lei de Improbidade aplica-se àqueles que são agentes 

públicos e faltaram com seus deveres e atentaram contra a probidade administrativa. 

Mas não é só. Aplica-se também aos que, ainda que não sejam agentes públicos, 

induzam e concorram para a prática do ato de improbidade ou, ainda, dele se 

beneficie. É o quanto determinam os arts. 1º e 3º da Lei nº 8.429/92. 

Portanto, estão no pólo passivo não apenas os então agentes 

públicos (ADLER, MARIA JOSÉ e CARLOS DUARTE) com também aqueles que, do lado 

de fora da Administração Pública, nela interferiram, contribuindo com os atos de 

improbidade e/ou deles tiraram proveito (CEMED, MRF, FONSECA, MAURÍCIO, 

RENATO e RENATA). 

2. Da sujeição dos sócios das empresas à Lei de Improbidade 

No presente caso, como se viu, a vontade dos agentes públicos 

ora requeridos foi o tempo todo de beneficiar MAURÍCIO pessoalmente, pouco 

importando qual seria a empresa seria ele utilizada para contratar com o Poder Público 

Municipal. Logo de início, a ele juntou-se RENATO, que utilizou a empresa da qual era 

sócio para beneficiar-se ilicitamente com contrato irregular com o Poder Público 

Municipal e, ainda, emprestou-a a, com o mesmo fim, a MAURÍCIO. 
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Na seqüência, ainda com igual objetivo espúrio de obter lucro 

ilegal a custas da população que recolhe seus impostos, MAURÍCIO uniu-se a RENATA 

para desta vez contratar com a Administração Pública Municipal riograndense por 

meio da recém constituída (no ano de 2008) MRF. 

As pessoas jurídicas, por princípio, não podem ser criadas para 

a prática de fins ilícitos. É o quanto se extrai do art. 115, caput, da Lei de Registros 

Públicos, que impede o registro quando existem indicativos neste sentido: 

“Art. 115. Não poderão ser registrados os atos constitutivos de pessoas jurídicas, 

quando o seu objeto ou circunstâncias relevantes indiquem destino ou atividades 

ilícitos ou contrários, nocivos ou perigosos ao bem público, à segurança do Estado e 

da coletividade, à ordem pública ou social, à moral e aos bons costumes.” 

Aliás, verificando-se que a pessoa jurídica destina-se 

constantemente à prática de ilícitos, deve haver sua dissolução, nos termos do art. 670 

do Código de Processo Civil de 1939 – em vigor por força do art. 1.218, VII, do Código 

de Processo Civil atual: 

“Art. 670. A sociedade civil com personalidade jurídica, que promover atividade ilícita 

ou imoral, será dissolvida por ação direta, mediante denúncia de qualquer do povo, 

ou do órgão do Ministério Público.” 

Mas isto somente pode ser feito em ação autônoma a ser 

movida conforme o convencimento do Promotor de Justiça de Patrimônio Público com 

atribuição na cidade sede da empresa. 

No presente caso, o que se pretende é a condenação pessoal 

dos sócios pelos atos de improbidade e a extensão a eles dos efeitos da condenação de 

reparar o dano causado por tais atos praticados por meio do manto penetrável das 

pessoas jurídicas que representavam, aplicando-se a teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil: 

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de 

finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da 

parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos 

de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens 

particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”  
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3. Dos atos de improbidade 

3.1. Do enquadramento jurídico 

Os atos de improbidade aqui narrados enquadram-se 

perfeitamente nos arts. 10, caput, VII, XII e XIV, e 11, I, da Lei de Improbidade: 

 “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, e notadamente: 

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente; 

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente; 

XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de 

serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades 

previstas na lei;” 

 

“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;” 

 

3.2. Responsabilidade individual dos requeridos 

Cada requerido deve ser responsabilizado na medida dos atos 

que praticou, cabendo destacar e individualizar as suas condutas. Isto já foi feito no 

capítulo “I – Dos Fatos e das Irregularidades”, mas é importante repetir estas 

responsabilidades, agora de maneira sucinta, visando melhor entendê-las. 

� CEMED CENTRO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA: responsável por todos os contratos 

irregulares firmados por si com a Administração Pública Municipal, de janeiro de 2005 à 

agosto de 2009 – atos de improbidade praticados e restituição do quanto retirou do 

erário; 

� MRF MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.: responsável por todos os contratos irregulares 

firmados por si com a Administração Pública Municipal, de setembro de 2009 à 

setembro de 2010 – atos de improbidade praticados e restituição do quanto retirou do 

erário; 
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� FONSECA & AMORIM MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.: a) tendo sido a única empresa a 

que se fez cotação de preços para início da tomada de preços em 2006, oferecendo 

preço maior do que CEMED ofereceria e dando ares de legalidade ao ato administrativo, 

torna-se responsável, portanto, por este auxílio prestado à contratação de CEMED, que 

perdurou de julho de 2006 à março de 2007; b) previamente combinada, em sede de 

contratação emergencial, após a rescisão contratual entre Município e CEMED, 

forneceu cotação de preços maior do que aquele que seria apresentado por MRF, 

propiciando sua contratação com aparência legal, torna-se responsável, portanto, por 

este auxílio prestado à contratação de MRF, que teve duração de setembro de 2009 à 

março de 2010 – apenas atos de improbidade praticados, sem dever de restituir, 

porquanto não recebeu valores, nem os retirou do erário; 

� MAURÍCIO GONÇALVES FONSECA, conhecido como Dr. Maurício: Responsável pelas 

contratações entre janeiro de 2005 e março de 2010, indicando a CEMED e, depois, na 

qualidade de sócio dela, e, finalmente, na qualidade de sócio de MRF (figurando no 

contrato ou por meio de procuração) – atos de improbidade praticados e restituição do 

quanto retirou do erário; 

� RENATO GARBOCCI BRUNO: Responsável pelas contratações entre janeiro de 2005 e 

março de 2010, assinando pela CEMED contratos com o Poder Público local e, depois, 

na qualidade de sócio oculto de MRF – atos de improbidade praticados e restituição do 

quanto retirou do erário; 

� RENATA LIN: Responsável pela gerência dos contratos assinados pela CEMED com o 

Município riograndense e, depois, na qualidade de sócio de MRF – atos de improbidade 

praticados e restituição do quanto retirou do erário; 

� ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA, conhecido como “Kiko”: Responsável por todas as 

contratações entre janeiro de 2005 e março de 2010, assinando os termos de ajustes na 

qualidade de Prefeito, em nome do Município – atos de improbidade praticados e 

restituição do quanto permitiu sair do erário; 

� MARIA JOSÉ PEREIRA ZAGO, conhecida como “Zezé”: Na qualidade de Secretária de 

Saúde, entre janeiro de 2005 e dezembro de 2006, foi a responsável pela indicação de 

MAURÍCIO e, portanto, as conseqüentes contratações da CEMED – atos de improbidade 

praticados e restituição do quanto permitiu sair do erário;  

� CARLOS JOSÉ DUARTE: Na qualidade de Secretário de Saúde entre janeiro de 2007 e 

novembro de 2009: a) foi o responsável por atestar falsamente que os serviços de 

CEMED e MRF estavam sendo corretamente prestados, já que em todo o período de 

contrato (março de 2006 à março de 2010) não existiam médicos pediatras 

regularmente inscritos no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo; b) 

com a saída de CEMED, compactuou com a continuidade dos serviços pelos mesmos 

sócios com preço muito superior – atos de improbidade praticados e restituição do 

quanto permitiu sair do erário. 
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IV – DAS SANÇÕES A SEREM APLICADAS 

1. Das sanções do art. 12 da Lei de Improbidade 

As sanções a serem aplicadas são aquelas previstas no art. 12 

da Lei de Improbidade: 

“Art. 12.  Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na 

legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes 

cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a 

gravidade do fato:  

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores 

acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da 

função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de 

multa civil de até duas vezes o valor do dano 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 cinco anos; 

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. 

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a 

extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.” 

 

2. Do ressarcimento do dano ao erário 

2.1. Do dever de ressarcir 

Os fundamentos jurídicos do pedido de ressarcir estão 

especialmente nos arts. 5º e 6º da Lei de Improbidade: 

“Art. 5° Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa 
ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do 
dano.” 

“Art. 6° No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro 

beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio.” 
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As condutas descritas nesta petição foram altamente lesivas ao 

erário. O contrato não era possível nem necessário e, muito antes de visar o melhor 

atendimento da população, visou beneficiar pessoas certas. 

Se o atendimento público na área da saúde não estava sendo 

adequadamente prestado, a Municipalidade poderia perfeitamente ter aberto 

concurso público para a admissão de pessoal devidamente capacitado.  

A Administração Pública riograndense, assim como outras, 

costuma escorar-se em discurso que inclui a alegação de não interesse de profissionais 

pelos concursos municipais, pelos baixos salários. No entanto, isto poderia ser 

simplesmente resolvido com revisão dos valores dos vencimentos. 

Veja que curioso. Quando ADLER assumiu a Prefeitura, como 

dito logo no início, o serviço médico no pronto-socorro local, localizado na área central 

da cidade, era feito por médicos contratados diretamente pelo Município. De outro 

lado, nas unidades básicas de saúde espalhadas pelos bairros, o serviço médico era de 

responsabilidade do Instituto Acqua, que atendia no sistema do programa de saúde da 

família. Logo nas primeiras semanas de mandato, o então Prefeito verdadeiramente 

inverteu este quadro. Terceirizou o serviço médico do pronto-socorro e rescindiu o 

convênio firmado com o Instituto Acqua e contratou diretamente médicos para o 

atendimento nas unidades básicas de saúde. 

Isto mostra que o Município tem condições de manter serviço 

médico em bom funcionamento, já que o faz nos bairros. Ou, no afã de defender-se, o 

senhor Prefeito dirá que o serviço não é eficiente? Ora, se pode manter médicos nas 

UBSs dos bairros também o pode fazer na UBS central. 

É evidente que a tarefa de governar não é simples. Trata-se de 

munus público árduo e que foi confiado a ADLER, que se propôs a tanto. 

Reconhecida a nulidade dos contratos e mais do que 

demonstrada a má-fé dos requeridos, a restituição do valor integral desembolsado 

pela Administração Pública (valor principal mais a taxa de administração), acrescido de 
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correção monetária e juros legais, é medida de rigor.  

Veja, a respeito do tema, o seguinte julgado do Egrégio Tribunal 

de Justiça: 

Apelação Com Revisão 9020675000  
Relator(a): Coimbra Schmidt  

 
Comarca: Rio Claro  

 
Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Público  

 
Data do julgamento: 05/10/2009  

 
Data de registro: 26/10/2009  

 
Ementa: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA I.) Os agentes políticos 
sujeitam-se às sanções civis por improbidade administrativa, que não se confundem com as de 
ordem administrativa, política ou criminal porventura incidentes sobre o mesmo fato. 2.) 
Sujeita-se a OSCIP aos mesmos princípios impostos à atuação da Administração quando ajusta 
parceria com o Poder Público. Em conseqüência, é obrigada a repor o que foi despendido em 
seu favor a propósito de parceria ajustada de forma ilegal, sem respeito a formalidades 
estabelecidas nas leis 8.666/93 e 9.790/99. Nulo o negócio, não incide o art. 79, § 2", da Lei 
8.666/93, uma vez positivado dolo. 

Vale reforçar que a tese, que costuma ser levantada pelas 

Defesas, de que a devolução aos cofres públicos do dinheiro gasto constituiria 

enriquecimento sem causa do Município de Rio Grande da Serra não convence. 

De nada adiantaria declarar a nulidade do contrato se, sob este 

falacioso argumento não se pudesse determinar a recomposição dos valores perdidos.  

Ademais, nos dizeres de Sérgio Ferraz e de Lúcia Valle 

Figueiredo:  

“Quem gastar em desacordo com a lei, há de fazê-lo  por sua conta, risco e perigos. 

Pois, impugnada a despesa, A QUANTIA GASTA IRREGULARMENTE  TERÁ QUE 

RETORNAR AO ERÁRIO PÚBLICO. Não caberá a inovação, assaz deveras realizada, de 

enriquecimento da Administração. Ter-se-ia, consoante essa linha de argumentação, 

beneficiado com a obra, serviço e fornecimento e, ainda mais, com o recolhimento do 

responsável ou responsáveis pela despesa considerada ilegal. 

A presunção da lesividade desses atos ilegais é fácil de intuir. Se o ordenamento 

jurídico obriga o procedimento licitatório, para o cumprimento da isonomia e da 

moralidade da administração, o esquivar-se a esse procedimento constitui inequívoca 

lesão à coletividade. Será esta ressarcida pela devolução do dispêndio à revelia do 

procedimento legal. Aquele que praticou os atos terá agido por sua conta, riscos e 

perigos. Ainda que pronta a obra, entregue o fornecimento ou PRESTADO O 

SERVIÇO, se impossível de convalidação o ato praticado, impõe-se devolução. Não 
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estaremos, consoante se nos afigura, diante do chamado enriquecimento sem causa. 

Isso porque o prestador de serviço, o fornecedor ou executor da obra serão 

indenizados, na medida em que tiveram agido de boa-fé. Entretanto, a autoridade 

superior que determinou a execução sem as cautela legais, provada sua culpa (erro 

inescusável ou desconhecimento da lei) deverá, caso se negue a pagar 

espontaneamente, em ação regressiva indenizar o erário por sua conduta ilícita”14 

O Eminente Ministro Milton Pereira, do Superior Tribunal de 

Justiça, assim abordou o tema:  

 “A escusar-se a responsabilidade do administrador público, pela salvaguarda de 

que o empregado, em contraprestação, prestou serviços, será construir um estranho 

indene de impunidade em favor do agente político que praticou o ato 

manifestamente contra a lei – nexo causal das obrigações da relação de trabalho 

nascida de ato ilegal – criando-se inusitada convalidação dos efeitos de ato nulo; 

será estimular o ímprobo a agir porque, a final, aquela contraprestação o 

resguardará contra ação de responsabilidade civil”.15 

 Há ainda que se considerar a questão do dano moral sofrido, 

resultado principalmente da má prestação do serviço público essencial de saúde pelas 

empresas CEMED e MRF, que não entregaram médico pediatra no período diurno com 

previa o contrato. Os munícipes de Rio Grande da Serra ficaram durante todo o 

período da vigência dos ajustes diante de uma incompleta assistência à saúde básica, 

não havendo como se recompor este prejuízo causado. O mal impingido à população 

local é irreparável. A necessidade da atenção à saúde era instantânea e não há como 

retroagir no tempo para sanar a sonegação da tal direito, devendo o Poder Judiciário 

levar isto em consideração no momento da fixação das reprimendas pelos atos de 

improbidade praticados. 

Não se pode olvidar que o Alcaide, para cumprir os encargos de 

seu mandato popular, deve se submeter à lei. 

O administrador probo, velando por tais interesses, alcança, 

por conseguinte, o respeito dos cidadãos, que passam não só a referendar os seus 

atos, como também a apoiá-los. 

                                                           
14

 “Dispensa e Inexigibilidade de Licitação”, Malheiros Editores, 1994, p. 93, 107 e 108. 
15

 Resp. nº 34.272-0- RJ, julgado em 12.05.93 – STJ. 
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Em contrapartida, inúmeros são os efeitos nefastos dos atos de 

improbidade praticados por administradores inescrupulosos, dentre eles o desrespeito 

dos cidadãos para com a lei, a má formação de novos líderes políticos, que acabam 

assumindo os cargos preenchidos pelo sufrágio eleitoral, com a intenção prévia de 

locupletação ilícita em detrimento do erário. 

Em poucas palavras, não se trata de “serviço prestado, serviço 

pago”. O caso é “serviço que não deveria ter sido prestado (e não o foi completamente 

a contento), não deveria ter sido pago”. 

No recém realizado I Congresso do Patrimônio Público e Social 

do Ministério Público do Estado de São Paulo, o Excelentíssimo Promotor de Justiça 

Alexandre Mauro Alves Coelho apresentou a tese “A nulidade das licitações 

fraudulentas e a recuperação do erário”16, cujo trecho seguinte merece ser transcrito: 

“Sobre a questão da nulidade decorrente da ausência irregular de licitação – cujo 
raciocínio também vale para as hipóteses de nulidades nos procedimentos licitatórios 
– Lúcia Valle Figueiredo e Sérgio Ferraz sustentam que a violação da legislação 
implica em presunção de lesividade dos atos praticados, a qual apenas não gera a 
obrigação de indenizar diante da comprovada boa-fé dos envolvidos: 

“A presunção de lesividade desses atos ilegais é fácil intuir. Se o ordenamento jurídico 

obriga o procedimento licitatório, para o cumprimento da isonomia e da moralidade 

da Administração, o esquivar-se a esse procedimento constitui inequívoca lesão à 

coletividade. Será esta ressarcida pela devolução do dispêndio à revelia do 

procedimento legal. Aquele que praticou os atos terá agido por sua conta, risco e 

perigos. Ainda que pronta a obra, entregue o fornecimento ou prestado o serviço, 

se impassível de convalidação o ato praticado, impõe-se a devolução. Não 

estaremos diante do chamado enriquecimento sem causa. Isso porque o prestador 

do serviço, o fornecedor ou executor da obra serão indenizados, na medida em que 

tiverem agido de boa-fé. Entretanto a autoridade superior que determinou a 

execução sem as cautelas legais, provada sua culpa (o erro inescusável ou o 

desconhecimento da lei) deverá, caso se negue a pagar espontaneamente, em ação 

regressiva indenizar o erário por sua conduta ilícita. O patrimônio enriquecido, o da 

comunidade e nunca o da Administração (pois esta é a própria comunidade) não terá 

sido com ausência de título jurídico. Mas sim, em decorrência de uma lesão aos 

valores fundamentai, com da moralidade administrativa. Compete à parte, e não à 

                                                           
16

 fonte: http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/Congresso%20PatPublico/Teses 
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Administração, a prova de que o dano, decorrente da presunção da lesividade, é 

menor do que a reposição integral”.17 

Tal posicionamento também é adotado pelo douto Prof. Hugo Nigro Mazzilli18. 

Contudo, conforme destacado, em muitos casos a jurisprudência tem nivelado todos 

os casos de nulidade por ausência e/ou fraude em licitações para eximir os 

contratados (muitas vezes membros de verdadeiras quadrilhas especializadas em 

desviar valores do erário) da obrigação restituir os valores recebidos, mesmo após a 

decretação da nulidade dos contratos e até mesmo do reconhecimento da prática de 

ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, inciso VIII, da Lei n° 

8.429/92. 

Tais entendimentos, data venia, ignoram a correta interpretação das normas 

referentes às nulidades previstas na Lei n° 8.666/93: 

“Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente 

poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

§ 1o. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera 

obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no art. 59 desta Lei. 

§ 2o. A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvado o 

disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei. 

§ 3o. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório 

e a ampla defesa. 

§ 4o. O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos do procedimento de 

dispensa e inexigibilidade de licitação.” 

“Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente 

impedindo os efeitos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir 

os já produzidos. 

Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o 

contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por 

prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, 

promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.” 

Dessa forma temos que as nulidades nos procedimentos licitatórios e/ou de dispensa 

de licitação por vícios de legalidade: 1) operam retroativamente; 2) contaminam os 

contratos ou ajustes deles decorrentes; 3) não geram direito a indenização ou a 

                                                           
17

 “Dispensa e Inexigibilidade de Licitação”, 3
a
 ed, Malheiros, p. 93. 

18
 “A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo”, São Paulo, Saraiva, 18

a
 ed, p. 191/195.  
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restituição em favor do contratado, salvos nas hipóteses em que este logre 

comprovar sua boa-fé; 3) atribuem o ônus prova da boa-fé cabe ao contratado. 

Especificamente nos casos em que há reconhecimento da prática de ato de 

improbidade administrativa cabe destacar que, caso o contratado venha a ser 

responsabilizado como beneficiário da fraude – na forma do artigo 3o da Lei n° 

8.429/92 –, sua posição será completamente incompatível com a alegação de boa-fé. 

De fato, considerando que a Lei de Improbidade Administrativa não consagrou a 

responsabilidade objetiva19, a condenação do contratado como beneficiário ou 

partícipe da fraude implica na sua necessária condenação na devolução dos valores 

recebidos dos cofres públicos, pois decorrerá de dolo ou culpa. 

Tal “decorrência lógica” é mais evidente nos casos em que tanto o comportamento do 

agente público responsável pelo procedimento e quanto o do contratado são dolosos, 

pois suas condutas também encontram tipicidade penal na Lei n° 8.666/93: 

“Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar 

de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade: 

Pena – detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente 

concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou da 

inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o poder público.” 

“Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, 

para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. 

Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.” 

Em tais hipóteses – a imensa maioria dos casos, diga-se de passagem – a ação de 

improbidade é uma verdadeira ação civil ex delicto e os valores recebidos pela 

empresa contratada constituem o produto do crime que deve ser restituído ao 

Patrimônio Público vítima, nos exatos termos do artigo 91, inciso II, alínea “b”, do 

Código Penal. 

Logo, em tais hipóteses o Poder Judiciário jamais poderá negar a devolução dos 

valores pagos aos cofres públicos, sob pena de admitir que o criminoso pode 

licitamente permanecer com o proveito do crime em seu poder. 

Apenas na cerebrina hipótese em que a empresa condenada por improbidade tenha 

concorrido culposamente para a contratação ilegal da qual se beneficiou terá direito, 

eventualmente, à integralidade dos valores recebidos, pois “não é possível afastar a 

                                                           
19

 Cf. “Improbidade Administrativa”, Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, Rio de Janeiro, Lumen 
Juris Editora, 3

a
 ed, p. 238.  
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responsabilidade administrativa senão quando o particular desenvolve atividade de 

colaboração efetiva para a consumação a ilicitude”.20 

Em tais casos – repita-se, raríssimos – a análise das circunstâncias determinará os 

limites da indenização da empresa contratada. 

(...) 

Nas ações de improbidade administrativa que têm por objeto a decretação da 

nulidade de procedimentos licitatórios ou de dispensa ou inexigibilidade de licitação 

por vício de legalidade – artigo 10, inciso VIII, da Lei n° 8.666/93 – o contratado que 

concorreu dolosamente para a consumação da ilegalidade ou dela se aproveitou 

conscientemente deve ser condenado obrigatoriamente à devolução de todos os 

valores recebidos como decorrência lógica da nulidade do contrato.” 

2.2. Do quanto a ressarcir 

O valor exato que se busca restituir será devidamente apurado 

ao longo da demanda e, na impossibilidade, durante liquidação da sentença. Este 

montante corresponde à totalidade dos valores repassados pelo Município às 

empresas, acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir da data do 

desembolso, nos termos dos arts. 398 e 406 ambos do Código Civil. 

Entretanto, desde já é possível apresentar um valor 

aproximado.  

Considerados os valores dos contratos do Município com 

CEMED, o total recebido por ela, com os acréscimos da correção monetária, segundo 

tabela do Egrégio Tribunal de Justiça, e dos juros de mora – acumulado da taxa Selic –, 

o resultado aproximado que se obtém é R$ 9.494.159,19. Já no que se refere aos 

contratos de MRF, o valor que saiu dos cofres públicos com aqueles acessórios legais é 

de cerca de R$ 1.950.658,90. A soma disto aponta a cifra de R$ 11.444.818,10 (fls. 

2681/2682). 

3. Inexecução parcial dos contratos 

Na remota hipótese de não ser acatado o pedido do item 

                                                           
20

 “Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos”, Marçal Justen Filho, São Paulo, 
Dialética, 12

a
ed, p.891. 
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anterior – ressarcimento do dano ao erário com restituição integral dos valores pagos 

às empresas, o que se considera apenas por força da argumentação, o Judiciário deve, 

então enfrentar a questão da inexecução parcial dos contratos. 

Como explicitado no capitulo “I – Dos fatos e das 

Irregularidades”, no item “5. Das irregularidades na execução do contrato”, nunca 

foram apresentados para plantão médicos pediatras regularmente inscritos no 

Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, o que enseja a aplicação das 

sanções previstas no próprio termo de ajuste: 

� Contrato nº 10/06 e seus termos posteriores– vigência: de 07 de março de 2006 a 03 de 

setembro de 2009 – CEMED (fls. 216/221, 339/340, 415/417, 506/507, 641/643, 

671/672 e 717): “pelo atraso injustificado na PRESTAÇÃO DO SERVILÇO objeto da 

licitação: a) em até 05 dias, multa de 0,5% sobre o valor da obrigação, por dia de 

atraso, b) superior a 10 dias, multa de 1% sobre o valor da obrigação por dia de atraso, 

c) pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 5%, calculada sobre o valor do 

serviço não executado.” 

� Contrato nº 38/09 – vigência: de 3 de setembro a 02 de março de 2010 – MRF (fls. 

826/832): “7.1.52. Pelo descumprimento total ou parcial das condições estabelecidas no 

edital, a Contratada responderá administrativamente, e civilmente por eventuais danos 

e prejuízos que venha dar causa, bem como ficará sujeita ao pagamento de multa no 

importe de 20% (vinte por cento), o qual será apurado pela contratante na data do 

distrato” 

� Contrato nº 06/10 – vigência: de 1º de março a 31 de agosto de 2010 – MRF (fls. 

384/389): “7.1.52. Pelo descumprimento total ou parcial das condições estabelecidas no 

edital, a Contratada responderá administrativamente, e civilmente por eventuais danos 

e prejuízos que venha dar causa, bem como ficará sujeita ao pagamento de multa no 

importe de 20% (vinte por cento), o qual será apurado pela contratante na data do 

distrato” 

Está acostada aos autos planilha de cálculo aproximado dos 

valores a serem restituídos. Trata-se de mero cálculo aproximado, que poderá ser 

reelaborado durante a ação ou execução, para correção. Nela constam os seguintes 

valores (fls. 2681/2682): 

� Pela inexecução parcial do contrato por CEMED, de março de 2006 a agosto de 

2009, não poderia ela ter recebido 1/5 do valor mensal e, ainda, deveria ter pago 

multa contratual no valor de 5% sobre o serviço não executado. O valor total a 

restituir é de R$ 2.225.985,22; 
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� Pela inexecução parcial do contrato por MRF, de setembro de 2009 a agosto de 

2010, não poderia ela ter recebido 1/5 do valor mensal e, ainda, deveria ter pago 

multa contratual no valor de 20% sobre o serviço não executado. O valor total a 

restituir é de R$ 499.655,96; 

� A soma destes valores equivale a R$ 2.725.641,18. 

 

Vale a pena tecer algumas minúcias sobre a inclusão no 

contrato de um pediatra, além dos clínicos gerais. 

Segundo dispõe a Portaria do ministério da Saúde nº 2048/GM, 

de 05 de novembro de 2002, no Capitulo III, item 2.2, unidade não-hospitalar de 

atendimento às urgências e emergências devem contar, no mínimo, com uma equipe 

médica comporta por médico e enfermeiro nas 24 horas para atendimento contínuo 

de clínica médica e clínica pediátrica. Daí a inclusão, no contrato, de médico pediatra e 

não apenas médicos clínicos gerais (fls. 2697/2703). 

V – PEDIDO LIMINAR DE BLOQUEIO DE BENS 

O princípio do poder geral de cautela do Juiz e, no caso, 

especificamente o art. 12 da Lei de Ação Civil Pública21 permitem a concessão de 

medidas em caráter liminar. 

A indisponibilidade dos bens dos requeridos é a única maneira 

de garantir a futura recomposição dos danos ao erário. 

Esta necessidade vem exposta expressamente na Lei nº 

8.429/92, quando se refere aos atos de improbidade que importam dano ao erário ou 

enriquecimento ilícito: 

“Art. 7°. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou 
ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo 
inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do 
indiciado. 
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá 
sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo 
patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.” 

                                                           
21

 Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a 
agravo. 
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Providências acautelatórias servem como garantia ao Juízo, 

procurando-se evitar que atos ruinosos ao erário fiquem impunes pela ação do tempo 

e pela esperteza dos desonestos.  

Os requisitos para a concessão são os para todas as cautelares: 

fumus boni iuris e periculum in mora. Ambos estão presentes.  

Os atos questionados são afronta clara à letra da lei, havendo 

mais do que a mera fumaça do bom direito.  

De outro lado, o perigo da demora do provimento jurisdicional 

também é evidente. Aquele que agiu contra o dinheiro público e a favor de interesses 

pessoais mercenários certamente não procederá de forma diversa após o início do 

processo, sendo evidente a possibilidade de esconder o próprio patrimônio visando 

evitar sua expropriação para aniquilar com o enriquecimento ilícito obtido e cobrir os 

danos causados. 

No presente caso, o que se pretende é a mera preservação do 

patrimônio daqueles requeridos, visando garantir futura execução, o que não os 

impedirá de usufruírem deles, apesar do controle judicial. Imóveis e veículos, por 

exemplo, podem ser usados e explorados e até mesmo alienados. Neste último caso, 

no entanto, necessitará o interessado de prévia autorização judicial, permanecendo a 

indisponibilidade agora sobre o produto da alienação. 

O limite da indisponibilidade deve ser conforme a 

responsabilidade de cada requerido: 

�  CEMED CENTRO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA: valor total dos contratos firmados 

por si com a Administração Pública Municipal, de janeiro de 2005 a agosto de 2009, 

acrescidos de juros e correção monetária, hoje aproximadamente apurado em: R$ 

9.494.153,86; 

� MRF MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.: valor total dos contratos firmados por si com a 

Administração Pública Municipal, de setembro de 2009 a setembro de 2010, acrescidos 

de juros e correção monetária, hoje aproximadamente apurado em: R$ 1.950.697,21; 
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� MAURÍCIO GONÇALVES FONSECA, conhecido como Dr. Maurício: valor total dos 

contratos firmados em nome de CEMED e MRF com a Administração Pública Municipal, 

de janeiro de 2005 a agosto de 2010, acrescidos de juros e correção monetária, hoje 

aproximadamente apurado em: R$ 11.444.851,07; 

� RENATO GARBOCCI BRUNO: valor total dos contratos firmados em nome de CEMED e 

MRF com a Administração Pública Municipal, de janeiro de 2005 a agosto de 2010, 

acrescidos de juros e correção monetária, hoje aproximadamente apurado em: R$ 

11.444.851,07; 

� RENATA LIN: valor total dos contratos firmados em nome de CEMED e MRF com a 

Administração Pública Municipal, de janeiro de 2005 a agosto de 2010, acrescidos de 

juros e correção monetária, hoje aproximadamente apurado em: R$ 11.444.851,07; 

� ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA, conhecido como “Kiko”: valor total dos contratos 

firmados em nome de CEMED e MRF com a Administração Pública Municipal, de janeiro 

de 2005 a agosto de 2010, acrescidos de juros e correção monetária, hoje 

aproximadamente apurado em: R$ 11.444.851,07; 

� MARIA JOSÉ PEREIRA ZAGO, conhecida como “Zezé”: valor total dos contratos 

firmados por CEMED com a Administração Pública Municipal, de janeiro de 2005 a 

agosto de 2009, acrescidos de juros e correção monetária, hoje aproximadamente 

apurado em: R$ 9.494.153,86; e 

� CARLOS JOSÉ DUARTE: valor correspondente à inexecução parcial do contrato por 

CEMED, entre março de 2006 e agosto de 2009, R$ 2.225.985,22 mais o valor total dos 

contratos firmados por si com a Administração Pública Municipal, de setembro de 2009 

a setembro de 2010, acrescidos de juros e correção monetária, hoje aproximadamente 

apurado em: R$ 1.950.697,21. (total de R$ 4.176.682,43) 

 

VI – DO PEDIDO 

Diante de todo o exposto, requer-se: 

1. Seja a presente autuada, expressamente declarando que não se aplica o disposto no 

art. 17, § 3º, da Lei de Improbidade, c.c. art. 6º, § 3º, da Lei de Ação Popular, uma vez 

que a Prefeitura já compõe o pólo passivo; 

2. Que o autor seja dispensado do pagamento de custas, emolumentos e outros 

encargos, desde logo, à vista do disposto no artigo 18 da Lei nº 7.347/85 (Lei de Ação 

Civil Pública); 
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3. Seja concedida a medida cautelar, inaudita altera parts, consistente em declaração 

da indisponibilidade dos bens de CEMED (até o limite de R$ 9.494.153,86), MRF (até o 

limite de R$ 1.950.697,210), MAURÍCIO (até o limite de R$ 11.444.851,07), RENATO (até o 

limite de R$ 11.444.851,07), RENATA (até o limite de R$ 11.444.851,07), ADLER (até o 

limite de R$ 11.444.851,07), MARIA JOSÉ (até o limite de R$ 9.494.153,86) e CARLOS 

DUARTE (até o limite de R$ 4.176.682,43), procedendo-se ao bloqueio via Sistema 

BACEN, bem como expedindo-se os ofícios de praxe (DETRAN dos Estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais; Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, Rio 

de Janeiro e Minas Gerais, para que solicitem aos Cartórios de registros de Imóveis 

daqueles Estados o bloqueio de imóveis em nome dos requeridos; diretamente aos 

Cartórios de Registro de Imóveis de Ribeirão Pires, São Bernardo do Campo, Santo 

André, Mauá, São Caetano do Sul, Jacareí; etc.). Requeiro forme-se um apenso para 

cada requerido a fim de efetuar o acompanhamento da execução da medida, 

evitando-se tumulto processual; 

4. Sejam notificados os requeridos para, nos termos do art. 17, § 17, da Lei nº 

8.429/92, oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com 

documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias; 

5. Após o decurso do prazo para a defesa, seja recebida a presente inicial, 

determinando-se a citação dos requeridos, com a autorização de que trata o artigo 

172, § 2º, do Código de Processo Civil Brasileiro, para resposta no prazo legal, 

anotando-se no mandado que, não sendo contestada a ação, operar-se-ão os efeitos 

da revelia;  

6. A produção de todas as provas admitidas em direito, notadamente juntada de 

novos documentos, depoimentos pessoais dos requeridos, sob pena de confissão, 

oitiva de testemunhas a serem indicadas no momento oportuno, realização de perícias 

e inspeções judiciais, bem como futura juntada da perícia dos computadores 

apreendidos, que ainda não foi finalizada pelo CAEX; 
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7. Desde já, visando não perecer a prova que se pretende produzir:  

a) Ofício à Prefeitura a fim de que remeta os dados completos de qualificação de 

Viviane, ex-funcionária do setor de compras; 

b) Ofício às empresas requeridas para que apresentem, em 30 (trinta) dias, o 

contrato social de constituição e todas as posteriores alterações; 

8. Ao final: 

a) Sejam declaradas nulos os contratos entre a Municipalidade e CEMED e MRF; 

b) A condenação dos requeridos (exceto o Município) às sanções de improbidade 

previstas no art. 12, por infração aos arts. 10 e 11, todos da Lei 8.429/92; 

c) A condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e eventuais 

honorários de assistente técnico e perito judicial. 

Dá-se à causa o valor de R$ 45.779.272,40 (quarenta e cinco 

milhões, setecentos e setenta e nove reais mil, duzentos e setenta e dois reais e 

quarenta centavos), correspondente ao valor do dano (R$ 11.444.818,10) mais o valor 

da multa a que estarão sujeitos os demandados (até três vezes o valor do dano). 

 

Rio Grande da Serra, 25 de agosto de 2010. 

 

SANDRA REIMBERG 

Promotora de Justiça de Rio Grande da Serra 
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