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Vistos etc. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou ação civil condenatória por ato 

de improbidade administrativa contra JOSÉ AQUILES SUSIN, DOUGLAS FIRMINO 

BORGES, MARCO ANTÔNIO MAHFUS e FLÁVIO LUIZ NERY, devidamente 

qualificados na exordial. Relatou, em síntese, que, ao apurar possível irregularidade 

na contratação de serviços médicos pelo Município de Vacaria, concluiu pela 

existência de elementos indicativos da ocorrência de improbidade administrativa 

praticada pelos demandados em conluio, com o fito de obterem locupletamento 

ilícito em detrimento do Erário Municipal, agindo com dolo direto. Aduziu que, entre 

os meses de janeiro e fevereiro de 2008, os demandados José Aquiles e Douglas 

dispensaram licitação, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e Meio 

Ambiente de Vacaria, fora das hipóteses previstas em lei, tendo os requeridos 

Marco Antônio e Flávio concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiando-

se da dispensa legal para celebrar contrato com o poder público. Informou que a 

empresa dos demandados Marco Antônio e Flávio foi irregularmente contratada 

para implantação e execução de plantão médico 24 horas no Centro Médico 

Municipal desta cidade, na medida em que dispensado o devido processo licitatório. 

Defendeu que houve entre os demandados verdadeiro conluio com o fim de 

dispensar licitação sem que estivesse configurado um dos casos previstos no artigo 

24 da Lei nº 8.666/93. Referiu que todo o procedimento administrativo que culminou 

na contratação irregular da empresa Mahfus e Nery – Serviços Médicos Ltda ficou a 

cargo do então Secretário Municipal de Saúde e Meio Ambiente de Vacaria, 
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Douglas Firmino Borges. Alegou que o demandado José Aquiles, na condição de 

prefeito municipal, foi o responsável por assinar o contrato emergencial nº 

002/1008. Falou que José Aquiles tinha plena consciência da ilegalidade de sua 

conduta, pois, durante os quatro anos de sua administração, por inúmeras vezes, 

dispensou licitação. Salientou que a situação emergencial, para possibilitar a 

contratação sem licitação, deve ser concreta e efetiva, de modo que deveria ter 

restado demonstrado no procedimento de dispensa de licitação a situação concreta 

e efetiva da potencialidade do dano, o que não ocorreu. Relatou que, por se tratar 

de fato antigo e previsível, já que realizado no último ano de governo, a contratação 

em tela teve feições nitidamente político-partidárias e com objetivo eleitoral, o que 

demonstra o dolo dos demandados. Aduziu que tal fato acarretou em claro prejuízo 

mensal para o Erário Municipal, no valor total de R$ 60.000,00, sendo que o total do 

valor pago à empresa contratada é de aproximadamente R$ 119.000,00. Sustentou 

que já havia tratativas entre o poder público e a empresa contratada, na medida em 

que a proposta desta foi realizada antes da apresentação do projeto pelo poder 

público municipal. Fundamentou sua pretensão na Lei nº 8.429/92 e na 

Constituição Federal. Formulou pedido liminar. Ao final, requereu a procedência da 

demanda. Juntou documentos. 

O juízo determinou a notificação do réu para apresentar 

manifestação em quinze dias, sendo postergada a análise da liminar para após a 

apresentação de defesa dos demandados (fl. 756). 

O autor emendou a inicial, às fls. 764/765, para o fim de constar 

também como pedido de sanção a perda da função pública. Na oportunidade, 

informou, ainda, o endereço do requerido Douglas. 

Notificado, o requerido Flávio Luiz Nery apresentou resposta, às 

fls. 775/787. Sustentou que o plantão de pronto atendimento, durante o curto 

espaço de tempo de sua implantação, foram atendidos em média 91 pacientes por 

dia, sendo que os valores que a empresa recebeu do município foram para pagar 

tais atendimentos, sendo que o custo de cada atendimento foi de R$ 15,84. Falou 

que não foi juntada aos autos pelo autor a documentação referente à quebra de 

sigilo telefônico e bancário do demandado, sendo que nada que pudesse indicar 

conduta ilegal por parte do réu foi encontrado. Disse que o contrato firmado entre o 

Município e a empresa Mahfus e Nery Serviços Médicos sequer foi assinado pelo 
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acusado, já que a representação legal da empresa é exercida pelo sócio Marco 

Antônio Mahfus. Informou que a proposta da empresa para implantação do pronto 

atendimento também foi assinada somente pelo seu sócio, Marco Antônio Mahfus. 

Explanou sobre a necessidade e urgência do procedimento da contratação. Pugnou 

fosse oficiado ao Hospital Nossa Senhora de Oliveira e ao Município de Vacaria 

para que fossem encaminhados relatórios dos atendimentos no plantão. Insurgiu-se 

contra o pedido liminar formulado pelo MP. Requereu a rejeição da ação em 

relação ao réu Flávio. Juntou documentos. 

O MP apresentou impugnação à defesa preliminar de Flávio Luiz 

Nery (fls. 978/980). 

O demandado Flávio Luiz Nery apresentou impugnação ao 

aditamento à inicial, defendendo ser descabida a postulação de perda da função 

pública do acusado (fls. 991/992). 

Notificado, o réu Marco Antônio Mahfus apresentou resposta à 

notificação (fls. 993/1003). Sustentou que o plantão de pronto atendimento, durante 

o curto espaço de tempo de sua implantação, foram atendidos em média 91 

pacientes por dia, sendo que os valores que a empresa recebeu do município foram 

para pagar tais atendimentos, sendo que o custo de cada atendimento foi de R$ 

15,84. Falou que não foi juntada aos autos pelo autor a documentação referente à 

quebra de sigilo telefônico e bancário do demandado, sendo que nada que pudesse 

indicar conduta ilegal por parte do réu foi encontrado. Disse que a empresa Mahfus 

e Nery Serviços Médicos apresentaram proposta de custos para implantação de 

serviços de pronto atendimento, não havendo qualquer comprovação de que o 

requerido Marco Mahfus tenha auferido qualquer tipo de vantagem patrimonial 

indevida. Explanou sobre a necessidade e urgência do procedimento da 

contratação. Pugnou fosse oficiado ao Hospital Nossa Senhora de Oliveira e ao 

Município de Vacaria para que fossem encaminhados relatórios dos atendimentos 

no plantão. Insurgiu-se contra o pedido liminar formulado pelo MP. Requereu a 

rejeição da ação em relação ao réu Maro Mahfus. Juntou documentos. 

Notificado, o demandado José Aquiles Susin apresentou 

resposta, às fls. 1008/1014. Defendeu a ausência de provas para amparar a 

pretensão autoral. Disse que, no momento da contratação em questão, foram 

considerados os princípios relativos ao direito à vida e à dignidade humana, sendo 
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que o aumento na demanda desencadeou a necessidade temporária de 

contratação emergencial. Aduziu que, para a aplicação das sanções da Lei de 

Improbidade Administrativa, necessária a comprovação de desonestidade do 

administrador, o que não ocorreu no presente caso. Citou doutrina e colacionou 

jurisprudência. Pugnou pela rejeição da demanda. Juntou documentos. 

Notificado, o requerido Douglas Firmino Borges também 

apresentou defesa, às fls. 1016/1045. Insurgiu-se contra o pedido liminar formulado 

pelo autor. Defendeu ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, 

aduzindo não ser função do secretário fazer a licitação ou contratação. Sustentou 

não ser cabível a aplicação da Lei nº 8.429/92 aos agentes políticos. Colacionou 

jurisprudência. Referiu que os fatos narrados não caracterizaram ato ímprobo, na 

medida em que o requerido não tirou qualquer proveito pecuniário. Por fim, pediu a 

rejeição da exordial e a concessão da AJG. Juntou documentos. 

À fl. 1154,  foi recebida a inicial e indeferido o pedido liminar. Na 

ocasião foi afastada a alegação de ilegitimidade passiva do demandado Douglas. 

Citado, os réus apresentaram contestação (fls. 1168/1177, 

1178/1210, 1231/1241 e 1287/1310), onde basicamente repisaram as alegações 

das manifestações cujos conteúdos foram resumidamente acima explanados, 

juntando documentos. 

O demandado José Aquiles Susin interpôs Agravo de 

Instrumento (fl. 1265), o qual foi desprovido (fl. 1342). 

Réplica, às fls. 1313/1327. 

Instadas as partes a dizerem as provas que pretendiam produzir,  

as partes requereram a produção de prova testemunhal (fls. 1327, 1334, 1337, 

1338 e 1339/1340). 

O Ministério Público requereu fossem requisitadas ao Município 

de Vacaria cópias integrais de todos os processos de dispensa ou inexigibilidade de 

licitação, relativos aos anos de 2007 e 2008, promovidos no âmbito do poder 

executivo (fl. 1341), o que foi indeferido pelo juízo (fl. 1343). 

O autor interpôs Agravo de Instrumento (fls. 1347/1348), ao qual 

foi negado provimento (fls. 1916/1920). 

Realizada audiência de instrução (fls. 1463/1466, 1471/1474, 

1480/1530, 1661/1663, 1809/1819, 1839/1840). 
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Juntado o laudo pericial contábil realizado no feito criminal (fls. 

1854/1865), assim como o laudo complementar (fls. 1988/1991). 

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais (fls. 

2004/2028, 2034/2064, 2065/2085, 2086/2096 e 2097/2108). 

Vieram os autos conclusos. 

 

É O RELATÓRIO. 

PASSO À FUNDAMENTAÇÃO 

 

Primeiramente, importante colacionar a lição de Benedicto de 

Tolosa Filho, na obra Comentários à lei de improbidade administrativa
1
: 

“O legislador incluiu no rol dos atos que tipificam o ato de 
improbidade administrativa, independentemente da 
ocorrência do enriquecimento ilícito a favor do agente 
público ou de terceiro e da lesão aos cofres públicos, a ação 
ou omissão, praticada com quebra dos deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às 
instituições que atentem contra os princípios da 
Adminstração Pública, consagrados pelo caput do art. 37 da 
Constituição Federal. 

O dever do administrador público em cumprir, e fazer 
cumprir os princípios de legalidade, de impessoalidade, de 
moralidade, de publicidade e de eficiência, decorre da 
necessidade da manutenção do Estado Democrático de 
Direito, que tem nesses princípios seus pilares. 

Por outro lado, os fluídos que emanam dessa subserviência 
determinam que o agente público haja no trato da res 
publica dignificando os deveres éticos e morais decorrentes 
da honestidade, da imparcialidade e de lealdade aos 
Poderes constituídos. 

O agir com honestidade, imparcialidade e lealdade às 
instituições, significa o cumprimento das regras básicas da 
moralidade e da ética na condução da atividade pública. 

Portanto, quando o agente descumpre, por exemplo, regra 
positiva sem o “ânimo de agir” contra os princípios inerentes 
à Administração Pública ou sem “má-fé”, estará cometendo 
um ato irregular, passível de correção. 

Neste caso, independentemente do agir em sentido 
contrário à regra estatuída, não se configura o ânimo de 
realizar a ação anti-jurídica, deixando de comportar o ato 
ímprobo. 

Essa distinção se faz necessária na medida em que o 

                                                      
1 Apud Apelação Cível nº70026247007. 
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agente público, não raro desprovido de dotes intelectuais 
mais acentuados e premido pelos múltiplos problemas do 
dia-a-dia, pratica atos que se analisados pela letra fria da 
lei, configuram a improbidade administrativa. 

Há que se conceder, sem exagero, um certo grau de 
flexibilidade, para que o agente público possa transitar para 
atender às peculiaridades administrativas dos problemas 
que lhe são submetidos. 

Assim, o ato de improbidade estará presente, quando na 
ação ou omissão, estiver presente a desonestidade e a falta 
de lealdade.” 

 

Informa a inicial que os demandados José Aquiles Suzin e 

Douglas Firmino Borges, indevidamente, na condição de prefeito municipal e de 

secretário de saúde à época, respectivamente, dispensaram, indevidamente, o 

procedimento licitatório, para o fim de contratar a empresa Mehfus e Nery – 

Serviços Médicos Ltda, cujos sócios são os demais demandados Marco Antônio 

Mahfus e Flávio Luiz Nery, causando danos ao erário, incorrendo os requeridos, 

assim, na prática de ato ímprobo tipificado no art. 9º, da Lei nº 8.429/92. 

No que tange à dispensa de licitação, importante ressaltar, 

inicialmente, que nos autos da Ação Anulatória nº 038/1.08.0001764-6, ajuizada 

pelo Ministério Público em face do Município de Vacaria, visando a declaração de 

nulidade do Contrato Emergencial nº 002/2008, firmado entre o Município e a 

empresa Mehfus e Nery – Serviços Médicos Ltda, e do procedimento administrativo 

que o informou, nº 110.218/08, já foi reconhecida a ilegalidade da dispensa da 

licitação em questão, cuja decisão transitou em julgado, constatando-se que “não 

houve a imprevisão, autorizativa de contratação emergencial, porque as 

dificuldades operacionais da área da saúde são históricas; no procedimento 

administrativo não há justificativa adequada sobre a escolha do fornecedor, nem o 

preço está justificado, nem houve cotejo com propostas de outros fornecedores; e o 

Conselho Municipal da Saúde de Vacaria, que, pela Lei nº 8.142/90 (art. 1º, § 2º), 

deve atuar na formulação de estratégias e no controle da execução de política de 

saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, foi alijado de opinar. 

Ainda, houve outra ofensa ao regramento do predito art. 26, da Lei nº 8.666/93, e 

do art. 61, Parágrafo único, do mesmo diploma, porque não houve a necessária 

publicação, na imprensa oficial, sendo que tal omissão derrui a eficácia do ato”. 

Não obstante o reconhecimento da dispensa indevida de 
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licitação na contratação da empresa Mahfus e Nery – Serviços Médicos Ltda pelo 

Município de Vacaria nos autos da referida ação anulatória, a prova carreada aos 

presentes autos também demonstrou, extreme de dúvidas, que as circunstâncias 

fáticas que circundaram a contratação da referida empresa não autorizavam a 

dispensa da licitação. 

O artigo 24, IV, “d”, da Lei n.º 8.666/93, estipula que é 

dispensável a licitação “nos casos de emergência ou de calamidade pública, 

quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 

prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e 

outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e 

serviços que possam ser concluídas, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 

dias, consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 

calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos”. 

 
O artigo 26, parágrafo único, do mesmo Diploma Legal, por sua 

vez, dispõe: 

“O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento 
previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes 
elementos: 

I– caracterização da situação emergencial ou calamitosa que 
justifique a dispensa, quando for o caso. 

II- razão da escolha do fornecedor ou executante; 
III- justificativa do preço; 
IV-documento de aprovação dos projetos de pesquisas aos quais 

os bens serão alocados”. 

O jurista Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo  

Brasileiro,  28.º Edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2003. págs. 270/271, assim 

conceitua situação de emergência ou calamidade pública 

 
“IV- Emergência ou calamidade pública também admitem a 

dispensa de licitação, mas somente para os bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa, ou para as parcelas 
de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 
cento e oitenta dias. A emergência caracteriza-se pela urgência de 
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízos ou comprometer 
a incolumidade ou a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, exigindo rápidas 
providências da Administração para debelar ou minorar suas 
consequências lesivas à coletividade. Advirta-se que não se admite 
emergência ficta, ou fabricada, como já decidiu o TJSP. 
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Calamidade pública é a situação de perigo e de anormalidade 
social decorrente de fatos da natureza, tais como inundações 
devastadoras, vendavais, destruidores, epidemias letais, secas 
assoladoras e outros eventos físicos flagelantes que afetem 
profundamente a segurança ou a saúde pública, os bens particulares, o 
transporte coletivo, a habitação ou o trabalho em geral. (...)”. 

 

Com efeito, no caso dos autos, não se afigura presente 

qualquer situação de emergência ou calamidade pública que justificasse a 

contratação emergencial da referida empresa, na medida em que, ainda que a 

situação da saúde no Município estivesse complicada à época, este mantinha 

contrato com o Hospital Nossa Senhora de Oliveira, para atendimento de urgência 

e emergência e a relação de atendimentos ambulatoriais fornecidos pelo 

nosocômio, às fls. 246/247, relativas ao período de 01/01/2007 a 31/12/2008, 

apontam que não houve uma alteração significativa de atendimentos entre um ano 

e o outro. 

Da mesma forma, o demonstrativo pormenorizado dos 

atendimentos realizados na urgência e emergência do hospital local indica que não 

houve um aumento repentino e excessivo no ano de 2008. 

A título exemplificativo, observa-se que no mês de janeiro 

de 2007 foram realizados um total 2936 atendimentos e, em 2008, 3296 

atendimentos. No mês de fevereiro de 2007, 2822 atendimentos, e, em 2008, 3001; 

No mês de março de 2007, 3260 atendimentos, e em 2008, 3004 (inferior ao do ano 

anterior). Abril de 2007, 2942 atendimentos, em 2008, 2950. No final do ano de 

2007 totalizou-se 36148 atendimentos e, no final do ano de 2008, 40212. 

A prova testemunhal produzida corrobora as informações 

trazidas pela prova documental. 

A testemunha Édson Luiz Pisolan, ouvido nos autos do 

feito criminal ajuizado em face dos ora demandados (nº 038/2.08.0003786-5) 

relatou (fls. 2119/2120): 

“(...) Defesa: se o senhor como administrador solicitou ou sabe 
alguns encaminhamentos encaminhados ao prefeito municipal para que tomassem medidas 
na Urgência e emergência do Hospital, entre 2007 e 2008? Testemunha: sim, nós 
procuramos o prefeito, na época numa reunião e colocamos a dificuldade da 
prestação do atendimento em urgência e emergência do Hospital, que o perfil de 
atendimento da emergência era essencialmente atenção básica. 70% da característica 
de atendimento da emergência eram pacientes seletivos, que nós chamamos, de 
atenção básica, então nós tínhamos, passamos a receber (...) teríamos que fazer 
alguma coisa, aumentar postos, ou criar algum pronto, alguma coisas específica para 
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diminuir para diminuir a pressão sobre o hospital. Isso acontece até hoje este 
problema e é motivo de pauta de reunião até com o atual prefeito. Então, na época 
nós procuramos ele até para apresentar esta preocupação ai. Defesa: mais ou menos 
em que período vigorou o pronto atendimento, nos posto médico, o hospital ficou 
melhor, teve um, menos atendimento, como que foi? Testemunha: nós notamos pouca 
redução, em torno de 10%, pois não na verdade não houve muita divulgação, 
especifica eu acho né. Que nem você disse, não deu nem tempo e divulgar, a 
comunidade, não tem a rotina, o atendimento prévio municipal, para depois vir para o 
hospital, então continuava uma vazão para o hospital, muito grande, mas teve um 
acerta redução.(...) .” sem grifo no original. 

 
O funcionário público Valter Antônio Bertuol, também 

ouvido nos autos criminais, disse (fls. 2121-v/2122): 
 
“(...) Defesa: quando foi implantado, o plantão 24 horas no 

centro médico, cessou aquela pressão que o hospital fazia, perguntado sobre se ti há 
médico ali, normalizou a situação? Testemunha: sim. Corretamente, porque cada 
pessoa que chegava para ser atendida ela era atendida ali. Nos casos mais 
emergentes já era encaminhado para o hospital, ou senão era atendido na hora, 
medicado e ia embora normal. Defesa: Depois que foi suspenso o plantão 24 horas, 
voltou a pressão de novo de falta de médico e acumulo de gente no hospital? Chegou 
ao teu conhecimento isso de novo? Testemunha: sim eu continuava trabalhando lá. 
Voltou o acumulo, né e o pessoal começou a reclamar, e ainda chegavam a noite lá 
falar com o guarda para ver se não tinha 24 horas lá né. Porque no hospital tem a 
demora certa no atendimento né. A gente não pode julgar, porque não trabalha no 
hospital. Né, porque não atende mais rápido né. Mas continuava a mesma história, 
não tem médico no centro médico, aqui no hospital ta transbordando, tem cinqüenta 
pessoas, tem trinta pessoas, tem quarenta pessoas, voltou a mesma reclamação que 
tinha antes. Defesa: durante esse período em que ocorreram estes fatos, o hospital, após a 
suspensão, manifestou lá para teu conhecimento, para a tua atividade de recepção lá no 
centro médico, que estava congestionado de novo lá, que o numero de atendimentos tinha 
mudado muito depois da suspensão do plantão 24 horas? Testemunha: oficialmente não, 
mas aquela ligação entre recepção e hospital e recepção e centro médico, aquele contato 
que a gente sempre tem, o pessoal sempre dizia, a Catiane, por exemplo que trabalhava na 
época lá, diziam olha aqui ta cheio de gente aqui né. E não tinha médico lá as vezes né, eu 
não me lembro se foi colocado médico a mais lá para atender ou não, não sei te dizer, mas 
a queixa do hospital para nós voltou a ser a mesma, aqui ta transbordando de gente e vocês 
não tem mais médico ai. Não tem mais pediatra, não tem mais clínico. E até um horário não 
tinha mais né. Era até as sete horas, oito horas que tinha médico só. Defesa: depois, disso 
e durante a este período, chegou a teu conhecimento que muita gente ia embora do hospital 
sem ser atendida? Testemunha: isso a gente houve, houve todo o dia. Defesa: hoje ainda? 
Testemunha: hoje ainda vejo isso, trabalho há oito anos no centro médico e o pessoal 
insiste em dizer que bah no hospital a gente mofa lá esperando, fica lá esperando, 
fiquei duas horas e não fui atendido. Eu acho que o pessoal não gosta de escrever no 
papel mas a gente houve todo o dia, como funcionário da recepção que marca as 
consultas o dia inteiro, que é isso ai que o pessoal reclama. (...).” sem grifo no original. 

 

A informante Patrícia Varaschin Chedid, ao ser ouvida 

neste feito, declarou (fls. 1493-v/1495): 

 
“(...) “Pelo Juiz: mas estes problemas já eram problemas, assim 

crônico, que já vinham ocorrendo há vários anos ou foi uma situação de crise, uma situação 
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assim que surgiu da noite pro dia, por assim dizer, pra que fosse necessário o contrato 
emergencial? Testemunha: não. Da noite pro dia não Doutor. Eles não foram porque já 
vinham acontecendo. Só que... foi ...ah!    Desde que entrou a Administração do 
Susin, acredito que a Administração anterior também, vinha fazendo tratativas, 
tentando  todas as formas. Só foi feito o pronto atendimento dentro do Centro Médico 
Municipal, quando foram esgotadas todas as possibilidades e realizada de outra 
forma e havia necessidade. Tanto havia quanto há, que hoje esta vindo a UPA pra 
Vacaria, e tem uma emergência. A saúde continua passando por problemas sérios. Eu 
continuo trabalhando no Município. A dificuldade é grande. Precisa de um pronto 
atendimento. (...)”. sem grifo no original. 

 
A testemunha Reinaldo Tessaro, que participava do 

Conselho Municipal de Saúde no ano de 2008, declarou (fls. 1495-v/1498): 

“(...) “Pelo Juiz: e naquela ocasião, recorda o Senhor se 
chegou a haver alguma consulta do Prefeito, do então Secretário de Saúde, que era o 
Senhor Douglas Firmino Borges, a respeito de fazer um contrato emergencial, pra 
estabelecer esse serviço de plantão médico de 24h, junto ao Centro Médico Municipal? 
Testemunha: não. Isso, na época mesmo a gente... Não passou pelo conselho né. Não 
tenho conhecimento. Pelo Juiz: se tivesse havido alguma consulta, ou o Conselho tivesse 
emitido algum parecer? Testemunha: não. Não passou pelo Conselho. Pelo Juiz: lhe 
pergunto ao Senhor, como participante ali do Conselho Municipal de Saúde, como é 
que estava a situação naquela época da saúde aqui em vacaria como ao pronto 
atendimento e os serviços de urgência-emergência. Se naquela ocasião, janeiro de 
2008, por ali, houve uma séria crise na saúde, ou coisa nesse sentido? Testemunha: 
essa demanda de... de um atendimento 24h, sempre existiu, porque hoje nós temos 
no hospital, é uma urgência-emergência. E este serviço sempre foi uma reivindicação, 
ele pediu pra população... Pelo Juiz: sim... Testemunha: o tamanho da população, o 
pessoal que chega fora de hora, que não tem os postos abertos, esse atendimento 
24h, esse é uma... Pelo Juiz: isso já vem de tempo? Quanto tempo já vinha isso? 
Testemunha: até tem... A gente esta esperando agora este pronto atendimento que vai 
ser construído agora, que é uma demanda que necessita no Município que a gente, 
que eu entendo né, eu no caso não posso falar pelo Conselho, eu como pessoa física. 
Não posso falar pelo Conselho, mas eu também no Conselho entendo que é 
necessário. Pelo Juiz: mas naquele período ali de janeiro de 2008, por aí,.. Se houve 
uma série crise na saúde? Testemunha: é isso sempre teve, este... Como esta hoje 
também, uma necessidade assim, porque nós só temos aquela porta de urgência-
emergência ali no hospital. Pelo Juiz: saberia nos dizer se o hospital, naquela época, 
janeiro de 2008, estava passando por alguma crise, algum problema financeiro? 
Testemunha: não. O funcionamento sempre foi esse da época e que temos agora. 
Pelo Juiz: teve notícias que talvez o hospital estivesse na eminência de alguma 
intervenção, coisa que o valha, problemas financeiros, naquele período, janeiro de 
2008? Testemunha: eles sempre falaram que era... Hospital... E que até umas vezes, 
mesmo a Administração do hospital falou em parar, de repente o atendimento, mas 
nunca chegou a alguma coisa concreta, pelo menos o que eu saiba. (…) Pelo 
Ministério Público: é costume das Administrações, Secretários da Saúde, quando eles vão 
implementar um serviço novo, implementar um método novo, ou qualquer ou tipo na área de 
saúde, consulta o Conselho de Saúde? Testemunha: olha. Isso aí em Lei, que é... tem 
que ser consultado o Conselho Municipal de Saúde, pra que se faça qualquer tipo de 
contrato, qualquer convênio, qualquer discussão que tenha... pra ser feito em 
atendimentos de saúde, sempre recomenda a consulta no Conselho... a discussão de 
atendimento de saúde no Conselho (...)” sem grifo no original. 
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A testemunha João Amaro Borges da Silva, às 
fls.1501/1503, contou: 

 
“(...) “Pelo Juiz: lembra que época foi isso seu João? 

Testemunha: uma semana ou duas depois que fechou o plantão. Naquela época havia 
uma grande concentração de gente ali pra consultar. Aí eu fui até o local, ela tava mal, 
peguei e liguei pro Dr. Mateus e levei ela pro Dr. Mateus atendê-la, porque ali não tinha 
condições de atendimento. Pelo Procurador Eclair (réu – Marco): se posteriormente a 
este fato que o depoente relatou, ainda pode constatar que a imprensa de Vacaria noticiava 
o agravamento dessa situação. Pelo Juiz: ainda existia esta notícia? Testemunha: a 
imprensa, na verdade a imprensa noticiou que a saúde é precária até o final do 
Governo Susin, depois não sei porque motivo a imprensa não noticia mais nada, mas 
a saúde continua a mesma, com a mesma precariedade que estava na época, basta o 
cara ir nos posto de saúde ou ir lá no hospital e constatar, qualquer pessoa que tem o 
mínimo de discernimento vai ver que a saúde ta uma droga.(...)”. Sem grifo no original. 

 
Silvandro Porto da Fonseca, às fls, 1503/1507, disse: 
 
“(...) Pelo Juiz: o Senhor trabalhou então na Prefeitura de que 

período a que período seu Silvandro. Testemunha: eu fui nomeado em 18 de dezembro de 
96, e continuo até hoje. Pelo Juiz: lhe pergunto se teria acompanhado a questão da saúde 
neste período todo que o Senhor lá trabalhou junto a Prefeitura e como é que é situação da 
saúde de lá para cá, se houve alguns momentos críticos ou se sempre houve um problema 
crônico do problema de atendimento a saúde, nos plantões médicos e atendimento de 
urgência-emergência junto ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Só pra nos fazer um 
relato assim, neste período que o Senhor trabalhou na Prefeitura, se a coisa sempre foi 
crônica ou se teve momentos assim que a situação foi mais aguda, mais crítica? 
Testemunha: eu acompanhei neste período todo ah! toda a evolução que teve o sistema de 
saúde né, porque foi municipalizado em 98, então de lá pra cá o Município assumiu outros 
compromissos, teve mais encargos, mais recursos, menos recursos em algumas áreas, 
então eu acompanhei bem. E os dois períodos mais críticos que eu lembro, foi assim ah!  
Não me recordo bem, se foi no fim de 97 ou 98, que foi um período que até o hospital 
chegou a fechar a UTI, teve um problema crônico, foi feito o primeiro contrato ainda, quando 
era o Secretário, se eu não me engano, era o Dr. Pedro... E depois foi nesse período de 
2007 e 2008, até foi feito uma campanha pelos empresários pra tentar ajudar o hospital, 
foi...  pelo que eu lembre assim, foi a primeira vez que gente teve acesso a maior número da 
questão contábil do hospital também, que a gente tomou ciência de vários déficit que eles 
tinham, problemas que eles tinham com médicos assim, então foi as duas épocas assim 
que eu acompanhei esse período todo, mais problemáticas. Pelo Juiz: e esses empresários 
ali, poderia... Já vou fazer a pergunta do Dr. Paim... Nomina os empresários esses que 
ajudaram naquela ocasião? Testemunha: eu lembro que tinha o seu Paulo Ossani, tinha o 
Elton... Eu não me recordo agora o sobrenome dele... ah!   O Schio também eu sei que 
ajudava, tinha mais alguns, mas eu não me lembro de todos. Pelo Juiz: eles ajudaram a 
buscar recursos para o hospital na ocasião? Testemunha: isso. Até negociar o contrato 
com a Prefeitura eles ajudaram Pelo Juiz: que contrato era esse? Testemunha: contrato 
de urgência-emergência que a Prefeitura mantinha com o hospital. Pelo Procurador Eclair 
(réu – Marco): nesse período que o depoente trabalhou na Prefeitura, que ele relatou a 
partir de 96. Quais foram as atribuições que ele exerceu junto a essas Administrações 
lá, de 96 pra cá. Quais as funções que ele exerceu lá no Centro Médico? Pelo Juiz: 
mais especificamente, o Senhor pode especificar pra nós? Testemunha: como eu 
tinha falado né, a partir da municipalização em 98, eu comecei a assumir toda a parte 
de informática da Secretaria, até porque eu já tinha conhecimento, eu já era formado 
em técnico de processamento de dados, então eu comecei a assumir essa parte. 
Então lá pelo final do governo, acho que era do Senhor Mezari. Então o Dr. Pedro 
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sempre me deixou como responsável pelo departamento de informática. Função que 
eu também continuei exercendo depois com o Pegoraro, no caso, o Secretário era o 
Dr. Mateus. Então eu também continuei a exercer essa, não seria função, eu não 
recebia nenhuma recompensa, mas nominalmente eu era o chefe do departamento de 
informática. Pelo Procurador Eclair (réu – Marco): e no Governo Susin... Quando 
iniciou o Governo Susin... Quem era o Secretário da Saúde e qual era a função dele 
na... na... no Governo Susin, no início em 2005? Pelo Juiz: pode nos responder seu 
Silvandro? Testemunha: a Secretária era a Senhora Vera Brasil e eu era o Secretário 
Adjunto. Pelo Procurador Eclair (réu – Marco): a Secretária Vera Brasil foi substituída 
por quem, no Governo Susin.  Quem é que assumiu a Secretaria da Saúde? 
Testemunha: assumiu a Senhora Suzam Ferreira de Almeida e eu continuei também 
na função de Secretário Adjunto. Pelo Procurador Eclair (réu – Marco): e depois. Pelo 
Juiz: e na seqüência. Testemunha: e na seqüência, o Vereador Douglas e eu também 
continuei como Secretário Adjunto e daí com a saída dele depois pra concorrer, daí 
eu assumi como Secretário. Pelo Procurador Eclair (réu – Marco): quando foi 
discutida a implantação do plantão 24h, ele relatou que era o Secretário Adjunto. Qual 
foi a função dele nesse episódio da contratação do plantão 24h? Qual foi a 
participação dele? Como é que ele acompanhou ah! Pelo Juiz: teve alguma 
participação seu Silvando? Testemunha: sim. Pelo Juiz: qual foi a sua participação? 
Testemunha: na verdade isso começou se agravando numa forma, nós estávamos em 
novembro, em 2007, se eu não me engano e era com a Secretária Suzam... Tentando 
renegociar com o hospital, daí foi essa questão dos empresários e tal... A gente até 
tomou esse conhecimento, como eu tinha falado antes da situação do hospital. Então 
foi numa crescente, aí nesse limite, nós estávamos com problemas até com os 
pediatras, teve uma ação judicial até pra que eles atendessem até que se chegasse 
numa solução. Então aí no final de 2007 e 2008, ali que foi tomada a decisão então de 
fazer este plantão. E a minha participação foi em fazer, como se fosse, como é que eu 
posso dizer... Elencar assim os serviços que podem ser feitos no nosso plantão lá, 
porque era de menor complexidade, fiz algumas tomadas de valores com algumas 
empresas ah! Pelo Juiz: poderia nominar pra nós estas empresas? Testemunha: até 
pegando orientações de algumas coisas que até eu não sabia na época, como 
funcionária né. Eu até conversei com o Dr. Marco ou com o Dr. Flávio, eu não lembro. 
Se foi com um ou se foi com os dois, eu não lembro ah! Eu cheguei a conversar com 
o Dr. Jonatas. Teve mais uma empresa de Porto Alegre também que a gente chegou a 
conversar, eu não me recordo bem o nome, se foi a Central de Consultas, ou se foi 
uma outra, e até mandamos e-mail pra algumas empresas, mas a gente não recebeu, 
que eu lembre, não recebemos nenhuma outra proposta, nem orientação. Pelo 
Procurador Eclair (réu – Marco): nesse contexto, ele... ele... Ele apurou assim quais 
seriam as necessidades de enfermeiras, de médicos, de funcionários pra implantar este 
plantão, foi ele que fez isso? Testemunha: sim. Pelo Juiz: o Senhor lembra? Testemunha: 
sim. Fui eu que fiz a tomada, até tive a colaboração dos funcionários nossos que 
trabalhavam ali, que nem a Mari, por exemplo que era da parte Administrativa e  tal... Tive a 
colaboração dos médicos como já falei, pra tentar montar este esquema de necessidades. 
Pelo Juiz: isso tudo foi feito dentro da Secretária de Saúde? Testemunha: na verdade 
assim. É o primeiro processo quando a gente vai fazer a licitação. O setor jurídico da 
Prefeitura e a parte de licitação, eles pedem que a gente mande o pedido e já com o esboço 
do que a gente precisaria e mais ou menos o custo médio do que a gente precisaria... O que 
a gente precisaria de colocar de recursos no caso, pra que depois eles façam o processo de 
licitação né. Pelo Juiz: e neste contrato emergencial do plantão das 24h, no Centro 
Médico Municipal, depois de feito todo este levantamento que o Senhor disse que fez, 
foi encaminhado isso para a Assessoria Jurídica do Município ou ao Procurador do 
Município, para que emitisse algum parecer antes de ser feito o contrato 
propriamente dito, com a empresa então vencedora na ocasião Mahfus & Nery? 
Testemunha: na verdade o que a gente manda o pedido é pro Prefeito. Pelo Juiz: 
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exato. Foi pedido pro Prefeito, ele autorizou... Testemunha: isso... Pelo Juiz: a 
contratação... Testemunha: a partir daí a gente não tem mais contato. Porque quem 
faz todo o processo depois é a Secretária de Administração, o Jurídico no caso e a 
Secretaria da Fazenda. Pelo Juiz: mas não tem notícia, tivesse passado ou não pela 
Procuradoria do Município? Testemunha: a gente até acompanha, como é que esta o 
processo e tal, aí a gente só recebe a afirmação né, esta no Jurídico para parecer, ou 
esta na Administração... Pelo Juiz: mas este processo específico teve alguma notícia 
tivesse passado pela Procuradoria do Município ou na Assistência Jurídica. O Senhor 
sabe dizer? Testemunha: eu acredito que sim, porque era de praxe né. Pelo 
Procurador Eclair (réu – Marco): se nesta época o... o depoente, a Secretaria e a 
Administração tomou conhecimento de que havia por parte da Secretaria de Saúde do 
Estado, uma disposição inclusive de intervir, interditar, enfim, de agir, dado as 
dificuldades que o hospital enfrentava? Pelo Juiz: tinha essas notícias seu Silvandro? 
Testemunha: na verdade nosso hospital, naquela época, tava meio que no limite. Ele 
estava sem alvará, se eu não me engano era na UTI, na parte de hemodiálise, e ele 
tinha mais uma até sem o alvará sanitário, que é Caxias quem fornece.  Estava no 
processo de renovação e eles não estava conseguindo os documentos. Então a gente 
chegou a escutar assim, entre aspas, boatos né, de que estaria sendo ventilado esta 
hipótese. Pelo Juiz: mas alguma ameaça concreta, que estivesse vindo alguma 
notificação, vamos dizer assim por parte da Secretaria Estadual de Saúde, teve 
notícias ou não? Testemunha: na verdade, essas notificações se houveram, foram 
diretamente pro hospital, não passa pela Secretaria de Saúde, visto que aqui no 
Município não é municipalização plena né. O Estado é quem comanda esta parte de 
alta complexidade médica. Pelo Juiz: mas não teve notícia assim, tivesse havido 
alguma inspeção na Secretaria de Saúde...Testemunha: inspeção, provavelmente 
houve, por causa da questão dos alvarás. Pelo Juiz: sim. Notificação assim pra 
regularizar? Testemunha: oficialmente eu não posso afirmar. Pelo Procurador Eclair 
(réu – Marco): se... Neste período de dificuldade que antecedeu a implantação do 
plantão 24h, houve momentos em que o hospital chegou a pedir médicos para o 
Município, porque não tinha médicos pra fazer o plantão e o Município retirou 
médicos dos seus postos de saúde e botou a trabalhar no hospital? Pelo Juiz: lembra 
seu Silvandro se chegaram a acontecer estes fatos? Testemunha: eu lembro, porque 
eu mesmo várias vezes tive que interceder junto a médicos para que eles fossem 
trabalhar lá. Até a gente trabalhava meio em conjunto nesta época, em conjunto eu 
não digo, mas a gente auxiliava eles até na própria escala dos médicos. Eles diziam 
por exemplo, imaginamos que hoje seria início do mês, ou casualmente é fim de mês, 
eles nos diziam dia tal eu não tenho médico, na noite, no outro dia eu não tenho de 
manhã. Então assim, diversas vezes, a gente teve que fornecer médicos da 
Secretaria, dispensá-los do serviço do Município, para atender lá. Pelo Juiz: para 
atender na escala de plantão junto ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira, é isso? 
Testemunha: exatamente Pelo Procurador Eclair (réu – Marco): nada. Pelo Juiz: nada 
mais. Pelo Procurador Marcelo (réu – Douglas): depois que este contrato encerrou, 
Doutor Mauro, se a Prefeitura contratou com alguma outra empresa pelo mesmo serviço. 
Pelo Juiz: lembra depois de ter sido encerrado por determinação judicial né, esse contrato 
de 24h, junto ao Centro Médico Municipal, se a Prefeitura posteriormente fez um outro 
contrato emergencial para que fosse suprido este atendimento? Testemunha: nós tínhamos 
até feito alguns remanejamentos já antes, para poder cobrir isso. Mas eu não estou 
lembrando direito, agora. Eu acredito que nós fizemos, eu acho que nós ampliamos com a 
UNIMED, se eu não me engano, alguma coisa nesta questão de atendimento. Com outra 
empresa nós não contratamos. Nós tínhamos um contrato urgente com a UNIMED, já fazia 
um bom tempo, mais de ano já. E a gente tinha um contrato, eu não sei se na época a gente 
tinha com a “contal” ainda também. E foi colocado parece que pela “contal” também mais 
algumas horas de serviço. Pelo Juiz: de atendimento daí lá no Centro Médico Municipal? 
Testemunha: isso. Pelo Juiz: mas não ficou o plantão de 24h, aquele? Testemunha: só 
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para atendimento clínico e consultas. Pelo Juiz: dentro do horário normal de atendimento 
no posto de saúde? Testemunha: isso. Das sete horas às dez da noite. Pelo Procurador 
Marcelo (réu – Douglas): se a testemunha saberia responder quem foi que redigiu o 
projeto pra implantação do plantão. Pelo Juiz: eu o Sinsei, a Senhora Suzam, Secretária do 
Planejamento na época. Até em base de algumas coisas que eu próprio passei pra ela. 
Uma aquela que eu lhe falei antes, a questão dos procedimentos que iriam ser executados, 
a questão até dos profissionais daí, foi até aquela questão que eu passei junto com o 
projeto, foi o que eu repassei pra que ela pudesse fazer. Pelo Procurador Marcelo (réu – 
Douglas): se ele pode explicar qual a demanda de cidadãos do município, em busca do 
serviço, antes da implantação, durante a implantação e depois que o contrato encerrou? 
Pelo Juiz: saberia dizer? Testemunha: na realidade nós tínhamos assim, no hospital pelo 
que a gente lembra, nós tínhamos em torno de mais de cento e cinqüenta atendimentos por 
dia. Isso aí, teoricamente, em torno de cem a cento e vinte seriam de atendimentos de 
urgência básica, que é o que seria o atendimento no Centro Médico. Pelo Juiz: poderia ser 
em atendimento ambulatorial? Testemunha: isso, exatamente, um abscesso, é uma pessoa 
que chega com uma dor de cabeça muito forte, daí tem que medicar e fazer uma internação 
pra encaminhar pra urgência ou não. Este tipo de procedimento. A gente tinha muita 
reclamação na verdade, o pessoal ia as vezes no hospital, não tinha médico, ou ficava 
muito tempo esperando. Eu não poderia dizer assim certamente o número exato pro 
Senhor, mas que uma demanda de... provavelmente de mais de cem atendimentos por dia, 
nós tínhamos, com certeza. Pelo Procurador Marcelo (réu – Douglas): se a testemunha 
pode dizer se os Secretários... Secretários de Governo, eles são autorizados a contratar 
diretamente as empresas para prestar serviço? Pelo Juiz: contratar direto. Poderia dizer? 
Testemunha: essa prerrogativa é do Prefeito. Pelo Procurador Marcelo (réu – Douglas): 
nada. Pelo Juiz: nada mais. Pelo Procurador Carlos (réu – José Aquiles): dentro da 
função do depoente, se ele tomou conhecimento de porções da comunidade, de entidades e 
ou instituições, cobrando soluções por problemas do hospital, do atendimento, enfim, que a 
Prefeitura teve que tomar medidas pra resolver isto? Testemunha: sim. Tomei 
conhecimento de várias porções. Da imprensa, a questão até da justiça mesmo, chegava 
muitas notificações pra nós lá.  O próprio grupo de empresários que tava ajudando o 
hospital, também pressionava a Secretaria para que achasse uma solução. O próprio 
hospital também sempre nos pressionando pra que a gente o atendesse ou desse mais 
dinheiro pra eles, isso a gente sempre tinha. Fora a pressão de populares também, 
seguidamente vinham no gabinete da gente pra cobrar uma solução, ou pedir um 
agendamento ou interceder por alguma coisa. Pelo Procurador Carlos (réu – José 
Aquiles): só esclarecer essa questão da justiça, se era do Fórum ou do Ministério Público, 
ou algum lugar que vinham estas cobranças, formais ou informais? Testemunha: eram 
formais. Tinha do Ministério Público e tinha também do Fórum, eu me lembro que passava 
pelo Juiz. Pelo Procurador Carlos (réu – José Aquiles): nada. Pelo Juiz: nada mais. Pelo 
Procurador Gilberto (Município de Vacaria): Excelência, o depoente disse no início, que 
esse grupo de empresários que auxiliava no trabalho, é teria inclusive, intervindo junto a 
elaboração do contrato, se não me falha a memória. Se ele pode confirmar isto e que tipo 
de intervenção eles tiveram neste contrato? Pelo Juiz: neste específico para o Centro 
Médico Municipal, 24h? Testemunha: Não.  Eles participaram como parte no caso, como 
eu posso dizer. Até assistente mesmo, por parte do hospital. O outro contrato que nós 
estávamos negociando que era o de urgência-emergência no hospital. Pelo Juiz: não com 
esse do Centro Médico 24h? Testemunha: não. Esse não. Pelo Procurador Gilberto 
(Município de Vacaria): nada. Pelo Juiz: nada mais. Pelo Ministério Público: o grande 
problema que o Senhor relatou ali. Qual é o que seria que houve, que o Senhor ouviu um 
boato que poderia interditar o hospital? Testemunha: tinha. Bom. Sempre teve esta 
questão dos médicos em si né.  Diversas vezes eles nos diziam. Embora, nenhum afirme 
assim, porque eu não posso citar nomes, porque não me autorizaram a dizer. Ninguém cite 
oh!  Não vou mais atender, ou diga, a sofri ameaças de não atender. Isso sempre teve, 
então, ou seja, não tendo serviço, a única alternativa do Estado é romper o contrato. A outra 
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coisa é essa questão dos alvarás que estavam com problemas também. A questão física do 
hospital, ou seja, salas, estrutura física, equipamentos, então isso aí. Pelo Ministério 
Público: e podia se resumir tudo isso aí no problema financeiro? Testemunha: aí eu não 
tenho como lhe precisar seu Promotor, a gente não pode acusar, mas aquilo que a gente 
acompanha.  Pode ser um problema de gestão no hospital, ou seja, talvez mal direcionado 
algum recurso, o próprio sistema, é um sistema que não paga também, como é o SUS né, e 
nossa receita do hospital basicamente é o SUS, então tem diversos fatores, eu não tenho 
como precisar. Pelo Ministério Público: o Senhor falou que o Senhor que fez o projeto da 
Secretaria da Saúde. Ah! Eu não entendi, mas eu não entendi o significado como 
funcionava, se os médicos...se o médico Marcos Mahfus ajudou na elaboração deste 
projeto? Testemunha: é, deu algumas dicas, por exemplo, dizendo... Porque tem a 
questão técnica pra tu implantar um serviço deste era muito complexa. Por exemplo, 
se eu tenho um leito de observação, eu tenho que ter “x” enfermeiros, “x” técnicos 
em enfermagem, eu tenho que ter um equipamento lá, por exemplo, eu tinha que ter 
na época, que nós não tínhamos, desfibrilador, que nós tinha que ter. Então, são 
algumas questões que eu, como eu não sou formado na área, eu não saberia 
informar. Então, até eu pedi alguma ajuda pra ele, pedi pro Dr. Jonatas, como pedi pro 
Dr. Flávio, foi o que me ajudou, então, vários médicos, a gente conhece né, então a 
gente ia perguntando, pelo menos pra ter alguma ideia do que fazer. Pelo Ministério 
Público: nada. Pelo Juiz: nada mais. (...)”. sem grifo no original 

 
A testemunha Jonatas Accioly de Sousa Filho, às fls. 

1516/1518, referiu: 
 
“(...) “Pelo Juiz: a respeito destes fatos que estão sendo 

investigados neste processo, aqui diz respeito ao contrato que foi feito emergencialmente 
pela Prefeitura, no início do ano de 2008, e envolvia a prestação de serviços pela Empresa 
Mahfus & Nery, do Dr. Mahfus e do Doutor Flávio Nery, para prestação de atendimento 
médico junto ao Centro Médico Municipal e um plantão de 24h.  O Senhor participou, 
acompanhou esta contratação naquela ocasião? Testemunha: não. Eu soube que, 
quando já estava funcionando o plantão deles lá, mas eu não, eu não participei desta 
contratação. Pelo Juiz: e naquela ocasião o Senhor como médico, poderia nos dizer 
como é que estava a situação da saúde, o atendimento que era prestado de 
emergência-urgência, junto ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira, naquele final de 
2007 e início de 2008? Teria condições de nos falar? Testemunha: basicamente, como 
ta hoje. Um pouquinho pior hoje né. Muita gente, uma demanda grande de pacientes 
né... E muitos pacientes que não tem indicação de ser atendidos dentro do hospital 
né. Pelo Juiz: sim. Testemunha: eu acredito que uns 70% dos atendimentos, não 
necessitariam ser feito dentro do hospital né... coisa que poderiam ser resolvida nos 
postos de saúde Pelo Juiz: atendimento ambulatorial? Testemunha: exatamente. A 
situação continua praticamente a mesma né... então, muita gente, um volume grande 
de pessoas... Ah!  Tivemos atendimentos no hospital, muitas vezes porque não 
conseguiram resolver o problema no posto de saúde, ou porque não conseguiram 
consulta, ou volta e meia, chega uma real urgência, um acidentado, um enfartado, daí 
tu...  perde... perde tempo não... gasta um tempo pra atender aquela pessoa, daí gera 
tumulto lá nos que estão esperando... Na verdade a situação daquela época é a 
mesma de hoje né. Pelo Juiz: e antes ainda de 2007, já era um problema crônico 
também, ou foi uma situação que foi peculiar naquele momento, 2007 e 2008? 
Testemunha: não, isso aí já... já é uma coisa vem de bastante, muito tempo, já vem de 
longos anos. Eu diria assim que é uma situação que ela vem se agravando nos 
últimos dez anos. Sendo que nos últimos cinco anos é que a coisa ficou pior né. Pelo 
Juiz: lhe pergunto também, se o Senhor pessoalmente ou através de alguma 
empresa, vamos dizer assim, teria ofertado também a prestação do serviço médico 
para esse contrato emergencial que foi firmado pela Prefeitura, no início de 2008? 
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Testemunha: na época, eu não sei quanto tempo antes, exatamente que foi feito o 
contrato, mas algum tempo antes, havia sido dito que pagaria um valor por hora, pra 
fazer... pra ter plantão. E eu fui uma das pessoas que disse, que por esse valor eu 
arrumo médico e eu faço o plantão. Mas, depois de algum tempo foi dito que o valor 
não era aquele, que era menos. Bom, por este valor daí eu não tenho como buscar 
gente de fora pra fazer né. Então nem, porque eu tenho uma pessoa jurídica né, mas 
nem coloquei isso em licitação, porque o valor não era interessante. Pelo Juiz: o 
Senhor não chegou a apresentar então proposta para este contrato? Testemunha: 
não. Eu apresentei antes. Mas depois foi dito que o valor não era aquele, que não 
podia, que era outro. Eu digo não, então... Pelo Juiz: lembra os valores da época, 
saberia expressar hoje? Testemunha: não me lembro. Não me lembro. Pelo Juiz: nada 
mais. Pelo Procurador Eclair (réu – Flávio): se o depoente, na época, qual era a função 
que ele exercia no hospital, se ele tinha alguma função no Hospital Nossa Senhora da 
Oliveira, ali no início de 2008? Testemunha: além da função de médico traumatologista, na 
época, eu tinha um cargo de confiança do hospital que era de Diretor Técnico do hospital, 
que eu fiquei até abril de 2008, se eu não me engano, abril ou maio de 2008 que eu sai. 
Pelo Procurador Eclair (réu – Flávio): qual era a situação financeira do hospital, na 
época? Testemunha: a situação financeira do hospital, na época, era ruim. Era ruim 
porque os gastos com os pacientes era grande e o aporte de recursos não era bom, 
também não tinha, como tem hoje o apoio maior da sociedade que depois foi feito 
uma mobilização e melhorou. Mas era uma situação que era bem mais crítica do que é 
hoje. Pelo Procurador Eclair (réu – Flávio): se o depoente nesta situação constatou 
que quando foi implantado o plantão 24h, a situação no hospital melhorou, 
desafogou, o hospital pode prestar um serviço melhor? Pelo Juiz: teve um curto 
período Doutor ali, então que houve este atendimento 24h, junto ao Centro Médico 
Municipal. Neste período, o Senhor esta lembrado se houve uma diminuição ali nos 
atendimentos... Testemunha: diminuiu... Pelo Juiz: diminuiu os atendimentos ali no 
setor de emergência-urgência... Testemunha: diminuiu os atendimentos no hospital. 
Diminuiu os atendimentos. Acho que, não vou dizer a metade, mas uns 30% ou 40% aí 
deu uma diminuída. Principalmente, nestes pacientes que eu falei antes, que não tem 
a necessidade de serem atendidos dentro do hospital né. Pelo Juiz: seria mais pra 
atendimento ambulatorial? Testemunha: o problema que acontecia, que acontece 
hoje é que o Posto de Saúde tem consultas marcadas né. Então, sei lá, tem dez, 
quinze consultas. Quando terminou estas consultas, hipoteticamente falando, o 
paciente, ele vai buscar o atendimento no hospital né...  Como tinha um pronto 
atendimento que era de demanda espontânea, ah!, esses pacientes que não eram 
graves, pelo menos uma parte deles iam lá no posto, então já nem iam no hospital. 
Isso deu uma diminuída no atendimento do hospital. Pelo Procurador Eclair (réu – 
Flávio): e logo após que foi suspenso este plantão... Pronto-emergencial aí de... de... de 
atendimento lá no Centro Médico, voltou a crescer o problema lá no Hospital Nossa 
Senhora da Oliveira, voltou de novo a ter aquele demanda enorme de gente? Testemunha: 
voltou. Voltou o que era antes né, a mesma coisa. Voltou, teve mais atendimentos, porque 
não tinha mais. Pelo Procurador Eclair (réu – Flávio): Doutor, nesta época de... quando foi 
implantado o plantão, e houve esta redução, o depoente diria que ah! ... Havia gravidade na 
situação de atendimento no Hospital Nossa Senhora da Oliveira a população. A população 
corria risco, fruto daquele acúmulo que havia lá, antes da implantação do plantão 24h? Pelo 
Ministério Público: Doutor, eu queria impugnar esta pergunta porque ele já respondeu. 
Pelo Juiz: foi a pergunta que ele já tinha dito ali Doutor Eclair, anteriormente, ali, disse 
que... Mas sempre que havia um paciente de urgência-emergência, ele era dado 
atendimento prioritário... Testemunha: sim... Pelo Juiz: foi isso que eu entendi né Doutor... 
Testemunha: sim... Pelo Juiz: e em detrimento do atendimento daquelas consultas que 
seriam meramente ambulatoriais... Testemunha: exatamente... Pelo Juiz: e aí que vinham 
as reclamações da demora nos atendimentos, foi isso né Doutor... Testemunha: isso. Pelo 
Procurador Eclair (réu – Flávio): diante dessas dificuldades que o hospital enfrentava 
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naquela época... chegou ao conhecimento do depoente que houve até uma ameaça da 
Secretaria da Saúde de interditar o hospital dada a precariedade é... que o hospital se 
encontrava. Testemunha: ah!  Eu não colocaria isso como uma ameaça, mas foi uma coisa 
que foi comentado né... Pelo Juiz: possibilidade... Testemunha: possibilidade de 
intervenção, de encampar o hospital, ou colocar uma gerência pública né, dentro do 
hospital, isso é uma coisa que foi comentado. Pelo Juiz: mas não chegou a haver ato 
concreto? Testemunha: não. Não. Foi uma das coisas que foi falado, que poderia ser feito, 
caso não tivesse uma solução pra aquele problema. Pelo Procurador Marcelo (réu – 
Douglas): nada. Pelo Juiz: nada mais. Pelo Procurador Carlos (réu – José Aquiles): é... 
Esta questão da possibilidade de intervenção, se ele... ele como membro trabalhou no 
hospital, sabe de algum grupo de empresários que trabalhou contra isso, buscando 
recursos. Pelo Juiz: se houve uma mobilização da sociedade, esta que o Senhor 
mencionou antes? Testemunha: houve. O que houve foi o seguinte. O hospital sempre teve 
uma postura assim de ser muito fechado né, a pedir ajuda pra comunidade e tudo mais. 
Mas como contabilmente as coisas né vinham piorando cada vez mais, um dos recursos né 
que foi feito, foi as irmãs procurar ajuda dos empresários né. Mas eles até onde eu sei, eles 
ajudaram na capitação de recursos né, de dinheiro, e foi isso que foi feito, esse dinheiro foi 
empregado. Teve também umas verbas aí estaduais ah!  Não sei se é estadual ou federal, 
mas por intermédios de Deputados né, foi reformada a UTI do hospital e também a compra 
de alguns equipamentos que foram feitos né, inclusive, a própria Câmara de Vereadores 
doou um dinheiro, foi comprado um arco cirúrgico que era uma coisa que a gente precisava, 
mas eles ajudaram com o dinheiro, mas não intervindo na Administração. Pelo Procurador 
Carlos (réu – José Aquiles): sabe nominar algum desses empresários, algumas pessoas 
que compunham este grupo? Testemunha: as duas pessoas que foram mais presentes, 
assim neste grupo, foi o Senhor Francisco Schio e o Paulo Ossani. Foi as duas pessoas que 
lideraram o grupo e que conseguiram os recursos. Pelo Procurador Carlos (réu – José 
Aquiles): só mais uma questão. O Senhor como médico, vendo a situação, a 
movimentação no hospital, a demanda de gente hoje, diria... ou não... que essa demanda... 
a alta concentração de... de... de atendimento pode causar risco a alguns pacientes? 
Testemunha: pode. Posso te dar um exemplo bem claro. Vamos supor que tenham 
quarenta pessoas ali pra serem atendidas ali. Não tenha nenhum acidente. As vezes a 
pessoa pode ter um sintoma de gastrite e um sintoma de infarto e ser a mesma coisa. E 
essa pessoa ficar ali duas horas esperando e morrer. Tu não tem como saber, quando é 
uma coisa ou outra. Ou, tu pode estar atendendo uma pessoa acidentada ou enfartada e 
chegar um maluco ali bêbado, gritando, e agredir alguém, e aquela pessoa vir a morrer, por 
este tipo de intervenção. Existe um problema sério mesmo. Pelo Procurador Carlos (réu – 
José Aquiles): nada. Pelo Juiz: nada mais. Pelo Procurador Gilberto (Município de 
Vacaria): nada. Pelo Juiz: nada mais. Pelo Ministério Público: Doutor Jonatas, no 
processo consta uma proposta que o Senhor fez, pra executar este serviço de plantão 
este que foi executado pela empresa Mahfus & Nery. Lhe apresentaram alguma, 
algum projeto de como o Senhor poderia executar este serviço, com quantos 
enfermeiros, com quantos médicos, com quantos... pra executar todo este serviço ou 
só disseram pro Senhor o valor que vão pagar a hora é “x” e a gente... e aí o Senhor 
vai executar o serviço adequadamente pra executar o plantão? Testemunha: não, só 
falaram o valor. Não. Sem projeto. Pelo Ministério Público: o Senhor se lembra quem 
lhe procurou pra falar? Testemunha: foi na época o Secretário de Saúde, o Senhor 
Douglas. Pelo Ministério Público: nada. Pelo Juiz: nada mais. (...)”sem grifo no original. 

 
A testemunha Iracilda de Fátima Pedroso Alves, por sua 

vez, relatou fazia tempo que havia problemas de queixas e reclamações do 

hospital, bem como que, após ser fechado do Centro Médico Municipal, plantão 

24h, voltaram a receber reclamações. Perguntada se continua o problema crítico, 
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respondeu que sim (fls. 1514/1515). 

Diante dos depoimentos das testemunhas acima 

transcritas, resta claro que a situação da saúde local sempre foi calamitosa, o que, 

inclusive, ocorre até a presente data. 

Outrossim, as atas do Conselho Municipal de Saúde 

realizadas nos anos de 2007 a 2010 demonstram que a situação do atendimento 

médico no Hospital Nossa Senhora da Oliveira era problemático desde o início do 

ano de 2007, conforme segue: 

- Ata 192, datada de 17/01/2007 (fls. 1736-v/1737), 

discute-se a possibilidade de realização de concurso público para a área da saúde; 

- Ata n.º 194/2007, datada de 07/03/2007 (fls. 1738-

v/1740), aponta a discussão sobre como poderia ser o atendimento de emergência 

no hospital; 

- Ata nº 196//07, de 04/04/07 (fls. 1740-v/1741), o 

Presidente do Conselho Sr. Clodomiro relatou que o hospital se prontificou a 

melhorar o atendimento. O Secretário Poletto relatou que os médicos plantonistas 

estão sendo relapsos quanto ao atendimento dos pacientes que necessitam 

internação e não são internados. O Conselheiro Tessaro reiterou a preocupação de 

todos os conselheiros no atendimento de urgência e emergência, devendo este ser 

priorizado, sendo que a maioria dos conselheiros manifestou descontentamento 

quanto ao atendimento no Hospital (fl. 2902). 

- Ata nº 197/07, datada de 02/05/2007, Sr. Sérgio 

destacou que atendimento no hospital é muito demorado (fls. 1741-v/1742). 

- Ata n.º 198/2007, data de 09/05/2007, foi apresentado 

Planto Operativo do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, possuindo metas 

qualitativas como atendimento à saúde, participação nas políticas prioritárias do 

SUS, gestão hospital e desenvolvimento profissional, o qual foi aprovado por 

unanimidade (fls. 1742-v/1743); 

- Ata n.º 199/07, de 06/06/2007, discutiu-se a contratação 

de profissionais da saúde, eis que não há verbas para concurso público (fls. 1743-

v/1745); 

- Ata n.º 204/07, de 05/09/07, Sr. Poleto informou que 

uma criança, de 01 ano e 08 meses, chegou ao hospital para atendimento, tendo o 
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médico avaliado-a e mandado para casa, no final da tarde esta veio a óbito, 

solicitando investigações do médico (fl. 633); 

- Ata n.º 205/07, de 13/10/07, o Sr. Clodomiro relatou que 

ouviu na rádio uma notícia de que o hospital entraria em concordata, porém este é 

uma entidade filantrópica, não visando lucros, solicitando esclarecimentos. A 

secretária de saúde Suzan relatou sobre as dificuldades enfrentadas pelo hospital, 

que os diretores estão buscando alternativas para solucionar o problema, nada 

sabendo informar sobre a concordata (fls. 638/642); 

- Ata n.º 206/2007, 07/11/2007, foi apresentado o novo 

secretário de Saúde Sr. Douglas Firmino Borges, o qual apresentou alguns 

esclarecimentos sobre a situação da saúde (fls. 642/648); 

- Ata n.º 210/2008, de 05/02/2008. O Sr. Clodomiro  

colocou que esteve na reunião do conselho consultivo onde foi levantada a questão 

do termo aditivo que não passou pelo Conselho Municipal de Saúde, deixando claro 

o repúdio em  relação ao andamento do processo da negociação e colocando que 

se até o mês de abril não fechar as negociação do convênio não será mais aditado. 

O Sr Tessaro colocou que é um desrespeito com o conselho, o hospital e a 

prefeitura fazerem a negociação sem a participação dos conselheiros. O Conselho 

Poletto  questiona até que ponto vale a pena ser conselheiro, se conforme relato do 

Secretário da Saúde na rádio há um plano de saúde para ser aprovado no partido 

do PMDB, para ser posto em ação. Porque os conselheiros não foram convidados 

para inauguração do pronto atendimento 24 hrs do centro médico (fl. 1562/v); 

- Ata n.º 211/08, de 02/05/2008 (fls. 649/651), o Sr Poletto 

solicitou ao Secretário Adjunto, Sr. Silvandro, sobre a contratação do Platão 24 hrs, 

de que forma foi feito e como está sendo realizado. O Sr. Silvandro propõe colocar 

o assunto em pauta na próxima reunião. É registrado que, tanto o Sr. Clodomiro e o 

Sr. Tessaro, presidente deste conselho, manifestam seu repúdio ao antigo 

Secretário da Saúde, o qual nunca compareceu até a data da posse em nenhuma 

reunião do Conselho da Saúde. Discutiu-se o transporte e o agendamento de 

consultas em outras cidade. O Sr. Clodomiro ressalta que a população teria que 

passar pelo Secretário de Saúde (de outubro de 2007 a março de 2008) para 

conseguir consultas de especialidade de medicamentos que são oferecidos pela 

Secretária de Saúde. O Conselho de Saúde se comprometeu solicitar à Secretária 
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de Saúde como é feito o transporte dos pacientes. 

Veja-se que nas referidas atas de reunião do Conselho 

Municipal de Saúde nada se mencionou sobre a existência de uma situação 

calamitosa que ensejasse a contratação emergencial de profissionais médicos, mas 

sim, apontou que desde o início do ano de 2007 já havia deficiência no atendimento 

médico. 

Gize-se que, embora as provas demonstrem que existia 

uma preocupação com a manutenção do atendimento da saúde por parte da 

Administração Municipal, o que é louvável, as soluções a serem tomadas deveriam 

se pautar dentro dos limites legais, o que não foi feito, na medida em que houve a 

contratação de empresa médica sem a devida licitação. 

A Constituição Federal é clara ao dispor que a 

Administração Pública deverá reger-se pelos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (artigo 37, caput, da CF), 

princípios os quais não foram observados pelos réus José e Douglas. 

Conforme, já dito antes, não houve uma procura vultosa 

por atendimento médico na época, a dificuldade na prestação de serviços médicos 

à população era a mesma dos anos anteriores e, segundo depoimentos acostados 

s autos, continua até a presente data, sendo que não existiram fatos imprevisíveis 

que pudessem justificar a conduta dos réus. 

Nem mesmo a presença de trabalhadores de outras 

cidades nos meses de janeiro à abril, em razão da colheita nos pomares de maças, 

o que demandaria maior necessidade de atendimento médico, justifica a conduta 

dos réus, pois tal fato é previsível, vez que ocorre todos os anos e, nos anteriores 

não houve a adoção de medida semelhante. 

Da mesma forma, a existência de rumores de que o 

hospital poderia ser fechado, em razão de problemas econômicos, o qual 

necessitou da ajuda monetária de empresários do município, não autorizava, e nem 

justificava, a contratação emergencial. 

De mais a mais, existia entre o Município de Vacaria e o 

Hospital Nossa Senhora da Oliveira o contrato n.º 121/2007 (fls. 215/219), datado 

de 01/10/2007, com prazo de vigência até 31/12/2007, que foi prorrogado até o dia 

31/03/2008 (segundo aditivo ao contrato n.º 121/07 – fl. 220), cujo objetivo era a 
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prestação de serviços de saúde em nível médico, ambulatorial, hospitalar e 

intermediação dos serviços médicos de especialidades, aos usuários do Sistema 

Único de Saúde, em caráter de Urgência e Emergência, durante 24 (vinte e quatro) 

horas por dia, nas áreas de clínica médica, traumatologia, pediatria, ginecologia, 

obstetrícia, anestesiologia, cirurgias de urgência e eletivas, incluindo utilização de 

leitos da Unidade de Tratamento Intensivo – UTI. 

Portanto, o argumento defensivo de que os serviços 

contratados em caráter emergencial eram diferentes dos prestados pelo hospital 

local, não está em consonância com a prova técnica, pois, como dito, o serviço de 

atendimento ambulatorial também era prestado pelo Hospital Nossa Senhora da 

Oliveira, estando o contrato firmado pelo Município com o nosocômio em plena 

vigência quando da firmatura do contrato emergencial (laudo contábil complementar 

da fls. 1988). 

O experto, ao responder o quesito “c” dos 

esclarecimentos requeridos pelo Ministério Público, no qual este questionou se 

entre os serviços prestados pelo HNSO estavam abrangidos aqueles serviços 

também prestados pela empresa dos réus Marco e Flávio, informou: 

“(...) 
Entre os serviços prestados pelo HNSO estavam abrangidos 

aqueles serviços também prestados pela empresa dos réus Marco Antônio e Flávio Luiz 
Nery? Resposta: Sim. Pelas informações obtidas junto ao Hospital Nossa Senhora da 
Oliveira o mesmo além do Atendimento de Urgência e Emergência prestava também 
serviços de Atendimentos Básicos ou Ambulatoriais sendo que no ano de 2007 prestou 
6.908 atendimento de Urgência/Emergência e 29.240 atendimentos básicos ou 
ambulatoriais e no ano de 2008 prestou 6.690 atendimentos Urgência/Emergência e 33.522 
atendimentos básicos ou ambulatoriais, conforme documento anexo”. 

 

Ainda, em resposta ao quesito “b”, através do qual o 

Ministério Público questionou quem possuía melhores recursos físicos para prestar 

serviços de saúde, se o hospital ou a empresa contratada, o perito concluiu que 

“Diante das informações prestadas pelo Hospital Nossa Senhora da Oliveira e o Município 

de Vacaria às fls. 3200 e 3242, pode concluir a perícia que o Hospital Nossa Senhora da 

Oliveira possuía mais recursos físicos, infraestrutura e equipamentos para prestar 

atendimento no setor de saúde em relação a empresa Mahfus e Nery Serviços Médicos 

Ltda” (fl. 1988). 

Assim, ante o teor da prova técnica produzida no feito 

criminal e cuja cópia foi trasladada para a presente demanda, resta clara a 
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desnecessidade da contratação da empresa Mahfus e Nery Serviços Médicos Ltda. 

De mais a mais, conforme se verifica dos documentos 

enviados pelo réu Douglas Firmino, nos quais solicitava a contratação emergencial, 

não havia indicativos de que a saúde estava em situação de urgência, sendo que 

apenas visava a melhoria no atendimento. 

Ressalte-se que a Secretaria Municipal de Saúde e Meio 

Ambiente, representada pelo réu Douglas Firmino, na data de 31/01/2008, solicitou 

a contratação emergencial e abertura de processo licitatório para contratação de 

uma empresa prestadora de serviços médicos no pronto atendimento 24 horas, 

junto ao Centro Médico Municipal, enviando projeto (fls. 192/194). 

Referido projeto, assinado pelo Secretário Municipal da 

Saúde e Meio Ambiente, o requerido Douglas Firmino, datado de 29/01/2008, 

destacou: 

“Introdução 
O Município de Vacaria faz parte da micro-região de saúde dos 

Campos de Cima da Serra, da qual fazem parte nove municípios, sendo que o Hospital 
Nossa Senhora da Oliveira presta serviços de urgência e emergência 24 horas a maioria 
destes municípios através de contrato de prestação de serviços. 

A população desta micro-região abrange acerca de 100 mil 
habitantes, causando uma sobrecarga de serviços de pronto socorro junto ao referido 
Hospital e prejudicando a qualidade dos serviços  de saúde prestados à população. 

Assim sendo, aprestamos a seguir a proposta de implantação 
do Pronto Atendimento Médico 24 horas junto ao Centro Médico Municipal de Vacaria, 
visando melhorar o atendimento na área de saúde à população que necessitar destes 
serviços. (…) 

Conclusão: 
Acredita-se que o serviço de Pronto Atendimento Médico 

Municipal Plantão 24 horas a ser implantado no CMM, trará grandes benefícios à 
população, principalmente as pessoas com menor poder aquisitivo, propiciando um 
atendimento de qualidade, digno e que efetivamente solucione pequenos problemas que 
muitas vezes se arrastam por meses sem solução, trazendo desconforto e 
descontentamento aos pacientes, também com relação ao sistema de saúde”. 

 (…) No Centro Médico Municipal de Vacaria são prestados 
serviços de enfermagem, consultas clínicas, atendimento a ostomizados, drogados, doentes 
mentais, psicologia, psiquiatria, fonoaudiologia, pediatria, nutrição e outros. Tais serviços 
deverão ser mantidos mesmo com a proposta de implantação do Plantão 24 horas. Para 
que existam condições para a efetivação de um Plantão 24 horas, foram necessárias 
algumas mudanças no CMM, entre elas a mudança da Vigilância Sanitária para um local já 
adquirido pela Administração Municipal através da Secretaria Municipal da Saúde e a futura 
mudança da Saúde Mental para local adequado. 

O referido Plantão visa atender a toda a comunidade e reduzir 
o número de pessoas junto ao HNSO, o qual poderá atender com  maior rapidez e 
qualidade os casos que se apresentarem, visto que haverá uma triagem junto ao Centro 
Médico Municipal que encaminhará ao HNSO somente os reais casos de emergência e a 
equipe do plantão 24 horas deverá tratar os casos de consulta clínica necessários, desde 
que, ocorra em horários que os postos de saúde não estejam atendendo, orientando o 
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retorno do paciente após o atendimento ao Posto de Saúde ao qual está credenciado. 
Como referido anteriormente, os serviços hoje prestados no 

CMM deverão ser mantidos e acrescidos os serviços de procedimentos ambulatoriais de 
Gestão Plena de Atenção Básica Ampliada, G-PABA. 

Através deste serviço todas as pessoas que se dirigem ao 
CMM serão atendidas e todos os pequenos procedimentos ambulatoriais realizados, 
evitando que os pacientes tenham que ir em busca de outros profissionais para solucionar 
estes problemas. 

Estão sendo adquiridos equipamentos e instrumentos para 
equipar a sala de observação que será instalada junto ao pronto atendimento do CMM, 
sendo o custo aproximado de tais equipamentos de 12 mil reais, impactando apenas no 
mês em que ocorrer tal compra. 

Foram realizados estudos financeiros pela Secretaria da 
Fazenda para verificar os custos mensais da implantação de tais serviços, a qual verificou 
que haverá um acréscimo de em torno de 55 mil reais mês, tornando-se viável para o 
Município implantar o Plantão. 

Dessa forma, para prestar com a maior rapidez possível este 
tipo de atendimento à população de Vacaria se faz necessária a contratação emergencial de 
empresa especializada para prestar tais serviços, visto que a SMS não dispõe no quadro 
funcional de profissionais suficientes para tornar viável tal atendimento. 

Assim, acreditamos ser justificável a contratação emergencial 
de empresa que preste serviço de pronto atendimento médico à população de Vacaria”. 

 

Conforme se observa da justificativa apresentada para 

fins de realização do contratação emergencial da empresa médica, não foi indicada 

qualquer situação calamitosa que justificasse a firmatura do contrato em questão, 

limitando-se a apontar a realização do contrato como uma opção para desafogar o 

nosocômio local e propiciar uma melhor qualidade de atendimento à população de 

Vacaria. 

Neste sentido foi a conclusão do referido projeto: 

“Conclusão 
Acredita-se que o serviço de Pronto Atendimento Médico 

Municipal Plantão 24 horas a ser implantado no CMM, trará grandes benefícios à 
população, principalmente as pessoas menor poder aquisitivo, propiciando um atendimento 
de qualidade, digno e que efetivamente solucione pequenos problemas que muitas vezes se 
arrastam por meses sem solução, trazendo desconforto e descontentamento aos pacientes, 
também com relação ao sistema de saúde”. 

 

Nesta senda, como já ressaltado, resta claro que a saúde 

pública do Município de Vacaria no ano de 2008 não se enquadrava no conceito de 

emergencial, a ponto de justificar a dispensa do certamente licitatório. 

Além disso, é de se destacar, ainda, que causa 

estranheza o fato de o procedimento de dispensa da licitação, que originou a 

contratação emergencial, ter sido extraviado, conforme consta no ofício n.º 

191/GP/2008, datado de 28/03/2008, enviado pelo réu José Aquiles ao Ministério 
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Público (fl. 180), cujo trecho segue: 

 
“(..) O Processo Administrativo 110.218/08, instruído pelo 

memorando 252/08, datado de 31 de janeiro de 2008, da Secretaria Municipal de Saúde e 
Meio Ambiente, requisitado por essa Promotoria de Justiça, foi extraviado. 

A comunicação do extravio foi prestada pela protocolista do 
Município, na data de 14 de março de 2008. 

Ciente do fato, foi determinada a instauração de Sindicância 
Investigatória, Processo n.º 111.691/08, instruído pela Portaria 158/2008, de 17 de março, o 
qual se encontra em fase de instrução, conforme cópias em anexo. 

Ato contínuo, em 20 de março de 2008 foi reconstituído o 
Processo extraviado, a partir dos documentos existentes, recebendo o n.º 111.848/08. 

Neste Processo, conforme cópia inclusa, em 25 de março foi 
autorizada a abertura do processo licitatório para a contratação de empresa prestadora de 
serviços médicos a serem executados no pronto atendimento 24 horas no Centro Médico 
Municipal, tendo sido, na mesma data, encaminhado os autos ao Setor de Licitações para a 
adoção dos procedimentos necessários à abertura do certame, cujo edital será lançado 
dentro dos próximos trinta dias. (...)”. 

 

O referido Procedimento Administrativo n.º 110.218/08 foi 

extraviado e reconstituído, recebendo o n.º 110218/08, sendo posteriormente 

localizado e acostado às fls. 191/197 . 

Frise-se que, da leitura dos documentos que formaram o 

aludido procedimento administrativo, verifica-se que não há qualquer justificativa da 

escolha do fornecedor ou do preço, tampouco avaliação da proposta enviada pela 

outra empresa interessada, nem mesmo parecer da assessoria jurídica do 

Município, sendo que o contrato não previa cláusula de rescisão em caso de 

contrato por e não foi observada a publicidade do ato nos termos do artigo 61 da 

Lei n.º 8.666/93, o que demonstra que não foram observadas, também, as 

disposições constantes no art. 26, do mesmo diploma legal. 

Neste contexto, observa-se também que o Conselho 

Municipal de Saúde não foi consultado sobre o contrato, mesmo existindo 

legislação municipal que preveja a sua atuação na formulação de estratégias e no 

controle de execução da política da saúde, inclusive nos aspectos econômicos e 

financeiros (Lei n.º 8.142/90, artigo 1.º, 2.º), e a Resolução n.º 333, de 04/11/03, do 

Conselho Nacional de Saúde, Quinta Diretriz, item XI, que atribui competência aos 

conselhos de saúde a avaliação e deliberação sobre contratos e convênios. 

Oportuno frisar, ainda, que o contrato firmado com a 

empresa médica somente foi rescindido pelo Município em razão de decisão liminar 

deferida nos autos do processo n.º 038/1.08.0001764-8 (fl. 715). 
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De outra banda, ainda que a dispensa indevida de 

licitação, por si só, não constitua, a princípio, ato de improbidade administrativa, as 

provas carreadas aos autos demonstram que a contratação irregular da empresa 

médica causou prejuízo ao erário. 

Com efeito, o laudo pericial de fls. 2854/1866, informa 

que a empresa Mahfus e Nery, durante os dois meses e meio de vigência do 

contrato entabulado com o Município, percebeu R$ 119.909,77, resultando em um 

lucro de R$ 70.983,67, enquanto o nosocômio local, que já prestava os serviços 

contratados, recebia mensalmente R$ 30.997,34. 

Portanto, inexiste qualquer dúvida acerca do prejuízo 

causado ao erário, o qual deve ser considerado como a totalidade dos valores 

percebidos pela empresa médica, pois, além de o contrato firmado com o hospital 

local ter vigido até 31/03/2008, o que demonstra a concomitância de vigência dos 

dois contratos de saúde, o contrato com o HNSO poderia ter sido renovado, na 

medida em que prestava os mesmos serviços por preço bastante inferior, de modo 

que nada justifica a contratação da empresa Mehfus e Nery. 

Por consequência, a responsabilização do réu José 

Aquiles Suzin, então Prefeito Municipal, assim como do demandado Douglas 

Firmino, secretário de saúde à época, resta evidente nos autos, pois dispensaram 

indevidamente licitação, autorizando e realizando a contratação emergencial, 

deixando de observar as formalidades legais pertinentes à dispensa de 

procedimento licitatório, o que causou prejuízo ao erário. 

De igual forma, as provas constantes nos autos justificam 

a responsabilização dos corréus Marco e Flário Luiz, pois demonstram que estes, 

além de obterem benefício econômico indevido com a dispensa da licitação, 

concorreram para a consumação da ilegalidade. 

Saliente-se que, em 15/01/2008, os réus Marco e Flávio 

Luiz, sócios da empresa Mahfus e Nery Serviços Médicos Ltda, apresentaram 

proposta para implantação de pronto atendimento no centro médico municipal (fls. 

197/198), o que comprova o conluio com o qual agiram os réus resta claro todos os 

demandados, pois o projeto apresentado pelo réu Douglas (datado de 29/01/08 - 

fls. 192/194) continha dados idênticos aos da proposta da empresa Mahfus e Nery, 

apresentada 14 dias antes do referido projeto. 
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Observe-se que os recursos humanos apresentados 

como necessários para a prestação dos serviços médicos no projeto da Secretaria 

Municipal da Saúde são exatamente idênticos aos números de profissionais 

apresentados na proposta apresentada pela empresa Mahfus e Nery Serviços 

Médicos. 

Portanto, a proposta apresentada pela empresa Mehfus e 

Nery foi apresentada antes mesmo do projeto de contratação emergencial de 

serviços médicos, o que demonstra que as partes já se encontravam em tratativas, 

conduta que obstaculizou a contratação de qualquer outra empresa, pois a empresa 

Mahfus e Nery preenchia exatamente os requisitos exigidos pelo projeto. 

Dessa forma, resta claro o cometimento de ato ímprobo 

também pelos réus Marco e Nery. 

Neste ponto, importante salientar que não merece ser 

acolhida a alegação do réu Flávio Luiz Nery, no sentido de que, sendo sócio 

minoritário, não participou da contratação, não podendo ser responsabilizado pela 

mesma, pois o requerido assinou o contrato social da empresa (fls. 97/99), que foi 

registrado em cartório na cidade de Esmeralda após a apresentação de proposta à 

Prefeitura Municipal, deixando claro que tinha ciência de que sua empresa seria 

contratada em desacordo com os ditames legais. 

De mais a mais, o artigo 12, I, II, III, da Lei de 

Improbidade Administrativa, não prevê a responsabilização somente do sócio 

majoritário, mas sim que, em caso de configuração de atos de improbidade, não 

poderá o condenado 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. 

Neste sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Apelo do Município não conhecido 
por ausência de interesse recursal. Apelo do co-demandado Mauro 
Sérgio Pasini da Silva. Ato de improbidade caracterizado. Inobservância 
do devido processo administrativo de dispensa de licitação. Prestação 
de serviços e cobrança independentemente da existência do contrato. 
Prejuízo ao erário demonstrado. Sanções aplicadas em consonância 
com o denominado "juízo de suficiência". APELO DO MUNÍCIPIO NÃO 
CONHECIDO. APELO DO CO-DEMANDADO DESPROVIDO. (Apelação 
Cível Nº 70045075348, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 23/11/2011)” 
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“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
MUNICÍPIO DE COQUEIROS DO SUL. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE 
ATOS DE IMPROBIDADE INSERIDOS NOS ART. 10, VIII,I E 11 DA LEI 
N° 8.429/92. LICITAÇÕES POSTERIORES AO CONSERTO DE 
MÁQUINAS DO MUNICÍPIO, FRACIONAMENTO E DISPENSA 
INDEVIDA DE LICITAÇÃO. Hipótese que evidencia não apenas a 
violação de normas legais relativas às licitações, como também o mau 
gerenciamento da coisa pública, configurando a improbidade prevista no 
art. 11 da LIA. Ausência de prova com relação ao dano ligado à prática 
de atos de improbidade elencados no art. 10 da LIA. Ônus do autor da 
ação. SANÇÕES. Situação que aconselha a imputação da sanção de 
multa também às empresas que fizeram os serviços e ofereceram 
propostas a posteriori, para emprestar legalidade aos procedimentos. 
APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70037863115, 
Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Rejane Maria Dias de Castro Bins, Julgado em 25/11/2010) 
 

No que tange à sanção a ser aplicada, esta deve se 

orientar pelas circunstâncias dos atos concretos sob exame, levando-se em conta 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Vale dizer que, uma vez 

reconhecida a improbidade administrativa praticada pelo agente, não se aplica 

formal e impositivamente a sanção que depende da verificação pelo juiz a respeito 

da incidência das moduladoras previstas no parágrafo único, do art. 12, da Lei nº 

8249/92. É a adoção e incidência do “princípio da legalidade”, da 

“proporcionalidade” e do “due process of law” . 

 Isto porque, nas palavras do Des. Carlos Alberto Lofego Caníbal: 

 “só a improbidade grave, séria e que recomende 

por sua grandeza jurídica em termos de danosidade é a que 

autoriza o julgador a aplicar a suspensão dos direitos políticos do 

ímprobo, não a culposa sem maiores conseqüências, não obstante 

tenha feição grave mas que não encontra um núcleo de gravidade 

que autorize a imposição de tão séria sanção pela desproporção 

substancial resultante do cotejo entre as variantes e moduladoras 

jurisdicionais cujo “arbitrium regulatum” do juiz deve ser sensível. 

Assim, ao quantificador a culpa do agente é que, 

conjugado com os demais operadores fáticos colaterais ao fato-

ímprobo, é que o julgador poderá aferir sobre este sancionamento. 

O julgador não deve e não pode aplicar a lei modo formal sem 

fazer uma análise crítica de seu conteúdo e dos fatos aos quais 
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fará incidir a norma. Necessário ao aplicar a norma que o julgador 

faça um exercício de cognição profunda dos fatos que julga, em 

sua integralidade. 

Daí que, a necessidade de encontrar a solução 

justa para os casos em debate exige-se repelir-se toda e qualquer 

pretensão formalista.  Relembro, como refere Jerome Frank, in 

“Law and the Modern Mind”, p. 247, que as regras jurídicas 

possuem apenas um valor instrumental, complementado por 

Jeremiah Smith no sentido de que as regras de direito são 

simplesmente setas indicadoras do caminho justo, e não o 

caminho mesmo. 

Estou falando de uma lógica proposicional da 

aplicação do direito, algo que se conjugue com a lógica do 

razoável de que nos fala Luís Recaséns Siches. A razoabilidade 

decisional não pode ser perdida de vista sob pena de se cometer 

injustiças inconcebíveis.” (voto do Des.  Carlos Lofego Caníbal, AC  

Nº 70023817562, julgado em 14/05/2008). 

 

Sopesado o fato e a sua gravidade, bem como a falta de restituição 

voluntária dos valores ao erário, considerando, ainda, a ausência de prova do 

acréscimo patrimonial dos agentes, aplico aos requeridos as seguintes penalidades, 

com fundamento no art. 12, I, da Lei 8429/92: 

* ressarcimento ao erário, solidariamente, do valor dos danos 

causados (R$ 119.909,77), corrigidos monetariamente pelo IGPM desde a data do 

ajuizamento da demanda até o efetivo pagamento, com incidência de juros de mora 

de 1% desde a citação; 

* pagamento de multa civil no valor de duas vezes o valor do dano, 

de forma solidária; 

* suspensão dos direitos políticos pelo período de dez anos; 

* perda da função pública, caso os requeridos exerçam; 

* proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios 

ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 



 

 
     29 
   64-1-038/2012/79127 038/1.09.0001164-0 (CNJ:.0011641-94.2009.8.21.0038) 

 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez 

anos.  

Por fim, importante destacar que a pena de multa tem natureza 

civil e sancionatória, não se confundindo com o ressarcimento ao erário, que possui 

caráter indenizatório, não havendo que se falar em bis in idem. Neste sentido: 

“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. 
RESPONSABILIDADE POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. 
CASSAÇÃO. CÂMARA DE VEREADORES. 
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. MULTA. VALOR DO 
DANO. RAZOABILIDADE. 1. Não é de se conhecer do 
agravo retido se não há pedido expresso para seu 
julgamento nas razões do recurso de apelação 2. Configura 
ato de improbidade administrativa a contratação pelo 
Prefeito de advogado, às expensas do erário, para 
patrocinar sua defesa no processo instaurado pela Câmara 
de Vereadores para apurar sua responsabilidade pela 
prática de infração político-administrativa. Isto porque se 
trata de processo que visa apenas sua responsabilidade 
pessoal e não a do Município. 3. Reconhecida a prática de 
ato de improbidade administrativa por lesão ao erário, é 
cabível, a par da condenação ao ressarcimento do dano, a 
aplicação de sanção de multa correspondente ao dano. O 
ressarcimento ao erário atende a função reparatória da 
responsabilidade civil, enquanto a multa tem por 
escopo punir a conduta ímproba. Agravo retido não 
conhecido. Recurso de apelação desprovido. (Apelação 
Cível Nº 70014782528, Vigésima Segunda Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo 
Souza, Julgado em 28/09/2006)” 

 

 

                                    Isso posto, julgo procedente o pedido formulado pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO em sede de ação civil condenatória por atos de 

improbidade administrativa ajuizada contra JOSÉ AQUILES SUSIN, DOUGLAS 

FIRMINO BORGES, MARCO ANTÔNIO MAHFUS e FLÁVIO LUIZ NERY, 

condenando este, com fundamento no art. 12, I, da Lei  8429/92, as  penas de 

ressarcimento ao erário,  no valor dos danos causados (R$ 119.909,77), 

solidariamente, corrigidos monetariamente pelo IGPM desde a data do ajuizamento 

da presente demanda até o efetivo pagamento, com incidência de juros de mora de 

1% desde a citação;  pagamento de multa civil no valor de duas vezes o valor do 

dano; suspensão dos direitos políticos pelo período de dez anos; perda da função 

pública, caso os demandados exerçam, e proibição de contratar com o Poder 
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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 dez anos. 

Condeno os demandados ao pagamento das custas 

processuais, pro rata. Sem condenação em honorários, tendo em vista que a ação 

foi ajuizada pelo Ministério Público. 

Com o trânsito em julgado e pagamento das custas, arquive-se, 

com baixa na distribuição e oficie-se ao TRE. 

Publique-se. 

Registre-se. 

Intimem-se. 

Vacaria, 09 de julho de 2012. 

 
Carina Paula Chini Falcão, 

Juíza Substituta 


