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Vistos etc. 
 

Vistos etc. 
 
O Ministério Público denunciou JOSÉ AQUILES 

SUSIN, brasileiro, separado, empresario, Prefeito Municipal na época dos fatos, 
nascido em 05/02/1948, natural de Ipê/RS, filho de Giuseppe Susin e Cenzinha 
Reolon Susin, residente na Rua Os Dezoito do Forte, 2039, 301, São Pelegrino, 
Caxias do Sul/RS; e DOUGLAS FIRMINO BORGES, brasileiro, solteiro, vereador, 
nascido em 21/02/1973, natural de Tupanciretã/RS, filho de Firmino Francisco 
Borges e Irene Maria Sartori Borges, residente na Rua Protásio Alves, nº 75, 
Centro, em Vacaria/RS; como incursos nas sanções do artigo 89, caput, da Lei nº 
8.666/93, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal; e  
MARCO ANTÔNIO MAHFUS, brasileiro, solteiro, médico, nascido em 29/09/1967, 
natural de Porto Alegre/RS, filho de Emílio Mahfus e Maria Mahfus, residente na 
Rua São José, nº 327, em Esmeralda ou na Rua 03 de Dezembro, nº 191, apto. 
402, Bairro Santa Terezinha, em Vacaria/RS; e FLÁVIO LUIZ NERY, brasileiro, 
casado, médico, nascido em 12/05/1978, natural de São João Del Rey/MG, filho de 
José Magnu Nery e Iracy Silva Nery, residente na Rua Osvaldo Pioli Guerreiro, nº 
62, Bairro Parque dos Rodeios, em Vacaria/RS, como incursos nas sanções do 
artigo 89, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, em combinação com o artigo 29, 
caput, do Código Penal, pela prática dos seguintes fatos delituosos: 

 
“PRIMEIRO FATO: 
Entre os meses de janeiro e fevereiro de 2008, nesta cidade de 

Vacaria/RS, os denunciados José Aquiles Susin e Douglas Firmino Borges dispensaram licitação, 
no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente de Vacaria/RS, fora das hipóteses 
previstas em lei, tendo, os denunciados Marco Antônio Mahfus e Flávio Luiz Nery concorrido para 
consumação da ilegalidade, beneficiando-se da dispensa ilegal, para celebrar contrato com o Poder 
Público Municipal desta Cidade.  

SEGUNDO FATO:  
Entre os meses de janeiro e fevereiro de 2008, nesta cidade de 

Vacaria/RS, os denunciados José Aquiles Susin e Douglas Firmino Borges deixaram de observar 
as formalidades legais pertinentes à dispensa de procedimento licitatório no âmbito da Secretaria 
Municipal da Saúde e Meio Ambiente de Vacaria/RS.  

DAS CIRCUNSTÂNCIAS: 
Na ocasião, os denunciados José Aquiles Susin, então Prefeito 
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Municipal de Vacaria/RS, e Douglas Firmino Borges, então Secretário Municipal de Saúde e Meio 
Ambiente de Vacaria/RS (v. portarias das fls. 163 e 164 do expediente), no uso das atribuições que 
lhe conferiam os cargos, dispensaram licitação fora das hipóteses previstas em lei, tendo os sócio-
diretores da empresa Mahfus e Nery – Serviços Médicos Ltda., no caso, os co-denunciados Marco 
Antônio Mahfus e Flávio Luiz Nery, concorrido para a consumação da ilegalidade, bem como 
beneficiando-se da aludida dispensa, para celebrar contrato com o Poder Público Municipal de 
Vacaria/RS, o que se afere da irregular contratação da pessoa jurídica de direito privado alhures 
referida para fins de implantação e execução de Plantão Médico 24 horas no Centro Médico Municipal, 
nesta Cidade. 

Por atuação direta e imediata do ex-Prefeito Municipal de 
Vacaria/RS, José Aquiles Susin, e do então Secretário Municipal de Saúde e Meio Ambiente de 
Vacaria/RS, Douglas Fimino Borges (v. documentos das fls. 84-89 e 149-154 do expediente), a 
empresa Mahfus e Nery – Serviços Médicos Ltda., cujos sócios são os denunciados Marco Antônio 
Mahfus e Flávio Luiz Nery, foi contratada, com a dispensa do devido processo licitatório fora das 
hipósteses previstas em lei e sem obediência a suas formalidades pertinentes, para execução 
de Plantão Médico 24 horas no Centro Médico Municipal, em Vacaria/RS.  

Para a perpetração da prática criminosa referida no primeiro fato, 
houve, entre as partes acima citadas, o então Prefeito Municipal de Vacaria/RS, José Aquiles Susin, 
o ex-Secretário Municipal de Saúde e Meio Ambiente de Vacaria/RS, Douglas Firmino Borges, e os 
sócios-diretores da empresa Mahfus e Nery – Serviços Médicos Ltda., Marco Antônio Mahfus e 
Flávio Luiz Nery, verdadeiro conluio com o fim de dispensar a licitação sem que estivesse 
configurado um dos casos previstos no artigo 24 da Lei n.º 8.666/93, sendo que os dois últimos 
(Marco Antônio e Flávio Luiz) se beneficiaram deste fato (dispensa) no escopo de celebrarem 
contrato com o Poder Público Municipal através da pessoa jurídica por eles gerida e da qual são 
responsáveis e representantes legais.  

No caso em tela, como pode ser aferido pelos documentos das fls. 
84-89 e 149-154 do expediente, todo o procedimento administrativo que culminou com a irregular 
contratação da empresa Mahfus e Nery – Serviços Médicos Ltda., para fins de execução de Plantão 
Médico 24 horas no Centro Médico Municipal, em Vacaria/RS, ficou a cargo e com atribuição do então 
Secretário Municipal de Saúde e Meio Ambiente de Vacaria/RS, o denunciado Douglas Firmino 
Borges. 

Por seu turno, o então Prefeito Municipal, José Aquiles Susin, na 
condição de Chefe do Poder Executivo local, fora o responsável por assinar o Contrato Emergencial 
n.º 002/2008 (fls. 67-70 do expediente), no qual houve a contratação da empresa Mahfus e Nery – 
Serviços Médicos Ltda., para fins de execução de Plantão Médico 24 horas no Centro Médico 
Municipal, em Vacaria/RS, com a dispensa da licitação fora das hipóteses previstas legalmente.  

Ademais, o denunciado José Aquiles Susin tinha plena consciência 
da ilegalidade de sua conduta, na medida em que durante os seus quatro anos a frente da Prefeitura 
Municipal, por inúmeras vezes, dispensou licitação, de forma lícita, para inúmeros contratos realizados 
pelo ente público que representava, tendo conhecimento, portanto, que a assinatura do Contrato 
Emergencial n.º 002/2008 (fls. 67-70 do expediente) se dera com dispensa à licitação fora dos casos 
admitidos na legislação respectiva.  

Cumpre esclarecer que como justificativa para a dispensa da 
licitação, os denunciados José Aquiles Susin e Douglas Firmino Borges alegaram que estaria 
ocorrendo um aumento da demanda na prestação de serviços médicos de urgência e emergência na 
cidade de Vacaria/RS, objetivando, assim, com a implantação do Plantão Médico 24 horas no Centro 
Médico Municipal, propiciar uma melhor qualidade de atendimento à população, sendo desejável, por 
conseguinte, a contratação emergencial, nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei n.º 8.666/93, o que 
se afere tanto do Contrato Emergencial n.º 002/2008 (v. fls. 67-70 do expediente) quanto dos 
documentos das fls. 84-89 e 149-154 do expediente.  

Entretanto, o ato administrativo de contratação da empresa Mahfus e 
Nery – Serviços Médicos Ltda., para prestar os serviços médicos junto ao Centro Médico Municipal, 
não se enquadrava na excepcionalidade da emergência prevista no artigo 24, inciso IV, da Lei n.º 
8.666/93. 

Em análise ao procedimento de dispensa de licitação (Processo 
Administrativo n.º 110.218/08), verifica-se que em 30 de janeiro e 31 de janeiro de 2008, o então 
Secretário Municipal da Saúde e Meio Ambiente, o denunciado Douglas Firmino Borges, através dos 
Memorandos nº. 000248/2008 (fl. 149 do expediente) e n.º 00252/2008 (fl. 84 do expediente), solicitou 
a contratação emergencial e abertura de processo licitatório para contratação de uma empresa 
prestadora de serviços médicos, a serem realizados no Pronto atendimento 24 horas no Centro 
Médico Municipal. 

A situação emergencial para possibilitar a contratação sem licitação, 
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deve ser concreta e efetiva, isto é, deveria ser demonstrado no procedimento de dispensa de 
licitação a situação concreta e efetiva da potencialidade do dano, indicando que evidenciam a 
urgência da contratação, o que de nenhuma forma foi demonstrado no Procedimento Administrativo 
110.218/08. 

A justificativa apresentada neste procedimento, se fundamentou, 
precipuamente, portanto, na falsa idéia de desafogar o atendimento que já vinha sendo prestado junto 
ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira, sendo tal escusa falaciosa na medida em que os 
documentos das fls. 138-139 apontam para a manutenção do volume de atendimento junto ao 
nosocômio. 

Vê-se, por conseguinte, que a essência da justificativa não estava na 
emergência, mas na conveniência de prestar o serviço pretendido com maior rapidez (v. justificativa 
das fls. 88-89 e 150-151 do expediente), estando fora, portanto, das hipóteses legalmente 
previstas para dispensa da licitação, constantes no artigo 24 da Lei n.º 8.666/93.  

De fato, o serviço poderia plenamente vir a ser prestado por outro 
meio, o qual, apenas e quando muito, não seria tão rápido. A situação, assim, confessadamente (v. 
justificativa das fls. 88-89 e 150-151 do expediente) não era emergencial, pois esse adjetivo 
somente foi utilizado para denominar a forma de contratação, como sinônimo perfeito de 
“contratação direta”, “sem licitação”, nada acrescentando de informativo à justificação apresentada 
pelo denunciado Douglas Firmino Borges, então Secretário Municipal da Saúde e Meio Ambiente de 
Vacaria/RS. Ora, a idéia traduzida cingia-se à melhora de serviço já existente, o que sempre é 
positivo, em tese, mas ficou muito aquém de estado calamitoso e/ou emergencial, único a satisfazer 
os requisitos jurídicos para sacrificar o princípio constitucional da negociação mediante prévia 
licitação. 

Demonstra, ainda, que a dispensa de licitação ocorrera fora das 
hipóteses previstas em lei (no caso emergência), o fato de que o programa eleitoral da campanha 
política anterior, a de 2004, que elegeu o denunciado José Aquiles Susin como Prefeito Municipal 
desta comuna, juntado às fls. 167-176 do expediente, demonstrar que antes de assumirem o Governo 
Municipal para a gestão 2005-2008, seus integrantes já aludiam à intenção de melhorar o serviço 
público de saúde prestado pelo plantão 24 horas.  

Todavia, passaram-se três anos sem a implantação na modalidade 
alardeada como ideal, a qual, somente em ano eleitoral (2008), foi levada a termo, porém, pela 
via excepcional, sob a falsa alegação de que tratava-se de medida efetivamente emergencial, mas 
que, como dito, durante três anos estava previsto no programa de governo, sem qualquer 
tentativa de execução.  

Desse modo, a par de desconfigurar a urgência, por se tratar de fato 
antigo e previsível (previsto ainda na campanha eleitoral de 2004), a contratação em tela teve 
feições nitidamente político-partidárias e com objetivo eleitoral, em uma verdadeira cruzada 
pela busca de votos por parte dos denunciados José Aquiles Susin e Douglas Firmino Borges, 
na medida em que estes, há época do fato, notoriamente eram pré candidatos do Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) ao cargo majoritário do Poder Executivo Municipal, visando 
os acusados (José Aquiles e Douglas), assim, de forma açodada e ilegal, cumprir um item do 
programa eleitoral levado a termo na campanha passada.  

Tal situação, por conseguinte, demonstra o dolo específico no agir 
dos denunciados José Aquiles Susin e Douglas Firmino Borges, uma vez que a implantação do 
Plantão Médico 24 horas no Centro Médico Municipal somente se tornou emergencial, curiosamente, 
no ano eleitoral (2008), isso após passarem-se mais de 03 (três) anos de administração do PMDB 
(agremiação partidária dos acusados) sem que tal medida fosse adotada.  

Há considerar que a contratação emergencial de empresa para a 
implantação do Plantão Médico 24 horas no Centro Médico Municipal, com atuação direta e imediata 
do ex-Prefeito Municipal de Vacaria/RS, José Aquiles Susin, e do então Secretário Municipal de 
Saúde e Meio Ambiente de Vacaria/RS, Douglas Firmino Borges, fora levada a termo por estes 
acusados com dispensa de licitação fora das hipóteses previstas em lei, uma vez que traduzia-se, 
para eles, em clara e manifesta medida de auto promoção para fins eleitorais, tendo, inclusive, o 
acusado Douglas logrado razoável êxito neste intento, quanto mais porque restou reeleito para a 
Câmara de Vereadores no pleito de outubro do ano de 2008.  

Impende referir, também, que a justificativa apresentada não se 
inseria entre aquelas hipóteses do artigo 24 da Lei n.º 8.666/93, na medida em que não havia à 
existência concreta e efetiva do dano aos administrados, pois, conforme antes mencionado, os 
argumentos apresentados pelos denunciados José Aquiles Susin e Douglas Firmino Borges não 
expressaram qualquer essência de prejuízo, não demonstrando, por exemplo, que o serviço de 
plantão no Hospital Nossa Senhora da Oliveira estivesse em risco de ser paralisado, ou de haver um 
colapso no atendimento. Repete-se, apenas aludem à melhoria do serviço.  
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Assim, não houve procedimento prévio direcionado especificamente 
ao apontamento do dano concreto e efetivo à comunidade, sinalizando para a irreparabilidade e forma 
com que havia risco de se operar, bem como, também, em procedimento prévio, não houve 
demonstração de que apenas a contratação imediata seria o instrumento adequado e eficiente de 
eliminar o risco, descaracterizando amplamente a contratação na forma de urgência, restando 
demonstrada que a dispensa de licitação se deu em flagrante desrespeito as hipóteses previstas 
legalmente.  

Por conseguinte, se havia um aumento crescente da demanda em 
sentido paulatino, permanente, constante, não há os elementos de urgência ou de emergência, que 
têm como pressuposto a surpresa, o repentismo, a mudança rápida, drástica, vultuosa e violenta. Os 
fatos são relevantes; entretanto, são ordinários, previsíveis e previstos. Não se trata, por exemplo, 
de um surto de doença que tenha elevado a demanda, repentinamente, de um mês para o outro.  A 
dita elevação de demanda é decorrência natural do aumento populacional, nada mais, nada 
surpreendente, na acepção da norma legal em foco. Dessa maneira, a ampliação do serviço deveria 
ter sido promovida pelos meios ordinários.  

Aí resta demonstrado o fundamento do direito afirmado, que a 
situação poderia ser enfrentada mediante processo de licitação. E se poderia, na dicção da norma 
ventilada, deveria. Assim, resta demonstrado que a contratação da empresa Mahfus e Nery – 
Serviços Médicos Ltda., para fins de execução de Plantão Médico 24 horas no Centro Médico 
Municipal, em Vacaria/RS, não poderia ter ocorrido através da ilegal dispensa de licitação procedida 
pelos denunciados José Aquiles Susin e Douglas Firmino Borges. 

Não bastasse tudo o que até aqui fora exposto, de ver-se que o 
elevado preço da contratação sob questionamento causou claro prejuízo ao Erário Municipal e 
escancarou a falta de razoabilidade do negócio, sendo demonstrativo, mais uma vez, da prática do 
crime ora sob análise. 

Ora, conforme se observa do Contrato n.º 121/2007 (v. fls. 115-121 
do expediente), e ofício n.º 002/2008 (fl. 138 do expediente), o Hospital Nossa Senhora da Oliveira 
recebe, pelo plantão, R$ 30.997,33 (trinta mil, novecentos e noventa e sete reais e trinta e três 
centavos), sendo que a empresa Mahfus e Nery - Serviços Médicos Ltda., foi contratada mediante 
pagamento de R$ 55.284,23 (cinquenta e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e três 
centavos), conforme Contrato Emergencial n.º 002/2008, das fls. 67-70. 

Aliás, para bem demonstrar o prejuízo ao ente público contratante, 
cumpre referir que no Hospital Nossa Senhora da Oliveira há equipamentos para realizar todos os 
procedimentos médico-hospitalares, diversamente do Centro Médico Municipal, sendo que no contrato 
com a empresa Mahfus e Nery – Serviços Médicos Ltda. consta a limitação do serviço a ser prestado. 
Por conseguinte, evidencia-se, ainda mais, a desproporção do valor, porque no hospital pode-se 
realizar diversos procedimentos de urgência e emergência, enquanto que no Centro Médico Municipal 
nem uma simples sutura.   

Ou seja, o Município de Vacaria, em razão da contratação 
coordenada e articulada pelo ex-Prefeito Municipal de Vacaria/RS, José Aquiles Susin, e o 
então Secretário Municipal de Saúde e Meio Ambiente, o denunciado Douglas Firmino Borges, 
passou a pagar muito mais à empresa irregularmente contratada, Mahfus e Nery - Serviços 
Médicos Ltda., por um serviço muito menor.  

Tal fato acarretou, por conseguinte, em claro prejuízo mensal ao 
Erário Público Municipal decorrente desta contratação ilegal, pois, em comparativo com o valor 
que é repassado ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira, a empresa pertencente aos co-
denunciados Marco Antônio Mahfus e Flávio Luiz Nery recebia uma diferença a maior de pelo 
menos R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), o que chegaria a mais de R$ 144.000,00 (cento e 
quarenta e quatro mil reais) até o final da contratação, se não fosse intentada a Ação Anulatória de 
Atos Administrativos por parte do Ministério Público, a qual foi tombada em juízo, na 1.ª Vara Cível de 
Vacaria/RS, sob n.º 1.08.0001764-6. 

Aliás, o prejuízo efetivo ao Erário Municipal restou evidente no fato de 
terem sido pagas, pelo menos, o valor correspondente a duas parcelas e meia do estipulado na 
contratação (R$ 55.284,23), já que a suspensão se deu apenas após a decisão liminar da fl. 907, no 
dia 07 de maio de 2008. Assim, considerando a diferença entre os valores pagos ao Hospital 
Nossa Senhora da Oliveira e à empresa Mahfus e Nery - Serviços Médicos Ltda., que é de R$ 
24.000,00, o valor total do prejuízo atingiu cerca de R$ 60,000,00 (R$ 24.000,00 x 2,5 meses).  

Porém, ressalta o fato de que, em verdade, o prejuízo efetivamente 
aferido pelos cofres público fora da integralidade do valor repassado à empresa Mahfus e Nery - 
Serviços Médicos Ltda. durante os dois meses e meio em que vigorou a irregular contratação, ou seja, 
um total de aproximadamente R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais – v. Parecer DAT-CO n.º 
0706/2008, em anexo), já que não havia a necessidade do serviço, quanto mais se considerado que 
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até a data de hoje este ainda não foi implementado nesta Cidade, sem prejuízo algum à população.  
A desnecessidade da contratação da empresa Mahfus e Nery - 

Serviços Médicos Ltda., bem como o fato desta ter ocorrido em valores excessivamente superiores 
àqueles necessários para a prestação do serviço, emerge de uma simples análise da prestação de 
contas apresentada pela empresa dos denunciados Marco Antônio Mahfus e Flávio Luiz Nery, 
como se afere do ofício n.º 448/2008-PJE-DCom e respectiva resposta, bem como do Parecer DAT-
CO n.º 0706/2008, todos documentos juntados em anexo, os quais demonstram que no período em 
que os serviços foram prestados, a empresa recebeu da Prefeitura Municipal a quantia de R$ 
119.909,77 (cento dezenove mil, novecentos e nove reais e setenta e sete centavos), efetuando o 
desembolso de, tão-somente, R$ 48.926,10 (quarenta e oito mil, novecentos e vinte e seis reais e dez 
centavos).   

Ressalta o fato de que a ilegalidade da dispensa de licitação levada a 
termo pelos denunciados José Aquiles Susin e Douglas Firmino Borges fora amplamente 
reconhecida pelo juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Vacaria/RS, nos autos da Ação Anulatória de 
Atos Administrativos intentada pelo Ministério Público (processo n.º 038/1.08.0001764-6), conforme se 
afere das fls. 741-1072 do expediente, em especial da r. sentença das fls. 1057-1060.  

Repise-se que os co-denunciados Marco Antônio Mahfus e Flávio 
Luiz Nery, na condição de sócios-proprietários da empresa Mahfus e Nery – Serviços Médicos Ltda., 
concorreram para a consumação do delito, uma vez beneficiaram-se da dispensa ilegal à licitação, 
tudo para celebrar contrato com o Poder Público Municipal de Vacaria/RS. 

Outrossim, o conluio havido entre os denunciados José Aquiles 
Susin, Douglas Firmino Borges, Marco Antônio Mahfus e Flávio Luiz Nery para a dispensa da 
licitação restou claramente aferido no fato de o projeto elaborado pela Secretaria Municipal da Saúde 
e Meio Ambiente de Vacaria/RS para implantação do Plantão Médico 24 horas no Centro Médico 
Municipal, procedimento inicial para a dispensa de licitação, firmado por seu então responsável, o 
acusado Douglas, se deu em 29 de janeiro de 2008 (v. fls. 85-87 do expediente), tendo, no entanto, 
seguido, quase que integralmente, a proposta confeccionada pela empresa Mahfus e Nery Serviços 
Médicos, Ltda., a qual fora redigida pelo menos 14 (quatorze) dias antes, já que apresentada em 15 
de janeiro de 2008 (v. fl. 90 do expediente), denotando, por conseguinte, que já havia tratativas e 
planejamento da contratação em tal época, bem como que a proposta da contratada foi realizada 
antes do projeto apresentado pelo Poder Público Municipal, e não ao contrário, como deveria ser. Tal 
fato, por si só, já demonstra o agir criminoso dos representados, bem como o elo vinculativo havido 
entre eles.   

De fato, a proposta da contratada (fl. 90 do expediente) serviu de 
base para o projeto que a segue (fls. 85-87 do expediente), tornando clara a interferência dos 
denunciados Marco Antônio Mahfus e Flávio Luiz Nery sobre o ente público, representado, no caso, 
pelo ex-Prefeito Municipal de Vacaria/RS, José Aquiles Susin, e o ex-Secretário Municipal de Saúde 
e Meio Ambiente de Vacaria/RS, o acusado Douglas Firmino Borges.  

Aliás, para fins de bem demonstrar este conluiu, é merecedor de 
destaque o fato de que a empresa Mahfus e Nery Serviços Médicos, Ltda., representada pelos 
acusados Antônio Mahfus e Flávio Luiz Nery, foi registrada em 16 de janeiro de 2008 (protocolo 
de registro da fl. 162 do expediente); tendo, porém, apresentado proposta para implantação do 
Plantão Médico 24 horas no Centro Médico Municipal na véspera, dia 15 de janeiro de 2008 (fl. 90 do 
expediente).  

Ademais, a Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente de 
Vacaria/RS apresentou projeto e justificativa em 29 de janeiro de 2008 (v. fls. 85-89 e 150-154 do 
expediente); solicitando a contratação no dia 30 de janeiro de 2008 (fls. 84 e 149). 

No que tange a outra empresa que foi “consultada” (fl. 155 do 
expediente), esta sequer detalha sua proposta e nem coloca data exata ao final de sua apresentação, 
isto é, não se sabe se seguiu o “projeto da administração” ou que serviços iria prestar pelo valor 
orçado e de qual forma. Até porque, como foi visto, até então não havia projeto da administração, o 
qual parecia “existir” apenas para a empresa dos co-denunciados Marco Antônio Mahfus e 
Flávio Luiz Nery, já que apresentaram proposta idêntica àquela do Poder Público. 

Em quinze dias, formalizou-se a justificativa de dispensa de licitação. 
Diante disso, fica evidente que o projeto da Secretaria Municipal da 

Saúde e Meio Ambiente seguiu integralmente a proposta da empresa contratada, o que 
demonstra prévio ajuste entre as partes envolvidas, no caso o ex-Prefeito Municipal de 
Vacaria/RS, José Aquiles Susin, e o ex-Secretário Municipal de Saúde e Meio Ambiente de 
Vacaria/RS, Douglas Firmino Borges, juntamente com os sócios-diretores da empresa Mahfus e 
Nery – Serviços Médicos Ltda., Marco Antônio Mahfus e Flávio Luiz Nery, os quais já tencionavam 
empreender a prática criminosa descrita no primeiro fato da denúncia, relativo a contratação da 
empresa Mahfus e Nery – Serviços Médicos Ltda., sem a devida licitação, fora das hipóteses 
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previstas em lei.  
Destarte, ficou cabalmente demonstrado nos documentos que 

instruem este expediente que a empresa Mahfus e Nery - Serviços Médicos Ltda. foi criada 
especialmente para ser “contratada emergencialmente” pelo Município de Vacaria/RS, circunstância 
totalmente criada pelo ex-Prefeito Municipal de Vacaria/RS, José Aquiles Susin, e o então Secretário 
de Saúde e Meio Ambiente, o denunciado Douglas Firmino Borges, em conluio com os sócios da 
empresa contratada, os denunciados Marco Antônio Mahfus e Flávio Luiz Nery, tendo, assim, para 
fins de beneficiar estes últimos, sido dispensada a licitação de forma ilegal.  

Não bastasse isso, de ver-se que após dispensar a licitação de forma 
ilegal (primeiro fato), os acusados José Aquiles Susin e Douglas Firmino Borges ainda deixaram 
de observar as formalidades legais pertinentes à dispensa deste procedimento licitatório no âmbito da 
Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente de Vacaria/RS (segundo fato). 

A consumação desta prática delitiva, referida no segundo fato, na 
qual incorreram os denunciados José Aquiles Susin e Douglas Firmino Borges, restou configurada 
em inúmeras irregularidades que foram encontradas no procedimento de dispensa de licitação por ele 
levado a termo, como a seguir se verá: 

a) o prazo da cláusula 7
ª
 do Contrato Emergencial n.º 002/2008 

(fls. 67-70) foi fixado no máximo previsto em lei, não tendo, assim, sido observado o critério de 
razoabilidade de que, por ser excepcional, a contratação direta deve ser pelo menor prazo possível, 
sendo, pelo contrário, adotado o maior prazo legalmente admissível e sem sequer alguma justificativa;  

b) constata-se a ausência de procedimento simultâneo de licitação 
para substituir o contrato emergencial;  

c) não houve consulta de preço, requisito indispensável para os 
casos em que há dispensa de licitação;  

d)  não há no Contrato Emergencial n.º 002/2008 (fls. 67-70), 
especialmente na cláusula oitava, previsão de resolução no caso de conclusão de licitação, o 
que, de outra banda, confirma a intenção de não promover licitação e de prorrogar o contrato até a 
eleição;  

e) verificou-se a ausência de divulgação da suma do contrato, 
pela imprensa oficial, conforme determinado no artigo 61 da Lei de Licitações;  

f) igualmente denota-se a ausência de parecer jurídico 
fundamentando a dispensa de licitação, não havendo qualquer manifestação de procurador jurídico 
ou assessor jurídico municipal no procedimento administrativo n.º 110.218/08; e 

g) de acordo com o documento da fl. 136 do expediente, o 
Conselho Municipal de Saúde de Vacaria/RS não foi consultado sobre a contratação 
emergencial de empresa para implantação do Plantão Médico 24 horas no Centro Médico Municipal, 
sendo que aquele possui atribuição para tanto, conferida pelo parágrafo 2

º
 do artigo 1

º
 da Lei n.º 

8.142/90:” 
 
Notificados os réus, nos termos do artigo 514 do CPP, 

apresentaram defesa por intermédio de defensor constituído (fls. 1331/1339; 
1367/1375; 1376/1377; e 1385/1389). 

A denúncia foi recebida em 15/09/2009 (fl. 1390). 
Citados, os réus apresentaram respostas à acusação (fls. 

1405/1412; 1424/1442; 1565/1572; e 1579/1586). 
Afastadas as preliminares suscitadas pela defesa do réu 

Douglas Firmino Borges e não estando presente nenhuma das hipóteses elencadas 
pelo artigo 397 do CPP, foi dado prosseguimento ao feito (fl. 1595). 

Durante a instrução foram ouvidas 07 (sete) testemunhas 
arroladas pela defesa do corréu José Aquiles Susin (fls. 3082/3083, 3089/3094); 01 
(uma) testemunha arrolada pela defesa do corréu Marco Antônio Mahfus (fls. 
3094vº/3095) e interrogados os réus (fls. 3095vº/ 3103vº).  

Foi homologada a desistência das testemunhas Paulo 
Ossani, Silvandro Porto da Fonseca, Clodoaldo Rodrigues de Souza, Luciane de 
Almeida Martins, Paulo Gilberto da Silva, Francieli Andrade de Lima, João Amaro 
Borges, Manoela Soares Ramos, Iracilda de Fátima Pedroso, Severino Alves 
Berllinzer, Mari Batiston, Jonatas Accioly de Souza Filho, Naira Teresinha de 
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Oliveira, Inês Boeira Prado e Suelen Lopes Teixeira, Taís Pires, Clodoveu Carneiro 
da Silva e Amaro Antero de Silveira de Almeida (fls. 3081 e 3104). 

Foi deferida a produção de prova pericial (fl. 3104), cujo 
laudo foi apresentado às 3130/3183. 

O Ministério Público solicitou esclarecimentos do perito 
sobre determinados pontos do laudo pericial (fls. 3193/3195), os quais foram 
respondidos às fls. 3243/3247. 

Foi aberto prazo para as partes se manifestarem nos 
termos do artigo 402 do CPP e, após o cumprimento das eventuais diligências 
requeridas, declarou-se, desde já, encerrada a instrução, e aberto o prazo 
sucessivo de 05 (cinco) dias para as partes apresentarem memoriais, nos termos 
do artigo 404 do CPP (fl. 3252). 

No prazo do artigo 402 do CPP, a defesa do réu Douglas 
Firmino Borges solicitou cópias dos depoimentos constantes nos autos da Ação 
Civil Pública n.º 038/1.09.0001164-0, que tramita na Primeira Vara Cível desta 
Comarca (fl. 3257), que foi deferido à fl. 3259 e atendidos às  fls. 3277/3339. 

O Ministério Público nada requereu e as demais defesas 
não se manifestaram (fls. 3253 e 3258). 

O MM. Juiz de Direito Mauro Freitas da Silva deu-se por 
suspeito para atuar no presente feito, sendo o feito encaminhado ao Juiz Substituto 
(3271). 

Em alegações escritas, o Ministério Público, analisando o 
conjunto probatório e diante da inexistência de causas de exclusão de 
antijuridicidade e de culpabilidade, requereu a condenação dos réus  nos termos da 
denúncia (fls. 3342/3362). 

A defesa de Douglas Firmino Borges, preliminarmente, 
arguiu que a denúncia não atende ao disposto no artigo 41 do CPP, pois omite 
quais seriam as atribuições do réu, bem como arguiu a ilegitimidade de parte, pois 
na qualidade de Secretário da Saúde e Meio Ambiente não possuía atribuição para 
realizar o processo licitatório. No mérito, afirmou que a situação da saúde do 
Município caracterizava o disposto no artigo 24, IV, da Lei n.º 8.666/93. Argumentou 
que se exigia rápida providência, pois a demora de um processo licitatório 
acarretaria prejuízo irreparável à saúde pública. Referiu que a dispensa da licitação 
está à fl. 166 dos autos, e, caso não tenha sido observado as formalidades legais 
no processo de licitação, não constituiria crime, mas sim, mera irregularidade. 
Referiu que não há provas de que o acusado almejasse beneficiar a firma 
contratada ou superfaturar os valores. Aduziu que na ação civil n.º 1.09.0001164-0 
consta que o réu não tirou proveito pecuniário da contratação, mas sim, somente 
proveito político-partidário no ano eleitoral. O STJ pune o político desonesto e 
corrupto, mas não o inábil. Afirmou que não houve prejuízo ao erário público, pois a 
população recebeu o serviço médico contratado com a empresa até o momento da 
paralisação por ordem judicial. Referiu que os contratos da empresa e do hospital 
eram diferentes. Argumentou que o réu não participou da elaboração do contrato, 
que foi redigido pela assessoria jurídica e assinado pelo prefeito (fls. 166). Apontou 
que Susan Ferreira de Almeida, secretária da Secretaria do Planejamento, foi quem 
elaborou o projeto (fls. 168/173; 259/262). Sugeriu que as justificativas para a 
inexigibilidade e a ocorrência de contratação emergencial devem ser questionadas 
ao Prefeito da época, José Aquiles, o qual nos termos da Lei Orgânica do 
Município, artigo 55, IX, tinha competência para decidir sobre a licitação. Afirmou 
que a contratação emergencial não gerou proveito polílitico ao réu, pois está no seu 
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quarto mandato legislativo, sendo sempre um dos vereadores mais votados do 
Município. Caso fosse verdade que tinha interesse políticos, o prefeito Suzin seria 
eleito, o qual sequer passou pela convenção do partido. Aduziu que o réu, quando 
pediu a contratação, não possuía qualquer dolo em prejudicar o erário, bem como 
que os réus acreditavam que estavam contratando dentro da legalidade. Referiu 
que ocorreu negligência por parte da administração no atendimento das 
formalidades da licitação. Argumentou que a instrução demonstrou que há 
crescimento na oferta de emprego em janeiro (início da safra) e dispensa dos 
trabalhadores em março (fim da safra). Postulou o acolhimento das preliminares, e 
no mérito, a improcedência da ação penal (fls. 3368/3400). 

A defesa de Flávio Luiz Nery afirmou que  não houve 
prejuízo ao Município, pois o custo de cada atendimento foi de apenas R$ 15,84. 
Argumentou que a quebra do sigilo telefônico e bancário do réu nada aponta de 
ilícito. Referiu que o contrato firmado entre o Município e a Empresa Mahfus e Nery 
não foi assinado pelo réu, eis que é sócio minoritário. Aduziu que o artigo 12, I a III, 
da Lei n.º 8.429/92 fala apenas na responsabilização do sócio majoritário. 
Argumentou que houve outra empresa interessada na contratação, porém não foi 
contratada. Postulou a absolvição (fls. 3401/3408). 

A defesa de Marco Antônio Mahfus, preliminarmente, 
afirmou que a denúncia não atende o disposto no artigo 41 do CPP. No mérito, 
aduziu que não houve prejuízo ao Município, pois o custo de cada atendimento foi 
de apenas R$ 15,84.  Referiu que a quebra do sigilo telefônico e bancário do réu 
nada aponta de ilegal. Argumentou que o réu não teve qualquer interferência na 
elaboração do contrato, apenas assinou como responsável da sua empresa. 
Referiu que o contrato é ato unilateral e de inteira responsabilidade do Poder 
Executivo Municipal. Aduziu que não interferiu na decisão da administração. 
Afirmou que o pronto atendimento foi implantado por absoluta necessidade. 
Postulou a absolvição (fls. 3409/3416). 

A defesa do réu José Aquiles Susin, preliminarmente, 
arguiu o reconhecimento da prescrição retroativa. No mérito, afirmou que o próprio 
Ministério Público, no ano de 2007, ingressou com ação civil pública n.º 
1.07.0004388-2 solicitando a manutenção do Plantão 24 horas, cujo pedido de 
tutela antecipada foi deferido pelo Juízo. Assim, houve emergência da contratação 
para que se pudesse cumprir a decisão judicial. Referiu que a contração da 
empresa Mahfus e Nery ocorreu em razão da emergencialidade, pois o hospital 
poderia ser fechado a qualquer tempo. Referiu que as testemunhas foram enfáticas 
a afirmar que havia perigo do hospital fechar. Argumentou que o réu não agiu com 
dolo, tampouco com intuito de obter vantagens. Aduziu que o réu agiu de forma 
correta, pois determinou a contratação e após a abertura de licitação, dentro dos 
ditames legais. Argumentou que, caso não tivesse tomado a decisão e ficasse 
aguardando o fechamento do hospital, estaria respondendo por omissão, agindo 
em razão do bem estar dos cidadãos que governa. Questionou que caso tivesse 
salvado uma vida não haveria crime. Invocou a aplicação do disposto no artigo 20, 
§ 1.º, do CP, a legítima defesa ou o estado de necessidade. Postulou a 
improcedência da ação penal, com base no artigo 386, VI, III ou I, do CPP. 

Vieram os autos conclusos para sentença. 
É o relatório. 
Decido. 
 
PRELIMINARES: 
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Não merece ser acolhida a preliminar arguida pelas 

defesas dos réus Marco e Douglas, no sentido de que a denúncia não preenche as 
formalidade legais previstas pelo artigo 41 do CPP. 

Veja-se que a denúncia preencheu os requisitos legais, 
tanto é que foi recebida pelo Juízo, conforme decisão da fl. 1390. 

Alias, tais argumentos defensivos não devem ser 
analisados em sede preliminar, mas sim, no mérito, pois com este se confundem. 

Da mesma forma, este não é o momento oportuno para 
analisar a preliminar arguida pelo réu Douglas Firmino no sentido que é parte 
ilegítima, pois, além de já ter sido afastada pela decisão da fl. 1595, as provas 
apontam que, muito embora não tivesse atribuição específica para realizar a 
dispensa da licitação, concorreu para o cometimento dos delitos, na forma do artigo 
29 do Código Penal. 

Por fim, inviável o reconhecimento da prescrição da pena 
privativa na forma retroativa. 

Veja-se que a pena máxima prevista para o delito 
tipificado no artigo 89 da Lei n.º 8.666/93 é de 05 (cinco) anos de reclusão, 
aplicando-se ao caso o lapso prescricional previsto pelo art. 109, inc. III, do Código 
Penal, de 12 (doze) anos. 

O lapso temporal acima mencionado ainda não 
transcorreu entre o marco interruptivo da prescrição (recebimento da denúncia em 
15/09/2009 – fl. 1390) e a presente data. 

Diante de todo o exposto, rejeitam-se as preliminares 
invocadas. 

No mérito, a materialidade dos delitos está demonstrada 
pelo teor do documentos  que instruíram o Inquérito Civil n.º 017/2008 que tramitou 
junto ao Ministério Público constantes às fls. 35/76;  ofício e contrato emergencial nº 
002/2008 (fls. 84/88); ofício e documentos das fls. 91/109; contrato social de 
sociedade simples limitada Mahfus e Nery – Serviços Médicos Ltda (fls. 115/118); 
certidão e fotografias (fls. 119/120; termo aditivo ao contrato firmado pela Prefeitura 
com o Hospital Nossa Senhora da Oliveira e documentos (fls. 125/218); ofício do 
Conselho Municipal de Saúde da fl. 154; ofício do Hospital Nossa Senhora da 
Oliveira das fls. 156/17; ofício enviado pela Prefeitura Municipal indicando a 
localização do processo administrativo n.º 110218/08 (fls. 164/184); propaganda 
eleitoral (fls. 185/193); cópias da ação anulatória de atos administrativos (processo 
nº 038/1.08.0001764-6) (fls. 758/1090); dados da quebra de sigilo de dados 
cadastrais telefônicos e sigilo bancário (fls. 310/751); ofício enviado pela Prefeitura 
Municipal indicando a localização do processo administrativo n.º 110218/08 (fls. 
164/184); depoimentos do processo n.º 038/2.08.0003786-5 (fls. 3277/3339); laudo 
pericial contábil (fls. 3130/3249); laudo pericial contábil complementar (fls. 
3244/3249); atas do Conselho Municipal da Saúde (fls. 288/3032); parecer da DAT-
Unidade de Assessoramento Contábil realizado pelo Ministério Público (fls. 
291/292); licitação por concorrência datada de 12.05.08 (fls. 971/978); certidão da 
fl. 1535. 

A autoria é certa e recai sobre cada um dos réus.  
O réu José Aquiles Suzin disse (fls. 3098/3099): 
“(...) “Juiz: o senhor conhece os demais acusados deste 

processo? Interrogando: sim, o Douglas era secretário. Juiz: o senhor tem conhecimento 
da prova que foi produzida, as pessoas que foram ouvidas, o senhor estava presente. 
Interrogando: em todas não, eu fui dispensado no outro, eu fui ouvido e fui dispensado no 
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outro, não sei se, mas tenho conhecimento do teor. Juiz: o senhor tem alguma coisa a 
alegar contra alguma das pessoas que depôs neste processo? Alguma delas é sua inimiga 
pessoal? Interrogando: não. O MM. Juiz, após cientificar do inteiro teor da acusação, 
informou-lhe do seu direito constitucional de permanecer calado e de não responder 
as perguntas que lhe forem formuladas, passando a interrogá-lo na forma do art. 187 
do CPP, com nova redação dada pela Lei nº 10.792/03. Assegurado o seu direito de 
conversa reservada com a Defensora Pública antes de seu interrogatório. Juiz: (Lida a 
denúncia) essa acusação é verdadeira? Interrogando: ilegalmente não, eu não diria isso, 
porque tem que provar que é ilegal, e para mim não é ilegal, porém. Juiz: o senhor acredita 
que os procedimentos tomados foram os legais? Interrogando: foi legal, sim. Foi feito 
dispensa sim, legal no meu ponto de vista. Juiz: Dada a palavra ao Ministério Público. 
Ministério Público: Nada. Juiz: Dada a palavra à defesa de José Aquiles Suzin. Defesa: 
se o senhor fez, quando despachou o contrato emergencial que determinou a 
contratação o senhor determinou a abertura do processo licitatório? Interrogando: 
sim, a pela a inexigibilidade, a dispensa se deu pela emergência mas não se 
justificava a permanência de um contrato emergencial por longo prazo, então, 
imediato, no mesmo despacho foi determinado abertura de um processo licitatório. 
Defesa: nada mais. Juiz: o senhor tem mais alguma coisa a dizer em sua defesa? 
Interrogando: na verdade, os argumentos, outros de ordem vamos dizer assim, o que 
motivou, digamos assim, a gente entender que aquele momento era o momento de 
uma emergencialidade é alguma coisa que de repente pode ser entendido como 
subjetivo, mas só quem está vendo e ouvindo a miséria alheia que fica sensibilizado 
para entender que a coisa é emergencial ou não. Mas isso como de repente pode ser 
considerado, como o senhor mesmo dizia a pouco como uma coisa de caráter 
político, não tenho o que dizer, mas no meu ponto de vista vendo aquilo que eu via 
naquele momento, ouvindo as pessoas, tentando buscar as soluções e não 
encontrando, porque eu busquei saídas sim, junto com o Hospital também, porque 
junto com o Hospital antes de pensar no Centro médico? Porque no Hospital a gente 
conseguiria a partir de determinada hora, transformá-los em um só já que a prefeitura 
é o maior pagador do processo, do sistema de urgência e emergência que é mantido 
no Hospital, que funciona também como pronto atendimento indevidamente, segundo 
a compreensão de todos os técnicos da saúde, porém funciona. Então a nossa idéia 
era colocar um pronto atendimento, ao lado da urgência e emergência de forma que a 
gente simplificasse e usasse alguns serviços como a recepção, etc... no mesmo 
serviço. Não foi viável, e a irmã Adelide que estava aqui agora pouco, participou disso 
ai e disse que teria que levar isso ai para Roma, que aqui em Lagoa Vermelha na sede 
da província não quiseram tomar decisão, ai foi para Roma e Roma entendeu que não, 
provavelmente que lá (...) até por desconhecimento da miséria que tem por aqui né. 
Então, não. Juiz: que outras providências que o senhor disse que tomou antes da 
dispensa da licitação? Tudo isso que tu disseste foi documentado? Interrogando: 
Tinha até mapa que o Hospital fez em que achavam que dava para a gente implantar. 
Juiz: e ai não saiu, por que? Interrogando: Não saiu porque o hospital entendeu que 
não dava. Juiz: quantas providências que o senhor diz ter tomado, outra coisa que o 
senhor fez antes da dispensa da licitação? Interrogando: não a gente estendeu o 
horário e inclusive, isso tem que ser considerado, que a gente estendeu o horário lá 
no centro médico, contratando pessoas, se não me engano era pela Unimed, tenho 
que olhar bem isso, estendendo o horário de atendimento e nem isso resolveu. Eu 
acho que aquilo que disse aquela que a pressão que o Hospital ligando isso era 
permanente, o hospital ligando, dizendo que precisava colocar gente lá, médico no 
centro médico porque a pressão lá estava muito grande. Eu acho que eu to sendo 
repetitivo. Juiz: eu quero que o senhor só me diga o seguinte, se o ser tomou estas 
outras providências antes, como estender o horário, o que levou ao senhor não abrir 
o processo licitatório quando estendeu o horário, e somente quando contratou com a 
dispensa? Interrogando: Eu pessoalmente, não queria abrir um pronto atendimento 
24 horas lá. Por causa do custo, eu não queria, disse até mesmo na cerimônia de 
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inauguração, eu disse, eu reconheci o mérito das pessoas que foram atrás de 
alternativas, no caso o Douglas, até de alternativas melhores daquelas que eu tinha 
encontrado até aquele momento. Porque todas eram caras, e esta se mostrou 
vantajosa, em termos financeiros para o município, pena que depois no processo 
licitatório não tenha aparecido ninguém. Talvez até pela questão jurídica que gerou 
em função daquela ação civil pública que foi aberta né. Juiz: alguém tem alguma 
coisa a esclarecer? Ministério Público: nada. Defesa: nada. Interrogando: eu só queria 
salientar mais uma coisa, que eu disse antes, mas eu quero voltar a dizer isso ai, que 
estava tão grave a situação que eu fui pedir socorro para a Secretaria de saúde do Estado e 
o Dr. Osmar Terra que era secretário da saúde do estado na época me disse, oh isto é 
responsabilidade do município, tu tem que dar um jeito. Ele me disse isso. Juiz: nada 
mais.(...)”. sem grifo no original. 

 
O réu Douglas Firmino Borges relatou (fls. 3095-v/3096): 
 
“(...)  Juiz: (Lida a denúncia) Essas alegações são 

verdadeiras? Interrogando: são falsas doutor. Juiz: sabes por que estão lhe acusando o 
senhor disso? Interrogando: ... sabe, sabe eu tenho uma vaga idéia doutor, mas pe que 
lamentavelmente não é razoável, não é bom para mim dizer. Mas enfim, eu sou 
vereador do quarto mandato, e ainda estou sendo acusado, que o senhor esqueceu 
de dizer, de usar a secretaria para me eleger vereador, então eu devo ter usado a 
secretaria nos outros dois anos em que fui vereador nesta cidade. Então isso, 
também não corresponde a verdade. Não é minha função, realizar processo licitatório 
doutor, eu solicitei o serviço. Porque era extremamente necessário. Eu ouvi aqui 
doutor, dizer que aumentou ou diminuiu trezentas consultas por mês no hospital 
Nossa Senhora da Oliveira, mas isso nós não podemos esquecer doutor que foi dito 
pelo diretor do hospital e por uma irmã que trabalha lá. Se o senhor pegar os 
atendimentos, do pronto atendimento de 24 horas, o senhor vai ver que tem mais de 
100, então não são como trezentos e oitenta como disse o senhor administrador do 
hospital, tendenciosamente até para favorecer o emprego dele lá. Então foi mais de 
1200 atendimentos por mês lá, em torno de 100 atendimentos por dia. Enfim, vou 
calcular, aqui. Outra coisa, que não houve óbito aqui, é um caso lá no Ministério Público, 
que a doutora Roberta deve saber, que foi encaminhado essa semana por falta de 
atendimento, mal atendimento, no pronto atendimento de urgência e emergência aqui do 
hospital, e estou com mais um caso na comissão de saúde da Câmara gaúcha que eu sou 
presidente, que esta sendo encaminhado para o Ministério Publico, de uma criança de 04 
anos que morreu ali no bairro Monte Claro. Fora todas as outras pessoas que não 
denunciam, que tem medo de denunciar (...). O mais importante disso tudo é diferenciar um 
coisa, o que é atendimento de urgência e emergência. Os dois contratos firmados sendo 
diferentes. Plantão de urgência e emergência, é um AVC, é um acidentado, é alguém que 
está enfartando. Esse é o convênio com o hospital Nossa Senhora da Oliveira com o 
município, plantão de urgência e emergência. O que foi aberto no posto médico municipal, 
foi um pronto atendimento clínico, para desafogar o hospital, para não acontecer o que 
aconteceu com Maximiliano Paim, que tava na portaria do hospital aguardando 
atendimento, enquanto estavam atendendo um com febre, e ele faleceu, morreu na porta do 
hospital, e não puderam observar. Então são diferentes os serviços. 70% disse aqui o 
diretor do hospital, são casos que não tem que estar lá, que prejudicam o atendimento de 
urgência e emergência. (...) Um monte de gente que está indo lá e não está sendo atendida. 
Isso ta acontecendo todo o dia, foram abertos os microfones da rádio esmeralda há 10 dias 
trás e falou quase 30 pessoas e 28 disse quase a mesma coisa. Então não corresponde a 
realidade (...). Outro detalhe doutor. Havia contrato de urgência e emergência da Unimed, 
que durou dois anos doutor, sem licitação. Agora é feito um contrato desses com uma 
empresa para fazer este atendimento diferenciado, para desafogar o hospital e não dura 
trinta dias? E a Unimed não está sendo processada doutor. (...) eu tenho vários defeitos 
doutor, não estou sendo condenado aqui, mas estou me defendendo, eu não to morto na 



 

  12 
64-2-038/2012/76930 038/2.08.0003786-5 (CNJ:.0037862-51.2008.8.21.0038) 

portaria do hospital, tem vereador que disse essa semana doutor, que prefere ir consultar 
com veterinário do que ser atendido no hospital, então ta tudo na fita, eu junto ao processo 
tudo isso. Juiz: Douglas tu foi um dos responsáveis por esta licitação? Interrogando: não 
sou o responsável pela licitação, mas e quero justiça doutor. Juiz: o senhor sabe quem foi 
que fez a licitação? Interrogando: (...) do município, não é minha atribuição doutor, eu sou 
administrativo, é muito mais capaz do que eu, mas eu não posso aceitar que condenem o 
prefeito Suzin, e me absolvam, porque ele não é culpado por isso. Juiz: Dada a palavra ao 
Ministério Público. Interrogando: doutor eu tenho mais coisa para falar se o senhor me 
permitir. Juiz: só um minuto que no final será dado tempo para o senhor. Interrogando: ta 
muito obrigado doutor. Juiz: Dada a palavra à defesa de Douglas. Defesa: se ele pode 
relatar a situação da saúde quando o senhor assumiu a secretária da saúde. Interrogando: 
quando eu assumi a pasta, não soube dizer a data né doutor, foi segunda terça-feira, eu 
assumi às vésperas do dia da criança, dia 11 de outubro de 2007. Pra resumir para o 
senhor, é o seguinte, mais extremo ainda doutora Roberta, trezentas consultas ortopédicas 
atrasadas, exames laboratoriais, de dois anos, criança que foi consultar com neurologista e 
pediatra e já tinha expirado o prazo, porque ele já era adolescente, aguardava a consulta a 
mais de 4 anos. Foi isso que eu enfrentei. Peguei uma criança com dois anos de idade e foi 
consultar com doutor Alexandre Visentim e ele me disse que a criança parecia uma 
orquídea, porque foi mal atendida no hospital. Eu ver a mãe carregar a filha no colo, que era 
uma guria que não sabia se defender, por causa dessa porcaria ai. Tanto é que se me 
condena, eu vou encostar a cabeça no travesseiro e vou dormir. Essa era a situação que 
nós tava. Que eu peguei lá, de gente que descia do hospital reclamando, ta, porque não era 
atendido, era tratado que nem bicho. Hoje doutora Roberta, o doutor Sérgio Gomes dá 
quatro dias de plantão, são quatro plantões, são quatro dias, ele dorme atendendo os 
pacientes lá, isso é um absurdo, um desrespeito, isso com o ser humano. Mas podem me 
botar na cadeia, não tem problema, vou com gosto, mas a mim não vão calar. Nem vão me 
comprar. Pois tem gente que acaba vendendo os mandato mas não é meu estilo. 
Infelizmente não sou assim. Desculpa. Doutor o senhor tem mais alguma pergunta? Pode 
ficar a vontade. Defesa: pode explicar para nós como que funcionava o procedimento de 
compras e contratação de serviços na secretaria de saúde? Interrogando: posso. Até oito 
mil, dispensava-se a licitação né. De compra de serviços né, daí depois era feita a licitação. 
Ai mais uma coisa estranha né Dr. Marcelo. Porque eu dra. Roberta e Dr. André comprei 
consultas especializadas para o município de Vacaria a R$ 30,00 com retorno, a atual licitou 
e esta pagando R$ 70,00. Licitou e ta pagando R$ 70,00. Eu pagava R$ 30,00, nas mesmas 
especialidades. Eu zelei pelo dinheiro público, no caso específico dessa (...). Defesa: como 
que aconteceu? Tu fez um pedido? Interrogando: eu solicitei Dra. Marcelo, a mim cabe 
solicitar. Eu estava lá, e atendia 100 pessoas por dia reclamando que no hospital não 
atendia. Eu solicitei, havia necessidade, tratam pessoas que nem bicho ali. Eu vi um rapaz 
de 46 anos e uma menina de 28 com meningite, o Dr. Alexandre atendeu eles e não pode 
fazer mais nada agora. Dois médicos mandaram embora, o outro rapaz, o médico ficou (...) 
durante uma hora e meia e ainda esnobou a guria, o Dr. Osmar que veio lá de Passo 
Fundo, ta lá no Ministério Público Dra. Roberta. Vai explicar para os dois filhos dele que 
foram lá prestar depoimento que o serviço de urgência e emergência do Hospital é bom? 
Doutora, eram pagos cento e onze mil reais pelo plantão de urgência e emergência do 
Hospital Nossa Senhora da Oliveira, um médico, um enfermeiro e um técnico. Isso o 
município pagava no convênio, cento e onze mil reais. O Município para desafogar o 
hospital, solicitou a licitação, para pagar o ... os médicos para desafogar o hospital para que 
as pessoas não chegassem lá e esperassem quatro, cinco horas para ser atendidas. Custou 
sessenta e cinco mil reais com enfermeiro e médico. Eram gastos cento e onze mil, mais 
sessenta e cinco mil, são centos e setenta e seis mil, para manter um médico, fazendo um 
pronto atendimento clínico. Vamos separar as fichas, no Hospital Nossa senhora da Oliveira 
e cento e onze mil, para um pronto atendimento de urgência e emergência no Hospital, um 
médico lá, outro aqui, enfermeira lá e outra aqui. Tah. Encerrou o pronto atendimento 
médico doutor, por uma determinação judicial que foi a maior injustiça que pode ter 
acontecido para este povo ai fora, que não tem vez e nem tem voz. Ta oprimido ai, ta 
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jogado. Vereador que passou mal, e foi lá no Hospital e é um cargo que inclusive denunciei 
ele, a Doutora Roberta sabe que entreguei para ela a denúncia que tava tomando dinheiro 
de uma funcionária, assim como denunciei aquele outro caso em que fui testemunha. Eu 
não faço falcatrua, eu denuncio falcatrua. Não faço, ta lá o vereador foi atendido, ta lá, e ele 
não se dá comigo, fruto da extorsão que ele fez com a menina, tirando dinheiro dela. Foi 
atendido no hospital Nossa Senhora da Oliveira e foi tratado que nem cachorro, e é um 
vereador da cidade, calcule Doutor o que é que não fazem com o povo. O mais interessante 
doutor é que foi encerrado o pronto atendimento por decisão judicial, era pago cento e onze 
mil, e sabe quanto que é pago hoje, doutor? Cento e noventa mil reais. Fechou o pronto 
atendimento, começaram a pagar cento e noventa mil reais, quer dizer, somasse os dois 
atendimentos, pagasse quatorze mil reais a mais e se tira um médico do centro médico 
municipal e uma enfermeira, quer dizer, reduziu em 50% o atendimento, e aumentou para 
cento e noventa mil reais e o mínimo de (...) que não fiz licitação que não era minha 
competência, não era minha atribuição, e o prefeito Suzin que não zelou pelo dinheiro 
público? Escute não tem lógica, não tem lógica nenhuma. Defesa: o senhor pode nos 
contar o que aconteceu com os pediatras? Se houve alguma ação judicial? Interrogando: 
Houve, o ministério Público solicitou que os pediatras, oficialmente que fossem obrigados os 
pediatras atenderem, porque se negam. Juiz: Houve ação? Interrogando: houve sim e foi 
determinado. Defesa: Dada a palavra às demais defesas. Defesa: nada. Juiz: nada 
mais.”(...)”. sem grifo no original. 

 
O corréu Marco Antônio Mafhus relatou (fls. 3099-

v/3100): 
 
“(...) Juiz: (Lida a denúncia) é verdadeira essa acusação? 

Interrogando: eu estou sendo acusado sim. Juiz: não, mas é verdade que o senhor se 
beneficiou. Interrogando: não. Juiz: eu pergunto, como o senhor participou do 
procedimento licitatório, de dispensa de licitação de contratação? O senhor foi convidado 
pela prefeitura? Interrogando: não, nós ficamos sabendo que a prefeitura, estava, ia abrir 
um processo e nós apresentamos uma proposta, como uma outra empresa me parece que 
apresentou também. Juiz: e a prefeitura com a sua proposta fez o procedimento e 
contratou. O senhor participou do procedimento? Interrogando: não. Juiz: o senhor teve 
ganho maior com essas consultas? Esse contrato ele gerava um ganho grande para o 
senhor? Interrogando: Eu acho que foi até aberto minhas contas bancárias no 
processo, eu acho que ta bem claro que não. Juiz: o preço da consulta, estava no 
preço de mercado? Interrogando: estava bem abaixo no preço de mercado, né, 
inclusive da necessidade tremente que existia na época. Juiz: Dada a palavra ao 
Ministério Público. Ministério Público: nada. Juiz: Dada a palavra à defesa. Defesa: se 
na época que foi implantado o plantão, com a proposta oferecida pela empresa do 
depoente, se ele já trabalhava no serviço público de Vacaria e qual era, e dava plantão 
no Hospital Nossa Senhora de Oliveira? E qual era a situação que se estabeleceu no 
momento dessa implantação do plantão 24 horas? Interrogando: bom eu vou fazer 
um histórico, não sei se isso ajuda ou não. Eu já fui secretário de saúde de 
Esmeralda, então que pertence a região aqui. Quando veio esse, quando eu vim para 
Vacaria, foi quando nós começamos a trabalhar na prefeitura, eu trabalhava pela 
Unimed ali. Eu tinha um contrato. A saúde de Vacaria, realmente tem esse, não é só 
de Vacaria, do Brasil de um modo geral tem este histórico de caos. Então isso não é 
recente não é de agora o caos. O que aconteceu, houve uma piora realmente ali no 
final, acho que relacionado com o problema das macieiras e com a crise financeira do 
Hospital, e havia sim, era um boato, era uma coisa que se estava estudando em nível 
de estado, que era a intervenção do Hospital, por falta de recursos. Então são 
situações verdadeiras, que até o ministério Público tem ciência disso. Que quando a 
gente fez a, chegou aqui essa era a situação da saúde, bastante gente chegando, de 
outros lugares, por causa das macieiras, e um caos, realmente um caos, eu já 
trabalhei na emergência do Hospital. Hoje não tem médicos, se o senhor acompanha 
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as noticias de Vacaria, nenhum médico hoje mais trabalha lá, tem quatro médicos 
trabalhando na emergência do Hospital. Está morrendo gente sim, no Hospital, por 
causa do caos, o senhor imagina um médico fazendo 36, 48 horas de plantão que é o 
que está acontecendo hoje no Hospital Nossa senhora da Oliveira. Então eu não sei 
se isso se considera necessidade tremente de dispensa de licitação, mas eu acho que 
isso é uma situação extremamente grave. Morreu gente por causa de falta de 
atendimento, eu acho que isso é grave, e morre gente. Eu to dentro do Hospital e a 
gente acompanha isso diariamente. Defesa: na época da implantação do plantão 24 
horas, o depoente dava plantão n Hospital Nossa senhora da Oliveira? Interrogando: 
não dava. Eu trabalhava já na internação do Hospital. Defesa: tomou conhecimento na 
época da implantação de que o volume de pessoas era muito grande, que ia para ser 
atendido no Hospital e que muita gente voltava sem ser atendido? Interrogando: isso 
é uma outra questão que foi colocada aqui, e talvez não tenha ficado muito claro. O 
hospital não tem como saber quem sai do Hospital sem ser atendido. O Hospital tem 
registrado, todos os atendimentos que são feitos, agora aquelas pessoas que chegam 
no hospital e vão embora sem o atendimento o Hospital não tem como saber, por que 
não é registrado. Agravante disso ainda são as pessoas que já nem procuram o 
hospital, chegam na porta do hospital e vem aquele tumulto de gente, acho que quem 
passar, acho interessante até se passar na porta do Hospital e ver pessoas do lado de 
fora, um volume de gente, né. Então tem muita gente que passa de carro, precisa da 
consulta, e acaba indo na Unimed pagando a consulta, indo nos nossos consultórios, 
pagando particular, em virtude de não poder. E as vezes pessoas que não têm 
condições. Né a gente sabe da situação, sabe que são pessoas humildes e que 
acabam pagando uma consulta porque não tem condições de esperar. Defesa: a 
participação do depoente nessa contratação do município, foi apresentar uma proposta, a 
sua foi a de menor valor, por isso foi a escolhida? Interrogando: eu acredito que sim, 
porque na verdade nós não acompanhamos o processo, né. Nós apresentamos uma 
proposta, essa proposta foi escolhida. Ai eu te dizer o valor da outra proposta eu não 
sei. Defesa: a posterior a apresentação da proposta o depoente foi chamado para assinar 
um contrato? Interrogando: para assinar um contrato, isso no gabinete do prefeito, foi 
quando eu assinei o contrato. Defesa: foram somente esses dois atos então? 
Interrogando: dois atos que nós tivemos foram estes. Defesa: nada. Interrogando: só 
gostaria de complementar né, nesse sentido de que é uma situação que ainda hoje é 
calamitosa, que ainda hoje está morrendo gente no hospital. Médicos sobrecarregados e 
não há médicos mais fazendo plantão. Eu acho que é uma situação em que necessita ser 
trabalhada aqui no município. Juiz: nada mais (...)”. sem grifo no original. 

 
O réu Flávio Luís Nery disse (fls. 3101/3103): 
 
“(...) Juiz: (Lida a denúncia) Esta acusação é verdadeira? 

Interrogando: não. Juiz: o senhor participou do processo licitatório? Interrogando: só 
como. Juiz: apresentou uma proposta? Interrogando: Só apresentamos uma proposta sim. 
Juiz: o valor que o senhor recebia, tendo em vista à contratação, são inferiores, iguais ou 
superiores ao de mercado. Interrogando: era, proporcionalmente inferiores, bastante 
inferiores. Juiz: Dada a palavra ao Ministério Público. Ministério Público: nada. Juiz: Dada 
a palavra à defesa. Defesa: Se o depoente nesse processo de contratação das 
licitação, o depoente (...) teria algum documento, mesmo fosse a proposta para 
participar ou o contrato. Interrogando: não, em momento algum eu assinei, até 
porque eu sou sócio minoritário, não assinei documento algum. Defesa: quem 
assinou os documentos da contratação e da proposta então foi o doutor (...). 
Interrogando: sim. Defesa: na época o depoente trabalhava para o município quando 
foi implantado o plantão 24 horas? Interrogando: sim. Defesa: trabalhava no hospital, 
dava plantão no hospital? Interrogando: sim, fazia plantão no hospital. Juiz: o senhor 
era funcionário público contratado? Interrogando: contratado, eu trabalhava num 
posto de saúde do município. Juiz: contratado pelo hospital ou pelo município? 
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Interrogando: não contratado pelo município. Juiz: E ai o senhor recebia salário 
mensal? Interrogando: recebia. Defesa: e no hospital, dava para dava plantão de 
quem forma, por quem? Interrogando: trabalhava na emergência, através de uma 
empresa terceirizada do Hospital, e a gente recebia através desta empresa, o contrato 
era verbal com o representante desta empresa, ai a gente prestava o plantão e ele nos 
repassava o valor das horas ali. Defesa: qual era a situação econômica e financeira 
do Hospital que se comentava na época? E qual era a situação do atendimento do 
plantão no qual o depoente participava, quando foi implantado o plantão lá no centro 
médico municipal? Interrogando: eu cheguei no final de 2007 em Vacaria, comecei a 
fazer plantão no Hospital, realmente assim, oh eu conheço pouco da situação 
financeira efetiva do Hospital, mas a gente ouvia os rumores, inclusive as pessoas me 
diziam, não faça plantão ai, que vão te dar o cano né, desculpa o o tom popular. Mas 
elas me diziam tenha cuidado se não tu não vai receber. Vai trabalhar e não vai 
receber. Nunca aconteceu, mas sempre existia essa situação. A questão de 
atendimentos assim era caótica, a gente atendia uma pressão de trabalho muito 
grande, um volume de pacientes muito grande. Não dá tempo de ver bem os pacientes, 
então vocês perde, acaba, tendo o risco de acabar escapando algum detalhe das mãos. 
Com certeza as pessoas esperavam muito tempo ali, a gente ficava sabendo, pois ficava 
atendendo sob pressão, atendendo rápido. Fazendo as vezes um atendimento de má 
qualidade devido à pressão, ao volume ali, não porque, e as enfermeiras sempre falavam 
assim, oh o pessoal ta reclamando, que ta demorando, que não ta. Ai tu fazia o atendimento 
o mais rápido possível, e as pessoas ainda vinham te pressionar mais que o pessoal tava 
reclamando, tava índio embora, e tinha gente indo embora, e tinha momentos em que a 
gente colocava três, quatro, que a gente tem três salas, assim, ti nhá momentos em que a 
gente colocava um paciente numa sala, outro em outra e outro em outra sala, dava 
atendimento a um paciente, já ia para outra sala, enquanto o enfermeiro terminava de fazer 
uma avaliação. Retornava para aquela sala, ou seja atendia três pacientes de uma só vez 
assim, pulando de sala em sala, para tentar aliviar um pouco a demanda. Quando veio, foi 
instalado o plantão 24 horas, ai todo mundo dizia que agora todo mundo ia querer fazer 
plantão no hospital, que agora vai ficar bom. A gente vai poder fazer o trabalho do jeito que 
é, fazer o trabalho sem pressão. Vamos dar conta e daí naquela época eu realmente 
trabalhei no plantão 24 horas e permaneci no Hospital. Vamos dizer assim, a gente tava no 
plantão, mas quando foi nessa época, que eu passei noites assim, da meia noite às 08 
horas da manhã, e dormi a noite toda no hospital sem ser chamado para nenhum 
atendimento. Defesa: quer dizer, houve uma queda. Interrogando: uma queda significativa. 
Defesa: e quando foi suspenso o plantão no Centro Médico Municipal, retornou a demanda 
de novo, continuou dando plantão no hospital? Interrogando: continuei por algum período, 
retornou toda aquela demanda e piorou. Houve uma piora ainda progressiva. Tanto é que 
essa foi, eu deixei de dar plantão no hospital e esse foi o motivo, porque eu já não dava 
conta de atender os pacientes como devem ser atendidos, sob pressão. Com risco de que 
alguma coisa séria pudesse ser passada desapercebida devido a essa pressão e 
atendimento, eu deixei de fazer plantão para isso. Porque existe um risco muito grande de 
alguém falecer na sala de espera e eu não quero ser co-autor, então resolvi abandonar o 
plantão devido a este motivo, após o término. Defesa: nada mais. Juiz: nesse contrato, o 
senhor era funcionário da prefeitura num posto de saúde e dava plantões no Hospital? 
Interrogando: sim. Juiz: depois do contrato, o senhor continuou dando plantões no 
Hospital? Interrogando: depois, sim, continuei dando plantões no Hospital. Juiz: o senhor 
passou a ser funcionário da prefeitura, dar plantões no hospital e trabalhar na empresa do 
senhor? Interrogando: sim. Juiz: o senhor deu menos plantões no hospital? Interrogando: 
sim. Juiz: quanto que o senhor ganhava por plantão no hospital? Interrogando: por plantão 
no hospital naquela época a gente ganhava R$ 35,00 por hora. Juiz: e o senhor fazia 
quantas consultas por hora? Interrogando: quantas consultas por hora, em média, a gente 
faz 15 a 20 consultas, a gente faz uma média de atendimento de até 140 atendimentos em 
24 horas, imagina. Juiz: então o senhor ganhava, fazia 140 atendimentos em 24 horas, 
recebendo R$ 35,00 a hora? Interrogando: sim. Juiz: no contrato o senhor fazia quantos 
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atendimentos por dia? Interrogando: no contrato ali, na, no pronto atendimento a gente 
fazia também de 100 a 120 consultas dia. Juiz: e ai o senhor ganhava por consulta e não 
por hora? Interrogando: não lá, nós ganhávamos por hora. Juiz: não no pronto 
atendimento. Interrogando: no pronto atendimento era pó hora. Juiz: por hora? Qual era o 
valor por hora? Interrogando: o valor por hora era de também R$ 35,00, R$ 38,00 a hora. 
Juiz: mas da empresa para o senhor? Interrogando: sim. Juiz: mas do município para a 
empresa? Interrogando: do município para a empresa, esse valor de R$ 38,00 era o valor 
líquido, daí a gente só tinha a acrescer era R$ 42,00. Juiz: O município para a empresa 
pagava por consulta né? Interrogando: não, não, por hora doutor, era um valor por hora, 
dava em média um valor de R$ 42,00 por hora, que ai descontava os tributos ai dava em 
torno de R$ 38,00. Juiz: o lucro da empresa era toda a diferença em que ele recebia do 
Município e pagava para o senhor como médico atendendo ou qualquer outro médico que 
trabalhasse ali. Interrogando: sim, sim, a gente não tinha um valor extra, da empresa, a 
gente recebia aquele valor do município, descontava os impostos, inerentes a empresa e 
repassava todo o valor, ou seja dividia todo aquele valor em hora, independente se era para 
nós donos ou para outro médico. Juiz: quando o senhor fazia plantão para o hospital, e não 
para o município, existia algum repasse do município para o hospital? Quem subsidiava 
esse plantão que o senhor fazia quando era contratado pelo hospital? Interrogando: na 
realidade existe um repasse do município, um valor a montante para o hospital, que o 
hospital subdivide para o SUS, ali dentro, por exemplo ali tem plantão de sobreaviso e 
cirurgia, ortopedia, o próprio plantão de Urgência e Emergência, tudo isso é custeado pelo 
município. Juiz: o senhor sabia qual era esse valor? Interrogando: naquela época não 
lembro mas atualmente eles estão pagando R$ 42,00 a hora, atualmente dá R$ 35.000, R$ 
40.000, alguma coisa assim, só para trabalho médico exclusivo, ali este valor que 
repassam. Juiz: esse valor que repassam eles pagam os médicos que foram contratados. 
Interrogando: isso, só médicos. Juiz: Material, enfermeiro, isso tudo (...). Interrogando: 
outra coisa, isso, esse valor é exclusivo para pagamento dos serviços médicos. Inclusive no 
plantão nosso 24 horas, a gente recebia esse valor, a nossa empresa contratava médicos, 
nós tínhamos enfermeiros, técnicos de enfermagens, todos incluídos nesse valor, nós 
tínhamos quatro enfermeiros contratados por nós, entende. Então esse valor que era 
repassado do município para nós, além de pagar o serviço médico, pagava o serviço de 
enfermagem, no hospital é diferente. Juiz: nesses R$ 42,00 por hora? Interrogando: sim, 
dentro do valor total que a gente recebia, a gente pagava o salários dos enfermeiros e dos 
médicos. No hospital o dinheiro que vai é exclusivamente para serviço médico. Juiz: esse 
repasse, que vinha do município, do município para o hospital, o hospital contrata os 
médicos, eu pergunto o seguinte, o município poderia determinar que o hospital contratasse 
mais médicos, ou seja, em vez de pagar R$ 40.000,00 vou repassar R$ 80.000,00 e vou ter 
a obrigação de contratar mais médicos, ou a autonomia era do hospital? Interrogando: O 
município não tem gerencia sobre o funcionamento organizacional do Hospital, ele repassa 
o valor e compra o serviço, ou seja, to te dando acho que agora parece que está em R$ 
198.000,00 e quero serviços de sobreaviso de cirurgia, um plantão de urgência e 
emergência, ta então o hospital te oferece, mas eles não tem gerencia para determinar eu 
quero que seja três médicos, eu quero que seja um médico, isso determina  o Hospital. 
Juiz: então tu vai repassar R$ 198.000,00 o hospital deixava um médico por dia lá e. 
Interrogando: ou simplesmente deixar em certas horas, isso, o hospital gere esse recurso, 
a sua maneira. Lógico existe um, o município compra o serviço e o hospital oferece. Juiz: 
Essa contratação do município com o hospital, tu tens conhecimento de como é feita? É 
feita dispensa de licitação? Interrogando: Não, detalhes eu não sei, detalhes na forma 
contratual em não sei. Assim, se é por licitação, até porque não tem como tu licitar um 
serviço do hospital que é o único hospital. Juiz: Tu sabe me dizer se o gasto do município, 
contratando no centro médico 24 horas, foi maior do que se aumentasse o gasto com o  
Hospital? Você sabe me dizer? Interrogando: sim, por exemplo se eles gastam hoje em 
dia, por exemplo, dessa fatia do repasse para o hospital, eles gastam R$ 35.000,00 na 
emergência, tendo um médico por dia, tendo dois médicos será o dobro, R$ 70.000,00, no 
Centro médico era repassado R$ 54.000,00 por mês para contratação de médico que 
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inclusive, nos horários de pico ali, por exemplo de 06 da tarde a 08 da noite, geralmente a 
gente tinha, eu e o Marco a gente sempre estava, apoiando, ás vezes, em alguns horários 
ficavam dois médicos para poder melhor a demanda do Centro Médico, além de que tinha 
as enfermeiras. Então com o valor  que seria de R$ 56.000,00, R$ 54.000,00 a gente 
pagava médico e enfermeiros em alguns horários com dois médicos, então se você fosse 
fazer esse mesmo serviço no hospital, somente com dois médicos seria o dobro do valor, 
colocando o valores atuais seria R$ 70.000,00, e se ainda por cima disso, tivesse que 
colocar enfermeiros, ou seja, triplicaria quase o valor. Seria o dobro mais um terço talvez. 
Juiz: O senhor acha que a contratação do Centro médico, dava o mesmo serviço do 
hospital, mais barato? Interrogando: sim. Com certeza. Juiz: nada mais. (…) sem grifo no 
original. 

 
As provas carreadas são suficientes para comprovar que 

os réus José Aquiles e Douglas Firmino praticaram o ilícito descrito na denúncia, 
pois, no uso das suas atribuições que lhes conferiam os cargos públicos, 
dispensaram licitação fora das hipóteses previstas em lei, tendo os réus Marco 
Antônio Mahfus e Flávio Luiz Nery concorrido para a consumação da ilegalidade, 
beneficiando-se da dispensa ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público 
Municipal – primeiro fato delituoso. 

Ainda, os réus José Aquiles e Douglas Firmino deixaram 
de observar as formalidades legais pertinentes à dispensa de procedimento 
licitatório – segundo  fato delituoso. 

Passa-se a análise da conduta dos réus José Aquiles e 
Douglas Firmino. 

A empresa Mahfus e Nery – Serviços Médicos Ltda foi 
contratada pelo Município na data de 11/02/2008, através do Contrato Emergencial 
n.º 002/2008, cujo objetivo era o atendimento médico no Pronto Atendimento 
Médico Municipal, junto ao Centro Médico Municipal, visando a emissão de 
diagnósticos, a prescrição de medicamentos e a efetivação  de tratamentos de 
saúde, conforme projeto, justificativa em anexo ao Procedimento Administrativo n.º 
110.218/08 (fls. 83/88), 

As defesas argumentam que a situação da saúde pública 
do Município se enquadrava no conceito de “emergência”, razão pela qual foi 
contratada a empresa sem o procedimento licitatório. 

Veja-se que o artigo 24, IV, d Lei n.º 8.666/93 estipula 
que é dispensável a licitação nos casos de: 

“IV – 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”. 

 
Dispõe a lei no artigo 26, parágrafo único, que o processo 

de dispensa será instruído, no que couber, os seguintes elementos: 
 
“(...) Parágrafo único: O processo de dispensa, de 

inexigibilidade ou de retardamento previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com 
os seguintes elementos: 
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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”. 

 
Para entender o que configura situação de emergência ou 

calamidade pública, destaca-se o ensinamento de Hely Lopes Meirelles, in Direito 
Administrativo  Brasileiro,  28.º Edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2003. págs. 
270/271: 

 
“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. 

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. (...)”. sem grifo no original. 

 

In casu, porém as provas comprovam que a situação da 
saúde no Município estava complicada, porém não ao ponto de configurar a 
situação de emergência prevista pela Lei de Licitações. 

Como bem apontou o ensinamento do doutrinador Hely 
Lopes Meireles acima transcrito, emergência é a urgência de atendimento de 
situação que possa ocasionar prejuízos ou comprometer a segurança das pessoas, 
exigindo-se rápidas providências da Administração Pública. 

Tal conceito não se aplica ao caso em comento, pois a 
relação de atendimentos ambulatoriais fornecidos pelo Hospital Nossa Senhora de 
Oliveira das fls. 3217/3240, no 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 realizados no hospital local 
aponta que não houve uma aumento repentino e excessivo no ano de 2008 (fl. 
3249). 

A título exemplificativo, observa-se que no mês de janeiro 
de 2007 foram realizados um total 2935 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 
(demonstrativo da fl. 3249). 

Não houve entre um ano e outro aumento significativo de 
atendimentos médicos realizados, em especial nos meses de janeiro, fevereiro, 
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março, abril, nos quais, segundo as defesas, havia maior demanda em razão da 
vinda de trabalhadores de outras cidades para a colheita em pomares existentes no 
município. 

A prova testemunhal carreada também demonstra que a 
situação do atendimento médico no hospital local não se alterou até a presente 
data. 

A testemunha Édson Luiz Pisolan disse (fls. 3092/3092-
v): 

“(...) 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 
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 disse (fls. 

3094-v/3095):  
 
“(...) 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 
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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 disse nos  autos 
da ação civil pública 1.09.0001164-0 (fl. 3283): 

 
“(...) “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 
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 autos da ação civil pública 
1.09.0001164-0(fl. 3285 e 3287): 

“(...) “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. 
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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. 

 
João Amaro Borges da Silva declarou autos da ação civil 

pública 1.09.0001164-0 (fl. 3291-v): 
 
“(...) “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 nos autos da ação civil 

pública 1.09.0001164-0 disse  (fls. 3292/3296): 
 
“(...) 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 
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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 
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 
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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: 
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. 
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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 
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 
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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 
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 declarou 

nos autos da ação civil pública 1.09.0001164-0 (fls. 3305/3307): 
 
“(...) “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 
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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? 
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 
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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 
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. 
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A testemunha Iracilda de Fátima Pedroso Alves, nos 

autos da ação civil pública 1.09.0001164-0, relatou fazia tempo que havia 
problemas de queixas, reclamações do hospital. Que após ser fechado do Centro 
Médico Municipal, plantão 24h, voltaram a receber reclamações. Perguntada se 
continua o problema crítico respondeu que continua (fl. 3304-v). 

Diante dos depoimentos das testemunhas acima 
mencionados, resta claro que a situação do hospital local sempre foi complicada, o 
que ocorre até a presente data. 

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. 2892/2894), 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. 
2896/2899), aponta a discussão sobre como poderia ser o atendimento de 
emergência no hospital; 

- Ata nº 196//07, de 04/04/07 (fls. 2900/2902), 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. 2903/2904). 

- 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. 2904/2906); 

- 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. 
2906/2909); 

- 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 
médico avaliado-a e mandado para casa, no final da tarde esta veio a óbito, 
solicitando investigações do médico (fl. 2919); 

- 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. 2921/2924); 

- 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. 2925/2931); 
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- 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. 2941); 

- Ata n.º 211/08, de 02/05/2008 (fls. 2942/2947), 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 de Saúde como é feito o transporte dos pacientes (fl. 2946). 

Veja-se que nas referidas atas de reunião do Conselho 
Municipal de Saúde nada mencionou-se 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. 

Giza-se oportuno ressaltar que as provas apontam que 
existia preocupação com a manutenção do atendimento da saúde pela 
Administração Municipal, o que é louvável, porém esta preocupação deveria pautar-
se dentro dos limites legais, o que não foi feito. 

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 vultuosa 
por atendimento médico na época, a dificuldade na prestação de serviços médicos 
à população era a mesma dos anos anteriores e, segundo depoimentos acostados 
aos autos, continua até a presente data. 

Frisa-se que na época 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, ocorreu todos os anos e, nos anteriores não 
houve a adoção de medida semelhante. 

Anote-se que a existência de rumores de que o hospital 
poderia ser fechado, em razão de problemas econômicos, o qual necessitou da 
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ajuda monetária de empresários do município, não autorizava, e nem justificava, a 
contratação emergencial. 

Adite-se ainda não poder o réu José Aquiles querer 
isentar a sua responsabilidade invocando a existência de tais rumores, pois, na 
qualidade de Chefe do Executivo, deveria ter averiguado a veracidade destes antes 
de realizar qualquer ato. 

Não fosse isso, existia entre a Prefeitura Municipal e o 
Hospital Nossa Senhora da Oliveira o contrato n.º 121/2007 (fls. 133/139), datado 
de 01/10/2007, com prazo de vigência até 31/12/2007, prorrogado até o dia 
31/03/2008 (segundo aditivo ao contrato n.º 121/07 – fl. 130), cujo objetivo era a 
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 (fl. 133). 

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. 

Veja-se que o serviço de atendimento ambulatorial 
também era prestado pelo Hospital Nossa Senhora da Oliveira (laudo contábil 
complementar das fls. 3247/3249). 

O perito respondeu da seguinte forma o quesito “c” dos 
esclarecimentos formulados pelo Ministério Público, no qual perguntava se entre os 
serviços prestados pelo HNSO estavam abrangidos aqueles serviços também 
prestados pela empresa dos réus Marco e Flávio: 

“(...) 
1.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 (fls. 3247/3249). 

 

Ainda, em resposta ao quesito “b” dos  esclarecimentos 
formulados pelo Ministério Público, no qual perguntava se comparando o hospital e 
a empresa contratada qual possuía melhores recursos físicos para prestar serviços 
de saúde, o perito respondeu 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. 3246). 

  

Assim, ante o teor da  prova técnica  resta clara a 
desnecessidade da contratação da empresa Mahfus e Nery Serviços Médicos Ltda. 

Analisando-se os documentos enviados pelo réu Douglas 
à Prefeitura Municipal, constata-se que não havia indicativos de que a saúde 
estivesse em situação de urgência. Segue a análise pormenorizada de tais 
documentos. 
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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 (fl. 102), enviando proposta (fls. 102/205). 

O projeto para implantação de plantão 24 horas no 
Centro Médico Municipal, assinado pelo Secretário Municipal da Saúde e Meio 
Ambiente, datado de 29/01/2008 (fls. 103/105), destacou que: 

“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”. 

A justificativa apresentada pela Secretaria Municipal da 
Saúde e Meio Ambiente de Vacaria para implantação do plantão 24 horas no CMM 
consta às fls. 106/107 e é datada de 29/01/2008, assinada pelo réu Douglas 
Firmino Borges, o qual destacou que, por diversas vezes, foi pauta de discussão 
entre a micro-região, o HNSO e a Secretaria de Saúde, a mudança de postura da 
população frente a estes serviços, sendo que o esclarecimento ou a prestação de 
serviços durante 24 horas do dia junto ao Centro Médico Municipal apresentou-se 
como uma opção para desafogar o HNSO e propiciar uma melhor qualidade de 
atendimento à população de Vacaria. 

Destaca-se o restante da justificativa apresentada pelo 
réu Douglas (fls. 106/107): 

(…) 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 
retorno do paciente após o atendimento ao Posto de Saúde ao qual está credenciado.  
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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”. 

 

Nota-se que, em tal justificativa, muito embora o 
Secretário de Saúde da época, ora réu Douglas Firmino, entenda ser justificável a 
contratação emergencial de empresa para prestação de serviço de pronto 
atendimento o mesmo, não apresentou qualquer indicativo de que a saúde 
estivesse em um quadro complicável, de emergência.  

Igualmente, o projeto apresentado nada menciona sobre 
a existência de situação emergencial, inclusive, permite concluir que a sua 
implantação seria unicamente para melhorar o atendimento médico, conforme 
segue (fl. 105): 

“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”. 

Diante de todo o exposto, 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, configurando-
se o primeiro fato descrito na denúncia. 

As provas também apontam que os réus José Aquiles e 
Douglas Firmino deixaram de observar as formalidades legais pertinentes à 
dispensa de procedimento licitatório, pois não comprovaram o cumprimento do 
disposto no artigo 26 da Lei n.º 8.666/93, em especial, a existência de motivação do 
ato (segundo fato delituoso). 

Como bem destaca o doutrinador Hely Lopes Meireles na 
obra acima citada, “a dispensa e a inexigibilidade de licitação devem ser necessariamente 
justificadas e o respectivo processo deve ser instruído com elementos que demonstrem a 
caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for 
o caso; a razão da escolha do fornecedor do bem ou executante da obra ou do serviço; e a 
justificativa do preço “ (fl. 277). 
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Causa estranheza o fato de justamente 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 Público (fl. 91), 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 (fls. 101/109), sendo 
posteriormente localizado e acostado às fls.  fls. 164/184. 

Em data posterior foi localizado em setor diverso, a saber, 
na Secretaria Municipal da Fazenda, conforme consta no ofício enviado pela 
Prefeitura Municipal a Promotoria de Justiça, datado de 10/07/2008 (fl. 164). 

Da leitura dos documentos que formaram o aludido 
procedimento administrativo, não há qualquer justificativa da escolha do fornecedor 
ou do preço, tampouco avaliação da proposta enviada pela outra empresa 
interessada, não há parecer da assessoria jurídica do Município; o contrato não 
previa cláusula de rescisão  em caso de contrato por licitação (fls. 85/88). Sequer 
foi observada a publicidade do ato nos termos do artigo 61 da Lei n.º 8.666/93. 

Outro elemento que também causa estranheza é o fato 
de o Conselho Municipal de Saúde não ter sido consultado sobre o contrato 
emergencial em questão, não tendo avaliado e nem deliberado sobre a contratação 
(ofício da fl. 154), mesmo tendo legislação municipal que previa 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. 

Em razão das ilegalidades, o Ministério Público intentou 
ação anulatória de atos administrativos, autuada sob o n.º 038/1.08.0001764-6, na 
qual foi concedida liminar e julgada procedente, anulando o contrato emergencial 
n.º 002/2008 e o procedimento administrativo n.º 110.218/08 (fls. 759/800; 925; 
1075/1078). 

Em sede de recurso, o TJRS confirmou a sentença 
anulatória, suprimindo apenas a condenação de litigância de má-fé (fls. 3363/3365). 
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Destaca-se que a contratação sem licitação, em caso de 
situação emergencial, deve estar devidamente justificada, motivada, nos termos do 
artigo 26 da Lei n.º 8.666/93, o que não foi feito no caso em comento. 

A licitação visa garantir a observância dos princípios que 
regem à Administração Pública, conforme artigo 3.º da Lei de Licitações. 

“Art. 3.º. A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, 
da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe sã 
correlatos” 

Neste mesmo sentido, dispõe o artigo 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal. 

Assim, a responsabilização do réu José Aquiles Suzin, 
então Prefeito Municipal, resta evidente nos autos, pois dispensou licitação, 
autorizando a contratação emergencial, deixando de observar as formalidades 
legais  pertinentes à dispensa de procedimento licitatório.  

Não há que se falar que o réu José agiu sobre o abrigo 
das excludentes de ilicitude do estado de necessidade e legítima defesa, haja vista 
que não agiu para fins de salvar de perigo atual, direito próprio ou de alheio, que 
não provocou por sua vontade, bem como podia por outro modo evitar. Tampouco 
usou dos meios moderados para repelir injusta agressão, atual ou iminente, à 
direito seu ou de outrem. 

Aliás, o Prefeito Municipal não pode justificar cada ato 
ilegal que faça com as excludentes acima mencionadas, pois, assim, como sempre 
estaria agindo em favor da população (direito de outrem), nunca seria punido. 

Da mesma forma, não há que se falar que o réu José 
Aquiles agiu mediante erro de tipo (artigo 20, § 1.º, do CP), pois, na qualidade de 
Chefe do Executivo Municipal, deveria saber a legalidade dos documentos que 
assina, para tanto, é assessorado por várias Secretarias, inclusive pela Assessoria 
Jurídica, devendo estar ciente da legalidade dos atos que autoriza ou não. 

Não merece prosperar a alegação do réu José Aquiles de 
que, caso tivesse algum equívoco na contratação não configuraria crime, pois 
rescindiu o contrato no segundo mês da pactuação. Com efeito, o réu somente 
rescindiu o contrato em razão de decisão liminar deferida na data de 07/05/08, nos 
autos do processo n.º 038/1.08.0001764-8 (fl. 925), da qual o réu foi intimado no 
mesmo dia (fl. 929) e, na data de 08/05/2008, rescindiu o contrato (fl. 1061). 

Por fim, cumpre ressaltar que o simples fato de existir 
uma ação civil pública, autuada sob o n.º 038/1.07.0004388-2, proposta pelo 
Ministério Público em setembro de 2007, solicitando a continuidade da prestação do 
serviço de Plantão 24 horas pelos médicos locais, não autorizava e não justificava a 
contratação emergencial em desacordo com a lei. 

A medida liminar concedida nos autos mencionados pela 
defesa foi clara ao determinar que “todos os profissionais médicos pediatras nominados 
como réus na presente ação retornem ou continuem a realizar, de imediato, o atendimento 
junto ao Hospital Nossa da Oliveira, dos serviços de plantão e urgência e emergência, 
admitida a modalidade de sobreaviso, ligado ao sistema público de saúde (SUS), durante as 
24 horas do dia de modo a que seja revertida a paralisação noticiada, mantendo  o 
atendimento por um prazo mínimo de 60 dias, lapso temporal mínimo necessário para que o 
gestor público municipal providencie na constituição de uma nova equipe de pediatras para 
o serviço de plantão. 
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Determino ainda, ao Município de Vacaria, durante o período 
acima, não havendo a composição do conflito, que adote as medidas necessárias para 
assegurar a efetividade do serviço enfocado na presente ação, evitando que sofra a 
interrupção, incluindo, se for o caso, a substituição dos médicos até então credenciados por 
outros profissionais, mesmo que de fora do Município, com elaboração de escalas médicas 
alternativas (fl. 3421)”.  

Não pode o réu querer isentar sua responsabilidade 
invocando a ordem judicial, pois a liminar referida ou a sentença que julgou 
parcialmente procedente a demanda,  não autorizou a contratação emergencial de 
forma ilegal, fazendo-se clara ao determinar, que se houvesse necessidade, 
poderia o Município contratar outros profissionais para substituir os que não mais 
fazem plantão pelo SUS (fl. 3421). 

A decisão judicial enfatizou que, se fosse necessário, 
caberia ao Município buscar outras alternativas, dentre estas a contratação de 
outros profissionais para substituir os que estavam paralisados. 

Diante de todo o exposto, resta claro o cometimento do 
ilícito pelo réu José Aquiles. 

O cometimento dos delitos pelo réu Douglas Firmino 
também resta claro nos autos, cabendo sua responsabilização nos termos dos 
artigos 82 e 84, § 2.º, da Lei n.º 8.666/93, pois desempenhava o cargo de 
Secretário Municipal de Saúde e Meio Ambiente (Portaria de nomeação n.º 
516/2007 – fl. 181). 

O ofício solicitando a contratação emergencial e abertura 
de processo licitatório para contratação de empresa prestadora de serviços 
médicos, o projeto de implantação de plantão 24 horas no Centro Médico e a 
justificava das fls. 102/107;167/172, comprovam que a dispensa da licitação ficou a 
cargo do réu Douglas, então Secretário Municipal da Saúde do Meio Ambiente de 
Vacaria/RS, o qual assinou os documentos acima mencionados, conforme já 
exposto alhures. 

O réu, na função de Secretário Municipal da Saúde e 
Meio Ambiente, apresentou à Assessoria Jurídica Municipal o projeto e a 
justificativa para a contratação emergencial  de empresa prestadora de serviços 
médicos a serem realizados no pronto atendimento 24 horas no Centro Médico 
Municipal. 

Passa-se a análise dos seguintes documentos, os quais 
também apontam o cometimento do ilícito ao réu Douglas, tal como o restante da 
prova já analisada acima. 

No Memorando n.º 00252/2008 (fl. 102), datado de 
31/01/2008, o réu Douglas 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. 

No memorando n.º 00248/08, datado de 30/01/08, 
justificou que, devido ao elevado número de consultas na emergência do Hospital 
Nossa Senhora de Oliveira, que causa constantes reclamações da comunidade, 
bem como riscos aos usuários que chegam em situação de urgência, solicitava-se a 
contratação de empresa para prestação de serviços médicos, a serem realizados 
no Pronto atendimento 24 horas do centro Médico Municipal (fl. 167). 

No projeto das fls. 103/105 o réu apresentou dados 
acerca da saúde pública, bem como quais seriam os recursos humanos 
necessários. 
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Da mesma forma na justificativa das fls. 106/107 o réu 
relata que, para que existam condições para a proposta de implantação do plantão 
24 horas, o CMM sofreu algumas mudanças,- demonstrando estar certo de a 
justificativa seria aceita pela Administração Municipal -, como a retirada da 
Vigilância Sanitária para local já adquirido pela Prefeitura através da própria 
Secretaria Municipal de Saúde e também a futura mudança da Saúde Mental para 
outro local.  

Indicou que estavam sendo adquiridos equipamentos e 
instrumentos para equipar a sala de observação que será instalada junto ao pronto 
atendimento do CMM, com custo aproximado de R$ 12 mil reais. Que foram 
realizados estudos financeiros pela Secretaria da Fazenda para verificar os custos 
mensais da implantação de tais serviços, que seriam em torno de 55 mil reais por 
mês, tornando-se viável para o Município implantar o plantão. 

Diante de todos os dados apresentados pelo réu Douglas, 
resta claro que tinha conhecimento dos fatos, sendo o autor do projeto para a 
implantação do pronto atendimento 24 horas na modalidade emergencial, 
concorrendo para a prática do ilícito descrito na denúncia. 

A testemunha Patrícia Varaschin Chedid afirmou que a 
responsável pela dispensa da licitação foi a Secretaria de Saúde. 

A testemunha Jonatas Accioly relatou que o Secretário de 
Saúde, o réu Douglas, é quem lhe procurou para falar sobre o Plantão 24 horas.  

Silvandro Porto da Fonseca, Secretario Ajunto da 
Secretaria Municipal de Vacaria, relatou que foi o responsável pelo projeto, foi 
quem elencou os serviços que poderiam ser feitos no plantão, pois era de menor 
complexidade, tendo realizado algumas tomadas de valores com algumas 
empresas, inclusive com a empresa do réus Marcos e Flávio (fl. 3293-v). 

Ainda, conforme consta na Ata n.º 210/2008, datada de 
05/02/2008, o réu anunciou na rádio local a existência de um plano de saúde 
aprovado pelo partido do PMDB. 

Ao contrário do que afirma a defesa do réu Douglas, este 
e Susan Ferreira de Almeida, assinaram o contrato emergencial n.º 002/2008 (fls. 
85/88), na qualidade de testemunhas. 

Ainda, os documentos das fls. 102/107 e 167/172 deixam 
claro que quem foi o responsável por encaminhar o projeto e justificativa para a 
contratação emergencial foi o réu Douglas. 

Por fim, a não observância dos ditames legais, como a 
dispensa de licitação e deixar de observar as formalidades legais pertinentes à 
dispensa do procedimento licitatório não caracteriza mera irregularidade, conforme 
alega a defesa, mas sim crime, devidamente tipificado no artigo 89 da Lei de 
Licitações. 

O simples fato de Douglas não ter competência exclusiva 
para decidir sobre a licitação, nos moldes da Lei Orgânica do Município, não o 
impediria de cometer o ilícito em questão, pois é cabível a sua responsabilização na 
modalidade de concurso de agentes. 

Nesse sentido, leciona o doutrinador Guilherme de Souza 
Nucci, in Leis Penais e Processuais Comentadas, 4.º ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2009, pág. 848: 

“Concurso de agentes: o crime é próprio, mas não é de mão-
própria, o que significa admitir co-autoria e participação. Portanto, é possível haver um 
conluio entre vários servidores público (de alto e baixo escalão) para o cometimento do 
crime, sem que qualquer pessoa, estranha aos quadros administrativos, tenha qualquer 
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participação. Por outro lado, é viável existir o concurso de servidores públicos e particulares 
(não-servidores), devendo todos responder pela infração penal (ver, ainda, o disposto no 
parágrafo único). Tudo depende da análise do elemento subjetivo devendo-se demonstrar o 
dolo”. 

Por ser assim, cabível a condenação dos réus José 
Aquiles Suzin e Douglas Firmino, pois as provas demonstram o dolo com o qual 
agiram para a consumação dos ilícitos previstos pelo  artigo 89, caput, da Lei 
8666/93, conforme já analisado alhures. 

O tipo penal em questão exige o dolo, sendo dispensável 
prova da finalidade que o moveu o agente a praticar o ilícito, também se classifica 
como de perigo abstrato, se consuma independe de qualquer lesão ao bem jurídico 
tutelado. 

Nesse sentido, já decidiu o E.TJRS: 
 
“PREFEITO MUNICIPAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 

89 DA LEI 8.666/93. CRIME DE MERA CONDUTA. DESNECESSIDADE DE 
COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. DENÚNCIA RECEBIDA. (Ação Penal - 
Procedimento Ordinário Nº 70042486530, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Marcel Esquivel Hoppe, Julgado em 26/04/2012)” 

 
“AÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. PREFEITO 

MUNICIPAL. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. 
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. TESE AFASTADA. Irrelevante a existência ou 
não de prejuízo ao erário, pois se trata de delito de mera conduta, bastando a 
realização de um dos verbos nucleares do tipo para a configuração, em tese. Denúncia 
recebida. (Ação Penal - Procedimento Ordinário Nº 70043547785, Quarta Câmara Criminal, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gaspar Marques Batista, Julgado em 29/09/2011)” 

 
“PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE LICITAÇÃO. AÇÃO 

PENAL JULGADA PROCEDENTE. EM PARTE, CONTRA O PREFEITO E 
IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AOS CO-DENUNCIADOS. - O crime do art. 89, 'caput', 
da Lei nº 8.666/93, atribuído ao Prefeito, é delito de perigo, não se exigindo, para sua 
caracterização, que a Administração, em razão da não realização do procedimento 
licitório para a aquisição da mercadoria, sofra prejuízo econômico. A simples 
desobediência à lei que ordena a prévia abertura de licitação na aquisição do bem, 
ofende o interesse jurídico protegido que é a moralidade administrativa. A dúvida 
sobre a existência ou não da urgência na aquisição do bem material adquirido sem licitação, 
dispensável em caso de necessidade comprovada, desautoriza a imposição de sanção 
penal, com a consequente absolvição do acusado. - O crime de fraude à licitação, descrito 
no art. 90, 'caput', da Lei nº 8.666/93, consiste em frustar ou fraudar o procedimento 
licitatório em proveito econômico de um dos participantes do certame que requer 
competividade e igualdade entre os concorrentes. O crime de fraude à licitação resulta 
realizado quando, após a abertura das propostas dos participantes, o agente público acolhe 
segunda proposta apresentada por um dos concorrentes e recusa adotar idêntico 
procedimento em relação a outro participante do certame, ainda que o preço pago ao 
licitante beneficiado tenha sido mais favorável à Administração Municipal. Ação penal 
julgada procedente, em parte, com a condenação do Prefeito Municipal e a absolvição dos 
integrantes da Comissão de Licitação. (Processo Crime Nº 70002796688, Quarta Câmara 
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vladimir Giacomuzzi, Julgado em 12/09/2002)”.  

 
“PREFEITO MUNICIPAL DISPENSA DE LICITACAO 

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NORMA DE CARATER TEMPORARIO - 
CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE ASSISTENCIA MEDICA. NAO PODE 
SER DISPENSADA LICITACAO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM 
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DISTRIBUIDOS A PACIENTES DO SUS, HAVENDO QUATRO FARMACIAS NA 
COMUNIDADE. INACEITAVEL A ALEGACAO DE QUE NAO HOUVE DOLO NA 
CONDUTA DO PREFEITO, POIS JA ESTAVA NO SEGUNDO ANO DE GESTAO E JA 
VINHA DE TEMPO A OBRIGACAO DE LICITAR. E ULTRA-ATIVA A PARTE DA NORMA 
COMPLEMENTAR QUE ESTABELECE O VALOR NOMINAL DA CONTRATACAO, 
POSSUINDO CARATER TEMPORARIO, AO FEITIO DO PRECONIZADO NO ART. 3º DO 
CODIGO PENAL. TAMBEM E CRIMINOSA A CONDUTA DO PREFEITO QUE DISPENSA 
LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSISTENCIA MEDICA PARA 
OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, JA EM SEU SEGUNDO ANO DE MANDATO, 
CONSCIENTE DA OBRIGACAO DE LICITAR, MESMO QUE A EMPRESA CONTRATADA 
JA VIESSE PRESTANDO ESSE TIPO DE ASSISTENCIA DESDE GESTAO ANTERIOR. 
PROVIMENTO PARCIAL UNANIME, PARA EXCLUIR DA CONDENACAO, UM DOS 
FATOS. (Apelação Crime Nº 70004433801, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Gaspar Marques Batista, Julgado em 27/06/2002)”. 

 

O dolo com o qual agiram os réus restou demonstrado, 
pois dispensaram a abertura de certame licitatório em desacordo com a legislação, 
bem como deixaram de observar as formalidades legais pertinentes à dispensa da 
licitação, conforme já amplamente analisado. 

A finalidade pela qual os réus praticaram o delito não 
importa para a configuração do delito, tal como dito acima. 

No entanto, importante destacar que o Ministério Público 
apontou que a intenção dos réus era político-partidária, pois o cometimento do 
ilícito foi em ano eleitoral. 

Acresce-se a tal raciocínio, o fato de a campanha política 
do réu José Aquiles Susin no ano de 2004 prever a melhoria do serviço público da 
saúde prestado por um Plantão 24 horas (fl. 187). 

O réu Douglas Firmino foi reeleito para a Câmara de 
Vereadores nas eleições de outubro de 2008   (fl. 1535). 

Os argumentos defensivos no sentido de que os serviços 
foram prestados pela empresa contratada e de que não houve prejuízo ao erário 
público desimportam para a caracterização do delito, conforme dito alhures. 

Destaca-se, por fim, que não houve continuidade delitiva 
entre o primeiro e segundo fatos descritos na denúncia, pois os delitos descritos no 
artigo 89, caput, da Lei n.º8.666/93 classifica-se como instantâneo, de perigo 
abstrato e pode ser plurissubsistente (cometido por intermédio de vários atos) ou 
unissubsistente (cometido num único ato), conforme o meio eleito pelo agente. 

Para a consumação do ilícito, basta que o agente aja de 
forma omissiva não realizando a licitação (crime de mera conduta). 

O artigo em questão prevê que: 
“Art 89. dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses 

previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à 
inexigibilidade”. 

Os réus cometeram o delito em comento no momento em 
que dispensaram a licitação fora das hipóteses previstas em lei, não havendo 
continuidade delitiva quando deixaram de observar as formalidades pertinentes à 
dispensa. 

Assim, os réus José Aquiles e Douglas Firmino devem 
ser condenados às sanções do artigo 89, caput, da Lei n.º 8.666/93, conforme 
já analisado acima. 

Passa-se a análise das condutas dos réus Marco 
Antônio Mahfus e Flávio Luiz Nery. 
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O tipo penal inserto no parágrafo único do artigo 89, da 
Lei de Licitações exige para a sua configuração o dolo, a vontade específica de 
beneficiar da dispensa da licitação, tendo tomado parte da ilegalidade. 

O doutrinador Guilherme de Souza, ob cit, págs. 852/853, 
destaca que:  

“a licitação é um procedimento de escolha de quem poderá 
fornecer bens e serviços em geral para a Administração Pública. Por isso, deve pautar-se 
por critérios legais, com o objetivo de atingir o ideal para o Estado, suas autarquias, 
empresas públicas e outros entes, ou seja, conseguir o bem ou serviço mais qualificado 
pelo menor preço. Há, também, que se observar a moralidade administrativa, pautando-se 
os órgãos estatais pela imparcialidade. Logo, não pode o agente administrativo eleger um 
fornecedor qualquer, por critérios subjetivos, especialmente pelo fato de se envolver 
montantes elevados, como regra, em contratações feitas pelo Poder Público. Esta é a razão 
pela qual, no parágrafo único deste artigo, inseriu-se que, quanto ao contratado (não-
servidor), deve-se buscar, além do dolo, a específica vontade de se beneficiar da 
dispensa ou inexigibilidade da licitação, tendo tomado parte na concretização da 
ilegalidade (...)”Por outro lado, é importante destacar que a inserção do parágrafo único 
restringiu o alcance da lei penal ao contratado (não-servidor), pois colocou, na figura 
típica, além da intenção especial de obter benefício, a comprovada concorrência para 
a consumação da ilegalidade. (...)”. sem grifo no original. 

Conforme prova amplamente analisada acima, as provas 
constantes nos autos indicam que os réus Marco e Nery, além de obterem benefício 
com a dispensa da licitação, concorreram para a consumação da ilegalidade. 

Veja-se que os réus Marco Antônio Mahfus e Flávio Luiz 
Nery, constituíram uma empresa de sociedade simples limitada nominada Mahfus e 
Nery – Serviços Médicos Ltda, cuja sede seria na Rua São José, n.º 327, 
Esmeralda (fls. 115/117). 

A data de abertura da empresa, conforme comprovante 
de inscrição e de situação cadastral de pessoa jurídica (fl. 114) e carimbos do 
Ofício de Registro Públicos de Esmeralda no contrato social (fl. 180) e requerimento 
da fl. 143, são de 16/01/2008. 

No entanto, a autoridade policial ao atender solicitação da 
Promotoria de Justiça deslocou-se até o local indicado como sendo a sede da 
empresa, descrevendo que na residência residiu o médico Marco Antônio Mahfus, a 
qual tinha as janelas semi-abertas e, no quintal, roupas penduradas no varal. O 
policial indicou que  bateu na porta por três vezes e não foi atendido (certidão da fl. 
119). 

Nas fotografias da sede da empresa (fl. 120), observa-se 
que se trata de uma casa residencial, inexistindo indicativos de que no local 
funcionasse a empresa Mahfus e Nery- Serviços Médicos Ltda. 

Anote-se não havia no local placas indicando a existência 
da empresa, tampouco secretária ou outra pessoa que atendesse o público, 
encontra-se no momento da diligência policial fechada. 

Na data de 15/01/2008, os réus Marco e Nery, sócios da 
empresa Mahfus e Nery Serviços Médicos Ltda, apresentaram proposta para 
implantação de pronto atendimento no centro médico municipal (fls. 108 e 174). 

O conluio com o qual agiram os réus resta claro, pois o 
projeto apresentado pelo réu Douglas (datado de 29/01/08 -fl. 105) continha dados 
idênticos aos da proposta da empresa Mahfus e Nery (datada de 15/01/08 – fl. 
108), apresentada 14 dias antes do referido projeto. 

Os recursos humanos apresentados como necessários 
para a prestação dos serviços médicos no projeto da Secretaria Municipal da Saúde 
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(fls. 170/172) são exatamente idênticos aos números de profissionais apresentados 
na proposta apresentada pela empresa Mahfus e Nery Serviços Médicos (fls. 108 e 
174). 

Dessa forma, tal conduta não permitiria que qualquer 
outra empresa fosse contratada, pois a empresa Mahfus e Nery preenchia 
exatamente os requisitos exigidos pelo projeto. 

Não houve qualquer chance de a proposta da   empresa 
GOI-Grupo de Ortopedia Independência S/S Ltda, representada por Jonatas Accioly 
de Souza Filho (fl. 173) ser aceita. 

O depoimento de Silvandro Porto da Fonseca nos autos 
do processo n.º 1.09.0001164-0, o qual exercia a função de Secretario Adjunto da 
Secretaria de Saúde, deixa claro existiu um prévio contato com os réus Marco e 
Nery, tendo estes concorrido para a consumação da ilegalidade, conforme segue: 
“(...)  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(...)”. Sem grifo no original. 

A testemunha Jonatas Accioly de Sousa Filho (fls. 
3305/3307), ao contrário do que afirmou Silvandro, declarou que não lhe relataram 
maiores detalhes sobre o serviço de plantão, sem lhe apresentarem projeto de 
como poderia ser executado o serviço. Perguntado sobre quem lhe procurou para 
falar, disse que foi procurada pelo réu Douglas. 

Como bem questionou o agente ministerial à fl.3358, 
como seria possível que antes mesmo da criação da empresa Mahfus e Nery – 
Serviços Médicos Ltda pôde apresentar uma proposta para implantação do Plantão 
Médico 24 horas no Centro Médico Municipal. 

Dessa forma, resta claro o cometimento do ilícito pelos 
réus Marco e Nery. 

Não merece ser acolhida a alegação do réu Nery, no 
sentido de que o sócio minoritário, não decidindo sobre a contratação, razão pela 
qual não poderia ser responsabilizado, ante o teor das provas carreadas. 

O réu, na qualidade de sócio de uma empresa de 
responsabilidade limitada, é responsável penalmente, pouco importando se é sócio 
majoritário ou minoritário. 

O réu Nery assinou o contrato social da empresa (fls. 
115/117), 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. 

Não se aplica ao caso em comento o artigo 12, I, II, III, da 
Lei de Improbidade Administrativa, pois, além de ser lei diversa, a leitura que a 
defesa fez de tal artigo está equivocada, pois ela não prevê a responsabilização 
somente do sócio majoritário, mas sim, prevê 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. 

Da mesma forma, as provas deixam claro o agir delituoso 
do réu Marco Mahfus. 
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Não haveria motivos para os réus constituírem uma 
empresa, às pressas, levando a registro no dia 16/01/2008, sendo que já tinha 
apresentado proposta ao Município no dia anterior (15/01/2008). 

Acrescenta-se que a testemunha Silvandro disse que 
procurou o réu Flávio ou Marco, não se recordando qual, para que lhe ajudasse a 
preparar um projeto para implantação do Plantão 24 horas. 

Assim, os réus sabiam que a prefeitura iria abrir “um 
processo”, razão pela qual apresentaram uma proposta, conforme dito pelo réu 
Marco em seu interrogatório (fl. 3000-v). 

Com efeito, as provas apontam que existia um conluio 
anterior entre os réus José Aquiles, Douglas e os médicos Nery e Marco, os quais, 
conforme dito acima, constituíram às pressas uma empresa para prestar o serviço 
médico a ser criado por aqueles. 

O objetivo dos réus Marco e Nery era o lucro, conforme 
prova analisada anteriormente. 

Veja-se a resposta do perito ao quesito “h” formulado pelo 
Ministério Público (fl. 3142): 

“H) pelo projeto apresentado à prefeitura pela empresa, onde é 
mencionado o número de médicos e enfermeiros que deveriam trabalhar, existiria lucro para 
a empresa, levando-se em conta os valores constantes nos pagamentos efetuados no 
período a esses profissionais pela empresa (conforme recibos)? Qual valor? 

Resposta:  
De acordo com o Projeto para implanta de Plantão 24 horas no 

Centro Médico Municipal, o município investiria mais 20% de recursos do orçamento 
municipal, na área de saúde, visando propiciar melhor qualidade de vida a seus munícipes. 

Para implantação de tal serviço seria necessários o 
investimento na ordem de R$ 55.284,23 (cinquenta e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro 
reais e vinte e três centavos) pro mês, o que resultou em uma receita para a empresa 
contratada Mahfus e Nery Serviços Médicos Ltda, no período de R$ 119.909,77, conforme 
doc. fl. 291/2192 dos autos. 

Ainda, segundo o documento firmado pelo Ministério Público do 
Rio Grande do Sul, Dr. Michael V. Von Grol (fls. 219/292) a empresa Mahfus e Nery 
Serviços Médicos Ltda, no período em que houve a prestação de serviços o custa da 
referida empresa foi de R$ 48.926,10, o que resultou num lucro líquido segundo tal 
documento de R$ 70.983,67 (setenta mil, novecentos e oitenta e três reais e sessenta e 
sete centavos)”. 

 
Diante de todo o exposto, a condenação dos réus é 

medida que se impõe. 
Por fim, deixa-se de fixar valor para reparação dos danos 

causados pela infração, nos termos do artigo 387, IV, do CPP, alterado pela Lei n.º 
11.719, de 20 de junho de 2008, pois a vítima foi o Estado e entende-se que a 
aplicação do aludido artigo restringe-se às vítimas pessoas físicas. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 
punitiva relatada na denúncia, para CONDENAR o acusado JOSÉ AQUILES 
SUSIN e  DOUGLAS FIRMINO BORGES, já qualificados,  às sanções do artigo 89, 
caput, da Lei n.º 8.666/93, e os réus MARCO ANTÔNIO MAHFUS e FLÁVIO LUIZ 
NERY, já qualificados, às sanções do artigo 89, parágrafo único, da Lei n.º 
8.666/93. 

  
Passo a dosimetria da pena para todos os réus: 
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À luz dos vetores esculpidos no artigo 59 do Código 
Penal, observa-se a culpabilidade presente, sendo reprovável a conduta dos réus, 
os quais são pessoas imputáveis, dotadas de potencial consciência da ilicitude de 
seus atos, sendo possível, assim, exigir-lhes conduta absolutamente diversa; não 
registram  antecedentes criminais (fls. 1239/1242), conduta social, nada a destacar; 
a personalidade, é fator que somente poderia ser analisado com instrumentos ou 
métodos próprios para tal; os motivos foram comuns à espécie; quanto às 
circunstâncias executórias do delito, nada a destacar; as consequências, nada a 
destacar; a vítima a Administração Pública Municipal. 

  
Tendo em vista as circunstâncias acima analisadas, fixo a 

pena base em 03 (três) anos de detenção, para cada um dos réus, a qual torno 
definitiva ante a ausência de outras causas de oscilação da pena. 

  
O regime inicial de cumprimento da pena privativa de 

liberdade será o aberto, para cada um dos réus (artigo 33, §2°, alínea “c”, do 
Código Penal). 

Outrossim, nos termos do que dispõe o art. 99 da Lei de 
Licitações, cabível é condenação de cada um dos réus ao pagamento de multa, a 
qual terá por base de cálculo o valor da vantagem efetivamente obtida por estes, 
que conforme perícia contábil da fl. 3133 foi no valor de R$ 119.909,77, relativo  
aos serviços prestados entre 15/02/2008 a 07/05/2008. 

Respeitando o disposto no § 1.º, do artigo 99, da Lei de 
Licitações, condeno cada um dos réus ao pagamento de multa,  arbitrada no 
percentual de 6% sobre o valor da vantagem obtida, conforme acima referido. 

A multa deverá ser revertida em favor do erário municipal, 
nos termos do artigo 99, § 2.º, da Lei de Licitações. 

 
Da Substituição da Pena para todos os réus: 
 
Estando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código 

Penal, verifico a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por 
restritiva de direitos, pois a quantidade fixada foi aquém de 4 (quatro) anos,  a 
personalidade dos acusados, os motivos e as circunstâncias do crime indicam que 
a substituição é suficiente para a reprovação do delito. 

Assim, na dicção do art. 44, § 2º, in fine, do Código Penal 
substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa, 
para cada um dos réus. A primeira será  a prestação pecuniária, fixada em 10 (dez) 
salários mínimos nacionais,  destinado a uma entidade assistencial da cidade, a ser 
designada pelo juízo da execução. A segunda será a multa, fixada em 30 dias 
multa, à razão de 1/20 do salário mínimo vigente à época do fato, atualizável 
quando da execução. 

Dessa forma, deixo de conceder o sursis ao acusado, até 
porque a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é 
medida mais benéfica. 

Concedo aos réus o direito de apelarem em liberdade, eis 
que assim responderam a todo o processo e, ainda, ausentes as hipóteses que 
determinam a segregação cautelar (art. 312 do CPP). 

Custas pelos réus, ante as defesas constituídas. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
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Após o trânsito em julgado, expeçam-se os PECs, 
preencham-se e devolvam-se os BIEs, incluindo-se os réus no rol dos culpados. 

Vacaria, 03 de julho de 2012. 
 
 

Carina Paula Chini Falcão 
Juíza Substituta 


