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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO, pelos Promotores de Justiça que a presente 

subscrevem, vem, no uso de suas atribuições, com fulcro nos arts. 

37, §§4ºe 5º, 127 e 129 da CRFB/88 e das Leis 7.347.85 e 8.429/92, 

propor a presente  

 

AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

(c/ pedido de liminar) 
 
 
em face de: 

 

1) ELIEL RAMOS SILVA, Secretário Municipal de Saúde de 

Guapimirim desde setembro de 2013, CPF 275.036.317-91, RG 
1 
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34455626, podendo ser localizado na Secretaria Municipal de 

Saúde de Guapimirim, à Rua Oswaldo Cruz, s/nº, Bananal, 

Guapimirim/RJ, ou na sede da Prefeitura Municipal, situada à 

Av. Dedo de Deus, n. 820, Centro, Guapimirim/RJ, com 

endereço residencial à Est. Júlio Santoro, n. 318, Centro, 

Guapimirim/; e de 

 

2) MARCOS AURÉLIO DIAS, Prefeito Municipal de Guapimirim, 

CPF 799.292.907-10, RG 07.549.205-8/IFP-RJ, com endereço 

residencial à Rua Rozita Julião Fernandes, n. 140, casa 1, 

Parada Modelo, Guapimirim/RJ, e com endereço profissional na 

sede da Prefeitura Municipal situada à Av. Dedo de Deus, n. 

820, Centro, Guapimirim/RJ e 

 

3) MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM1, pessoa jurídica de direito 

público, inscrita no CNPJ sob o n° 39.547.500/0001-83, com 

sede à Av. Dedo de Deus, n. 820, a ser citada na pessoa de seus 

representantes legais, pelos fatos e fundamentos que passa a expor: 

 

 

 

 

I. RESUMO DA DEMANDA: 
   Trata-se de ação de improbidade administrativa 

ajuizada em decorrência dos reiterados retardo, omissão e recusa 

1 Havendo pedido expresso formulado em face do Município de Guapimirim, inviável se faz a sua mera 
notificação, na forma do art. 17, §3º, da Lei 8.429/92, sendo necessária sua inclusão no polo passivo da 
demanda. 
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de prestação de quaisquer esclarecimentos dos réus às inúmeras 

solicitações feitas pelo Conselho Municipal de Saúde, a partir do 

mês de setembro de 2013 até a presente data, de fornecimento 

de quaisquer documentos acerca de contratos e da gestão pública 

ao referido órgão de fiscalização e controle social da saúde e à 

reiterada omissão, recusa e retardo na elaboração e 

encaminhamento ao Conselho Municipal de Saúde dos Relatórios 

Quadrimestrais de Gestão e dos Relatórios Anuais de Gestão da 

Secretaria Municipal de Saúde no ano de 2013 (a partir do 3° 

quadrimestre, logo após a nomeação do 1º réu), bem como durante 

todo o ano de 2014 e primeiro semestre de 2015, obstando e 

impedindo a atuação do órgão sobre as contas e gestão da saúde 

pública municipal, com violação ao artigo 11, caput, e seus incisos 

I, II, IV e VI da Lei 8.429/92. 

 

   

   II) DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

JURÍDICOS: 
   O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

recebeu representação do Conselho Municipal de Saúde do Município 

de Guapimirim, dando conta de diversas irregularidades praticadas 

na gestão dos réus à frente da Secretaria Municipal de Saúde e da 

Prefeitura Municipal, o que deu ensejo à instauração de diversos 

inquéritos civis. 

 

   O inquérito civil que instrui a presente petição inicial 

apurou a recusa e omissão de atos de ofício, por parte do Sr. 

Secretário Municipal de Saúde de Guapimirim, ELIEL RAMOS SILVA 
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e do Sr. Prefeito Municipal, MARCOS AURÉLIO DIAS, pois estes 

reiteradamente se recusaram a responder diversas solicitações de 

informações e fornecimento de documentos ao Conselho Municipal de 

Saúde sobre a gestão da saúde pública, deliberadamente obstando e 

impedindo o controle social sobre suas contas, além de omitirem e 

retardarem a apresentação dos relatórios quadrimestrais e anuais de 

gestão.  

 

   Para obtenção das informações e documentos, 

inúmeras solicitações foram protocolizadas na Secretaria Municipal 

de Saúde e no Gabinete do Prefeito, diversas pessoalmente entregues 

aos réus, porém sem atendimento pelos gestores ora réus.  

 

   Tal conduta consciente e voluntária atenta contra os 

princípios da Administração Pública e viola os deveres de 

honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições (art. 

11, caput, da Lei 8.429/92 - LIA), sendo considerada ato de 

improbidade administrativa também por deixar de praticar ato de 

ofício (art. 11, II, da LIA), negar publicidade aos atos oficiais (art. 11, 

IV, da LIA) e deixar de prestar contas quando há obrigação de fazê-lo 

(art. 11, VI, da LIA).  

  

   Ao cumprir a determinação constitucional de 

participação da comunidade sobre as ações e serviços públicos de 

saúde (cf. art. 198, III, da CRFB/88), a Lei n° 8.142/90 

determinou a criação e funcionamento em cada ente federativo, de 

Conselhos de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, de forma 

paritária, para atuar na formulação de estratégias e no controle da 
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execução da política de saúde do respectivo ente federativo, 

conforme expressamente dispõe o art. 1º, II e § 2° da Lei 8.142/90: 

 

 LEI 8.142/90: 

 

  Art. 1° O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080, de 
19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem 
prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias 
colegiadas: 

        I - a Conferência de Saúde; e 

        II - o Conselho de Saúde. 

        § 1° A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a 
representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de 
saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos 
níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. 

        § 2° O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, 
órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores 
de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de 
estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância 
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 
cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

 

   A Lei Orgânica do Município de Guapimirim 

(LOM), por sua vez, criou o Conselho Municipal de Saúde (art. 197 da 

LOM) e determinou, expressamente, que o Secretário Municipal de 

Saúde deve apresentar ao Conselho Municipal de Saúde, a cada 

trimestre, relatório circunstanciado sobre a aplicação das verbas 

recebidas, mesmo as orçamentárias, bem como o 

desenvolvimento de campanhas de saúde (art. 199 da LOM-

5 
                                                                                                                                                                                          

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm


 
 
 
 

1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Magé 
 

Guapimirim), determinando que a administração dos recursos 

financeiros do SUS seja subordinada ao controle do Conselho 

Municipal de Saúde (art. 205 da LOM): 

 

 Lei Orgânica do Município de Guapimirim: 
 
(...) 
 
Art. 197 - Fica criado o Conselho Municipal de Saúde. 
 
Art. 198 - O Conselho Municipal de Saúde funcionará como órgão coletivo 
composto 
anteriormente por representantes do Poder Público Municipal, das 
Prestadoras de Serviços de Saúde, usuários (sociedade civil organizada) e 
profissionais que atuam na área de saúde através de suas entidades. 
 
Art. 199 - O Secretário Municipal de Saúde, apresentará ao Conselho 
Municipal de Saúde, a cada trimestre, relatório circunstanciado sobre a 
aplicação das verbas recebidas, mesmo as orçamentárias, bem como o 
desenvolvimento de campanhas de saúde. 
 
Parágrafo Único - A Secretaria de Saúde elaborará diagnóstico de saúde no 
Município, a cada biênio, o qual servirá de orientação para o planejamento 
da política de Saúde, ouvido o Conselho Municipal de saúde e de acordo 
com as diretrizes ditadas pela Conferência Municipal de Saúde. 
 

(...) 

Art. 205 - Os recursos financeiros do SUS serão administrados através 
do Fundo Municipal de Saúde e subordinados ao controle do Conselho 
Municipal de Saúde instituído pela Lei específica. 
 

 

   O dever legal de remessa dos relatórios 

quadrimestrais e anuais de gestão do SUS aos Conselhos de Saúde 

advém, ainda, de expressa previsão da Lei Complementar 

141/2012, reiteradamente descumprida pelos réus.   
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   O art. 36 da LC 141/2012 determina que o gestor 

do SUS de cada ente federativo elabore relatório detalhado 

quadrimestral, contendo, no mínimo, o montante e fonte dos 

recursos aplicados no período, as auditorias realizadas ou em 

execução e suas recomendações e determinações, a oferta e produção 

de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e 

conveniada, cotejando-os com os indicadores de saúde da população.   

Ademais, estabelece que o gestor deve enviar até 30 de março do 

ano seguinte Relatório Anual de Gestão, cabendo ao Conselho 

emitir parecer conclusivo ao qual será dada ampla divulgação, 

inclusive por meio eletrônico (art. 36, §1°, da LC 141/2012).    

 

   Devem, ainda, os entes federativos encaminhar a 

programação anual do Plano de Saúde ao respectivo Conselho de 

Saúde antes da data de encaminhamento da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (art. 36, §2°, da LC 141/12). 

 

   Os Conselhos de Saúde - como o CMS de 

Guapimirim, devem avaliar a cada quadrimestre o relatório 

consolidado da execução orçamentária e financeira da saúde e o 

relatório do gestor da saúde sobre a qualidade dos serviços de saúde 

(art. 41 da LC 141/12), cabendo ao gestor, ainda, disponibilizar ao 

órgão programa permanente de educação na saúde para qualificar 

sua atuação na formulação de estratégias (art. 44, da LC 141/12).   

 

    Por fim, a LC 141/12 estipulou a necessidade de 

ampla divulgação das prestações de contas periódicas da área da 

saúde pelos cidadãos, com ênfase no Relatório de Gestão do SUS e 

na avaliação do Conselho Municipal de Saúde sobre a gestão do 
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SUS (art. 31, II e III, da LC 141/12). Previu ainda que as infrações 

dos dispositivos da lei devem ser punidas, entre outros, segundo a Lei 

8.429/92 (art. 46 da LC 141/12).   

 

   Veja-se o teor dos dispositivos referidos: 

 

  LEI COMPLEMENTAR 141/2012: 
 
(...) 

"Art. 31.  Os órgãos gestores de saúde da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios darão ampla divulgação, inclusive em 
meios eletrônicos de acesso público, das prestações de contas 
periódicas da área da saúde, para consulta e apreciação dos cidadãos e 
de instituições da sociedade, com ênfase no que se refere a:  

I - comprovação do cumprimento do disposto nesta Lei 
Complementar;  

II - Relatório de Gestão do SUS;  

III - avaliação do Conselho de Saúde sobre a gestão do SUS no 
âmbito do respectivo ente da Federação.  

Parágrafo único.  A transparência e a visibilidade serão asseguradas 
mediante incentivo à participação popular e realização de audiências 
públicas, durante o processo de elaboração e discussão do plano de saúde.  

(...) 

Art. 36.  O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará 
Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, 
no mínimo, as seguintes informações:  

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;  

II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas 
recomendações e determinações;  

III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial 
própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores 
de saúde da população em seu âmbito de atuação.  
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§ 1o  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
deverão comprovar a observância do disposto neste artigo mediante o 
envio de Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o 
dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo 
ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não 
das normas estatuídas nesta Lei Complementar, ao qual será dada 
ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, 
sem prejuízo do disposto nos arts. 56 e 57 da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000.  

§ 2o  Os entes da Federação deverão encaminhar a programação 
anual do Plano de Saúde ao respectivo Conselho de Saúde, para aprovação 
antes da data de encaminhamento da lei de diretrizes orçamentárias do 
exercício correspondente, à qual será dada ampla divulgação, inclusive em 
meios eletrônicos de acesso público.  

§ 3o  Anualmente, os entes da Federação atualizarão o cadastro no 
Sistema de que trata o art. 39 desta Lei Complementar, com menção às 
exigências deste artigo, além de indicar a data de aprovação do Relatório de 
Gestão pelo respectivo Conselho de Saúde.  

§ 4o  O Relatório de que trata o caput será elaborado de acordo com 
modelo padronizado aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, devendo-
se adotar modelo simplificado para Municípios com população inferior a 
50.000 (cinquenta mil habitantes).  

Art. 37.  Os órgãos fiscalizadores examinarão, prioritariamente, na 
prestação de contas de recursos públicos prevista no art. 56 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, o cumprimento do disposto no 
art. 198 da Constituição Federal e nesta Lei Complementar.  

Art. 38.  O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos 
Tribunais de Contas, do sistema de auditoria do SUS, do órgão de controle 
interno e do Conselho de Saúde de cada ente da Federação, sem prejuízo 
do que dispõe esta Lei Complementar, fiscalizará o cumprimento das normas 
desta Lei Complementar, com ênfase no que diz respeito:  

I - à elaboração e execução do Plano de Saúde Plurianual;  

II - ao cumprimento das metas para a saúde estabelecidas na lei de 
diretrizes orçamentárias;  

III - à aplicação dos recursos mínimos em ações e serviços públicos 
de saúde, observadas as regras previstas nesta Lei Complementar;  
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IV - às transferências dos recursos aos Fundos de Saúde;  

V - à aplicação dos recursos vinculados ao SUS;  

VI - à destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos 
adquiridos com recursos vinculados à saúde.  

(...) 

Art. 41.  Os Conselhos de Saúde, no âmbito de suas atribuições, 
avaliarão a cada quadrimestre o relatório consolidado do resultado da 
execução orçamentária e financeira no âmbito da saúde e o relatório do 
gestor da saúde sobre a repercussão da execução desta Lei 
Complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços de 
saúde das populações respectivas e encaminhará ao Chefe do Poder 
Executivo do respectivo ente da Federação as indicações para que 
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.  

(...) 

Art. 44.  No âmbito de cada ente da Federação, o gestor do SUS 
disponibilizará ao Conselho de Saúde, com prioridade para os 
representantes dos usuários e dos trabalhadores da saúde, programa 
permanente de educação na saúde para qualificar sua atuação na 
formulação de estratégias e assegurar efetivo controle social da 
execução da política de saúde, em conformidade com o § 2º do art. 1º da Lei 
nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.  

(...) 

Art. 46.  As infrações dos dispositivos desta Lei Complementar serão 
punidas segundo o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 
Penal), a Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, o Decreto-Lei no 201, de 27 de 
fevereiro de 1967, a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, e demais normas 
da legislação pertinente " (grifos nossos). 

 

   No Município de Guapimirim, indaga-se como seria 

possível ao Conselho Municipal de Saúde realizar sua apreciação 

sobre o Relatório Anual de Gestão e sobre os relatórios 

quadrimestrais de gestão se tais documentos lhe são 

reiteradamente sonegados, da mesma forma que seus reiterados 
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questionamentos acerca da gestão dos serviços de saúde não são 

respondidos pelos gestores, mesmo após recebimento pessoal dos 

ofícios elaborados pelo CMS.  

 

   O Conselho Municipal de Saúde de Guapimirim, 

pois, vem tendo seu regular funcionamento impedido pelos réus 

desde meados de 2013, após terem apresentado questionamentos e 

ressalvas aos relatórios de gestão apresentados (fls. 11/12 do IC). 

 

   Com efeito, depois de o CMS ter apresentado tais 

ressalvas e questionamentos, os gestores, ora réus, não mais 

enviaram qualquer documento comprobatório das despesas 

realizadas (fl. 12), tampouco responderam às solicitações anteriores. 

 

   Pela absoluta falta de resposta aos questionamentos 

sobre inúmeras irregularidades constatadas pelo CMS na gestão da 

saúde pública de Guapimirim, o CMS se manifestou pela 

irregularidade das contas apresentadas relativas ao exercício fiscal 

de 2013, tendo os réus, por outro lado, deixado de apresentar 

quaisquer relatórios supervenientes ao CMS.   

 

   Assim, além do retardo na apresentação do 3° 

relatório quadrimestral de 2013 (apresentado extemporaneamente) e 

da omissão na apresentação dos respectivos documentos 

comprobatórios), os réus vem omitindo e recusando (art. 11, II, da 

LIA) o envio ao CMS dos relatórios de gestão relativos aos 1°, 2° e 

3° quadrimestres de 2014, do relatório anual de gestão de 2014 e 

do relatório do 1° quadrimestre de 2015, tendo simplesmente 
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deixado de prestar contas ao CMS, apesar de obrigados a fazê-lo (art. 

11, VI, da LIA). 

 

   Vale dizer, deliberada e reiteradamente, os réus vem 

impedindo e obstando o controle social sobre as ações e serviços da 

saúde, em frontal e direta violação às normas da LC 141/2012, da Lei 

8.142/90, da Constituição da República e da Lei Orgânica do 

Município de Guapimirim. 

    

   Os réus omitiram e recusaram, ainda, a remessa dos 

documentos comprobatórios relativos aos relatórios quadrimestrais 

de 2013, apesar destes terem sido reiteradamente solicitados pelo 

CMS. 

 

   O Conselho Municipal de Saúde de Guapimirim 

apresentou parecer conclusivo no sentido da não aprovação das 

contas dos gestores da saúde pública constantes no Relatório Anual 

de Gestão de 2013, conforme documento de fls. 19/84 do IC e da 

representação n° MPRJ 2014.00935931 (em apenso ao IC que instrui 

a exordial). 

 

   Neste parecer conclusivo, que deu origem à 

instauração de diversos inquéritos civis, o CMS constatou indícios 

de práticas ilegais, de desfalque e desvio de bens públicos (fl. 5 da 

REP em apenso) por parte do Sr. Secretário de Saúde e do Sr. 

Prefeito Municipal (fls. 5/6), bem como verificou, à época, a falta de 

divulgação dos gastos em saúde na internet, a falta de listagem dos 

médicos de cada unidade de saúde e carga horária, a "sistemática 

recusa" dos gestores em permitir acesso do CMS a processos de 
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pagamento e a processos licitatórios (fl. 7 da REP apensa), a falta 

de um inventário de material e insumos, a existência de pagamentos 

sem prévia liquidação (decorrente do valor de empenhos pagos ser 

superior ao de empenhos liquidados, fls. 13 e 14 , da REP) e 

contradições nos balanços patrimoniais de restos a pagar (fls. 17/26).    

 

   Encontrou, ainda, o CMS irregularidades nos 

pagamentos à CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICOS 

(pagamento de R$ 2.022.161,90 sem prévia liquidação, fl. 26/27 

da REP), STATUS RIO AUTO SERVIÇOS LTDA (pagamentos sem 

prévia licitação e com indícios de superestimativa, ante o caráter 

limitado da frota de viaturas da Secretaria Municipal de Saúde, tendo 

sido pago combustível suficiente para rodar 266.760km, ou uma ida 

à Lua, para apenas cinco viaturas, fls. 28/29), além de ilícitos 

similares nas contratações das empresas G B GARCIA 

ELETROMÓVEIS e NEWDIAG PRODUTOS MÉDICOS E 

LABORATÓRIOS (fls. 29/32 da REP), tendo os gestores deixado ainda 

de remeter ao CMS documentos, solicitados por reiteradas vezes, 

relativos a estas empresas (CARIOCA, STATUS, GB GARCIA e 

NEWDIAG), bem como às empresas CRUZ MÉDICA PRODUTOS 

MÉDICOS LTDA, VALEPHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 

LTDA, COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARAÍSO, HAWAI 

2010 COMERCIAL LTDA.ME, KAMED MEDICAMENTOS  LTDA, 

THICKALL COMERCIO DE ACESSORIOS E SUP. e SHIFT 500 

COMERCIO DE MICROS E SUPRIMENTOS (fls. 32/33 da REP). 

 

   O parecer conclusivo do Conselho Municipal de 

Saúde sobre o Relatório Anual de Gestão de 2013, cuja íntegra consta 

de fls. 22/84 do IC (mais anexos de fls. 85/113), descreve a recusa 
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dos gestores em permitir a participação do CMS no planejamento e 

execução das ações de saúde, com omissão e sonegação quanto à 

entrega de documentos relativos às despesas e a prestação de 

esclarecimentos acerca dos veementes indícios de irregularidades 

apontados, além de negar recursos ao funcionamento do CMS.  

 

   Salientou-se, ainda, que, em relação aos 

quadrimestres de 2013, o retardo no envio dos relatórios 

quadrimestrais de gestão foi de tal monta que, ultrapassando o 

quadrimestre seguinte, impediu o controle fiscalizatório do CMS (fl. 

25).  Tal situação foi agravada pela reiterada recusa dos gestores em 

prestar contas, com omissão quanto à apresentação ao CMS dos 

Relatórios Quadrimestrais e Anual de Gestão da saúde relativos aos 

anos de 2014 e 2015 (fl. 25 do IC e 127/128 e fl. 135). 

 

   Os conselheiros municipais de saúde, em reunião 

com o MPRJ, resumiram a situação da seguinte forma:  

 

 "O CMS informou que os gestores 

municipais vêm, reiteradamente, se negando a 

prestar quaisquer esclarecimentos ou remeter 

quaisquer documentos solicitados pelo Conselho 

Municipal de Saúde no exercício de suas 

atribuições; que o CMS em 2013, 2014 e 2015 

expediu dezenas de ofícios solicitando 

documentos e informações acerca das despesas e 

contratos administrativos: que estas dezenas de 

ofícios eram protocolados na Secretaria 

Municipal de Saúde e, em casos mais importantes, 
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|recebidos| pelo Secretário Municipal de Saúde, 

ELIEL RAMOS SILVA, enquanto este ainda 

recebia os conselheiros; que o Secretário 

Municipal de Saúde se recusa a receber os 

conselheiros municipais de saúde há 

aproximadamente um ano; que em 2013 o cargo de 

Secretário Municipal de Saúde era inicialmente foi 

exercido por GIOVANNI SERPA (no 1° quadrimestre), 

posteriormente por BRUNO SOARES CORDEIRO (no 2° 

quadrimestre) e, por fim, pelo atual Secretário 

Municipal de Saúde, ELIEL RAMOS SILVA que 

permanece no cargo desde o 3° quadrimestre de 2013 

até o presente momento; que o Conselho Municipal 

de Saúde pediu, reiteradamente, nestas dezenas 

de ofícios as informações acerca da 

movimentação de pessoal, isto é, folha de 

pagamento de efetivos e contratados, movimentação 

de entrada, saída e estoque de medicamentos e 

insumos, balancete patrimonial de fechamento de 

2013 e 2014, bem como documentos relativos à 

frota de viaturas oficiais, ambulâncias, tipos de 

ambulâncias (uma vez que observada um gasto 

absurdo de combustíveis em 2013), bem como relação 

de imóveis próprios e alugados, custo de manutenção 

das unidades médicas e dos equipamentos médicos.   

 Esclarecem, ainda, que o Secretário Municipal 

de Saúde remeteu apenas, de forma parcial, os 

relatórios quadrimestrais de gestão relativos osmente 

ao 1° e 2° quadrimestres de 2013; que estes relatórios 
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foram apresentados fora do prazo (deveriam ser 

apresentados até 30 dias após o encerramento do 

quadrimestre, conforme as leis 8.080/90, 8.142/92 e 

a LC 141/12, e a Resolução 453, de 10/05/2012, do 

Ministério da Saúde, 4a e 5a diretrizes) e de forma 

incompleta, não sendo instruídos por nenhum 

documento comprobatório; que o CMS, então, diversas 

vezes solicitou ao Secretário Municipal de Saúde a 

remessa da respectiva documentação, que, entretanto, 

nunca foi enviada; que em relação ao 3° trimestre de 

2013, foi remetido apenas um balancete de receita e 

despesa, sem discriminação e sem elementos 

comprobatórios; que no 1° quadrimestre de 2014, foi 

remetido apenas um extrato impresso do formulário 

do SARGSUS (programa do Ministério da Saúde), sem 

quaisquer documentos ou esclarecimentos e 

preenchido de forma incompleta; que no 2° e 3° 

quadrimestres de 2014, nada foi enviado, nem 

tampouco o Relatório Anual de Gestão 

(RAG/2014); que tampouco foi enviado qualquer 

relatório |relativo| ao 1° quadrimestre de 2015; 

que o Secretário de Saúde simplesmente deixou 

de apresentar estes relatórios e documentos ao 

COnselho Municipal de Saúde; que o CMS pediu 

expressamente, por ofício, a remessa destes 

relatórios quadrimestrais de gestão; que, 

entretanto, o Secretário Municipal de Saúde não 

respondeu qualquer ofício, apesar de ter firmado 

recebimento pessoal em diversos ofícios.  Que os 
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conselheiros participaram de duas reuniões com o 

Prefeito Municipal, MARCOS AURÉLIO DIAS, e lhe 

informaram acerca da falta de |documentos e 

de| diversas irregularidades constatadas na 

apreciação dos dois primeiros relatórios 

quadrimestrais da Secretaria Municipal de 

Saúde e solicitando regularização; que os ofícios 

foram encaminhados ao Sr. Prefeito, ao Sr. 

Procurador-Geral do Município e ao Sr. Secretário 

Municipal de Saúde; que solicitaram ao Prefeito, 

também, a remessa dos documentos que eram 

sonegados pelo Secretário Municipal de saúde; 

que, entretanto, nenhum documento foi entregue 

ao Conselho Municipal e nenhum esclarecimento 

foi realizado; que desde 2013 nada é esclarecido ao 

Conselho; (...)" - fls. 134/136 do IC, grifos nossos. 

 

 

   Os diversos ofícios do CMS enviados à Secretaria 

Municipal de Saúde - e não respondidos - constam às fls. 139 e 

seguintes do IC e pedem informações acerca dos recursos 

humanos, imóveis e viaturas utilizados pela SMS, bem como 

acerca do inventário e saída de medicamentos, além do 

encaminhamento dos relatórios quadrimestrais e anuais de 

gestão já em atraso e documentos comprobatórios, notadamente os 

processos de licitação e pagamento relativos às empresas onde foram 

constatados indícios da prática de ilícitos. 
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   A reiterada omissão no envio dos relatórios de gestão 

exigidos pela legislação e recusa de atendimento às demandas do 

CMS relativas ao exercício de sua atividade fiscalizatória persistiram 

mesmo após ciência pessoal do Secretário Municipal de Saúde ELIEL 

em diversos ofícios, recebidos por ele pessoalmente, bem como 

ciência pessoal dada ao Exmo. Prefeito Municipal MARCOS AURÉLIO.    

 

   É de se notar que a recusa no fornecimento destas 

informações se faz ainda mais grave quando se verifica que 

permitiram a continuidade de contratações suspeitas sem 

controle social, já que se impediu a fiscalização por parte do 

CMS.  

 

   Como por exemplo, sobre a  milionária terceirização 

de mão-de-obra através da antiga ONG TESLOO/ atual OBRA 

SOCIAL JOÃO BATISTA (com veementes indícios de 

superfaturamento, que constituem objeto da ação civil pública 

cautelar nº0005475-19.2014.8.19.0073), e sobre a aquisição de 

medicamentos fornecidos pela CARIOCA MEDICAMENTOS E 

MATERIAL MEDICOS (mesmo após o CMS ter verificado em 2013 o 

pagamento de R$ 2.022.161,90 sem prévia liquidação, fl. 26/27 da 

REP em apenso) e aquisição de combustíveis do STATUS RIO AUTO 

SERVIÇOS LTDA (mesmo após o CMS ter verificado em 2013 

pagamentos sem prévia liquidação e aquisição de combustível 

suficiente para uma ida à Lua), de acordo com a lista de fls. 26/33 da 

REP anexa ao IC. 

 

   Os documentos relativos a estas contratações, bem 

como os demais dados e informações indispensáveis à fiscalização 
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social atribuída pela Lei ao Conselho Municipal de Saúde, 

simplesmente foram sonegados ao órgão, ao mesmo tempo em que os 

réus se omitem ou recusam a apresentação de relatórios 

quadrimestrais e anual de gestão relativos a 2014 e 2015, deixando 

de prestar contas sobre a gestão da saúde. 

  

   Com isso, os réus obstam e impedem o exercício da 

atividade de controle e fiscalização social sobre as ações de saúde, 

deixando também de prestar contas e negando publicidade a atos 

oficiais, conforme exaurientemente descrito.  

 

   Ao assim agir, praticaram e praticam atos graves de 

improbidade administrativa, os quais atentam contra os princípios da 

Administração Pública, com violação ainda dos deveres de 

honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições (art. 

11, caput, da LIA). Além do mais, retardam e deixam de praticar, 

indevidamente, atos de ofício (art. 11, II, da LIA), negam publicidade a 

atos oficiais (art. 11, IV, da LIA) e deixam de prestar contas mesmo 

obrigados a a fazê-lo (art. 11, VI, da LIA). Logo, estão incursos nas 

penas do art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa. 
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  III) DO REQUERIMENTO DE BUSCA E 

APREENSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E 

DOCUMENTOS SONEGADOS AO CONSELHO  MUNICIPAL 

DE SAÚDE: 

 
   O Conselho Municipal de Saúde informou na apreciação 

dos relatórios de gestão da saúde dos 1° e 2° quadrimestres de 2013 e 

do Relatório Anual de Gestão de 2013 ter constatado veementes 

indícios de irregularidades nos contratos e pagamentos efetuados às 

empresas CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICOS 

(como o pagamento de R$ 2.022.161,90 sem prévia liquidação, fl. 

26/27 da REP), STATUS RIO AUTO SERVIÇOS LTDA (pagamentos 

sem prévia licitação e com indícios de superestimativa, tendo 

sido pago combustível suficiente para rodar 266.760km, ou uma ida 

à Lua, para apenas cinco viaturas, fls. 28/29), além de ilícitos 

similares nas contratações das empresas G B GARCIA 

ELETROMÓVEIS e NEWDIAG PRODUTOS MÉDICOS E 

LABORATÓRIOS (fls. 29/32 da REP), tendo os gestores se recusado 

e deixado de remeter ao CMS documentos, solicitados por 

reiteradas vezes, relativos a estas empresas (CARIOCA, STATUS, 

GB GARCIA e NEWDIAG), bem como às empresas CRUZ MÉDICA 

PRODUTOS MÉDICOS LTDA, VALEPHARMA DISTRIBUIDORA 

HOSPITALAR LTDA, COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 

PARAÍSO, HAWAI 2010 COMERCIAL LTDA.ME, KAMED 

MEDICAMENTOS  LTDA, THICKALL COMERCIO DE ACESSORIOS 

E SUP. e SHIFT 500 COMERCIO DE MICROS E SUPRIMENTOS 

(fls. 32/33 da REP). 
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    Corroborando os relatórios apresentados pelo 

Conselho Municipal de Saúde, um ex-vereador, ouvido em sede 

ministerial em 14/10/2014, noticiou que a atual administração 

estaria repetindo o esquema descoberto através da Operação Os 

Intocáveis, com pagamentos por serviços não prestados e mercadorias 

não entregues, mediante o uso de notas fiscais frias, bem como ante 

a prática de montagem de processos licitatórios.     A sonegação dos 

processos licitatórios ao Conselho Municipal de Saúde impede a 

fiscalização de tais fatos, impedindo que sejam investigados e que 

os responsáveis sejam punidos.  

 

   Dessa forma, para viabilizar a atividade fiscalizatória 

do Conselho Municipal de Saúde, bem como para que este MM. Juízo 

possa ter acesso aos procedimentos administrativos sonegados ao 

CMS para instrução da presente demanda, verificando, p. ex., se os 

processos sonegados contêm outras irregularidades (o que, sem 

dúvida, reforça a prova do dolo de sonegá-los à fiscalização), requer o 

Ministério Público a expedição de mandados de busca e 

apreensão, a serem cumpridos simultaneamente na sede da 

Prefeitura Municipal, da Secretaria Municipal de Saúde, das 

Secretarias Muncipais de Administração, de Governo e de Fazenda, 

da Procuradoria-Geral do Município, em todo o setor de licitações, em 

especial na Comissão Permanente de Licitação e da Controladoria-

Geral do Município - disponibilizando o Parquet  o auxílio de agentes 

da Coordenadoria de Segurança e Inteligência e do GAP do MPRJ 

para apoio aos Oficiais de Justiça envolvidos, dos processos 

administrativos municipais de contratação (incluindo os de 

licitação, dispensa de licitação, pregão, registro de preço e convênios 
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e termos aditivos) e dos processos administrativos municipais de 

pagamento (incluindo as solicitações, notas fiscais, atestados de 

recebimento, notas de empenho etc), a contar do ano de 2013 até a 

presente data, relativos às seguintes empresas: 

 

1) CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICOS; 

2) STATUS RIO AUTO SERVIÇOS LTDA; 

3) G B GARCIA ELETROMÓVEIS / G.B. GARCIA EPP; 

4) NEWDIAG PRODUTOS MÉDICOS E LABORATÓRIOS 

5) CRUZ MÉDICA PRODUTOS MÉDICOS LTDA; 

6) VALEPHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA; 

7) COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARAÍSO LTDA; 

8) HAWAI 2010 COMERCIAL LTDA.ME;  

9) KAMED MEDICAMENTOS  LTDA; 

10) THICKALL COMERCIO DE ACESSORIOS E SUP.; 

11) SHIFT 500 COMERCIO DE MICROS E SUPRIMENTOS. 

 
    Ante os indícios da prática dos atos de 

improbidade administrativa narrados no relatório do CMS, requer o 

MP, ainda, sejam buscadas e apreendidas somas de dinheiro sem 

origem explícita, quaisquer bens ilícitos por natureza, bem como 

computadores e mídias de armazenamento de dados eletrônicos, tais 

como HDs, pendrives, CDs, DVDs, com autorização para adoção de 

recurso de espelhamento (cópia dos HDs e dados e devolução do 

original) sempre que viável ou quando as máquinas não puderem 

parar de operar, nos órgãos públicos indicados. 

 

    Para auxílio aos Oficiais de Justiça 

responsáveis pela diligência, disponibiliza o Parquet o auxílio de 
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agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência e do GAP do 

MPRJ, tanto para ajuda na operacionalização das diligências 

simultâneas quanto ao espelhamento das mídias digitais. 

 

 

  IV) DO REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO 

CAUTELAR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE:  

 
Diante da reiterada sonegação de documentos e 

informações solicitadas pelo Conselho Municipal de Saúde, ante os 

indícios da reiterada prática de graves ilícitos na gestão dos 

pagamentos e contratos da saúde pública de Guapimirim, bem como 

pela recusa em prestar contas, com retardamento significativo ou 

omissão quanto à dos Relatórios Quadrimestrais de Gestão de 2013, 

2014 e 2015 e do Relatório Anual de Gestão de 2014, faz-se 

necessário à instrução processual do feito o afastamento cautelar 

do réu ELIEL RAMOS SILVA do cargo de Secretário Municipal de 

Saúde, na forma do art. 20, p. único, da Lei 8.429/92. 

 

Com efeito, apenas o seu afastamento cautelar 

poderá evitar que o mesmo, com as facilidades inerentes ao exercício 

do cargo, possa destruir os documentos sonegados, forjar provas,  

intimidar servidores públicos subordinados, testemunhas dos fatos, 

intimidar conselheiros municipais de saúde e continuar perpetrando 

os ilícitos descritos. 

 

Pede-se, então, seja o mesmo afastado 

cautelarmente do exercício do cargo de Secretário Municipal, 

23 
                                                                                                                                                                                          



 
 
 
 

1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Magé 
 

proibindo-se sua nomeação em outro cargo comissionado na 

estrutura do Município de Guapimirim, bem como sua permanência 

no interior das dependências da Secretaria Municipal de Saúde, 

da Prefeitura Municipal, da Procuradoria-Geral do Município, ou de 

qualquer outro órgão do Poder Público Municipal,  com base no art. 

20 da Lei 8.429/92 e no poder geral de cautela ínsito à Jurisdição. 

 

Com efeito, a Lei n.º 8.429/92, art. 20, p. único, 

permite o afastamento liminar do agente público do exercício do cargo 

quando a medida se fizer necessária à instrução processual.   

 

No mesmo sentido, a Lei 7.347/85, art. 12 prega que 

o juiz pode conceder mandado liminar, com ou sem justificação 

prévia, em decisão sujeita a agravo. 

 

As regras das duas leis mencionadas se combinam 

para sustentar o pedido de afastamento. A propósito, a lição de 

MARINO PAZZAGLINI FILHO:  

“Com certeza, como a ação civil proposta, no caso, 

pelo Ministério Público, será a ação civil pública, o 

diploma especial incidente será a lei Federal n.º 

7.347/85, sem prejuízo da aplicação subsidiária das 

regras do Código de Processo Civil, naquilo que for 

compatível” (Improbidade administrativa - aspectos 

jurídicos da defesa do patrimônio Público., et ali. São 

Paulo: Atlas, 1999, pp. 123). 
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Compete ao Juiz da causa adotar todas as medidas 

que julgar pertinentes para o regular processamento do feito, em 

especial quanto à garantia da instrução processual, como forma de 

exercício do poder geral de cautela estabelecido na Lei Adjetiva Civil. 

 

Tem-se aí providência cautelar, destinada a 

resguardar a instrução processual de atos por meio dos quais os 

agentes públicos requeridos, valendo-se dos instrumentos políticos 

ou administrativos que lhes são proporcionados pelos respectivos 

cargos, possam obstar a coleta de elementos de convicção, modificar 

provas ou perturbar a busca da verdade real, além de impedir a 

continuidade da perpetração de atos que violem a moralidade, a 

impessoalidade, economicidade e publicidade, e a consumação de 

(novos) danos ao erário. 

 

Eis o que observam EMERSON GARCIA e ROGÉRIO 

PACHECO ALVES a respeito da questão: 

 

“Por intermédio do afastamento provisório do agente, 
busca o legislador fornecer ao juiz um 
importantíssimo instrumento com vistas à busca 
da verdade real, garantindo a verossimilhança da 
instrução processual de modo a evitar que a 
dolosa atuação do agente, ameaçando 
testemunhas, destruindo documentos, 
dificultando a realização de perícias etc., deturpe 
ou dificulte a produção dos elementos necessários à 
formação do convencimento judicial.  Busca-se, enfim, 
propiciar um clima de franco e irrestrito acesso ao 
material probatório, afastando possíveis óbices que 
a continuidade do agente no exercício do cargo, 
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emprego, função ou mandato eletivo poderia 
proporcionar”2. 
 

Na espécie, como já dito acima, houve sérios 

obstáculos ao acesso dos órgãos de fiscalização e controle ao material 

probatório, notadamente aos autos dos processos administrativos 

instaurados pela Prefeitura Municipal de Guapimirim para 

contratações terceirizadas, aquisições de medicamentos e 

combustíveis, dentre outros.  

 

Cumpre acentuar que a injustificada resistência do 

réu ao exercício das atividades próprias aos órgãos de fiscalização e 

controle tem-se revelado especialmente danosa, uma vez que a 

apresentação a destempo da documentação exigida inviabiliza seja 

confirmada a execução de muitos dos serviços contratados e 

fiscalizada a veracidade dos pagamentos por contratos de aquisição 

de insumos como medicamentos, combustíveis etc. 

 

Também o Superior Tribunal de Justiça já se 

manifestou a esse respeito no julgamento do Agravo Regimental 

2004/0111726-6, 1ª. Turma, Relatora Ministra Denise Arruda, DJ 

22/11/04, p. 264: 

 “Agravo regimental em medida cautelar – Afastamento de Prefeito 
Municipal – Ação de improbidade administrativa – recurso especial admitido 
– requisitos legais para a concessão da liminar configurados – razões 
recursais incapazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida – 
agravo regimental desprovido. 

2 Improbidade administrativa, 4ª edição.  Rio de Janeiro:  Lumen Juris, 2008, fls. 733. 
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1. Havendo duas ações de improbidade contra a autoridade pública, além 
das respectivas ações penais instauradas, a análise dos pressupostos que 
justificaram a decretação de seu afastamento deve ficar adstrita à decisão 
impugnada e aos contornos da lide.  

(...) 3. A análise dos requisitos autorizadores do afastamento (art. 20, 
parágrafo único, Lei 8429/92), em face de sua excepcionalidade, apenas se 
justifica quando haja efetivamente riscos de que a permanência no 
cargo da autoridade submetida à investigação implique obstrução da 
instrução processual. 

(...) 5. A concessão de liminar inaudita altera parte se justifica quando 
a demora no provimento possa acarretar prejuízos ao requerente ou 
ineficácia de seu provimento final. Ademais, a providência não impõe 
restrição ao princípio do contraditório, mas tão-somente posterga no 
tempo a oitiva da parte contrária. 

6. Agravo regimental desprovido.”(grifos nossos) 

  

 
   Outro não é o entendimento do Egrégio TJ/RJ, como 

se infere dos acórdãos abaixo transcritos: 

 
  

0004089-81.2011.8.19.0000 - AGRAVO DE 
INSTRUMENTO  
 
1ª Ementa  
DES. ELTON LEME - Julgamento: 01/06/2011 - 
DECIMA SETIMA CAMARA CIVEL  

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DO PRESIDENTE DE EMPRESA 
PÚBLICA. INÉRCIA DO AGENTE PÚBLICO EM AFASTAR SERVIDORES 
PÚBLICOS CUJOS CONTRATOS FORAM DECLARADOS NULOS POR 
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS 
NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA. PLAUSIBILIDADE DO 
DIREITO ALEGADO. PROBABILIDADE DO DANO. SENTENÇA 
DECLARATÓRIA. TÍTULO JUDICIAL. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 
DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trata-
se de recurso interposto contra decisão proferida nos autos de ação civil 
pública por improbidade administrativa que antecipou os efeitos da tutela 
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para afastar o réu do cargo de diretor-presidente da empresa de 
processamento de dados de Volta Redonda. 2. Agente público que intimado 
da sentença declaratória de nulidade de contratações de servidores públicos 
sem concurso público, com trânsito em julgado, deixou de promover os atos 
necessários ao afastamento dos servidores em questão. 3. Inércia do 
agente público a justificar o afastamento cautelar previsto no parágrafo 
único do art. 20 da Lei nº 8.429/92. 4. Evidenciada a plausibilidade do 
direito alegado e a probabilidade do dano, impõe-se a concessão da 
tutela antecipada. 5. As sentenças declaratórias também são dotadas de 
efeito executivo, embora não contenham um comando, tal como ocorre nas 
sentenças condenatórias. 6. A Lei nº 11.232/05, com redação do artigo 475-
N, inciso I, do CPC, ao conceituar como título executivo judicial a sentença 
que reconhece a existência de uma obrigação, ampliou o conceito de título 
executivo, passando a alcançar igualmente as sentenças declaratórias e 
constitutivas, sendo, por isso, possível instrumentalizar execução com 
sentença judicial declaratória. 7. Decisão mantida. 8. Recurso a que se nega 
provimento” (grifo nosso).  

 INTEIRO TEOR  
 Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 
01/06/2011 
 Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 
10/08/2011 

 

 
 

  
0035349-21.2007.8.19.0000 (2007.002.20022) - AGRAVO DE 
INSTRUMENTO  
 
1ª Ementa  
DES. NANCI MAHFUZ - Julgamento: 02/12/2008 - DECIMA SEGUNDA 
CAMARA CIVEL  

DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 
2007.002.20022AGRAVANTES: PAULO ROBERTO MACEDO FARIA E 
OUTROSAGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICORELATORA: DES. NANCÍ 
MAHFUZCLASSE REGIMENTAL: 3Agravo de instrumento. Ação civil 
pública por improbidade administrativa em face servidores públicos do 
Município de Trajano de Moraes. Decisão agravada que determinou, 
liminarmente, o afastamento dos agravantes de seus cargos, decretando, 
ainda, a indisponibilidade de seus bens e a quebra de sigilo bancário. 
Cabimento da aplicação ao caso da Lei 8.249/92, não possuindo a decisão 
do STF na Reclamação 2138, que sequer foi unânime, efeito vinculante. 
Aplicação dos princípios da moralidade administrativa e da 
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supremacia do interesse público. Precedentes jurisprudenciais no 
mesmo sentido. Medidas impostas na decisão agravada que 
encontram respaldo no parágrafo único do art. 20 da Lei de 
Improbidade. Situação que se mostra excepcional, justificando-se a não 
manutenção dos recorrentes em seus cargos, ante o risco eminente 
de grave prejuízo à instrução processual. Instrução processual que não 
se encontra encerrada, estando evidente o periculum in mora. Fumus boni 
iuris representado pelos sérios indícios de fraudes. Súmula 58 deste TJ. 
Decisão recorrida que deve ser mantida. Recurso não provido.Vistos, 
relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 
2007.002.20022 em que são agravantes PAULO ROBERTO MACEDO 
FARIA E OUTROS e é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO, ACORDAMos 
Desembargadores que compõem a Décima Segunda Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em negar provimento ao 
recurso, nos termos de voto da Relatora, por unanimidade” (grifo 
nosso).  

 

  
0006361-63.2002.8.19.0000 (2002.002.07954) - AGRAVO DE 
INSTRUMENTO  
 
1ª Ementa  
DES. LUIZ FERNANDO DE CARVALHO - Julgamento: 12/12/2002 - 
TERCEIRA CAMARA CIVEL  
 
MEDIDA CAUTELAR  
MEDIDA LIMINAR  
DEFERIMENTO  

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM AÇÃO CAUTELAR, 
DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO AGRAVANTE DO EXERCÍCIO DO 
MANDATO DE VEREADOR NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, SEM 
PREJUÍZO DE SEUS SUBSÍDIOS, ATÉ O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO DA 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MOVIDA 
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO PROVISÓRIO DO 
AGENTE PÚBLICO COM BASE NO PERMISSIVO EXPRESSO NO ART. 
20, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.429/92. PRESENÇA DE ELEMENTOS 
INDICADORES DE INTERFERÊNCIA INDEVIDA DO AGRAVANTE NA 
INSTRUÇÃO PROCESSUAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRINCÍPIOS 
NORTEADORES DA APURAÇÃO PENAL E POLÍTICA DOS FATOS QUE 
NÃO SE APLICAM NO EXAME DA AÇÃO DE IMPROBIDADE. ESCOPO 
DE PRESERVAÇÃO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DOS 
INTERESSES SOCIAIS (ART. 37, CAPUT, E § 4º, CF), COM 
REGULAMENTAÇÃO DO TEMA EM SEDE INFRACONSTITUCIONAL. 
PELA REFERIDA LEI 8.429/92. LEGITIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
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À DEFESA DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA POR MEIO DA AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA (ART. 129, III, CF, E LEI 8.625/93). PRÉVIA 
INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL COM INQUIRIÇÃO DOS 
PRINCIPAIS ENVOLVIDOS NOS FATOS E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, 
PELO ICCE, EM FITAS DE GRAVAÇÃO EXIBIDAS EM PROGRAMA 
TELEVISIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA EXTREMAMENTE BEM 
FUNDAMENTADA DENOTANDO VISÍVEL SENSIBILIDADE AOS 
VALORES LEGAIS E SOCIAIS EM JOGO. PARECER MINISTERIAL 
EXAURIENTE DO EXAME DA MATÉRIA. IMPROVIMENTO DO AGRAVO” 
– grifos nossos.  

 INTEIRO TEOR  
 Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 12/12/2002 

 

 
 

Conclui-se, pois, estarem presentes os pressupostos 
que autorizam a decretação da liminar, o fumus boni juris e o 
periculum in mora necessários ao deferimento da medida ora 
pleiteada, de afastamento de ELIEL RAMOS SILVA do cargo de 
Secretário Municipal de Saúde, proibição de sua nomeação em 
outro cargo comissionado municipal e de sua presença em órgãos 
públicos municipais. 

 

 

   V) DO PEDIDO LIMINAR DE QUEBRA DE 

SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DOS RÉUS: 

 

O sigilo de dados, conceito este que abrange as 
informações bancárias, encontra respaldo constitucional, inserindo-
se no rol dos direitos e garantias fundamentais, conforme se extrai do 
artigo 5°, inciso XII, da Magna Carta.  

 
Todavia, diante do princípio da unidade dos 

preceitos constitucionais, nenhuma regra ou princípio extraído de 
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nossa Lei Maior é passível de aplicação absoluta, devendo sempre ser 
objeto de interpretação razoável que viabilize sua integração lógica.  

 
A norma asseguradora do sigilo de dados é um 

princípio constitucional e como tal convive com outros princípios de 
igual envergadura dentro de um único sistema, podendo 
eventualmente haver um aparente conflito entre os mesmos, devendo 
os ditames da razoabilidade e proporcionalidade apontar qual deverá 
prevalecer diante do caso concreto.  

 

Assim,  a quebra do sigilo bancário em hipóteses 
como a presente encontra arrimo na ponderação de valores 
constitucionalmente tutelados, na forma do art. 1º, §§3º e 4º, art. 3º, 
§§1º e 2º e art. 7º da Lei Complementar 105/01, garantindo-se os 
deveres de probidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e 
economicidade que regem a Administração Pública e seus contratos, 
sendo plenamente possível a presente quebra. 

 

In casu, o direito individual dos titulares das contas 
correntes objeto da presente demanda à manutenção do sigilo de 
seus dados se contrapõe, dentre outros preceitos, ao princípio 
constitucional da legalidade, o qual impede a prática de atos 
contrários a tal valor, ao mesmo passo em que impõem seu combate 
pelos órgãos de persecução, não sendo crível que o sigilo de dados 
possa ser erigido como barreira intransponível à correta 
responsabilização de agentes imorais que ilicitamente se enriqueçam 
graças à prática de ações contrárias ao ordenamento jurídico. 

 
Imperioso registrar que a quebra do sigilo bancário 

em hipóteses como a presente encontra arrimo na ponderação de 
valores constitucionalmente tutelados, na forma do art. 1º, §§3º e 4º, 
art. 3º, §§1º e 2º e art. 7º da Lei Complementar 105/01, garantindo-
se os deveres de probidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e 
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economicidade que regem a Administração Pública e seus contratos, 
sendo plenamente possível a presente quebra. 

 
 

Nesse sentido se posiciona de modo pacífico nossa 
jurisprudência pátria, consoante se extrai dos acórdãos abaixo 
transcritos: 

 

AI 823152 / MT - MATO GROSSO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 
Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI 
Julgamento: 26/10/2010 

Publicação 

DJe-213 DIVULG 05/11/2010 PUBLIC 08/11/2010 

Decisão 

 Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que negou seguimento a recurso 
extraordinário interposto de acórdão, cuja ementa segue transcrita: 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL – 
PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – INQUÉRITO CIVIL 
– IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EVIDÊNCIAS JÁ APURADAS – INFORMAÇÕES 
NECESSÁRIAS AS INVESTIGAÇÕES – POSSIBILIDADE – SUPREMACIA DO INTERESSE 
PÚBLICO – RECURSO IMPROVIDO 
(...)” (fl. 25). 
No RE, fundado no art. 102, III, a da Constituição, alegou-se violação ao art. 5º, X e 
XII, da mesma Carta. 
O agravo não merece acolhida. É que o acórdão atacado está em consonância com 
a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o sigilo bancário e fiscal não é 
absoluto, devendo ceder perante o interesse público, social e da justiça. Nesse 
sentido, cito, 
por oportuno, os seguintes precedentes: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. PROCEDIMENTO LEGAL. 
OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
1. Controvérsia decidida à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à 
Constituição do Brasil. 
2. O sigilo bancário, espécie de direito à privacidade protegido pela Constituição de 
1988, não é absoluto, pois deve ceder diante dos interesses público, social e da 
Justiça. Assim, deve ceder também na forma e com observância de procedimento 
legal e com respeito ao princípio da razoabilidade. Precedentes. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 655.298-AgR/SP, Rel. Min. 
Eros Grau). 
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“CONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO: QUEBRA. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 
CRÉDITO. CF, art. 5º, X. 
- Se é certo que o sigilo bancário, que é espécie de direito à privacidade, que a 
Constituição protege art. 5º, X não é um direito absoluto, que deve ceder diante 
do interesse público, do interesse social e do interesse da Justiça, certo é, também, 
que ele há de ceder na forma e com observância de procedimento estabelecido em 
lei e com respeito ao princípio da razoabilidade. No caso, a questão foi posta, pela 
recorrente, sob o ponto de vista puramente constitucional, certo, entretanto, que a 
disposição constitucional é garantidora do direito, estando as exceções na norma 
infraconstitucional. 
RE não conhecido” (RE 219.780-AgR/PE Rel. Min. Carlos Velloso). 
Isto posto, nego seguimento ao recurso. 
Publique-se. 
Brasília, 26 de outubro de 2010. 
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI 
- Relator - 

 
 

 
E mais: 
 
 
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATOS 
INVESTIGATÓRIOS PRATICADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INQUÉRITO CIVIL.  
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA. 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO FIRMADAS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. QUEBRA DE 
SIGILOS BANCÁRIO E COMERCIAL. INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE 
OU ABUSO DE PODER. 
1. O Ministério Público, no exercício do poder-dever de investigação, ostenta 
legitimidade para requerer ao Poder Judiciário informações necessárias à 
promoção de Inquérito Civil e de Ação Civil Pública, a teor do que dispõem os art. 
129, incisos VI, VIII, da Constituição Federal; e art. 8º, incisos II e IV, e § 2º, da Lei 
Complementar nº 75/1993. Precedentes do STJ: HC 47.757/PA, 5ª Turma, DJ 
12/12/2005 ; RMS 15.552/SP, 5ª Turma, DJ 19/12/2003; RMS 12131/RR, 1ª Turma, 
DJ de 10/09/2001; MC 5512/RS, 5ª Turma, DJ de 28/04/2003; RMS 8716/GO, 1ª 
Turma, DJ 25/05/1998; RMS 7423/SP, 1ª Turma, DJ de 03/11/1997. 
2. Ademais, a quebra de sigilo bancário é admitida, excepcionalmente, nas 
hipóteses em que se denotem a existência de interesse público superior, posto 
proteção não consubstanciadora de direito absoluto a sobrepor-se ao interesse 
coletivo. 
3. O art. 38 da Lei 4.595/64 (Lei do Sistema Financeiro Nacional) previa a quebra de 
sigilo bancário e fiscal, sendo certo que, com o advento da Lei Complementar 105, 
de 10/01/2001, culminou por ampliar as hipóteses de exceção do sigilo (§§ 3º e 4º 
do art. 1º), permitindo o Poder Legislativo e a CPI obterem informações das 
instituições financeiras, sem a interferência do Poder Judiciário, revelando 
inequívoca intenção do legislador em tornar a quebra do sigilo bancário 
instrumento eficiente e necessário nas investigações patrimoniais e financeiras 
tendentes à apuração da autoria dos atos relacionados com a prática contra o 
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erário de condutas ilícitas, como soem ser a improbidade administrativa, o 
enriquecimento ilícito e os ilícitos fiscais. Precedentes jurisprudenciais do STF: RE nº 
219780/PE, Relator Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 10.09.1999 e do STJ: REsp 
943.304/SP, Relator Ministro  Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18/06/2008; RMS 
15364/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 10.10.2005; RHC 
17353/SP, Relator Ministro Félix Fischer, DJ de 29.08.2005; RMS 18445/PE, Relator 
Ministro Castro Filho, DJ de 23.05.2005; MC 2981/PE, desta relatoria, DJ de 
28.02.2005. 
4. Deveras, o sigilo bancário não tem conteúdo absoluto, devendo ceder ao 
princípio da moralidade pública e privada, este sim, com força de natureza 
absoluta. A regra do sigilo bancário deve ceder todas as vezes que as transações 
bancárias são denotadoras de ilicitude, porquanto não pode o cidadão, sob o 
alegado manto de garantias fundamentais, cometer ilícitos. O sigilo bancário é 
garantido pela Constituição Federal como direito fundamental para guardar a 
intimidade das pessoas desde que não sirva para encobrir ilícitos. 
5. In casu, revela-se descabida a insurreição do Banco do Brasil contra a decisão 
judicial que determinou a apresentação de documentos, relativos à auditoria  
realizada nas operações de crédito firmadas entre a instituição bancária in foco e 
empresas correntistas, necessários à instrução de procedimento investigatório 
(Inquérito Civil) engendrado pelo Ministério Público Federal, notadamente porque o 
direito à intimidade, que é espécie de direito à privacidade, não consubstancia 
direito absoluto a sobrepor-se ao interesse coletivo, à luz do princípio da 
proporcionalidade.  
6. Recurso Especial desprovido, garantindo-se o respeito ao sigilo bancário no 
âmbito do processo sub judice.  
Acórdão 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da PRIMEIRA TURMA do 
Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Teori Albino Zavascki, 
Denise Arruda, Benedito Gonçalves e Hamilton Carvalhido votaram com o Sr. 
Ministro Relator. 
(STJ, 1ªT., REsp 1.060.976-DF, 1ªTurma, Rel.Min. Luiz Fux, julg. 17.11.2009, DJe 
04.12.2009) 
 
 
 
RECURSO ORDINÁRIO EM MS Nº 17.649 - MT (2003/0229848-6) 
EMENTA 
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. PRECEDENTES. 
NECESSIDADE DA MEDIDA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA NA DECISÃO. 
REQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. 
1. A inviolabilidade do sigilo bancário não é absoluta, podendo ser quebrantado em 
casos excepcionais, quando presentes circunstâncias que denotem a existência de 
interesse público relevante ou de elementos aptos a indicar a possibilidade de 
prática delituosa, através de decisão devidamente fundamentada. Precedentes do 
STJ. 
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2. Na presente hipótese, a decisão que determinou a quebra do sigilo bancário, 
encontra-se suficientemente fundamentada, porquanto demonstrou a necessidade 
da medida, em face da existência de indícios idôneos, reveladores de possível 
autoria de prática delituosa, além, ainda, de efetivar a individualização do 
investigado, bem como do objeto da investigação. 
3. O Ministério Público possui legitimidade para requerer ao Poder Judiciário a 
quebra de sigilo bancário, uma vez que a ordem jurídica, conforme se extrai dos 
arts. 129, incisos VI e VIII, da Constituição Federal, e 8º, incisos II e IV, e § 2º, da Lei 
Complementar nº 75/1993, confere explicitamente poderes amplos de investigação 
ao Ministério Público. 
4. Recurso desprovido. 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA 
TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso. Os Srs. 
Ministros José 
Arnaldo da Fonseca, Felix Fischer e Gilson Dipp votaram com a Sra. Ministra 
Relatora. 
Brasília (DF), 17 de junho de 2004 (Data do Julgamento) 
 
RECURSO ORDINÁRIO EM MS Nº 15.146 - SC (2002/0087609-7) 
RECURSO ORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. SIGILO BANCÁRIO. DIREITO RELATIVO. 
SUSPEITA DE CRIME FINANCEIRO. 
1. A suspeita de crime financeiro, calcado em prova de lesividade manifesta, 
autoriza a obtenção de informações preliminares acerca de movimentação bancária 
de pessoa física ou jurídica determinada por autoridade judicial com o escopo de 
instruir inquérito instaurado por órgão competente. 
2. A quebra do sigilo bancário encerra um procedimento administrativo 
investigatório de natureza inquisitiva, diverso da natureza do processo, o que afasta 
a alegação de violação dos Princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e 
da Ampla Defesa. 
3. O sigilo bancário não é um direito absoluto, deparando-se ele com uma série de 
exceções previstas em lei ou impostas pela necessidade de defesa ou salvaguarda 
de interesses sociais mais relevantes. (Vide §§ 3º e 4º do art. 1º e art. 7º da Lei 
Complementar 105/2001) 
4. Recuso ordinário improvido. 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Turma 
do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos 
do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Humberto Gomes de Barros, José 
Delgado e Francisco Falcão votaram com o Sr. Ministro-Relator. 
Brasília (DF), 18 de março de 2003(Data do Julgamento). 
MINISTRO LUIZ FUX Relator 
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Por outro lado, considerando a dificuldade 

operacional de se processar e analisar os pedidos de afastamento de 

sigilo bancário, foi definida, no âmbito do Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro, a utilização do Sistema de Investigação de 

Movimentações Bancárias (SIMBA) pela Coordenadoria de Segurança 

e Inteligência que, dentre outras atribuições, processa todos os dados 

bancários objeto de apuração pelo MPRJ, desde que as informações 

sejam encaminhadas no formato tecnológico adequado, que já é de 

conhecimento das principais instituições bancárias estabelecidas no 

País. 

 

Assim, a partir do momento em que se verificou a 

necessidade de se obter o afastamento do sigilo bancário dos 

investigados nos presentes autos, foi protocolado na Coordenadoria 

de Segurança e Inteligência/MPRJ o Pedido de Cooperação Técnica 

que recebeu o número 012-MPRJ-000162-46. 
 

Desta forma, requer o Ministério Público do Estado do 

Rio de Janeiro, com fulcro na Lei Complementar n.º 105/2001, a 

decretação do AFASTAMENTO DO SIGILO BANCÁRIO, nos períodos 

abaixo indicados, de todas as contas de depósitos, contas de 

poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores 

mantidos em instituições financeiras pelas pessoas físicas e jurídicas 

abaixo relacionadas, sendo sugerido o prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da comunicação do Banco Central do Brasil às instituições 

financeiras, para que estas cumpram a determinação: 

 

 

PERÍODO SOLICITADO: 01/01/2013 até a data do deferimento: 
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1) MARCOS AURÉLIO DIAS, CPF 799.292.907-10; 

2) ELIEL RAMOS SILVA, CPF 275.036.317-91. 

 
 

O período engloba o exercícios de 2013, 2014 e 

2015, de molde a verificar eventuais transferências, depósitos ou 

remessas de dinheiro que seja diretamente provenientes de pessoas 

físicas ou jurídicas ligadas aos documentos sonegados ao Conselho 

Municipal de Saúde, em decorrência de contratos e pagamentos 

ilícitos indiciados pelo Conselho Municipal de Saúde, bem como 

apurar eventual enriquecimento ilícito que possa estar ligado aos 

ilícitos apurados pelo CMS ou objeto da presente demanda. 

 

Caso o afastamento do sigilo bancário seja deferido 

por Vossa Excelência, requer o MP:  

 

1) Seja oficiado ao BANCO CENTRAL DO BRASIL 

para que: 

 

I - Efetue pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema 

Financeiro Nacional (CCS) com o intuito de comunicar 

exclusivamente às instituições financeiras com as quais os 

investigados têm ou tiveram relacionamentos no período do 

afastamento do sigilo bancário, acelerando, assim, a obtenção dos 

dados juntos a tais entidades, no prazo de 10 dias; 

 

II - - Transmita em 10 dias à Divisão de Laboratório de 

Combate à Lavagem de Dinheiro e à Corrupção da Coordenadoria de 
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Segurança e Inteligência – MPRJ/CSI, observando o modelo de leiaute 

e o programa de validação e transmissão previstos no endereço 

eletrônico https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br, todos os 

relacionamentos dos investigados obtidos na CCS, tais como contas 

de depósitos, contas de poupança, e outros tipos de contas (inclusive 

nos casos em que o investigado apareça como co-titular, 

representante, responsável ou procurador), bem como as aplicações 

financeiras, informações referentes a cartões de crédito, custódia de 

títulos mobiliários; aquisições de moeda estrangeira; conversões de 

moeda estrangeira em moeda nacional; cartões de crédito e contratos 

de mútuos; bem como o envio de cópia do cadastro de abertura da 

conta, cartões de autógrafos e demais documentos existentes no 

dossiê da conta corrente; e, no caso de existência de depósitos ou 

transferências em seu favor ou em favor de terceiros, que sejam 

identificados o depositante, o favorecido, operações em dinheiro, 

cheques pagos no guichê e operações casadas.  Para casos de 

depósitos em dinheiro e cheques pagos no guichê, o banco deverá 

atestar que essas operações foram efetivamente realizadas em 

espécie, ou, no caso de operações casadas, fornecer todos os dados 

da outra operações bancária; 

 

  III - Comunique imediatamente às instituições 

financeiras o teor da decisão judicial, de forma que: 

  

a)    os dados bancários dos investigados (contas de depósitos, contas 

de poupança, contas de investimento, fundos de previdência e outros 

bens, direitos e valores) sejam transmitidos ao Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro, no prazo de 30 dias, conforme modelo de 

leiaute estabelecido pelo Banco Central na Carta-Circular 3.454, de 
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14 de junho de 2010, e determinado às autoridades judiciárias pela 

Corregedoria Nacional de Justiça por meio da Instrução Normativa 

nº 03, de 09 de agosto de 2010. 

 

b)   o campo “Número de Cooperação Técnica” seja preenchido com 

a seguinte referência: 012-MPRJ-000162-46 e que os dados 

bancários sejam submetidos ao programa “VALIDADOR BANCÁRIO 

SIMBA” e transmitidos por meio do programa “TRANSMISSOR 

BANCÁRIO SIMBA”, ambos disponíveis no endereço eletrônico 

https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br opção Sigilo Bancário – SIMBA. 

 

 IV – Comunique às instituições financeiras que a 

Coordenadoria de Segurança e Inteligência/MPRJ está autorizada a 

tratar todas as questões relativas a dados bancários, estipulando 

eventual valor de corte para a referida identificação e, 

excepcionalmente, visando a maior celeridade e economia processual, 

definir questões de prorrogação de prazo para atendimento, bem 

como obter documentação suporte das movimentações financeiras 

transmitidas em papel ou em meio eletrônico”. 

V) informe a utilização de cartão de crédito 

internacional, bem como o recebimento/envio de valores do/para o 

exterior (em moedas estrangeiras e/ou em reais), pelas pessoas 

físicas e jurídicas acima relacionadas; 
 

   2)  – Requer, outrossim, seja oficiada a Comissão de 

Valores Mobiliários – CVM, requisitando o envio de dados de todas 

as operações financeiras registradas naquela entidade realizadas 

pelos demandados de de 01/01/2013 até a presente data; 
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   3 - Requer, ainda, seja oficiado ao COAF (Conselho 

de Controle de Atividades Financeiras, Ministério da Fazenda, Edifício 

Órgãos Regionais, Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco “O”, 7º 

andar, Brasília/DF), requisitando a remessa de todos os Relatórios de 

Inteligência Financeira (RIF) dos demandados nos anos de 2012, 

2013, 2014 e 2015; 

 

 4 – Seja oficiada a Secretaria da Receita Federal, 

requisitando o envio de cópias integrais das declarações anuais de 

imposto de renda dos demandados dos anos-calendários de 2012, 

2013 e 2014, em meio físico e em mídia digital, nos formatos .xls ou 

.txt4, bem como o dossiê integrado, com todas as bases de dados 

para a Pessoa Física (Extrado DW, Cadastro CPF, ação fiscal, Cadin, 

CC5 Entradas, CC5 Saídas, CNPJ, Coleta, Conta Corrente PF, 

Compras DIPJ Terceiros, DAI, DCPMF (até 31/12/2007), DIMOF, 

Derc, Dimob, Dirf, DIRPF, DOI, ITR, Rendimentos DIPJ, Rendimentos 

Recebidos PF, Siafi, Sinal, Sipade, Vendas DIPJ Terceiros) e para a 

Pessoa Jurídica (Extrato DW, IPI DW, Cadastro CNPJ, Ação Fiscal, 

Cadin, CC5 Entradas, CC5 Saídas, Compras DCTF/DCP Terceiros, 

Coleta, Conta Corrente PJ, DCTF, DCPMF, Dacon, Derc, Dimob, 

DIPJ, Dirf, Doações, DOI, ITR; Movimentação de Selos, Rendimentos 

Recebidos de PF, Siafi, Sinal, Sipade, Vendas DIPJ Terceiros), e o 

DECRED - Declaração de Operações com Cartões de Crédito, das 

pessoas físicas e jurídicas relacionadas no item 1. 

 

Em caso de dúvidas, o endereço eletrônico para 

contato com a Coordenadoria de Segurança e Inteligência/MPRJ é: 

csi.dlab@mprj.mp.br, e para correspondências o endereço completo é: 
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Av. Marechal Câmara, n.º350, 8.º andar, Castelo, Rio de Janeiro, 

CEP: 20020-080. 

 

Requer, ainda, o Ministério Público seja deferido o 

compartilhamento dos dados bancários e fiscais obtidos para sua 

eventual utilização em outras ações civis públicas e inquéritos civis 

das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Magé (com 

atribuição para a fiscalização da defesa da probidade administrativa 

nos municípios de Magé, Guapimirim e Cachoeiras de Macacu). 

 

Requer, por fim, sejam os RIFs e eventuais análises de 

inteligência financeira, bem como os demais dados bancários ou 

fiscais sigilosos juntados aos autos em apenso lacrado, de forma a se 

preservar o sigilo dos mesmos. 

 

Cumpre salientar que a Coordenadoria de Segurança 

e Inteligência/MPRJ, à medida que examine os dados que lhe forem 

sendo encaminhados, remeterá relatório(s) de análise diretamente a 

esta Promotoria de Justiça, órgão que ficará responsável pela sua 

apresentação a esse digno Juízo. 

 

    * 

 

 

VI)  DO PEDIDO E DOS REQUERIMENTOS: 

Por todo o exposto, requer o Ministério Público a V.Exa: 
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1.1) Sejam deferidas as liminares requeridas para a busca e 

apreensão de documentos, afastamento cautelar de agente público e  

a quebra, inaudita altera parte, dos sigilos fiscais e bancários dos 

demandados, na forma dos itens supra;   

 

1.2) Seja deferida liminar, antecipando os efeitos da tutela, para que 

seja determinado ao Município de Guapimirim que apresente a este 

MM. Juízo e ao Conselho Municipal de Saúde de Guapimirim, no 

prazo de 30 dias: I) os Relatórios Quadrimestrais de Gestão da Saúde 

relativos aos 2° e 3° quadrimestres de 2014 e ao 1° quadrimestre de 

2015; II) o Relatório Anual de Gestão de 2014, com todos os 

detalhamentos exigidos na legislação e instruídos de todos os 

documentos correspondentes; III) informe a este MM. Juízo e ao 

Conselho Municipal de Saúde de Guapimirim os dados solicitados 

pelos ofícios constantes de fls. 139 e seguintes do Inquérito civil que 

instrui a inicial, em especial: a) dados dos funcionários que 

exerceram funções junto à Secretaria Municipal de Saúde em 2014 e 

2015, com característica da contratação (estatutário, contratado ou 

terceirizado), função, cargo, nivel de escolaridade, horário de trabalho 

e jornada; b) inventário físico e contábil dos estoques de 

medicamentos em 31/12/2013 e 31/12/2014, contendo o local de 

armazenamento, nome do medicamento, dosagem, data da compra, 

lote, validade, quantidade em estoque e custo unitário; c) inventário 

dos veículos utilizados ou sob responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Saúde em 2014 e 2015, indicando fabricante, modelo, 

ano, destinação, quilometragem, placa, local de guarda e indicando se 

próprio ou alugado; d) dados dos imóveis sob responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Saúde em 2014, indicando  se próprios ou 

alugados, destinação, endereço e se em uso ou fora de uso; e) dados 
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das saídas de medicamentos das farmácias sob responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Saúde em 2014, indicando data da saída, 

nome do medicamento, dosagem, quantidade, nome do paciente, 

consumo médio mensal do medicamento e estoque mensal do 

equipamento.  

 

2.1 - Seja a presente ação civil de improbidade administrativa 

autuada, determinando-se a notificação dos réus, para que, 

querendo, se manifestem preliminarmente, nos moldes do 

preconizado pelo § 7º do art. 17 da Lei n.º 8.429/92, introduzido no 

Diploma Legal pela Medida Provisória n.º 2.088-39/01; 

 

2.2 – Seja, em seguida, recebida a inicial e determinada a citação dos 

réus para, querendo, contestarem a presente ação, sob pena de 

revelia; 

 

2.3 - Ao final, sejam integralmente confirmadas as medidas liminares 

requeridas 1.1 e 1.2 supra, inclusive em face do Município de 

Guapimirim, condenando o ente federativo municipal a apresentar ao 

Conselho Municipal de Saúde e a este MM. Juízo os esclarecimentos 

solicitados pelo Conselho Municipal de Saúde, listados no item 1.2, 

de forma atualizada, no prazo de 30 dias; 

 

2.4 - Sejam condenados os demandados, com fundamento no art. 12 

da Lei n.º 8.429/92, de forma cumulativa, às sanções previstas no 

inciso III do art. 12 da Lei 8.429/92, pela prática de atos de 

improbidade administrativa do art.11, caput, e incisos II, IV e VI, da 

Lei 8.429/92, quais sejam: 
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a)  - ressarcimento integral do dano; 

b)-  perda da função pública, caso a detenham;  

c)-  suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos; 

d) - pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da 

remuneração percebida pelos agentes; 

e)- proibição de contratar com o Poder Público ou receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos; 

 

2.5 - Seja oficiado à Secretaria Municipal de Administração de 

Guapimirim requisitando informem a remuneração percebida em  

2013, 2014 e 2015 pelos réus, para fins da quantificação da multa 

prevista nos incisos do art. 12 da Lei 8.429/92, no prazo de 30 dias; 

 

2.6 - Seja oficiado ao Eg. Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro, remetendo-lhe cópia da inicial e solicitando seus bons 

préstimos no sentido de que: a) remeta cópia integral digitalizada dos 

processos de análise das contas apresentadas por MARCOS AURÉLIO 

DIAS, Prefeito de Guapimirim, e ELIEL RAMOS SILVA, Secretário 

Municipal de Saúde de Guapimirim, em 2013 e 2014; b) remeta cópia 

integral digitalizada de eventuais processos referentes a auditorias 

realizadas na Prefeitura Municipal de Guapimirim e na Secretaria 

Municipal de Saúde de Guapimirim relativas ao período de 2013 a 

2015; c) informe se o Eg. TCE foi cientificado tempestivamente acerca 

de todos os contratos, pregões, registros de preço, convênios, 

dispensas de licitação e demais atos de remessa obrigatória ao TCE, 

praticados pelo Prefeito Municipal de Guapimirim e pelo Secretário 
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Municipal de Saúde de Guapimirim, a partir de 2013, indicando os 

números dos respectivos processos do TCE. 

 

2.7 - Seja oficiado ao DENASUS - Departamento Nacional de 

Auditoria do SUS, do Ministério da Saúde, solicitando remeta cópia 

dos últimos relatórios de auditoria realizados sobre a gestão 

municipal da saúde de Guapimirim; 

 

2.8 - Sejam os réus condenados aos ônus da sucumbência, que 

deverão ser revertidos para o Fundo Especial do Ministério Público, 

criado pela Lei Estadual n° 2.819, de 07.11.97, e regulamentado pela 

Resolução GPGJ n° 801, de 19.03.98, num montante de 20% sobre o 

valor da causa.  

 

Protesta o MP  provar o alegado por todos os meios de 

prova em direito admitidos, principalmente a documental, 

testemunhal, pericial, depoimento pessoal dos réus e inspeção 

judicial. 

 

Por fim, atribui-se à causa, de valor inestimável, o 

montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 

 

 Magé, 8 de julho de 2015. 

 
 

CARLOS GUSTAVO COELHO DE ANDRADE 
Promotor de Justiça 

 

SABRINA CARVALHAL VIEIRA 

45 
                                                                                                                                                                                          



 
 
 
 

1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Magé 
 

Promotora de Justiça 

 

FERNANDO RIBEIRO DE ABREU 

Promotor de Justiça  
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