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MICROVIEW  COMÉRCIO  E  REPRESENTAÇÕES  DE  PRODUTOS  MÉDICOS 

HOSPITALARES  LTDA,     

 

I – SÍNTESE DA DEMANDA

O General de Divisão Médico FRANCISCO JOSÉ TRINDADE TÁVORA era o 

Diretor de Saúde do Exército Brasileiro no período entre 25/11/2008 e 08/04/2011, o mais alto posto 

da  hierarquia  militar  brasileira  no  âmbito  das  atividades  relativas  à  saúde.  No  período  entre 

31/03/2005 e 24/11/2008, ocupou o cargo de Sub-Diretor de Saúde do Exército. 

Por disposição normativa, compete à Diretoria de Saúde gerenciar a execução dos 

recursos financeiros alocados à disposição da diretoria, bem como supervisionar e realizar gestão 

das atividades relacionadas ao Sistema de Saúde do Exército.

Na  condição  de  Diretor  de  Saúde,  FRANCISCO  TÁVORA supervisionava  e 

controlava o orçamento do órgão, uma vez que detinha poderes de gestão e não era diretamente 

subordinado a nenhum outro militar no âmbito das atividades relacionadas à saúde.

Tal  posição  hierárquica  lhe  conferiu  o  domínio  do  fato  sobre  a  aquisição 

fraudulenta de equipamentos médico-hospitalares pelo Hospital-Geral de Curitiba e pelo Hospital-

Geral de Belém.

Aqui, cabe uma digressão para discorrer sobre os princípios que constituem a base 

da organização militar, quais seja, a hierarquia e a disciplina.

A legislação militar traz de maneira expressa tais princípios, uma vez que estes 

são  essenciais  para  o  atingimento  dos  objetivos  militares,  que  são  o  de  garantir  os  poderes 



constitucionais e a defesa da lei e da ordem interna.

O respeito à disciplina pode ser entendido como uma forma de comando, visando 

corrigir o militar e direcioná-lo aos objetivos ditados pelos superiores, que possuem legitimidade 

para liderar.

A disciplina tem por finalidade reforçar a aceitação das práticas de conduta pelos 

militares comandados e as divisões funcionais entre as instituições militares no Estado. Por sua vez, 

a  hierarquia tem por  meta  assegurar  a  credibilidade  do comando,  pois  se  as  ordens  superiores 

pudessem ser questionadas não haveria eficiência ou agilidade necessária para o cumprimento de 

sua missão. 

Este  princípio  é  específico  do  servidor  militar,  que  está  sujeito  a  maior  rigor 

perante seus superiores e a uma burocracia estrita, que não é autoritária, mas sobretudo hierárquica. 

Uma organização militar que não obedece ao princípio da hierarquia simplesmente deixa de ser útil 

para as próprias democracias que as justificam. Deste modo, a vida na caserna impõe, por forte 

consequência, a obediência aos citados princípios.

Assim, não cabe ao subordinado militar a análise exauriente da legalidade de uma 

ordem proveniente de um superior, salvo quando se trata de ordem manifestamente ilegal. Como 

não lhe cabe discutir  sobre a  legalidade estrita,  cumpre tão  somente  executá-las,  situações  que 

ocorreram no caso ora sob análise.

No caso concreto, o General do Exército FRANCISCO TÁVORA, utilizando-se 

do seu poder hierárquico, ordenou aos respectivos responsáveis do Hospital Geral de Curitiba e 

Hospital Geral de Belém a adesão à ata de registro de preços do Pregão nº 33/2007 realizado pelo  

Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro.

Em obediência à ordem oriunda do Diretor de Saúde do Exército, o encarregado 

da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do Hospital de Belém, Fábio Nelson Vieira, e o 

respectivo  ordenador  de  despesas,  Tenente-Coronel  Walter  José  da  Silva  Júnior,  compraram os 

equipamentos da empresa MICROVIEW sem observar os trâmites legais, o que causou um prejuízo 

ao Erário avaliado em R$ 185.711,22.

Por sua vez, idêntica ordem do requerido foi observada em relação ao Hospital-

Geral de Curitiba, no qual o Chefe da Seção de Licitações e Contratos Coronel Dentista Rogério 

Salim José e o ordenador de despesas Coronel Waldicir Rosa da Silva autorizaram a compra de bens 

com preço muito acima do praticado do mercado da empresa MICROVIEW, o que causou um 



prejuízo ao Erário avaliado em R$ 516.812,99.

As irregularidades praticadas pelos respectivos nosocômios militares, em que pese 

possam  produzir  efeitos  na  seara  disciplinar,  constituem  atos  de  improbidade  imputados 

exclusivamente ao Diretor de Saúde do Exército FRANCISCO JOSÉ TRINDADE TÁVORA, pois 

este expediu os Ofícios 20-SMS, de 3 de junho de 2008 e 21-SMS, de 3 de junho de 2008, ambos  

com o seguinte teor:

"(...)  2.  Informo que  essa  OMS receberá  por  meio  do  SIPEO o valor  de  R$  

950.510,50  (novecentos  e  cinquenta  mil,  quinhentos  e  dez  reais  e  cinquenta  

centavos)  destinados,  obrigatoriamente,  à  aquisição  de  equipamentos  

relacionados  nos  pregões  constantes  no  documento  em  anexo.  3.  Em  

consequência,  quando  do  recebimento  dos  recursos  essa  OMS deverá  adotar  

todas as medidas necessárias para a confecção da Nota de Empenho, visando  

evitar a possibilidade de inscrição da despesa em Restos a Pagar.(...)".

A determinação ocorreu sem prévia autorização dos respectivos hospitais e sem a 

realização de pesquisa de preços. Uma circunstância que deve ser destacada e que comprova o dolo 

do General FRANCISCO TÁVORA é o fato do Coronel Dentista Rogério Salim José ter apontado 

que “alguém da área técnica apresentou uma pesquisa de mercado demonstrando que não era  

vantajosa a adesão” e que “o Cel Waldicir entrou em contato telefônico com o Escalão Superior  

solicitando autorização para o HgeC abrir o próprio Pregão Eletrônico pois teria a oportunidade  

de adquirir um equipamento similar com um valor mais vantajoso do que o registrado no Pregão  

Eletrônico do Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro”.

Transcreva-se, por oportuno, o depoimento do Ten. Cel. Rogério Salim José:

"(...)  o  Cel  Waldicir  entrou  em  contato  telefônico  com  o  Escalão  Superior  

solicitando autorização para o HgeC abrir o  próprio Pregão Eletrônico,  pois  

teria a oportunidade de adquirir  um equipamento similar  com um valor  mais  

vantajoso do que o registrado no Pregão Eletrônico do Hospital dos Servidores  

do Estado do Rio de Janeiro (...) E que, como o Cel Waldicir não foi autorizado a  

abrir  o  próprio pregão,  este  cumpriu a ordem para adquirir  os equipamentos  

relacionados na referida planilha (...)". (IPM 160-76.2016.7.00.0000, Vol. 1,  fl. 



157)

Os  depoimentos  dos  servidores  do  Hospital  Geral  de  Curitiba  comprovam de 

maneira cabal que a determinação possuía natureza cogente e obrigatória, uma vez que mesmo com 

a palavra dos gestores de que a aquisição não era vantajosa,  a Diretoria de Saúde do Exército, 

personificada pelo General FRANCISCO TÁVORA, impôs a contratação, o que causou prejuízo ao 

Erário.

Assim, o Ministério Público não inclui no polo passivo da presente demanda os 

responsáveis diretos pelas despesas superfaturadas, em razão do princípio da hierarquia que rege as 

relações  entre  os  servidores  militares,  tendo  em  vista  que  as  ordens  proferidas  não  eram 

manifestamente ilegais e partiram do mais alto escalão militar, a Diretoria de Saúde do Exército,  

sediada em Brasília-DF.

O  direcionamento indevido das compras para a empresa MICROVIEW  ocorreu 

por  ordem,  seja  na  forma  escrita,  seja  na  forma  verbal,  do  General  de  Brigada  FRANCISCO 

TÁVORA, que agiu deliberadamente para beneficiar os administradores da empresa requerida.

Feitas  tais  considerações,  passamos  a  descrever,  de  maneira  pormenorizada,  a 

materialização dos atos de improbidade praticados no âmbito de cada uma das aquisições.

 

I  I – HOSPITAL GERAL DE BELÉM  

As  irregularidades  ocorridas  no  Hospital  Geral  de  Belém  foram  apuradas  no 

Inquérito Policial Militar  nº  112-08.2015.7.08.0008,  no qual  foram realizadas auditorias especiais 

pela Inspetoria de Contabilidade de Finanças do Exército.

A adesão ao Pregão nº 033/2007 não foi precedida de autorização do órgão gestor. 

Além disso, no processo de aquisição não existe a motivação da Administração, da época, quanto à 

necessidade de aquisição desses equipamentos.

Ao contrário do previsto na Lei de Licitações, não existiu autorização do Hospital 

dos Servidores do Rio de Janeiro à adesão à ata do Pregão nº 33/2007.

Também não houve pesquisa de preços para comprovação da vantajosidade da 

aquisição, contrariando o §1º do inciso V do art. 15 da Lei 8.666/1993. Em resumo, os auditores 

constataram que  os trâmites legais e as competentes autorizações não foram observadas quanto à 



requisição, descentralização e empenho dos créditos destinados à empresa MICROVIEW (fl. 218, 

Vol. 01 da mídia digital correlata).

Diante disso foi realizada comparação de preços com outras aquisições feitas pelo 

Hospital  das  Clínicas/UFMG  (Pregão  nº  132/2008),  Hospital  das  Forças  Armadas/DF  (Pregão 

05/2009), Instituto Nacional do Câncer-RJ (Pregão nº 401/2006), Hospital Militar de Área de Recife 

(Pregão 12/2009) e a dispensa de licitação nº – 925/2009, da Universidade Federal Fluminense e 

Pregão nº 19/2010, da Coordenadoria Regional Interior Sul, conforme a tabela abaixo:

Observe-se que apesar do equipamento “Fonte de Luz” ter a mesma descrição em 

todos os editais (IPM nº 112-08.2015.7.08.0008, Vol. 01, p. 221 da mídia digital) os preços são bem 

diferentes. Da mesma forma o monitor de vídeo é o mesmo produto com preços distintos. O preço 

do referido monitor de vídeo no Pregão n° 33/2007 foi 4.028,20% mais caro do que o preço desse 

mesmo monitor de vídeo no Pregão n° 19/2010 e 2.695,14% mais caro que o preço desse produto na 

Dispensa de Licitação n° 925/2009.

Quanto ao videogastroscópio, a discrepância entre valores é ainda mais visível, 

posto que o preço no Pregão n° 72007, retromencionado, foi de R$ 205.000,00, enquanto no Pregão 

401/2006,  acima,  foi  de  R$  126.900,00,  ou  seja,  61,90%  daquele  valor (IPM  nº  112-

08.2015.7.08.0008, Vol. 01, p. 222 da mídia digital).

No  Pregão  12/2009,  da  UG 160199  –  Hospital  Militar  de  Área  de  Recife,  a 

descrição do videogastroscópio não é exatamente idêntica a do pregão n° 33/2007. Entretanto, as 

principais  informações  do  aparelho  em comento  são  bem próximas,  sendo,  nesse  último,  mais 

detalhadas, deixando evidente se tratar de equipamento, no mínimo, muito semelhante. No entanto, 



o preço desse equipamento no Pregão n° 33/2007 foi 170,09% (cento e setenta inteiros e nove 

centésimos por cento) mais caro do que aquele referente ao Pregão n° 12/2009.

Ressalte-se que em relação ao videogastroscópio, cujo valor pago pelo HGeBe foi 

de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil  reais),  a própria empresa MICROVIEW apresentou 

proposta inicial para esse mesmo produto no valor de R$ 127.430,00 (cento e vinte e sete mil e 

quatrocentos e trinta reais), no Pregão nº 401/206, da UG 250052, realizado em dezembro de 2006 

(fl. 48). 

Registre-se que o Pregão nº 401/2006 foi homologado em outubro de 2006 e o 

Pregão nº 33/2007 foi homologado em outubro de 2007, portanto, com um lapso temporal pequeno 

de um ato em relação ao outro,  e que,  mesmo considerando a flutuação cambial do dólar,  não 

justificaria  essa diferença de preço,  até  mesmo porque a  variação acumulada nesse período foi 

negativa em 13,15%, conforme consulta realizada no site http://www.rotarybras.com.bldolar.

Assim, concluiu-se que a Fonte de Luz Fria, o Videogastroscópio e o Monitor de 

Vídeo  foram adquiridos  da  empresa  MICROVIEW pelo  Hospital  Geral  de  Belém com preços 

superfaturados,  devido ao uso “por carona” da Ata de Registro de Preços do Pregão n° 33007, 

provocando um dano ao Erário no valor total não-atualizado de R$ 185.711,22.

O responsável pelo dano ao erário foi o General de Brigada FRANCISCO JOSÉ 

TRINDADE TÁVORA, respondendo pelo  cargo de  Diretor  de Saúde,  uma vez  que expediu  o 

Ofício 20-SMS, aonde comunica que o Hospital Geral de Belém iria receber "por meio do SIPEO o 

valor de R$ 545.250,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais) destinados,  

obrigatoriamente,  à  aquisição  de  equipamentos  relacionados  nos  pregões  constantes  nos  

documentos em anexo" (p. 225 da mídia digital)

III - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA

As irregularidades  ocorridas  no Hospital  Geral  de  Curitiba  foram apuradas  no 

Inquérito Policial Militar  nº 160-76.2016.7.00.0000,  no qual  foram realizadas auditorias especiais 

pela Inspetoria de Contabilidade de Finanças do Exército.

A adesão ao Pregão nº 033/2007 não foi precedida de autorização do Hospital dos 

Servidores do Rio de Janeiro, e tampouco não se verificaram quaisquer registros documentais que 

comprovassem  a  anuência  do  fornecedor.  Além  disso,  no  processo  de  aquisição  não  existe  a 

motivação  da  Administração,  da  época,  quanto  à  necessidade  de  aquisição  de  todos  os 

http://www.rotarybras.com.bldolar/


equipamentos.

Ao contrário do previsto na Lei de Licitações, não se demonstrou a habilitação e 

regularidade fiscal da empresa MICROVIEW. 

Também não houve pesquisa de preços para comprovação da vantajosidade da 

aquisição, contrariando o §1º do inciso V do art. 15 da Lei 8.666/1993. Em resumo, os auditores 

constataram a inobservância das normas que regem a Administração Pública e a existência de dano 

ao Erário.

A Chefe  do  Setor  de  Endoscopia  do  HgeBe,  Major  MÔNICA DA COSTA 

FERNANDES foi ouvida como testemunha no IPM e afirmou o seguinte:

( ... ) “nos anos de 2005, 2006 e 2007, solicitou a aquisição do Vídeogastroscópio  
tipo  eletrônico,  compatível  com  processadora  Olympus  já  existente,  e  que  o  
referido equipamento chegou em 2008, e que naquele ano foi informada por um  
oficial, o qual não se recorda se foi o Fiscal Administrativo ou o Encarregado do  
Setor  de  Licitação  e  Contratos,  que  o  Hospital  receberia  uma  Central  
Processadora  de  Vídeoendoscopia,  uma  Fonte  de  luz  fria  para  
endoscópio/vídeolaringoscópio, um gravador de CDROMIDVD, um Monitor de  
Vídeo de 21 Pol,2048 x 1536 DPI e um Carro de vídeo, tipo base 4 rodízios.  
Perguntado se sabia o motivo da aquisição dos demais equipamentos uma vez que  
havia solicitado apenas a aquisição do vídeogastroscópio respondeu que não,  
pois  os  equipamentos  existentes  no  Hospital  funcionavam e  ainda  funcionam  
perfeitamente”.

Quanto ao sobrepreço identificado nas compras de equipamentos destinados ao 

Hospital Militar de Curitiba, objeto originário do Inquérito Civil deste Parquet, o Parecer Contábil 

de fls. 58-59 do IPM respectivo (mídia digital),  elaborado por profissionais contadores do próprio 

Exército,  identificou o montante de R$ 332.014,00 (trezentos e trinta e dois mil e catorze reais) 

como danos ao Erário, “que corrigidos mensalmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA), atingiu o valor de R$ 516.812,99.

Os valores foram corrigidos até a data de 25 de novembro de 2015 adotando o 

IPCA como índice de correção. Os dados foram atualizados mediante a utilização do site: www. 

porta12.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/debito.” (p. 59 da mídia digital).

De  modo  idêntico  ao  que  foi  observado  no  Hospital  Geral  de  Belém,  foi 

identificado  o  favorecimento  da  empresa  MICROVIEW e  o  direcionamento  da  licitação  pelo 

General de Brigada FRANCISCO JOSÉ TRINDADE TÁVORA, o que foi diretamente executado 

pelos  gestores  locais,  que não fizeram a  pesquisa de preços  e  outras  medidas  necessárias  para 



garantir a licitude do procedimento.

Ademais,  não houve a  descrição dos  equipamentos  médicos  de forma precisa, 

suficiente e clara, e tampouco, Termo de Referência contendo as especificações/quantificações dos 

bens a serem adquiridos pelo setor interessado, o que dificultou os trabalhos de auditoria. 

Em pesquisa de preços realizadas e constantes do Parecer Contábil, verificou-se 

que os valores pagos por grande parte dos bens eram consideravelmente superiores aos praticados 

no  mercado.  Além  disso,  foram  encontradas  inconsistências  no  que  concerne  à  descrição  dos 

materiais permanentes adquiridos da MICROVIEW e suas especificações técnicas, ou seja, falhas 

em relação ao recebimento e inclusão dos bens em patrimônio.

IV -   INDIVIDUALIZAÇÃO DO DANO AO ERÁRIO  

As Inspetorias do Exército apontaram superfaturamento na aquisicão do material e 

destacaram  que  "o  HGEBE  recebeu  ordem  direta  da  Diretoria  de  Saúde,  conforme  o  ofício  

constante nas fls. 108 e 109, para a aquisição  do supracitado material" (fis. 171 do IPM 112-

08.2015-7.08.0008).”  Da  mesma  forma,  o  Hospital  de  Curitiba  procedeu  à  aquisição  de 

equipamentos, sem realizar pesquisa de preços, em razão da ordem da Diretoria de Saúde  para a 

adesão à ata do pregão do Hospital de Servidores do Estado do Rio de Janeiro.

Portanto,  pelo superfaturamento verificado em ambos os nosocômios militares, 

com idêntico modus operandi e com participação das mesmas pessoas (tanto o subscritor da ordem 

quanto os representantes da empresa MICROVIEW), são nítidos os ato de improbidade praticados, 

que causaram um prejuízo calculado de R$ 702.524,21 (setecentos e dois mil, quinhentos e vinte e 

quatro reais e vinte e um centavos), valor pendente de atualização.

V- DOLO DOS REQUERIDOS

V.1 CONDUTA DE FRANCISCO TÁVORA 

Não são baixas  as  exigências  legais  referentes  ao  serviço  militar.  Com efeito, 

FRANCISCO TÁVORA violou vários dos deveres militares, notadamente:

Art. 57 do Decreto-Lei nº 3.864/41: “É dever de todo militar: (…) h) dignificar os cargos 
que exercer, mantendo íntegro o seu prestígio, o princípio da autoridade e da subordinação  
aos superiores, o respeito às leis, regulamentos e ordens de serviço”.

Art. 28 da Lei 6.880/80: “O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe  



impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional  
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar: (…) II- exercer,  
com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em decorrência do  
cargo; (…) IV- cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens  
das autoridades competentes; (…) XVII- abster-se de fazer uso do posto ou da graduação  
para  obter  facilidades  pessoais  de  qualquer  natureza  ou  para  encaminhar  negócios  
particulares ou de terceiros.”

Art.  31  da  Lei  6.880/80:  “Os  deveres  militares  emanam de  um conjunto  de  vínculos  
racionais,  bem  como  morais,  que  ligam  o  militar  à  Pátria  e  ao  seu  serviço,  e  
compreendem,  essencialmente:  (…)  III-  a  probidade  e  a  lealdade  em  todas  as  
circunstâncias”

Assim,  é  notório  que  a  conduta  de  FRANCISCO  TÁVORA,  ao  determinar  a 

aquisição de equipamentos médicos hospitalares  em desacordo com as formalidades legais e os 

preços de mercado caracteriza-se pela  má-fé, vez que de forma livre e consciente reiteradamente 

contrariou dispositivos de lei, aproveitando-se das facilidades que possuía em função de responder 

pela Diretoria de Saúde, para favorecer sistematicamente a empresa MICROVIEW em diversos 

procedimentos  licitatórios,  impedindo  a  ampla  concorrência  do  procedimento  licitatório  e 

preferindo seus valores grosseiramente inconsistentes com os de mercado.

O  General  de  Brigada  FRANCISCO  TÁVORA evidentemente  possuiu  papel 

primordial na aquisição dos bens, pois obrigou a adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão nº 

33/2007,  que  continha  preços  superfaturados.  A discrepância  já  demonstrada  entre  os  preços 

registrados  e  o  preço  usual  de  mercado  em  aquisições  praticamente  idênticas  de  entidades 

hospitalares comprova de maneira suficiente o superfaturamento.

 Há provas do ímpeto de FRANCISCO TÁVORA em assegurar a compra desses 

bens. O Ofício nº 20-SMS/2008 (IPM 112-08.2015.7.08.0008, Vol. 1, p. 140 da mídia eletrônica) 

autoriza a descentralização de crédito para obrigatoriamente adquirirem os equipamentos do pregão 

e a adoção “de todas as medidas necessárias para a confecção da Nota de Empenho, visando evitar  

a possibilidade de inscrição da despesa em Restos a Pagar”. Ofício com o mesmo teor foi enviado 

a Curitiba (Ofício nº 21-SMS/2008, IPM 160-76.2016.7.00.0000, Vol. 1, p. 54 da mídia eletrônica). 

Outros  ofícios  de  conteúdo  semelhante  são  enumerados  no  Apenso  6  do  IPM  103-

58.2016.7.00.0000 (pp. 5/8 da mídia digital correspondente) totalizando, a saber, os Ofícios 17, 18, 

19, 20 e 21-SMS, de 3 de junho de 2008, todos assinados por FRANCISCO TÁVORA.

Também se indica que as ordens dadas por FRANCISCO TÁVORA aos diretores 

dos hospitais militares para que aderissem à referida ata feriam a autonomia das unidades gestoras 

destinatárias dos créditos descentralizados (IPM 103-58.2016.7.00.0000, Apenso 6, p. 10 da mídia 

eletrônica correspondente).



 Tal  modus  operandi de dispensa indevida  da  pesquisa de  preços  e  manobras 

irregulares para direcionar o contrato superfaturado em proveito à MICROVIEW foi repetido sem 

cautelas  nos Hospitais de Campo Grande e  Recife.  A reiteração de condutas e firme propósito no 

sentido de assegurar à MICROVIEW o quase monopólio na aquisição de equipamentos em todo o 

Brasil não deixa dúvidas quanto ao dolo do acusado.

V.2 –  CONDUTAS  DOS  ADMINISTRADORES  DA  EMPRESA 

MICROVIEW

TEMISTOCLES TOME DA SILVA NETO e JOEL DE LIMA PINEL, na condição 

de  gestores  e  únicos  responsáveis  pela  administração  da  empresa  MICROVIEW,  fraudaram  a 

aquisição de bens em prejuízo da Fazenda Pública, elevando arbitrariamente os preços e tornando 

injustamente mais oneroso o objeto do contrato. Por essa ilicitude, sob a égide do art.  1080 do 

Código Civil, torna-se ilimitada a responsabilidade de seus sócios pelos atos relevantes praticados 

em nome da empresa.  Portanto,  não é necessário se invocar o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica,  como se verifica no Enunciado 229 da III Jornada de Direito  Civil:  “A 

responsabilidade ilimitada dos sócios pelas deliberações infringentes da lei ou do contrato toma  

desnecessária  a  desconsideração  da  personalidade  jurídica,  por  não  constituir  a  autonomia  

patrimonial da pessoa jurídica escudo para a responsabilização pessoal e direta”.

Apenas a título de argumentação, destaca-se que as condutas dos réus também 

atingem a esfera penal, por configurar crime da lei de licitações e crimes do Código Penal Militar.  

Embora ainda que sob investigação, os inquéritos correlatos constam dos autos com importantes 

elementos probatórios.

Como  donos  da  empresa  MICROVIEW,  evidentemente  conheciam  os  preços 

devidos  para  os  equipamentos  já  relatados,  devido  à  sua  extensa  experiência  no  ramo  com a 

fundação  da  MICROVIEW,  já  em  06/02/2004.  Mesmo  assim  tiveram  a  resolução  repetida  e 

sistemática de fornecer os bens extremamente superfaturados à Administração Pública em  várias 

capitais  diferentes.  Desse modo, compartilham da responsabilidade de FRANCISCO por todo o 

prejuízo.

A MICROVIEW  esteve  no  centro  de  uma  fraude  milionária  descoberta  pela 

Controladoria-Geral da União no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro,  conforme 

relatório  divulgado  em  maio  de  2015.  (ver  notícia  em  anexo)  Foi  identificado  pela  CGU 

superfaturamento de R$ 5,6 milhões.



JOEL  PINEL  e  TEMÍSTOCLES  NETO  também  estiveram  no  epicentro  da 

operação que identificaram desvios no Fundo de Saúde da Polícia Militar  do estado do Rio de 

Janeiro, que identificou desvio de R$ 16 milhões de recursos públicos. JOEL PINEL teve a prisão 

preventiva decretada pelo Judiciário Fluminense (ver notícia em anexo)

VI  - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Diante de tudo o que restou apurado, verifica-se que a conduta ímproba dos réus 

violou disposições expressas da Lei de Improbidade Administrativa nº 8.429/90.

De início,  o  prejuízo  total  mínimo de  R$ 702.524,21 (setecentos  e  dois  mil, 

quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos)  foi minuciosamente verificado pelas 

unidades técnicas responsáveis, conforme os inquéritos supracitados. Tal dano ao erário caracteriza 

ato de improbidade administrativa amoldado no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, in verbis:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer  
ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,  
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º  
desta lei, e notadamente:(…) V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de  
bem  ou  serviço  por  preço  superior  ao  de  mercado;  (…) VIII  -  frustrar  a  licitude  de  
processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades  
sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente; 

A  conduta  de  todos  também  atinge  os  princípios  da  administração  pública 

expressos na Lei nº 8.429/1992,  que são os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e 

lealdade às instituições. 

Dada a  impossibilidade  de  imersão  na  esfera  subjetiva  dos  requeridos,  toda  a 

análise  do  dolo  e  da  má-fé  dos  atos  de  improbidade  praticados  deve  partir  das  circunstâncias 

materiais decorrentes da conduta. No caso concreto, não se questiona que no momento em que se 

praticaram os atos os requeridos agiram com liberdade e consciência, ou seja, de má-fé. 

Nessa  mesma  linha,  o  Tribunal  Regional  Federal  da  Primeira  Região,  em 

consonância  com  o  posicionamento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  possui  o  seguinte 

entendimento:

“ADMINISTRATIVO.  PROCESSO  CIVIL.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA. 
JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  NÃO 
OCORRÊNCIA.  JULGAMENTO  ULTRA  PETITA.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  LEI  Nº 
8.429/92,  ART.  10,  INCISOS  VIII  E  XI  E  ART.  11,  CAPUT.  INCIDÊNCIA.  DOLO. 
DEMONSTRAÇÃO.  APLICAÇÃO  DAS  SANÇÕES.  RAZOABILIDADE  E 
PROPORCIONALIDADE.  REDUÇÃO  DA  MULTA.  SENTENÇA  PARCIALMENTE 



REFORMADA.

[...]

4. Os atos de improbidade administrativa, na forma como descritos no art. 11, da Lei nº 
8.429/92, somente podem ser punidos a título de dolo, afigurando-se imprescindível, a 
existência  desse  elemento  volitivo  para  a  configuração  do  ato  de  improbidade 
administrativa. Todavia, o dolo não é o específico, mas tão-somente o dolo genérico, o 
que implica dizer que basta que haja a violação voluntária e consciente dos deveres do 
agente,  de forma injustificada,  o  que ficou evidenciado nos autos,  notadamente pela 
inobservância pelo réu de normas comezinhas da Administração Pública, praticando 
conduta  dolosa  e  imbuída  de  má-fé,  totalmente  descomprometida  com  a  ética, 
honestidade e lealdade à instituição. 

(AC  0005044-41.2010.4.01.3700  /  MA,  Rel.  DESEMBARGADOR  FEDERAL I'TALO 
FIORAVANTI SABO MENDES, Rel.Conv. JUÍZA FEDERAL ROSIMAYRE GONÇALVES 
DE CARVALHO (CONV.), QUARTA TURMA, e-DJF1 p.1255 de 10/11/2015)

Por fim, incompatível a aplicação da rígida teoria do dolo e da culpa do Direito 

Penal, ao ilícito de improbidade previsto no art. 37 § 4º da Constituição e na Lei 8.429/92. Ainda 

que  isso  fosse  possível,  a  jurisprudência  reconhece  que,  centrado  na  tipicidade,  é  possível,  na 

configuração de tal ilícito, dispensar a demonstração de elementos subjetivos específicos de causar 

dano,  enriquecimento  ilícito  ou  visando  descumprir  os  princípios  da  administração  pública, 

admitindo-se as circunstâncias do dolo de forma genérica que, de todo o exposto, encontram-se 

amplamente demonstradas. 

VII – DA PRESCRIÇÃO

Quanto à prescrição da pretensão, estipula-se como marco inicial a data de ciência 

das irregularidades pela autoridade competente para tomar as providências (art. 142, § 1º, Lei nº 

8112/90 diante da omissão da Lei nº 6.880/80). Ora, a data em que o fato se tornou conhecido é a da 

da instauração da Auditoria Especial referente aos dados noticiados, a qual ocorreu com o Ofício nº 

20140278-JUS-AMT/MEHT 2º Ofício/PJM/DF, de 18.09.2014 referente aos autos do IPM nº 168-

53.2012.7.11.0011.

Como o ato ímprobo foi imputado a agente público que exercia cumulativamente 

cargo efetivo (militar de carreira) e cargo comissionado (Diretoria de Saúde do Exército), o prazo 

prescricional que prevalece é o relativo ao cargo efetivo, pelo fato de o vínculo funcional não cessar 

com a exoneração do cargo em comissão, que é temporário (STJ REsp 1.060.529/MG). Portanto, o 

prazo prescricional em questão é o do art. 23, inc. II da Lei nº 8.429/1992. A legislação específica 

relevante, então, diante da omissão da Lei nº 6.880/80, prevê o prazo quinquenal, conforme previsto 

no art. 142, II, da Lei nº 8.112/90. Assim, a prescrição apenas se daria em 17.09.2019.



VIII – DO PEDIDO

Ante as provas documentais que seguem instruídas com a inicial, bem como dos 

argumentos apresentados,  o Ministério Público Federal pugna pela procedência do pedido,  com 

julgamento  antecipado  do  mérito,  nos  termos  do  art.  355,  inciso  I,  do  Código  de  Processo 

Civil/2015, requerendo:

a) a notificação dos requeridos para que, querendo, ofereçam defesa prévia por 

escrito no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do § 7º do art. 17 da Lei 8.429/92;

b)  o  recebimento  da  inicial  e  a  citação  dos  requeridos  FRANCISCO JOSÉ 

TRINDADE TÁVORA,  MICROVIEW, TEMISTOCLES TOME DA SILVA 

NETO e JOEL DE LIMA PINEL para oferecer a contestação aos fatos que lhes 

são imputados no prazo legal de quinze dias; 

c) a procedência do pedido, para condenar  FRANCISCO JOSÉ TRINDADE 

TÁVORA,  MICROVIEW,  TEMISTOCLES  TOME  DA SILVA  NETO  e 

JOEL DE LIMA PINEL pela prática de atos caracterizadores de improbidade 

administrativa descritos nas condutas contidas no art. 10, incisos V e VIII, e no art. 

11,  I,  da  Lei  nº  8.429/92,  nas  sanções  do  art.  12,  II,  III  desta  mesma  lei,  

respondendo solidariamente pelo prejuízo total não-atualizado de R$ 702.524,21 

ao erário.

d) a condenação dos demandados aos ônus sucumbenciais, na forma da lei;

Protesta-se pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito, em 

especial a juntada do IC nº 1.25.000.002986/2015-12.

Dá-se à causa o valor de R$ 702.524,21 (setecentos e dois mil, quinhentos e vinte 

e quatro reais e vinte e um centavos).

Nesses termos, pede deferimento.

Brasília, 20 de junho de 2017.

FREDERICO PAIVA
Procurador da República



ROL DE TESTEMUNHAS

1) RAQUEL BECKER, 2ª Tenente do Exército Brasileiro, perita designada para elaborar o laudo 

pericial que apontou o superfaturamento.

2) ROGÉRIO SALIM JOSÉ, 

3) WALDICIR ROSA DA SILVA,  

4) FÁBIO NELSON VIEIRA, servidor público federal. 
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