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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DE UMA 
DAS VARAS DE FAZENDA DE BELÉM/PA A QUEM ESTA PETIÇÃO INICIAL 
COUBER POR DISTRIBUIÇÃO 

 

 

 

 

Referência: Inquérito Civil nº 000129-110/2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por intermédio da 

Promotora de Justiça que esta subscreve, vem, respeitosamente à presença de V. Exa. com 

fulcro no art. 127, caput e 129, III, da Constituição Federal de 1988; no art. 17, caput, da Lei 

Federal nº. 8.429/92; no art. 25, IV, “a” e “b” da Lei 8.625/1993; no art. 52, IV, “a” e “b” da Lei 

Complementar Estadual n°. 057/2006, e no art. 5º, I, da Lei n°. 7.347/1985, ajuizar a presente  

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS, em face de  

1) ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público 

interno, CNPJ nº 05.054.861/0001-76, representado para 

esse fim pela Procuradoria-Geral do Estado, por seu atual 

Procurador Geral Ricardo Seffer, com endereço à Rua dos 

Tamoios, 1671, CEP: 66.025-540, bairro Batista Campos, 

Belém/PA; 

2) PRO-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE 

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, CNPJ nº 24.232.886/0001-

67, associação de direito privado, sem fins lucrativos, com 

sede administrativa na Rua Guaicurus, nº 563, Água Branca, 

São Paulo/SP, CEP: 05033-001, qualificada como 

Organização Social (OS) nos termos do Decreto Estadual nº 

1.838/2005; 

 

PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO 
 

(art. 1º, VIII, do Provimento 12/2008 – CMB/TJPA) 
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3) HELOÍSA MARIA MELO E SILVA GUIMARÃES, brasileira, 

solteira, médica, deputada estadual, CRM/PA 5647, 

portadora da Carteira de Identidade nº 3323065 SSP/PA, 

CPF nº 283.529.202-00, endereço Rua Antônio BAarreto CI, 

nº 1040, apto 1801, CEP: 66055-050, Belém/PA, CEP: 

66055-030; 

4) VITOR MANUEL JESUS MATEUS, português, casado, 

médico, CRM/PA 3499, Carteira de Identidade nº 2547832 

SSP/PA, CPF nº 115.956.472-87, endereço na Avenida 

Duque de Caxias, nº 924, altos, Bairro: Marco, Belém/PA, 

CEP: 66093-026; 

5) DOM EURICO DOS SANTOS VELOSO, brasileiro, solteiro, 

religioso, portador da Carteira de Identidade nº MG 273-503 

(SSP/MG), CPF nº 019.244.196-53, endereço na Rua Santo 

Antônio, nº 416, apto 1404, Centro, Juiz de Fora/MG, CEP: 

36015-000; 

6) SAULO MENGARDA, brasileiro, nascido em 25/01/1985, RG 

2374047 SESP/SC, CPF: 051.935519-98, com endereço 

profissional na Rodovia Mário Covas, nº 2553, Bairro do 

Uma, CEP: 66652-000, Belém/PA; 

7) PAULO CZRNHAK, brasileiro, nascido em 16/07/1965, 

Carteira de Identidade 8034420227 SSP/RS, CPF nº 

434.447.500-30, endereço Rodovia BR 316, KM 02, Avenida 

Tropical, Res. Oasis, Rua Japim, CEP 67110-040, 

Guanabara, Ananindeua/PA 

8) LUCAS DA SILVA GERALDE, brasileiro, médico, casado 

sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 

07/09/1984, Carteira de identidade nº 88324609 SSP/PR, 

CPF nº 724.941.821-15, endereço: Rodovia dos 

Trabalhadores, nº 2000, Condomínio Água Cristal, Casa 

alameda Parapitinga nº 06, Bairro Parque Verde, CEP: 

66635-894, Belém/PA 
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9) MICHEL NUNES ZIGMANTAS, brasileiro, médico, união 

estável, nascido em 22/09/1983, RG nº 36.514296-7, CPF nº 

780.788.492-49, endereço: Travessa Apinagés, nº 630, 

Edifício Plaza Luchesi, Apto 1402, CEP: 66030-460, 

Belém/PA; 

10) RAFAEL CASSIANO BONFADA, brasileiro, nascido em 

18/11/1978, RG nº 9063269394 SSP/RS, CPF nº 

950.920.720-91, endereço Rua José Evaristo Fogaça, nº 

240, Bairro: Recife, CEP: 88705-072, Cidade: Tubarão/SC;  

11) JOCELMO PABLO MEWS, brasileiro, nascido em 

24/07/1976, Carteira de Identidade nº 22970, Órgão Emissor: 

CRA/RS, COF nº 914.620.880-15, endereço na Rua General 

Osório, nº 516, Apto: 22, Cidade São Caetano do Sul, CEP: 

09541320, Estado de São Paulo/SP; 

12) MÁRCIA TEREZA CORREA NERI, brasileira, nascida em 

31/12/1970, Documento de Identificação nº 011076106 

CRC/PA, CPF nº 332.095.882-87. Endereço: Alameda 

Bancrévea, nº 151, Souza, CEP: 66613-375, Belém/PA; 

13) RENATO SOUZA DE ALMEIDA, brasileiro, contador, inscrito 

no CRC/SP sob o registro 218068/O-6 “S”-PA, com endereço 

profissional na Rua Guaicurus, nº 563, Água Branca, São 

Paulo/SP, CEP: 05033-001, 

pelos fatos e fundamentos a seguir delineados. 

I.  DO OBJETO 

A presente demanda visa a obter a condenação dos demandados ao 

ressarcimento ao erário e às sanções da Lei nº 8.429/92, em razão do desvio de finalidade e 

malversação das verbas do Contrato de Gestão nº 11/SESPA/2014, recebidas pela OSS 

PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU no ano-calendário de 2016. 

Pretende-se, também, obter a condenação por danos morais coletivos, em 

razão dos prejuízos causados à sociedade pelo desvio de recursos públicos vinculados. 
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II. DO INQUÉRITO CIVIL 

Esta ação é proveniente do Inquérito Civil nº 000129-110/2017, vinculado à 2ª 

Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações de Interesse Judicial, 

Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial da Capital, instaurado a partir da 

desaprovação das contas relativas ao ano-calendário de 2016 da entidade denominada PRO-

SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (HOSPITAL 

GALILEU) (doravante denominada OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU), CNPJ nº 

24.232.886/0001-67, associação de direito privado, sem fins lucrativos, com sede 

administrativa na Rua Guaicurus, nº 563, Água Branca, São Paulo/SP, CEP: 05033-001, 

qualificada como Organização Social (OS) nos termos do Decreto Estadual nº 1.838/2005. 

A desaprovação das contas relativas ao ano-calendário de 2016 da OSS PRO-

SAÚDE – HOSPITAL GALILEU foi concretizada pelo Ato nº 001/2019 – 2ª PJTFPAISFRJE 

(fls. 2945) e publicada no Diário Oficial nº 33808, de 20/02/2019 e decorreu de irregularidades 

na execução, no ano-calendário de 2016, do Contrato de Gestão nº 11/SESPA/2014, firmado 

em 14 de fevereiro de 2014 entre a Secretaria de Estado de Saúde Púbica do Pará (SESPA) 

e a OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU. 

O Contrato de Gestão nº 11/SESPA/2014 atualmente possui 19 (dezenove) 

termos aditivos, sendo o último firmado para estabelecer o período de vigência da avença, 

qual seja 14/02/2020 a 13/08/2020 (sendo este o último termo aditivo localizado na 

página eletrônica da OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU), e possui como objeto 

estabelecer o compromisso entre as partes para o gerenciamento, operacionalização e 

execução das ações e serviços de saúde no Hospital Galileu, localizado na Rod. Mário 

Covas, 2672 - Una, Belém - PA, CEP66650-000, com a pactuação de indicadores de 

qualidade e resultado, em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, assegurando 

assistência universal e gratuita, exclusiva, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. 

A presente demanda, versará, portanto, acerca de irregularidades na 

execução, no ano-calendário de 2016, do Contrato de Gestão nº 11/SESPA/2014, cuja 

vigência encontra-se prorrogada até 13/08/2020 (19º termo aditivo), conforme informação 

contida na página eletrônica área da transparência da OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL 

GALILEU, as quais foram exaustivamente analisadas pelo Parecer Contábil nº 29/2018 – 

MP/ACPJ (fls. 2830/2841), conforme a seguir delineado. 
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III. DOS FATOS 

Em 25 de junho de 2017, foi instaurado o Procedimento Administrativo nº 

000129-110/2017, em face da organização social OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU, 

cujo objeto consistiu em apurar a regularidade da prestação de contas finalísticas, referente 

ao ano-calendário 2016, considerando o recebimento de verba pública no valor de 

38.171.200,00 (trinta e oito milhões, cento e setenta e um mil e duzentos reais). 

No dia 29/08/2017, o presentante legal da entidade, o Diretor-Geral Saulo 

Mengarda, protocolizou administrativamente o OFÍCIO OSS/HPEG/DG N. 413/2017 por 

intermédio do qual encaminhou a prestação de contas do ano-calendário 2016 (fls. 06/294). 

A documentação apresentada fora objeto da Análise Técnica nº 11/2018 – 2ª 

PJTFPAISFRJE realizada pela equipe contábil desta promotoria de justiça (fls. 296/335), no 

bojo da qual se concluiu que a documentação apresentada se mostrava insatisfatória para a 

derradeira conclusão do procedimento, tendo se realizado visita de inspeção nas 

dependências da Pro-Saúde (Hospital Galileu), inscrito sob o CNPJ: 24.232.886/150-08, com 

sede na rodovia Mário Covas, nº. 2553 - Una, no município de Belém/PA, conforme o Ata de 

Visita de Inspeção de fls. 341/350, consolidada a fls. 373/381 dos autos. 

Como providência da visita de inspeção, determinou-se à entidade realizar a 

complementação da documentação antes apresentada, a fim de possibilitar a conclusão da 

prestação de contas por parte do apoio contábil desta promotoria de justiça, culminando com 

a apresentação do Ofício DG/HPEG/Pró Saúde – OSS Nº 363/2018, em 16/06/2018, o qual 

remete à documentação solicitada (385/2822). 

Após, em 27/08/2018, a entidade informa por intermédio do Ofício 

DG/HPEG/Pró Saúde – OSS Nº 519/2018 (fls. 2824) que as informações solicitadas na visita 

de inspeção já se encontravam disponibilizadas na página eletrônica da OSS PRO-SAÚDE – 

HOSPITAL GALILEU, em atendimento à Lei nº 12.527/2011. 

Em seguida, o apoio contábil desta Promotoria de Justiça expediu o Parecer 

Contábil nº 29/2018 – MP/ACPJ (fls. 2830/2841) sugerindo a desaprovação da prestação de 

contas da OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU relativo ao ano – calendário 2016, 

culminando na edição do Ato nº 001/2019 – 2ª PJTFPAISFRJE (fls. 2945), publicado no Diário 

Oficial nº 33808, de 20/02/2019. 
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Como consequência da desaprovação das contas, instaurou-se em 

04/04/2019 o Inquérito Civil nº 000129-110/2017 por intermédio da Portaria de Inquérito 

Civil nº 001/2019 em virtude de pretensas irregularidades contidas nos termos aditivos 

nºs. 5, 7, 8 e 9 do Contrato de Gestão nº 11/SESPA/2014 bem como na contabilidade 

apresentada no ano-calendário de 2016 relativamente aos recursos recebidos do 

Estado. 

Determinou-se a notificação das seguintes pessoas físicas e jurídicas para 

apresentar considerações escritas que entender cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

visando o deslinde dos fatos, facultando-lhes ser representados por advogados: 1) Alberto 

Beltrame (Ofício Requisitório nº 019/2019 – MP/2ª PJTFPAISFRJE – fls. 2963); 2) Heloísa 

Maria Melo e Silva Guimarães (Ofício Requisitório nº 026/2019 – MP/2ª PJTFPAISFRJE – fls. 

2970); 3) Vitor Manuel Jesus Mateus (Ofício Requisitório nº 027/2019 – MP/2ª 

PJTFPAISFRJE – fls. 2971); 4) Dom Eurico dos Santos Veloso (Ofício Requisitório nº 

021/2019 – MP/2ª PJTFPAISFRJE – fls. 2965); 5) Saulo Mengarda (Ofício Requisitório nº 

020/2019 – MP/2ª PJTFPAISFRJE – fls. 2964); 6) Fernando Gomes Escudeiro (Ofício 

Requisitório nº 022/2019 – MP/2ª PJTFPAISFRJE – fls. 2966); 7) Kátia Reivile Teixeira 

Miranda Nunez (Ofício Requisitório nº 023/2019 – MP/2ª PJTFPAISFRJE – fls. 2967); 8) 

Jocelmo Pablo Mews (Ofício Requisitório nº 024/2019 – MP/2ª PJTFPAISFRJE – fls. 2968); 9) 

Maria da Conceição Gomes Santos Muge Cabral (Ofício Requisitório nº 029/2019 – MP/2ª 

PJTFPAISFRJE – fls. 2973); 10) Márcia T. Corrêa Neri (Ofício Requisitório nº 025/2019 – 

MP/2ª PJTFPAISFRJE – fls. 2969); 11) Paulo Czrnhak (Ofício Requisitório nº 028/2019 – 

MP/2ª PJTFPAISFRJE – fls. 2972); 12) Lucas da Silva Geralde (Ofício Requisitório nº 

030/2019 – MP/2ª PJTFPAISFRJE – fls. 2974); 13) Michel Nunes Zigmantas (Ofício 

Requisitório nº 031/2019 – MP/2ª PJTFPAISFRJE – fls. 2975); 14) Rafael Cassiano Bonfada 

(Ofício Requisitório nº 032/2019 – MP/2ª PJTFPAISFRJE – fls. 2976); 15) OSS PRO-SAÚDE 

– HOSPITAL GALILEU (Ofício Requisitório nº 021/2019 – MP/2ª PJTFPAISFRJE – fls. 2965). 

Defesa dos notificados apresentada conforme abaixo: 

Michel Nunes Zigmantas (fls.2992/2995), em suas 

informações prestadas nos autos, alegou “que é sócio 

da empresa UTI Adulto Belém Serviços Médico-

Hospitalares Ltda que presta serviços médicos de 

natureza terceirizada à contratante Pró-Saúde – 

Associação Beneficente de Assistência Hospitalar 

(Hospital Galileu). A empresa UTI Adulto Belém 

Serviços Médico-Hospitalares Ltda, é constituída por 

médicos e registrada junto a JUCEPA. A empresa 
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possui como atividade principal, “atendimento 

hospitalar em UTI, na clínica médica e cardiológica, 

exceto pronto-socorro e unidade para atendimento de 

urgência” conforme o objeto do contrato. Os serviços 

médicos são prestados nas próprias instalações do 

Hospital Galileu por meio de profissionais médicos 

pertencentes ao quadro da empresa UTI Adulto Belém 

Serviços Médico-Hospitalares Ltda. E que a 

infraestrutura necessária ao exercício da referida 

atividade é da contratante. Portanto, alegou que, o 

imóvel registrado como endereço da empresa é apenas 

para o desenvolvimento de atividades administrativas 

e gerenciamento do quadro pessoal de médicos não 

demandando nenhuma instalação ou equipamentos 

referentes à prestação de serviços médicos, a qual 

se dá no próprio nosocômio contratante, não havendo 

nenhuma incompatibilidade com a atividade econômica 

que constitui o objeto social, não sendo, portanto, 

“empresa de fachada””. 

Lucas da Silva Geralde (fls. 3042/3047),em suas 

informações prestadas nos autos, alegou “que é  

sócio da empresa Reis Geralde Serviços Médicos Ltda, 

que atua no mercado de serviços médicos há mais de 8 

(oito) anos em diversos estados brasileiros, e que 

esta empresa possui como código e descrição da 

atividade econômica principal “86.30-5-03 – 

atividade médica ambulatorial restrita a consultas”, 

o que diverge da informação inicialmente trazidas 

nos autos do IC, verificando-se uma inconsistência 

da informação de que sua atividade principal seria 

de “fisioterapia” o que na realidade é consultoria 

médica; que presta serviços médicos de natureza 

terceirizada à contratante Pró-Saúde – Associação 

Beneficente de Assistência Hospitalar (Hospital 

Galileu) . Os serviços de consultoria médica são 

prestados nas próprias instalações do Hospital 

Galileu, no NQSP (núcleo de qualidade e segurança do 

paciente). Portanto, alegou que, o imóvel registrado 

como endereço da empresa é apenas para o 

desenvolvimento de atividades administrativas e 

gerenciamento do quadro pessoal de médicos não 

demandando nenhuma estrutura física vultosa para a 

instalação da administração da empresa; Conforme o 

Alvará n. 1.028.263 emitido pela Prefeitura 

Municipal de Curitiba- PR, refere-se ao imóvel 

registrado como escritório de contato, apenas de 

gerenciamento pelos sócios e dos médicos vinculados 

a ela, não havendo, portanto qualquer vinculação da 

´pessoa jurídica na realização das atividades 

médicas dentro do seu imóvel registrado como 

endereço de administração; conforme o contrato, os 

equipamentos referentes à prestação de serviços 
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médicos, a qual se dá no próprio Hospital Galileu 

são de propriedade da contratante, bem como sua 

manutenção, não havendo nenhuma incompatibilidade 

com a atividade econômica que constitui o objeto 

social, não sendo, portanto, “empresa de fachada””. 

Marcia Tereza Correa Neri (fls.3116/3117), em suas 

informações prestadas nos autos, alegou que “todos 

os termos aditivos que assinou foram, devidamente 

publicados no DOE; Que todos os pagamentos sempre 

foram realizados de forma transparente, observando 

as normas contábeis, e que “as ajudas de custo” eram 

pagas na FOPAG; que as deliberações sobre a 

movimentação financeira não eram suas atribuições e 

que algumas movimentações ocorreram para evitar 

bloqueios judiciais e assim impedir a solução de 

continuidade do serviço de saúde, evitando risco a 

vidas humanas; que a aquisição de 02 (dois) 

telefones celulares no valor de r$-5.379,00 (cinco 

mil, trezentos e setenta e nove reais) se deu para 

tornar mais ágil e eficiente a prestação do serviço 

de saúde e que o valor R$- 24.146.84 (vinte e quatro 

mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta e 

quatro centavos) da conta telefônica, trata-se de 

despesas vinculadas à prestação do serviço de saúde, 

ou seja, finalidade última do contrato firmado com o 

Estado; que os empréstimos para o Hospital 

Metropolitano no valor de R$-4.080.000,00 (quatro 

milhões e oitenta mil reais), para o Hospital 

Oncológico, no valor de R$-5.335,53 (cinco mil, 

trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e três 

centavos), Hospital de Altamira no valor de R$-

985.000,00 (novecentos e oitenta e cinco mil reais) 

e Hospital de Marabá no valor de R$- 259.000,00 

(duzentos e cinquenta e nove mil reais) foram 

devidamente autorizados através de ofícios emitidos 

pela SESPA; e que o empréstimo à Pró-Saúde no valor 

de R$-6.261.012,00 (seis milhões, duzentos e 

sessenta e um mil e doze reais), foi uma 

transferência autorizada para evitar o bloqueio 

judicial e depois retornavam para a conta do 

Banpará, o que pode ser comprovado na própria 

conciliação bancária, no registro da contabilidade e 

no livro Razão, bem como no estrato bancário, sendo 

que essas movimentações não eram de sua alçada. No 

total geral, R$-11.590.347,53 (onze milhões, 

quinhentos e noventa mil, trezentos e quarenta e 

sete reais e cinquenta e três centavos) foram 

repasse aos hospitais e transferência para evitar o 

bloqueio judicial e depois retornavam para a conta 

do Banpará.”. 
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Saulo Mengarda, (fls.3119), em seus esclarecimentos 

disse que com relação as despesas com habitação no 

período de 01/2016 a 12/2016 no montante de R$-

63.586,20 (sessenta e três mil, quinhentos e oitenta 

e seis reais e vinte centavos), tem-se que referida 

quantia se caracterizou como auxílio-moradia pago a 

funcionários transferidos para a respectiva unidade, 

em razão da carência de  profissionais 

especializados na região, não tratando-se de 

despesas divergentes do objeto de contrato de 

gestão, sendo tais auxílios incorporados à 

remuneração dos funcionários; que com relação aos 

empréstimos concedidos à sede administrativa, nos 

valores de R$-2.240.000,00 (dois milhões duzentos e 

quarenta mil reais) no dia 06/12/2016 e R$-

829.000,00 (oitocentos e vinte e nove mil reais) no 

dia 27/12/2016, alegou que foi para “a garantia que 

de que os recursos a nós destinados pela SESPA para 

a gestão dos hospitais estaduais sob nossa 

responsabilidade não sejam indevidamente bloqueados 

judicialmente, isso em processos, notadamente 

trabalhistas em vários estados da federação, dada a 

crise econômica financeira que atravessa o país há 

alguns anos, com forte queda na arrecadação 

tributária, por conta da inadimplência por parte de 

inúmeros entes públicos que sofremos em vários 

outros projetos que conduzíamos/conduzimos”; Que com 

relação a aquisição de 2 (dois) telefones celulares 

no valor de R$-5.379,00 (cinco mil, trezentos e 

setenta e nove reais) alegou que a aquisição de tais 

aparelhos “revelou-se necessária e fundamental, uma 

vez que os diretores da unidade praticamente ficam 

24 horas por dia disponíveis para atendimento das 

demandas do hospital, sendo que os aparelhos  

telefônicos têm de ter a capacidade operacional para 

acesso ao pacote “office” completo, sistema de 

gestão e monitoramento da unidade, realização de 

transação financeira, formatação de arquivos etc.”, 

sendo que não eram os mais modernos, houve cotação e 

que tais aparelhos estão incorporados ao patrimônio 

do hospital e serão entregues ao Estado do Pará ao 

final do contrato de gestão; que com relação as 

despesas dos membros da diretoria com contas 

telefônicas para uso pessoal, totalizando o valor de 

R$-24.146,84 (vinte e quatro mil, cento e quarenta e 

seis reais e oitenta e quatro centavos), ressalta 

que essas despesas  “de telefonia não são para uso 

particular, mas sim, funcional, conforme relação de 

faturas em anexo, sendo que o montante do custo da 

telefonia foi de R$-20.756,52 (vinte mil, setecentos 

e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois 

centavos), e que da composição desse valor, R$- 

13.453,20 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e 
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três reais e vinte centavos) se referem a despesas 

fixas na referente ao pacote de voz, dados de 

internet e torpedo, e do restante de R$-7.303,32 

(sete mil, trezentos e três reais e trinta e dois 

centavos), apenas R$-608,61 (seiscentos e oito reais 

e sessenta e um centavos) por mês se referem a 

ligações realizadas”; que com relação acerca de 

empréstimos a custo zero entre as unidades, 

esclareceu que houve formalização junto a SESPA e 

expressa autorização do Secretário Estadual de 

Saúde, não se cogitando de inexistência de 

informações ou falta de transparência; que em 

relação ao fato de o TCU já ter rechaçado esse tipo 

de empréstimo com recursos públicos repassados às OS 

por meio de contrato de gestão, alegou que  “há de 

se ponderar que as circunstâncias a impõem, mormente 

para a proteção do próprio Erário, evitando-se juros 

e multas excessivas, diante de uma situação de falta 

de recursos em uma unidade, por ausência de repasse 

estatal e disponibilidade em outra, não há como, 

pois, se lhe exigir comportamento diverso, não há 

como o gestor de ambas as unidades deixar de 

socorrer aquela que momentaneamente necessita”; que 

com relação às empresas Reis Geralde Serviços 

Médicos Ltda e UTI Adulto Belém Serviços Médicos 

Hospitalares Ltda, alegou que “ tem-se conhecimento 

de que estas se manifestarão diretamente nos autos 

acerca da regularidade de seus CNAEs, bem como 

relativamente às suas instalações físicas”, juntando 

em anexo os comprovantes de efetiva prestação de 

serviços no ano de 2016. 

Victor Manuel Jesus Mateus, (fls.3148/3153), em seus 

esclarecimentos disse que há a prestação de serviços 

da entidade Associação Beneficente de Assistência 

Hospitalar  - Pró Saúde, qualificada como OSS, no 

Hospital Público estadual – Galileu, referente ao 

contrato nº 011/2014 – SESPA; que o procedimento 

administrativo do MPE refere-se ao ano calendário de 

2016; que com relação as despesas com habitação no 

período de 01/2016 a 12/2016 no montante de R$-

63.586,20 (sessenta e três mil, quinhentos e oitenta 

e seis reais e vinte centavos), alegou que, “a Pró 

Saúde informou que as despesas de habitação se 

referia que quando ocorria deslocamento de técnicos 

especializados para desenvolverem trabalhos 

específicos de alta diferenciação que não tinham n o 

Estado, o hospital proporcionava acomodações em 

regime temporário para assegurar a permanência dos 

mesmos, visando o cumprimento da programação 

estipulada, sendo que a maior parte se refere a 

implantação de instrumentos de gestão com impulso na 

melhoria da qualidade e treinamentos de excelência 
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aos técnicos do hospital”; que, com relação ao 

movimento de valores a título de “empréstimos” à 

sede administrativa e demais hospitais da rede 

pública hospitalar gerenciados pela Pró saúde, 

alegou que “se referem a transferências realizadas 

em caráter estritamente excepcional a outros 

hospitais gerenciados pela mesma entidade OSS com a 

intenção de evitar transtornos na prestação de 

serviços à população decorrentes dos atrasos 

sistemáticos no repasse integral das parcelas 

mensais contratada por conta da Secretaria de Estado 

da Fazenda – SEFA ao Fundo estadual de Saúde 

FES/SESPA e que esta ação está prevista no arcabouço 

legal de utilização dos recursos públicos, nas 

normativas do tribunal de contas, e que neste âmbito 

o GTCAGHMR/SESPA quanto a prestação de contas 

evidenciou a correta aplicação dos recursos, a 

legalidade, a legitimidade e a economicidade nos 

atos de gestão do beneficiário, e, comprovar a 

efetiva realização do objeto e o atingimento de suas 

finalidades, observada a legislação aplicada neste 

caso”. Disse ainda que “o analista técnico analisou 

a aplicação dos recursos transferidos ao 

convenente/contratado e se manifestou pela regular 

aplicação dos recursos” e que a transferência de 

recursos vinculados a um determinado contrato para 

um outro contrato de gestão deve ser permitida com 

critérios e na excepcionalidade”; que “esses 

repasses a entidade tem por prioridade gerenciar as 

despesas obrigatórias para o funcionamento do 

hospital e demais elementos de custeio quando o 

repasse da parcela a receber não era plena para não 

haver prejuízos ao atendimento à população que 

utilizam os hospitais em pauta eram realizadas estas 

transferências e tão logo superadas os atrasos estes 

recursos retornaram na conta do hospital cessante 

para a utilização na mesma rubrica de natureza da 

despesa, não havendo desvio de finalidade sem perda 

do erário tendo em vista que servia para a 

manutenção do objeto do contrato de gestão”; que com 

relação a aquisição de dois aparelhos celulares, 

alegou que “esses foram adquiridos para atender as 

necessidades administrativas da direção 

(administrativo e financeiro) do hospital em causa. 

Esta rotina para o bom funcionamento da comunicação 

com a gestão fornecedores, prestadores de serviços e 

outros é fundamental para não haver transtornos na 

operação da unidade, mesmo fora do horário de 

expediente administrativo, sendo que esses bens 

serão incorporados ao patrimônio do Estado ao final 

do contrato de gestão da OSS”; que com relação às 

despesas de contas telefônicas dos membros da 

direção do hospital “fazem parte do plano 
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corporativo com a operadora VIVO e fazem parte de um 

pacote de todos os telefones disposição do hospital 

Galileu e isto está demonstrado nas planilhas da 

entidade Pró Saúde apresentadas ao grupo técnico da 

SESPA de acompanhamento da gestão da OSS e que esses 

tipo de despesa é prevista e elegível como despesa 

pela natureza da prestação de serviço no contrato de 

gestão”; que com relação à empresa Reis Geralde 

Serviços Médicos Ltda, o profissional Lucas da Silva 

Geralde é sócio da mesma, e o Sr. Michel Nunes 

Zigmantas, é sócio da empresa UTI adulto Belém 

serviços médicos hospitalares Ltda, e são 

contratados como pessoa jurídica junto à Pró Saúde 

para atuarem no hospital Galileu e que essas 

contratações estão previstas no contrato de gestão 

com a OSS. 

Heloísa Maria Melo e Silva Guimarães, 

(fls.3154/3156), em seus esclarecimentos disse que 

“conforme se depreende do Decreto governamental em 

anexo, em 23.04.2015, a peticionante foi nomeada 

para exercer o cargo de Secretário Adjunto de Gestão 

de Políticas de Saúde, cargo destituído de 

competência para a gestão financeira e 

administrativa da secretaria, que ficava a cargo do 

próprio Secretário de Estado e de seu Adjunto de 

Gestão Administrativa, auxiliados por um grupo de 

trabalho denominado GT-OS, composto por um 

coordenador e técnicos”; que “não exerceu cargo 

típico de gestão administrativa e financeira e que 

nada tem a ver com os fatos descritos na Portaria do 

Inquérito Civil em questão, requerendo a sua 

exclusão do presente inquérito civil.” Juntou o seu 

decreto de nomeação às fls.3158 dos autos e cópia da 

lei que dispõe sobre a estrutura da administração 

pública do Poder Executivo Estadual, às fls. 3159. 

Estas foram as principais defesas apresentadas pelos notificados no bojo do 

Inquérito Civil nº 000129-110/2017. 

3.I) EXPLICAÇÃO PRELIMINAR DO MODUS OPERANDI UTILIZADO PELA 

SESPA E PELA OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU PARA PRATICAR AS 

CONDUTAS CARACTERIZADAS COMO ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NO 

BOJO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 11/SESPA/2014 – DANO AO 

ERÁRIO NO VALOR DE R$ 14.524.663,37 (QUATORZE MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE 

E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SETE 

CENTAVOS). 
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Analisando-se a documentação contida nos autos, denota-se que a SESPA e a 

OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU firmaram um Contrato de Gestão regular e válido, 

previsto na Lei Estadual nº 5+980, de 19 de julho de 1996, contendo os elementos que a 

norma prevê como obrigatórios para que a avença seja considerada válida. No entanto, seja 

por intermédio de termos aditivos irregulares ou de realizações de empréstimos em favor de 

outras unidades da Pró-Saúde a custo zero e sem prazo para pagamento, o Contrato de 

Gestão nº 11/SESPA/2014 começou a ser desnaturado, de modo que o prejuízo para a 

sociedade soma a inacreditável quantia de R$ 14.431.551,33 (quatorze milhões, quatrocentos 

e trinta e um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos - valor sem 

atualização monetária. 

A artimanha consistia inicialmente em firmar termos aditivos com valores 

elevados para inserir a cobertura de algum serviço no Contrato de Gestão nº 11/SESPA/2014. 

Ocorre que tais serviços já eram previstos originariamente, e, portanto, tornavam-se 

remunerados em duplicidade (Termos Aditivos nºs 5, 7, 8 e 9). Prejuízo para o erário 

estadual, prejuízo para a sociedade e lucro para a OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU 

no valor de R$ 2.841.203,80 (dois milhões, oitocentos e quarenta e um mil, duzentos e três 

reais e oitenta centavos).  

Pois bem, o segundo engodo, e mais lucrativo ainda para a entidade, funciona 

da seguinte maneira: a OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU simplesmente efetuava 

empréstimos financeiros em favor das outras unidades da Pro-Saúde (Hospital Metropolitano, 

Hospital oncológico-infantil, Hospital de Marabá, Hospital de Altamira e Sede Administrativa 

situada em São Paulo). No entanto, tais empréstimos, além de não estarem previstos no 

Contrato de Gestão nº 11/SESPA/2014, colidia com as Cláusulas 2.1.36 e 2.1.37 da avença1, 

e eram realizados a custo zero, sem a cobrança de encargos e prazo para devolução. Os 

valores emprestados somam o montante de R$ R$11.590.347,53 (onze milhões, quinhentos e 

noventa mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos). Empréstimos 

estes que não retornaram para o Hospital Galileu em forma de ações e serviços para a 

população paraense. 

                                                      
11 2..1.: Cabe à contratada: 2.136: Estabelecer e executar os planos, programas e sistemas constantes do Anexo I; 
2.1.37: Movimentar os recursos financeiros transferidos pela Contratante para a execução do objeto deste 

Contrato de Gestão nº 11/SESPA/2014 em contas bancárias específicas e exclusivas no Banco do Estado do 
Pará, vinculadas ao Hospital, de modo que nos recursos transferidos não sejam confundidos com outros recursos 
da Contratada; 
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Ressalte-se que ambas as condutas ardilosas somente foram descobertas 

após acurada análise contábil da prestação de contas relativas ao ano-calendário de 2016 e 

estão umbilicalmente ligadas porque a realização de empréstimos em favor de outras 

unidades da Pró-Saúde desguarnecia o caixa da OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU 

sendo necessário, então, que a entidade captasse recursos por meio de termos aditivos para, 

assim, continuar executando o Contrato de Gestão nº 11/SESPA/2014. Círculo vicioso, 

fraudulento e que lesou o erário em R$ 14.431.551,33 (quatorze milhões, quatrocentos e 

trinta e um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos). 

Fora a trama descrita acima, a OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU 

também efetuou a contratação das empresas Uti Adulto Belém Serviços Medico-Hospitalares 

Ltda. e Reis Geralde Serviços Médicos Ltda. para prestar serviços no Hospital Galileu, sendo 

que da primeira empresa os sócios são Lucas da Silva Geralde e Michel Nunes Zigmantas, 

respectivamente, Diretor Técnico e Diretor Clínico do nosocômio. Já a segunda empresa, 

possui como sócio Lucas da Silva Geralde.  

Por fim, identificou-se no Balancete de Verificação despesas divergentes do 

objeto do contrato de gestão nº 011/SESPA/2014,  tais como: 1) despesa com habitação no 

período de 01/2016 a 31/2016 no montante de R$ 63.586,20 (sessenta e três mil quinhentos e 

oitenta e seis e vinte centavos); 2) na conta banco conta movimento, os valores de R$ 

2.240.000,00 (dois milhões duzentos e quarenta mil reais), no dia 06/12/2016 e R$ 

829.000,00 (oitocentos e vinte nove mil), no dia 27/12/2016 referentes à empréstimos 

concedidos à sede administrativa; 3) aquisição de 2 telefones celulares no valor total de R$ 

5.379, 00 (cinco mil, trezentos e setenta e nove reais); 4) despesas com contas telefônicas 

totalizando em média R$ 24.146,84 (vinte e quatro mil, cento e quarenta e seis mil reais e 

oitenta e quatro centavos).   

Desse modo, os demandados praticaram atos de improbidade administrativa 

que causaram lesão ao erário e feriram os princípios da administração pública, descritos nos 

artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/92. 

3.1.a) DAS IRREGULARIDADES CONTIDAS NOS TERMOS ADITIVOS NºS. 

5, 7, e 9 do Contrato de Gestão nº 11/SESPA/2014 – TERMOS ADITIVOS FIRMADOS 

PARA COBRIR SERVIÇOS QUE JÁ ESTAVAM PREVISTOS NO CONTRATO DE GESTÃO. 

DUPLICIDADE DE PAGAMENTO. DANO AO ERÁRIO NO VALOR DE R$ 2.191.203,80 
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(DOIS MILHÕES, CENTO E NOVENTA E UM MIL, DUZENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA 

CENTAVOS). RESSARCIMENTO. 

A Pro – Saúde - Associação Beneficente de Assistência Hospitalar celebrou 

juntamente com a Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA, o contrato de gestão n° 

11/SEPSPA/2014, cujo objeto é o gerenciamento, a operacionalização e execução de ações e 

serviços de saúde no Hospital Galileu, em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 

assegurando assistência universal e gratuita, exclusiva aos usuários do Sistema Único de 

Saúde – SUS.  

O Valor global do contrato é R$ 38.171.200,00 (trinta e oito milhões, cento e 

setenta e um mil e duzentos reais). Sendo que R$ 34.171.200,00 (trinta e quatro milhões, 

cento e setenta e um mil e duzentos reais) são destinados à remuneração do serviço de 

gestão da assistência em saúde e R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) destinado a Pro-

Saúde para investimento na ampliação da estrutura física e aquisição de bens para melhoria 

do serviço ofertado a sociedade paraense. O monitoramento, o controle e avaliação do 

cumprimento do objeto do contrato de gestão n° 11/SEPSPA/2014 é responsabilidade da 

SESPA, através do Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais 

Metropolitano e Regionais (GTCAGHMR). 

Conforme exaustivamente exposto no Parecer nº 29/2018 – MP/ACPJ, 

analisou-se a prestação de contas de contas finalísticas da entidade de interesse social Pro 

Saúde - Associação Beneficente de Assistência Hospitalar (Hospital Galileu), referente ao 

ano-calendário 2016, de modo que a documentação apresentada para efeito de prestação de 

contas finalística é de total responsabilidade da entidade. 

Da análise do plano de trabalho do contrato de gestão nº 11/2014 (anexo 1) 

denota-se que o documento prevê que a assistência à saúde prestada em regime de 

hospitalização compreenderá o conjunto de atendimentos oferecidos ao paciente, segundo a 

patologia atendida, desde a sua admissão no hospital até a sua alta hospitalar.  

Nesse contexto estão incluídos todos os atendimentos e procedimentos 

necessários para obter ou completar o diagnóstico e as terapêuticas necessárias para 

o tratamento no âmbito hospitalar, inclusive às relacionadas a todos os tipos de órtese, 

próteses e materiais – OPM, comtempladas na tabela unificada do SUS. Assim como 

procedimentos de anestesia, e procedimentos especiais de alto custo, como 

hemodiálise, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, endoscopia e outros que 
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se fizerem necessário ao adequado atendimento e tratamento do paciente, de acordo 

com a capacidade instalada. 

Inobstante previsão de cobertura contratual para todos aqueles serviços, a 

SESPA e a OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU firmaram os Termos Aditivos 5º, 7º e 

9º, nos valores mensais de R$ 774.644,00 (setecentos e setenta e sete mil e seiscentos e 

quarenta e quatro reais), R$ 929.572,80 (novecentos e vinte e nove mil, quinhentos e setenta 

e dois reas e oitenta centavos) e R$ 486.987,00 (quatrocentos e oitenta e seis mil e 

novecentos e oitenta e sete reais), respectivamente, para cobrir os serviços de implantação, 

reconstrução e alongamento ósseo, serviços cirúrgicos de traqueoplastia e serviço de 

hemodiálise no Hospital Público Estadual Galileu, serviços estes, repita-se: já estavam 

previstos e inseridos no preço do Contrato de Gestão nº 11/SESPA/2014 . 

O Termo Aditivo nº 5 fora firmado pela então Secretária de Saúde do Estado do 

Pará, Heloísa Maria Melo e Silva Guimarães, nos demais (Termos Aditivos 7, 8 e 9) consta 

como presentante do Estado do Pará o Sr. Vitor Manuel Jesus Mateus. Em todos os 

instrumentos a entidade OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU é representada por Dom 

Eurico Dom Santos Veloso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO ADITIVO N° 5 
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TERMO ADITIVO N° 7 

TERMO ADITIVO N° 9 
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Não bastassem as irregularidades na assinatura dos termos aditivos nºs. 5, 7 e 

9, não se identificou nos documentos apresentados informações relativas ao critério de 

escolha do serviço contratado, como: propostas dos interessados; custos com os preços 

praticados no mercado; critérios objetivos fixados; estudos técnicos; referências 

metodológicas; diretrizes; padronização e especificações técnicas, com objetivo de observar 

as peculiaridades de cada serviço de modo a facilitar a identificação dos preços inexequíveis; 

subsidiar a administração e a sociedade com informações padronizadas e detalhadas sobre a 

composição do preço a ser contratado; aprimorar a composição dos valores que compõem 

cada serviços, a fim de propiciar maior clareza  a facilitar, se for o caso, reajustes, 

repactuações; fundamentação legal dos diversos itens que compõem o custo do serviço; 

evitar o desperdício de dinheiro, aproveitar da melhor maneira possível o recurso disponível; 

promover um atendimento de alta qualidade a preços competitivos; disponibilizar informações 

precisas e detalhadas, para que possa ser utilizada para controle e fiscalização; estimar custo 

com pessoal, insumos diversos, encargos sociais e trabalhistas, custos gerais e custos de 

materiais, custos indiretos, tributos e lucro.  

Em suma, afirma-se categoricamente que os serviços implantados mediante os 

Termos Aditivos supracitados estavam cobertos pelo Contrato de Gestão nº 11/SESPA/2014  

no valor de 38.171.200,00 (Trinta e Oito Milhões Cento e Setenta e Um Mil e Duzentos 

Reais), tendo em vista que “O contrato de gestão nº 11/2014, em seu anexo 1 – Plano de 

Trabalho -  prevê que a assistência à saúde prestada em regime de hospitalização 

compreenderá o conjunto de atendimentos oferecidos ao paciente, segundo a patologia 

atendida, desde a sua admissão no hospital até a sua alta hospitalar. Nesse contexto 

estão incluídos todos os atendimentos e procedimentos necessários para obter ou 

completar o diagnóstico e as terapêuticas necessárias para o tratamento no âmbito 

hospitalar, inclusive às relacionadas a todos os tipos de órtese, próteses e materiais – 

OPM, comtempladas na tabela unificada do SUS. Assim como procedimento de anestesia, 

e procedimentos especiais de alto custo, como hemodiálise, fisioterapia, fonoaudiologia, 

terapia ocupacional, endoscopia e outros que se fizerem necessário ao adequado 

atendimento e tratamento do paciente, de acordo com a capacidade instalada, respeitando a 

complexidade da instituição”. 

Desse modo, o Estado do Pará, por intermédio da Secretaria de Estado de 

Saúde Pública (SESPA) repassou ilegalmente à OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL 
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GALILEU a quantia de R$ 2.191.203,80 (DOIS MILHÕES, CENTO E NOVENTA E UM MIL, 

DUZENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS), correspondente aos valores 

fixados nos Termos Aditivos nºs. 5, 7 e 9, devendo, por oportuno esta quantia ser 

ressarcida ao erário. 

3.1.b) DAS IRREGULARIDADES CONTIDAS NO TERMO nº 8 do Contrato 

de Gestão nº 11/SESPA/2014 – TERMO ADITIVO FIRMADO PARA EFETUAR O AJUSTE 

FINANCEIRO À CONSECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO. DANO AO ERÁRIO NO 

VALOR DE R$ 650.000,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS). RESSARCIMENTO. 

O 8ª Termo Aditivo, firmado entre a SESPA, pelo então Secretário de Saúde 

Vitor Manuel Jesus Mateus e a OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU em 16/06/2016 no 

valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), que tem por objeto o ajuste 

financeiro à consecução do contrato de gestão nº 011/SESPA/2014, as cláusulas de reajuste 

e repactuação contidas no contrato de gestão e termos aditivos não informam de maneira 

clara e objetiva, como se dará o reequilíbrio do Contrato de Gestão nº 11/SESPA/2014, 

de modo que não foi possível identificar nos documentos apresentados pela entidade, a 

composição dos valores do serviço prestado, como por exemplificação: custo com pessoal, 

insumos diversos, encargos sociais e trabalhistas, custos gerais e custos de materiais, custos 

indiretos, tributos e lucro, pois sem esses parâmetros podem ocorrer vícios na majoração do 

valor do contrato, tendo em vista que a variação dos componentes dos custos deve, 

efetivamente, ter ocorrido e ser devidamente comprovada por documentos comprobatórios de 

variação de custos, CCT – Convenção Coletiva de Trabalho, período da repactuação, ou 

reajuste, índices oficiais a serem utilizados, etc. para justificar o ajuste financeiros do Contrato 

de Gestão nº 11/SESPA/2014 . 

O 8º Termo Aditivo somente apresenta como justificativa para a repactuação “a 

avaliação apresentada pelo Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais 

Metropolitano e Regionais / SESPA – GT/CAGHMR, no Processo 2016/193597, justificando a 

necessidade de Repactuação da Estrutura e volume de atividades contratadas no Contrato de 

Gestão nº 11/SESPA/2014”. 
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3.1.c) DA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DIVERGENTES DO OBJETO DO 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 11/SESPA/2014. 

A análise contábil identificou no Balancete de Verificação despesas divergentes 

do objeto do contrato de gestão nº 011/SESPA/2014,  tais como: 1) despesa com habitação 

no período de 01/2016 a 31/2016 no montante de R$ 63.586,20 (sessenta e três mil 

quinhentos e oitenta e seis e vinte centavos); 2) na conta banco conta movimento, os valores 

de R$ 2.240.000,00 (dois milhões duzentos e quarenta mil reais), no dia 06/12/2016 e R$ 

829.000,00 (oitocentos e vinte nove mil), no dia 27/12/2016 referentes à empréstimos 

concedidos à sede administrativa; 3) aquisição de 2 telefones celulares no valor total de R$ 

5.379, 00 ( cinco mil, trezentos e setenta e nove reais); 4) despesas com contas telefônicas 

totalizando em média R$ 24.146,84 (vinte e quatro mil, cento e quarenta e seis mil reais e 

oitenta e quatro centavos).  

TERMO ADITIVO N° 8 
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A demandada OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU, no documento de fls. 

3118, afirma que o empréstimo em questão ocorreu “única exclusivamente, para a garantia de 

que os recursos a nós destinados pela SESPA para a gestão dos hospitais estaduais sob 

nossa responsabilidade não sejam indevidamente bloqueados judicialmente, isto em 

processos, notadamente trabalhistas, que sofremos em vários estados da federação”. 

Completa, afirmando que “para não comprometer a operação das unidades de 

saúde públicas que administramos, valemo-nos do expediente acima mencionado 

(transferência e posterior retorno integral dos recursos), o qual, na prática, revela-se de todo 

salutar, senão fundamental, inclusive nos próprios interesses da SESPA”. 

Ocorre que, ao contrário do afirmado pela demandada, simplesmente NÃO 

EXISTE PREVISÃO CONTRATUAL QUE JUSTIFIQUE REMANEJAR VERBA DE UM 

Contrato de Gestão em favor de outros projetos. 

3.1.d) DA REALIZAÇÃO IRREGULAR E SEM RETORNO (SEM PRAZO 

PARA DEVOLUÇÃO E A CUSTO ZERO. VERDADEIRA DOAÇÃO) DE EMPRÉSTIMOS EM 

FAVOR DE OUTRAS UNIDADES DA OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU A CUSTO 

ZERO. VALOR TOTAL DOS EMPRÉSTIMOS: R$ 11.590.347,53 (ONZE MILHÕES, 

QUINHENTOS E NOVENTA MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E 

CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) 

O Contrato de Gestão nº 11/SESPA/2014 prevê em sua Cláusula 2.1.37 como 

obrigação da contratada OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU “movimentar os recursos 

financeiros transferidos pela Contratante para a execução do objeto deste Contrato de Gestão 

nº 11/SESPA/2014 em contas bancárias específicas e exclusivas no Banco do Estado do 

Pará, vinculadas ao Hospital, de modo que os recursos não sejam confundidos com outros 

recursos da Contratada”. 

A única exceção que chancela a utilização da verba fora do Contrato de Gestão 

nº 11/SESPA/2014 corresponde “à aplicação no mercado financeiro, desde que os resultados 

dessa aplicação se revertam exclusivamente, aos objetivos deste contrato", nos termos da 

Cláusula 5.2 da avença. 

No entanto, a OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU, em completa 

desconformidade aos preceitos contratuais, fez uso de R$ R$ 11.590.347,53 (onze milhões, 

quinhentos e noventa mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos) em 
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objetivos outros que não a execução do Contrato de Gestão nº 11/SESPA/2014, desviando os 

recursos oriundo do erário estadual. 

A análise do Balancete de Verificação da Pro-Saúde unidade “Hospital Galileu” 

(fls. 43/47) evidencia no grupo do “Ativo Circulante”, subgrupo “Outros Créditos – 

Empréstimos Concedidos” no ano calendário de 2016 nos seguintes quantitativos, nos termos 

da tabela abaixo: 

VALOR BENEFICIÁRIO 

R$ 4.080.000,00 (quatro milhões e oitenta mil reais) Hospital Metropolitano de 

Urgência e Emergência de 

Belém 

R$ 5.335,53 (cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e 

cinquenta e três centavos) 

Hospital Oncológico Infantil 

R$ 985.000,00 (novecentos e oitenta e cinco mil reais) Hospital Altamira 

R$ 259.000,00 (duzentos e cinquenta e nove mil reais) Hospital Marabá 

R$ 6.261.012,00 (seis milhões duzentos e sessenta e um 

mil e doze reais) 

Pro-Saúde Sede Administrativa 

Estado de São Paulo 

Total: R$ 11.590.347,53 (onze milhões, quinhentos e 

noventa mil, trezentos e quarenta e sete reais e 

cinquenta e três centavos) 

 

 

Ressalte-se que nos demonstrativos contábeis da OSS PRO-SAÚDE – 

HOSPITAL GALILEU publicados no IOEPA nº 33.345, de 31/03/2017, referente ao exercício 

de 2016 (com comparativos de 2015) não foi possível identificar os créditos a receber (ativos) 

a título de empréstimos junto às outras unidades, o que já compromete a fidelidade da 

informação contábil levantada nos demonstrativos. Anote-se, ainda, que as informações 
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destes empréstimos deveriam constar obrigatoriamente nos levantamentos dos 

demonstrativos, considerando que todas as saídas da conta-banco e dos créditos a receber 

devem de maneira obrigatória serem registradas na contabilidade da entidade. 

Somente da análise do balancete de verificação é que foi possível constatar a 

ocorrência de crédito perante a “sede/filiais” (fls. 43) através da conta contábil “empréstimos 

concedidos sede/filial”. 

Demais disso, o relatório da auditoria externa realizada pela empresa LM 

AUDITORES ASSOCIADOS (fls. 205/215), em 17/02/2017, foi expresso em confirmar 

categoricamente a ocorrência dos empréstimos entre as unidades da OSS PRO-SAÚDE – 

HOSPITAL GALILEU SEM A COBRANÇA DE ENCARGOS E PRAZO PARA DEVOLUÇÃO 

conforme nota explicativa do item 7, abaixo (fls. 211-verso): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
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Na defesa apresentada em sede de Inquérito Civil, a OSS PRO-SAÚDE – 

HOSPITAL GALILEU (fls. 3118/3122) afirmou que a transferência de verbas de uma unidade 

para outra ocorria como tentativa de socorrer a falta de recursos no outro nosocômio em 

virtude de ausência de repasse estatal, arremata consignando que “não há como, pois, se lhe 

exigir comportamento diverso, afinal, a regular continuidade das atividades de saúde pública 

em determinada unidade momentaneamente deficitária prepondera sobre formalismos 

contratuais a serem observados”.  

E mais, especificamente quanto ao empréstimo efetuado em favor da Pro-

Saúde Sede Administrativa (Estado de São Paulo), esclarece que a prática ocorre “única e 

exclusivamente, para a garantia de que os recursos a nós destinados pela SESPA para a 

gestão dos hospitais estaduais sob nossa responsabilidade não sejam indevidamente 

bloqueados judicialmente, isto em processos, notadamente trabalhistas, que sofremos em 

vários estados da federação”. 

Por fim, justifica que “para não comprometer a operação das unidades de 

saúde públicas que administramos, valemo-nos do expediente acima mencionado 

(transferência e posterior retorno integral de recursos), o qual, na prática, revela-se de todo 

salutar, senão fundamental, inclusive nos próprios interesses da SESPA”, que inclusive 

haveria formalização das operações perante a SESPA. 

Ocorre que a OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU somente logrou êxito 

em tentar comprovar a formalização de empréstimo no valor de R$ 790.000,00 (setecentos e 

noventa mil reais), o que não elide a ilegalidade da prática, uma vez que o Contrato de 

Gestão nº 11/SESPA/2014 não permite a operação. 

Assim, é que a OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU juntou aos autos os 

seguintes ofícios direcionados ao então Secretário Estadual de Saúde Vitor Manuel Jesus 

Mateus, solicitando a realização dos seguintes empréstimos, informando que o valor seria 

devolvido pelo beneficiário assim que o Estado fizesse o repasse, conforme tabela abaixo: 

DOCUMENTO DATA VALOR BENEFICIÁRIO 

Ofício 

DG/HPEG/Pró-

Saúde – OSS PRO-

11/03/2016 R$ 130.000,00 

(cento e trinta mil 

Hospital 

Metropolitano de 

Urgência e 
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SAÚDE – 

HOSPITAL GALILEU 

nº 181/2016, 

subscrito por PAULO 

CZRNHAK, Diretor 

Geral (fls. 3428) 

reais) Emergência de 

Belém 

Ofício 

DG/HPEG/Pró-

Saúde – OSS PRO-

SAÚDE – 

HOSPITAL GALILEU 

nº 181/2016, 

subscrito por SAULO 

MENGARDA, Diretor 

Geral (fls. 3441) 

24/05/2016 R$ 500.000,00 

(quinhentos mil 

reais) 

Hospital 

Metropolitano de 

Urgência e 

Emergência de 

Belém 

Ofício 

DG/HPEG/Pró-

Saúde – OSS PRO-

SAÚDE – 

HOSPITAL GALILEU 

nº 266/2016, 

subscrito por PAULO 

CZRNHAK, Diretor 

Geral (fls. 3443) 

21/07/2016 R$ 160.000,00 

(cento e sessenta mil 

reais) 

Hospital Regional da 

Transamazônica  

 

Nos três empréstimos acima detalhados houve a autorização por parte do 

então Secretário Estadual de Saúde do Estado do Pará, Vitor Manuel Jesus Mateus, embora 

em dois deles (R$ 130.000,00 e R$160.000,00) o aval tenha ocorrido, pasme, meses após 

a concretização da operação, isto é, em 22 de dezembro de 2016, o que torna mais 

evidentes as suspeitas de que as atividades eram realizadas sem o mínimo de lastro 

por parte da OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU. 
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Inobstante a tentativa de tentar demonstrar a legalidade das operações de 

transferências de recursos para outras unidades e para a sede administrativa da entidade, os 

argumentos da OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU foram completamente rebatidos 

pela SESPA, por meio do Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais 

Metropolitano e Regionais (GTCAGHMR/SESPA) que consignou no documento de fls. 

3176/3182 que essa prática foi detectada pelo GTCAGHMR/SESPA, tendo sido enviado 

vários ofícios à organização asseverando da ilegalidade da operação. Afirmam ainda que os 

empréstimos não foram formalizados, de modo que não foram localizados 

instrumentos das operações de créditos. Por fim, consignam que “após análise dos 

balancetes de verificação e do razão dos meses posteriores a operação de 

empréstimos, não encontramos a devolução (entrada) dos valores emprestados”. 

Instada pela Auditoria Geral do Estado do Pará acerca da eventual existência 

de contratos de mútuo celebrados pelo Hospital Galileu e o Hospital Metropolitano, Hospital 

oncológico Infantil, Hospital da Transamazônica, Hospital de Marabá e a Pró Saúde Sede 

Administrativa Estado de São Paulo, a OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU (fls. 3455) 

afirmou que os contratos não foram formalizados, mas que que os recursos foram 

integralmente devolvidos aos seus respectivos projetos, entretanto, não junta comprovação 

da devolução do montante desviado. 

Nesse particular, é relevante mencionar que no ano de 2018 a coordenação do 

GTCAGHMR/SESPA detectou a ocorrência da irregularidade e expediu o Ofício Circular nº 

010/2018 -  GTCAGHMR/SESPA (fls. 34429), de 16/08/2018, direcionado aos Hospitais 

Metropolitano e Regionais, determinando que os valores de repasses custeios/investimentos 

efetivados pela SESPA aos hospitais gerenciados através de Contrato de Gestão nº 

11/SESPA/2014 deverão permanecer na conta correspondente no Banpará de cada hospital, 

não sendo permitido realizar transferências de valores para outra conta. 

Em resposta, a OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU (fls. 3431) afirmou 

que para não comprometer a operação das unidades de saúde públicas que administra, vale-

se do expediente de empréstimos entre unidades, valor que posteriormente retornaria 

integralmente para a concedente. 

Assim, é que o GTCAGHMR/SESPA novamente remete comunicação à Pró 

Saúde, desta vez, direcionado a sua sede administrativa em São Paulo, conforme fls. 

3432/3434, asseverando que “há vários meses e rotineiramente, e não eventualmente, são 
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realizadas em todos os hospitais gerenciados pela Pró Saúde transferências de quase a 

totalidade dos recursos repassados pela SESPA a outra instituição financeira”. Finaliza, 

solicitando o cumprimento do Contrato de Gestão nº 11/SESPA/2014, sob pena de aplicação 

de penalidades contratuais, e, inclusive, a perda de qualificação da entidade no Estado do 

Pará. 

A presente situação já foi tema de debate no Tribunal de Contas do Estado do 

São Paulo, por meio do Acordão n° TC-000310/019/15, de 04/04/2017, do qual votou-se pela 

irregularidade da prestação de contas:  

Refiro-me à concessão de empréstimos de parte dos 

recursos transferidos à conta do Contrato de Gestão, 

firmado para a operacionalização da gestão e 

execução das atividades e serviços de saúde na 

Unidade de Reabilitação Lucy Montoro de Mogi Mirim, 

sem qualquer formalização, a outra unidade sob a 

gestão da mesma Organização Social3 que, além de não 

contar com previsão contratual e legal, desatende ao 

princípio de transparência e revela desvio de 

finalidade no uso dos recursos públicos recebidos. 

Depreende-se do “Controle de Mútuo” (doc. 02 do 

anexo I), que foram realizados empréstimos no total 

de R$ 1.494.141,32, o que representa movimentação 

superior a 26% do montante repassado (R$ 

5.692.779,29), no exercício de 2013. Além disso, R$ 

150.000,00 foram restituídos somente no mês de 

fevereiro do exercício seguinte e R$ 1.500,00 

perdurou em débito. 

Tal prática poderá gerar indesejáveis distorções na 

análise da gestão das unidades sob a 

responsabilidade da Organização Social, porquanto 

desnatura a real necessidade de recursos públicos 

para fazer frente à demanda, bem como revela que a 

estimativa dos custos e das metas está incorreta. 

(...) 

Assim, Determino que o Instituto de Responsabilidade 

Social Sírio- Libanês não mais realize empréstimos 

dos recursos originários do Contrato de Gestão em 

pauta, sob pena da sanção prevista no artigo 104 da 

sobredita Lei Complementar. (grifo nosso) 

3.1.e) DA CONTRATAÇÃO IRREGULAR DAS EMPRESAS UTI ADULTO 

BELÉM SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 22.282.489/0001-59) E 
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REIS GERALDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (CNPJ nº 14.034.120/0001-14). OS SÓCIOS 

DAS EMPRESAS COMPÕEM CORPO DIRETIVO DO HOPITAL GALILEU. 

Em 01/10/2015, a OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU firmou o Contrato 

de Prestação de Serviços Médicos nº 09/2015 (fls. 3075/3081) com a empresa UTI ADULTO 

BELÉM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 22.282.489/0001-59), cujo 

objeto é a prestação serviços na Unidade de Terapia Intensiva Adulto, na clínica médica e 

cardiológica, na coordenação médica da UTI Adulto e da clínica médica/cardiológica, no 

serviço de infectologia e de Direção Técnica. 

Os sócios da referida empresa são LUCAS DA SILVA GERALDE e MICHEL 

NUNES ZIGMANTAS, conforme contrato social de fls. 3083/3107, que, por sua vez, são 

Diretor Técnico e Diretor Clínico do Hospital Galileu, respectivamente. 

Já em 01/08/2016, a OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU firmou o 

Contrato de Prestação de Serviços Médicos nº 03/2016 (fls. 236/241) com a Empresa REIS 

GERALDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. (CNPJ nº 14.034.120/0001-14), cujo objeto seria a 

prestação de serviços médicos de consultoria junto ao Núcleo de Qualidade e Segurança do 

Paciente, dentro de uma carga horária de 12 horas semanais. 

O sócio administrador da referida empresa é LUCAS DA SILVA GERALDE, 

conforme Contrato Social de fls. 3065/3067, que, conforme afirmado alhures, era Diretor 

Técnico do Hospital Galileu. 

A Diretoria Técnica é cargo de confiança da administração do hospital, não 

sendo prevista eleição, a quem compete prover os meios indispensáveis ao exercício da 

medicina e zelar pelo cumprimento das normas legais e éticas no hospital, não podendo ser 

ocupado por profissional não habilitado para exercer atividade médica. Já a Diretoria Clínica, 

deve ser exercida por médico representante e coordenador do corpo clínico no concerto 

administrativo do hospital e por esta razão deve ser eleito de forma direta pelos médicos da 

instituição. É o elo entre o Corpo Clínico e a Direção Técnica e/ou Direção Geral da 

instituição. 

Somente no ano de 2016 a empresa Reis Geralde Serviços Médicos Ltda 

prestou serviços no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e a empresa Uti Adulto 

Belém Serviços Medico - Hospitalares Ltda recebeu R$ 609.324,95 (seiscentos e nove mil, 
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trezentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos) em serviços prestados ao 

hospital. 

Ora, LUCAS DA SILVA GERALDE e MICHEL NUNES ZIGMANTAS 

exercendo cargo de confiança no nosocômio, dolosa e imoralmente direcionaram a 

contratação da prestação de serviços para as empresas UTI ADULTO BELÉM SERVIÇOS 

MÉDICO-HOSPITALARES LTDA e REIS GERALDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, 

atropelando o procedimento legal que seria cabível para a espécie, qual seja: I- qualificação 

de compras; II – qualificação de fornecedores; III – coleta de preço; IV – apuração da melhor 

oferta; V – emissão da ordem de compra, conforme Regulamento Institucional de Compras, 

Contratação de Obras e Serviços da OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU, publicado 

IOEPA nº 32.638, de 09/05/2014. 
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IV. DA RESPONSABILIDADE PELOS ATOS DE IMPROBIDADE OBJETO 

Preliminarmente, a fim de elucidar os contornos do ato ímprobo, torna-se 

imperioso destacar a responsabilidade atribuída a quem está no polo passivo da demanda. 

IV.1) Legitimidade da OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU – Terceira 

beneficiária no ato ímprobo – para figurar no polo passivo da demanda e de seus 

dirigentes 

As organizações sociais foram criadas para executar funções antes 

desempenhadas pelo Estado. Essas organizações possuem íntima ligação com a 

Administração Pública. A celebração do “contrato de gestão” pelo Estado com uma 

organização social promove verdadeira descentralização de atividades e serviços públicos. As 

características da relação dessas organizações com o Poder Público impõem que lhes seja 

aplicado o regime jurídico administrativo de responsabilidade por atos de improbidade 

administrativa. 

As organizações sociais são, assim, embora alheias à intimidade estrutural da 

Administração Pública, entes cujas atribuições são coincidentes com aquelas do próprio 

Poder Público, a exemplo, dos serviços de educação e saúde. 

Os sujeitos ativos do ato ímprobo constituem-se dos entes da “administração 

direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de 

entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 

cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual” (art. 1º, LIA). Também podem sofrer o 

ato de improbidade “entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou 

creditício, de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja 

concorrido ou concorra com menos de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual” 

(art. 1º, parágrafo único, LIA). Neste caso, a sanção patrimonial fica limitada à repercussão do 

ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. 

Especificando a sujeição ativa do ato de improbidade administrativa, o art. 2º 

da LIA conceitua, para os fins dessa lei, o agente público como “todo aquele que exerce, 

ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, 

contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou 

função nas entidades mencionadas no artigo anterior”. 
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No art. 3º, estende suas consequências “àquele que, mesmo não sendo agente 

público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob 

qualquer forma direta ou indireta”. Neste caso, a responsabilidade do terceiro (não agente 

público) é conjunta com a do agente público autor do ato ímprobo. 

A expressão contida no art. 2º, que define agente público como aquele 

que exerce função nas entidades públicas do art. 1º – o que, conforme defendido 

acima, deve abranger as OS, no que tange ao objeto do contrato de gestão –, inclusive, 

por “contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo”, seria mais do que 

suficiente para justificar a responsabilidade, nos termos da LIA, dos presentantes e 

agentes da OS. 

Uma vez que atuam no exercício de funções públicas, não raro, valendo-se de 

recursos do orçamento, de bens e servidores públicos, sempre que praticarem atos, em 

detrimento de tais entidades – no que tange ao objeto do contrato de gestão, repita-se –, que 

lhes permita enriquecer ilicitamente, causar danos a entidade ou ofender os princípios que 

lhes regem a atividade, devem responder por ato de improbidade administrativa, consoante 

previsto na LIA. 

Ora, sendo os particulares em colaboração considerados como espécie de 

agente público, a exemplo dos empregados de concessionárias de serviços públicos, com 

muito mais razão os empregados e agentes das organizações sociais devem assim ser 

considerados, visto que atuam no exercício de funções públicas subsidiados em contrato de 

gestão, cuja natureza jurídica pressupõe convergência de finalidades institucionais dos entes 

público e privado pactuantes, ao contrário do que ocorre com o contrato de concessão de 

serviços públicos, no qual a contraposição de interesses das partes (um busca o lucro, o 

outro, o serviço) é inerente. 

Finalmente, é de se ressaltar que, a depender do contexto fático da prática dos 

atos de improbidade administrativa, a OS – pessoa jurídica – poderá figurar, não no polo 

passivo do ato, ou seja, como ofendida, mas como terceira beneficiada pelo ato ímprobo, nos 

termos da parte final do art. 3º da LIA. 

As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo 

não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele 

se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. 
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Nesse caso, quando verificado que a OS, em verdade, consistia em 

instrumento a permitir a prática dos atos de improbidade, deles beneficiando-se direta ou 

indiretamente, deve a mesma figurar, preferencialmente em conjunto com os agentes que 

tenham praticado o ato, como réu no processo de improbidade administrativa. 

A esse respeito, Garcia e Alves (2011:269) defendem que “também as pessoas 

jurídicas poderão figurar como terceiros na prática dos atos de improbidade”. A jurisprudência 

do e. Superior Tribunal de Justiça, de igual modo, abona a tese aqui adotada (destacado): 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. VIOLAÇÃO 

AO ARTIGO 535 DO CPC INOCORRENTE. PESSOA JURÍDICA DE 

DIREITO PRIVADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. 

1. Não há violação do artigo 535 do CPC quando o 

acórdão, mesmo sem ter examinado individualmente 

cada um dos argumentos trazidos pelo recorrente, 

adota fundamentação suficiente para decidir de modo 

integral a controvérsia, apenas não adotando a tese 

defendida pelo recorrente, manifestando-se, de 

maneira clara e fundamentada, acerca de todas as 

questões relevantes para a solução da controvérsia, 

inclusive em relação às quais o recorrente alega 

contradição e omissão. 

2. Considerando que as pessoas jurídicas podem ser 

beneficiadas e condenadas por atos ímprobos, é de se 

concluir que, de forma correlata, podem figurar no 

polo passivo de uma demanda de improbidade, ainda 

que desacompanhada de seus sócios. 

3. Recurso especial não provido. 

(REsp 970393/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 

29/06/2012) 

Desse modo, no caso em comento, a pessoa jurídica OSS PRO-SAÚDE – 

HOSPITAL GALILEU figura no polo passivo da demanda como terceira beneficiada pelo ato 

ímprobo, nos termos da parte final do art. 3º da LIA. 

IV.2) Legitimidade passiva dos demais réus 

HELOÍSA MARIA MELO E SILVA GUIMARÃES foi nomeada em 01/01/2015 

para exercer o cargo de Secretária de Estado de Saúde Pública do Estado do Pará, conforme 

Diário Oficial nº 32798, de 01/01/2015, pelo menos até 01/05/2015, nos termos do decreto 
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exoneratório de 27/04/2015, publicado no IOEPA nº 32873. Assim, é que HELOÍSA 

GUIMARÃES foi a responsável por, em 06/04/2015, firmar o 5º Termo Aditivo ao Contrato de 

Gestão nº 11/SESPA/2014, no valor mensal de R$ 774.644,00 (setecentos e setenta e sete 

mil e seiscentos e quarenta e quatro reais), para cobrir os serviços de implantação, 

reconstrução e alongamento ósseo, serviços cirúrgicos de traqueoplastia e serviço de 

hemodiálise no Hospital Público Estadual Galileu, serviços estes pagos irregularmente em 

duplicidade porque, repita-se, já estavam previstos e inseridos no preço do Contrato de 

Gestão nº 11/SESPA/2014. 

A responsabilidade do Sr. VITOR MANUEL JESUS MATEUS se consubstancia 

no fato de ser ele o Secretário de Estado de Saúde Pública do Estado do Pará (nomeação a 

partir de 01/05/2015, conforme IOEPA nº 32873) que, em conluio com com a presidência da 

OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU, presentada por DOM EURICO DOS SANTOS 

VELOSO firmou os irregulares Termos Aditivos nºs. 7, 8 e 9, nos valores mensais de R$ 

929.572,80 (novecentos e vinte e nove mil, quinhentos e setenta e dois reas e oitenta 

centavos), R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) e R$ 486.987,00 (quatrocentos e 

oitenta e seis mil e novecentos e oitenta e sete reais), respectivamente. 

O Sr. VITOR MANUEL JESUS MATEUS tinha vasto relacionamento dentro da 

OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU, não se limitando a contatos com a presidência, 

pois em intensa articulação com os então diretores SAULO MENGARDA e  PAULO 

CZRNHAK, autorizou expressamente o ilegal empréstimo das quantias de R$ 130.000,00 

(cento e trinta mil reais), R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$ 160.000,00 (seiscentos 

mil reais) em favor do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência de Ananindeua e 

Hospital Regional da Transamazônica. Ressalte-se que o Contrato de Gestão nº 

11/SESPA/2014 prevê em sua Cláusula 2.1.37 como obrigação da contratada OSS PRO-

SAÚDE – HOSPITAL GALILEU “movimentar os recursos financeiros transferidos pela 

Contratante para a execução do objeto deste Contrato de Gestão nº 11/SESPA/2014 em 

contas bancárias específicas e exclusivas no Banco do Estado do Pará, vinculadas ao 

Hospital, de modo que os recursos não sejam confundidos com outros recursos da 

Contratada”. (DESTAQUEI) 

Aliás, VITOR MANUEL JESUS MATEUS tinha a obrigação legal de aplicar 

punição contratual e até mesmo rescisão, caso caracterizado o descumprimento ao Contrato 
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de Gestão nº 11/SESPA/2014, conforme previsto na Lei Estadual nº 5980/962, e 

expressamente asseverado pelo então secretário da SESPA à OSS PRO-SAÚDE – 

HOSPITAL GALILEU no OFÍCIO Nº 132/2018-GTCAGHMR/SESPA, de 10/12/2018 (fls. 

3437/3438): 

“Considerando o não atendimento até a presente data, 

das deliberações emanadas pela Secretária de Estado 

de Saúde Pública, bem como, das cláusulas 

contratuais onde estipulados e normatizados todos os 

procedimentos a serem seguidos pelas partes, e 

considerando ainda, que o Tribunal de Contas do 

Estado já recomendou a não utilização de 

empréstimos/repasses/transferências à Sede e que 

mesmo após a solicitação pelo GTCAGHMR, não houve o 

cumprimento das determinações emanadas, motivos 

estes passíveis de punições contratuais e até mesmo 

rompimentos contratuais, bem como, a perda da 

qualificação no Estado do Pará, por conseguinte 

solicitamos o cumprimento imediato do Ofício 

Circular nº 010/2018, no tocante à devolução até às 

16:00hs do dia 12.12.2018, dos “empréstimos 

(transferências)” realizados pelos hospitais à Sede 

da PRÓ-SAUDE, e, a partir deste documentos a não 

realização de novos  “empréstimos (transferências)”, 

sob pena de denúncia contratual imediata e outras 

sanções punitivas contratuais”. 

 

Assim, HELOÍSA MARIA MELO E SILVA GUIMARÃES e VITOR MANUEL 

JESUS MATEUS incorreram, dolosamente, em atos de improbidade que importam prejuízo 

                                                      
2 Art. 11. A execução do Contrato de Gestão será supervisionada pela Secretaria Especial de Estado 
da área finalística, por intermédio do Secretário e de um representante por ele indicado, pelo Secretário 
Executivo de Estado da área finalística e pelo Secretário Executivo de Estado de Planejamento, 
Orçamento e Finanças.  
§ 1°. É obrigatória a apresentação, ao término de cada exercício ou a qualquer momento, conforme 
recomende o interesse do serviço, de relatório pertinente à execução do Contrato de Gestão, contendo 
comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado da 
prestação de contas correspondente ao exercício financeiro.  
§ 2°. A execução do Contrato de Gestão será fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Estado, que 
verificará, especialmente, a legalidade, legitimidade, operacionalidade e economicidade no 
desenvolvimento das atividades e a consequente aplicação dos recursos repassados à Organização 
Social, nos termos do respectivo Contrato de Gestão. 
Art. 14. O Poder Executivo poderá intervir nos contratos sociais mantidos com as Organizações 
Sociais, na hipótese de comprovado risco quanto à regularidade dos serviços transferidos ou ao fiel 
cumprimento das obrigações assumidas no Contrato de Gestão. 
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ao erário e em violação principiológica, nos termos do artigo 10, caput, e incisos I, IX, XI, 

XII, XVII e XIX, e artigo 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92, 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: 

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a 

incorporação ao patrimônio particular, de pessoa 

física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou 

valores integrantes do acervo patrimonial das 

entidades mencionadas no art. 1º desta lei; 

(...) 

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas 

não autorizadas em lei ou regulamento; 

(...) 

XI - liberar verba pública sem a estrita observância 

das normas pertinentes ou influir de qualquer forma 

para a sua aplicação irregular; 

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que 

terceiro se enriqueça ilicitamente; 

(...) 

XVII - permitir ou concorrer para que pessoa física 

ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou 

valores públicos transferidos pela administração 

pública a entidade privada mediante celebração de 

parcerias, sem a observância das formalidades legais 

ou regulamentares aplicáveis à 

espécie;           (Incluído pela Lei nº 13.019, de 

2014)     (Vigência) 

(...) 

XIX - agir negligentemente na celebração, 

fiscalização e análise das prestações de contas de 

parcerias firmadas pela administração pública com 

entidades privadas;       (Incluído pela Lei nº 

13.019, de 2014, com a redação dada pela Lei nº 

13.204, de 2015)  
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Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa 

que atenta contra os princípios da administração 

pública qualquer ação ou omissão que viole os 

deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, 

e lealdade às instituições, e notadamente: 

(...) 

X - transferir recurso a entidade privada, em razão 

da prestação de serviços na área de saúde sem a 

prévia celebração de contrato, convênio ou 

instrumento congênere, nos termos do parágrafo único 

do art. 24 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990.               (Incluído pela Lei nº 13.650, de 

2018) 

 

O dever do gestor público é cumprir e fazer cumprir as determinações 

constitucionais e legais, em especial aquelas de conteúdo mais denso e de maior 

exigibilidade, dentre as quais se situam o princípio da legalidade. Ao solenemente desprezar 

princípio basilar, elemento da organização do Estado brasileiro, os requeridos, como gestores 

públicos, incidram em grave ofensa ao sistema jurídico e agiram de forma ímproba. 

Do exposto, conclui-se que os gestores HELOÍSA MARIA MELO E SILVA 

GUIMARÃES e VITOR MANUEL JESUS MATEUS, de forma livre e consciente3, ordenaram 

a realização de despesas não autorizadas em lei, liberando verba pública sem observar as 

normas pertinentes, causando prejuízo ao erário e dano moral coletivo. 

Ressalte-se que o dolo e a má-fé restaram sobejamente configurados, pois os 

demandados agiram de maneira voluntária e consciente, com pleno conhecimento de que 

violavam as normas que regem a aplicação das verbas públicas do Contrato de Gestão nº 

11/SESPA/2014, utilizando-se do subterfúgio de transferir indevidamente os recursos da 

conta vinculada para contas de outros projetos com o objetivo de dificultar a rastreabilidade 

pelos órgãos de controle. A consciência da ilicitude se confirma pelas inúmeras transferências 

realizadas. 

                                                      
3 Lembra-se, com esteio na lição do Min. LUIZ FUX, que “só a ação humana é ‘vidente’ (vê para onde 
tende a finalidade perseguida), ao contrário dos demais processos naturais, que atuam de modo ‘cego’. 
A ação humana se caracteriza, pois, por ser ‘exercício de atividade final (PUIG, 2007, p. 156/157). 
Consequentemente, verificada a prática de uma conduta por um indivíduo capaz (imputável), presume-
se que ele a tenha praticado consciente e voluntariamente” (STF, Inq 3601, julgado em 15.09.2015) 
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Conforme entendimento jurisprudencial (STJ), o dolo genérico é suficiente para 

a caracterização de atos de improbidade administrativa previsto nos arts. 10 e 11 da Lei nº 

8.429/92, não sendo exigível a comprovação da intenção deliberada de lesar o erário e violar 

princípios administrativos constitucionais. Basta a comprovação de que os requeridos, de 

forma livre e consciente, adotaram postura improba, o que é inequívoco nos documentos de 

suporte dos autos. Ressalte-se que o ato do art. 10 da LIA se conforma com a culpa.  

Configurados os atos de improbidade administrativa acima descritos, o MPE 

provoca o Poder Judiciário com o objetivo de serem reconhecidas as práticas ilícitas, com a 

consequente condenação dos requeridos às sanções previstas no art. 12, incisos II e III, da 

Lei nº 8.429/92, inclusive dano moral coletivo. 

O Sr. DOM EURICO DOS SANTOS VELOSO, na qualidade de presidente da 

OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU, conforme estatuto social de fls. 253/258, 

responsabiliza-se por ter firmados os irregulares Termos Aditivos nºs. 5, 7, 8 e 9, os quais 

previram serviços que já estavam cobertos pelo Contrato de Gestão nº 11/SESPA/2014, bem 

como, no caso do Termo Aditivo nº 8, efetuou o ajuste financeiro à consecução do contrato de 

gestão nº 011/SESPA/2014 sem informar de maneira clara e objetiva como se dará o 

reequilíbrio do Contrato em questão. 

Também se revela a responsabilidade do Sr. DOM EURICO DOS SANTOS 

VELOSO, em conjunto com JOCELMO PABLO MEWS (Diretor-Geral da Pro-Saúde), 

SAULO MENGARDA (Diretor-Geral do Hospital Galileu), RAFAEL BONFADA (Diretor 

Financeiro do Hospital Galileu), MÁRCIA T. CORRÊA NERI (Contadora Local) e 

RENATO SOUZA ALMEIDA (Contador-Geral), ao efetuarem a aprovação das contas 

irregulares da OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU no ano-calendário de 2016, 

conforme se depreende da Demonstração Financeira publicadas no IOEPA nº 33.345, de 

31/03/2017 (fls. 48/49), uma vez que não foi possível identificar os créditos a receber (ativos) 

a título de empréstimos junto às outras unidades, comprometendo a fidelidade da informação 

contábil levantada nos demonstrativos. Anote-se, ainda, que as informações destes 

empréstimos deveriam constar obrigatoriamente nos levantamentos dos demonstrativos, 

considerando que todas as saídas da conta-banco e dos créditos a receber devem de 

maneira obrigatória serem registradas na contabilidade da entidade. Tratou-se, puramente, 

de uma aprovação de contas para cumprimento de formalidades, eis que em seu 

âmago estava tomada de irregularidades. 
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Desse modo, investidos em função pública em virtude de celebração do 

Contrato de Gestão nº 11/SESPA/2014, o Sr. DOM EURICO DOS SANTOS VELOSO, em 

conjunto com JOCELMO PABLO MEWS (Diretor-Geral da Pro-Saúde), SAULO 

MENGARDA (Diretor-Geral do Hospital Galileu), RAFAEL BONFADA (Diretor Financeiro 

do Hospital Galileu), MÁRCIA T. CORRÊA NERI (Contadora Local) e RENATO SOUZA 

ALMEIDA (Contador-Geral) cometeram atos de improbidade administrativo que causaram 

lesão ao erário: 

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: 

(...) 

XIX - agir negligentemente na celebração, 

fiscalização e análise das prestações de contas de 

parcerias firmadas pela administração pública com 

entidades privadas;       (Incluído pela Lei nº 

13.019, de 2014, com a redação dada pela Lei nº 

13.204, de 2015)  

 

O Sr. SAULO MENGARDA, na qualidade de Diretor-Geral do Hospital Galileu, 

autorizou as despesas divergentes do Contrato de Gestão nº 11/SESPA/2014: 1) despesas 

de habitação irregulares no período de 01/2016 a 31/2016 no montante de R$ 63.586,20 

(sessenta e três mil quinhentos e oitenta e seis e vinte centavos), 2) na conta banco conta 

movimento, os valores de R$ 2.240.000,00 (dois milhões duzentos e quarenta mil reais), no 

dia 06/12/2016 e R$ 829.000,00 (oitocentos e vinte nove mil), no dia 27/12/2016 referentes à 

empréstimos concedidos à sede administrativa; 3) aquisição de 2 telefones celulares no valor 

total de R$ 5.379,00 ( cinco mil, trezentos e setenta e nove reais); 4) despesas com contas 

telefônicas totalizando em média R$ 24.146,84 (vinte e quatro mil, cento e quarenta e seis mil 

reais e oitenta e quatro centavos).  

SAULO MENGARDA, também, em completa desconformidade aos preceitos 

contratuais, desviou do erário estadual a quantia de R$ R$ 11.590.347,53 (onze milhões, 

quinhentos e noventa mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos) para 

outros nosocômios, estranhos à execução do Contrato de Gestão nº 11/SESPA/2014, 
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conforme quadro abaixo, cuja descoberta somente foi possibilitada pela análise do Balancete 

de Verificação da Pro-Saúde unidade “Hospital Galileu” (fls. 43/47), segundo o qual evidencia 

no grupo do “Ativo Circulante”, subgrupo “Outros Créditos – Empréstimos Concedidos” no ano 

calendário de 2016 nos seguintes quantitativos: 

VALOR BENEFICIÁRIO 

R$ 4.080.000,00 (quatro milhões e oitenta mil reais) Hospital Metropolitano de 

Urgência e Emergência de 

Belém 

R$ 5.335,53 (cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e 

cinquenta e três centavos) 

Hospital Oncológico Infantil 

R$ 985.000,00 (novecentos e oitenta e cinco mil reais) Hospital Altamira 

R$ 259.000,00 (duzentos e cinquenta e nove mil reais) Hospital Marabá 

R$ 6.261.012,00 (seis milhões duzentos e sessenta e um 

mil e doze reais) 

Pro-Saúde Sede Administrativa 

Estado de São Paulo 

Total: R$ 11.590.347,53 (onze milhões, quinhentos e 

noventa mil, trezentos e quarenta e sete reais e 

cinquenta e três centavos) 

 

 

As condutas cometidas por SAULO MENGARDA amoldam-se àquelas 

descritas no art. 10 e 11 da Lei nº 8.429/91, e notadamente: 

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: 
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I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para 

a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa 

física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou 

valores integrantes do acervo patrimonial das 

entidades mencionadas no art. 1º desta lei; 

 

II - permitir ou concorrer para que pessoa física 

ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou 

valores integrantes do acervo patrimonial das 

entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a 

observância das formalidades legais ou 

regulamentares aplicáveis à espécie; 

 

III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao 

ente despersonalizado, ainda que de fins educativos 

ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do 

patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no 

art. 1º desta lei, sem observância das formalidades 

legais e regulamentares aplicáveis à espécie; 

 

VI - realizar operação financeira sem observância 

das normas legais e regulamentares ou aceitar 

garantia insuficiente ou inidônea; 

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas 

não autorizadas em lei ou regulamento; 

(...) 

XI - liberar verba pública sem a estrita observância 

das normas pertinentes ou influir de qualquer forma 

para a sua aplicação irregular; 

 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa 

que atenta contra os princípios da administração 

pública qualquer ação ou omissão que viole os 

deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, 

e lealdade às instituições, e notadamente: 

(...) 

X - transferir recurso a entidade privada, em razão 

da prestação de serviços na área de saúde sem a 

prévia celebração de contrato, convênio ou 

instrumento congênere, nos termos do parágrafo único 

do art. 24 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990.               (Incluído pela Lei nº 13.650, de 

2018) 
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PAULO CZRNHAK, também na qualidade de Diretor-Geral, em 21/07/2016, 

efetuou empréstimo da quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) em favor do 

Hospital Regional da Transamazônica, conforme OFÍCIO DG/HPEG/Pró-Saúde – OSS PRO-

SAÚDE – HOSPITAL GALILEU nº 266/2016 (fls. 3443). Não é demais repetir que tal 

empréstimo revestiu-se, na verdade, da natureza de doação, uma vez que evidenciado tanto 

pela auditoria independente quanto pelo Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão 

dos Hospitais Metropolitano e Regionais (GTCAGHMR/SESPA) que as transações foram 

formalizadas, de modo que não foram localizados instrumentos das operações de 

créditos. Por fim, consignam que “após análise dos balancetes de verificação e do 

razão dos meses posteriores à operação de empréstimos, não encontramos a 

devolução (entrada) dos valores emprestados”, ou seja, EMPRÉSTIMOS SEM A 

COBRANÇA DE ENCARGOS E PRAZO PARA DEVOLUÇÃO, POIS FORMALIZADOS SEM 

INSTRUMENTO OU QUAISQUER DOCUMENTAÇÃO QUE AVALIZE A CONDUTA. 

PAULO CZRNHAK cometeu os atos de improbidade administrativa insertos no 

artigo 10 e 11 da Lei nº 8.429/91: 

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: 

 

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para 

a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa 

física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou 

valores integrantes do acervo patrimonial das 

entidades mencionadas no art. 1º desta lei; 

 

II - permitir ou concorrer para que pessoa física 

ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou 

valores integrantes do acervo patrimonial das 

entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a 

observância das formalidades legais ou 

regulamentares aplicáveis à espécie; 

 

III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao 

ente despersonalizado, ainda que de fins educativos 

ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do 

patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no 

art. 1º desta lei, sem observância das formalidades 

legais e regulamentares aplicáveis à espécie; 
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VI - realizar operação financeira sem observância 

das normas legais e regulamentares ou aceitar 

garantia insuficiente ou inidônea; 

 IX - ordenar ou permitir a realização de despesas 

não autorizadas em lei ou regulamento; 

 (...) 

 XI - liberar verba pública sem a estrita 

observância das normas pertinentes ou influir de 

qualquer forma para a sua aplicação irregular; 

 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa 

que atenta contra os princípios da administração 

pública qualquer ação ou omissão que viole os 

deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, 

e lealdade às instituições, e notadamente: 

(...) 

X - transferir recurso a entidade privada, em razão 

da prestação de serviços na área de saúde sem a 

prévia celebração de contrato, convênio ou 

instrumento congênere, nos termos do parágrafo único 

do art. 24 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990.               (Incluído pela Lei nº 13.650, de 

2018) 

 

LUCAS DA SILVA GERALDE e MICHEL NUNES ZIGMANTAS exercendo os 

cargos de Diretor Técnico e Diretor Clínico no nosocômio, dolosa e imoralmente direcionaram 

a contratação da prestação de serviços para as empresas UTI ADULTO BELÉM SERVIÇOS 

MÉDICO-HOSPITALARES LTDA e REIS GERALDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, 

atropelando o procedimento legal que seria cabível para a espécie, qual seja: I- qualificação 

de compras; II – qualificação de fornecedores; III – coleta de preço; IV – apuração da melhor 

oferta; V – emissão da ordem de compra, conforme Regulamento Institucional de Compras, 

Contratação de Obras e Serviços da OSS PRO-SAÚDE – HOSPITAL GALILEU, publicado no 

IOEPA nº 32.638, de 09/05/2014. 

As condutas de LUCAS DA SILVA GERALDE e MICHEL NUNES 

ZIGMANTAS amoldam-se ao ato de improbidade administrativa descrito no art. 11, caput, da 

LIA, porque realizaram a contratação ilegal e imoral dos serviços prestados pelas empresas 

UTI ADULTO BELÉM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA e REIS GERALDE 
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SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, uma vez que a avença foi desprovida das formalidades 

regulamentares:  

Art. 11. Constitui ato de improbidade 

administrativa que atenta contra os princípios da 

administração pública qualquer ação ou omissão que 

viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 

legalidade, e lealdade às instituições(...): 

 

V.  DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL  

A competência da Justiça Estadual obedece às regras constitucionais, isto é, 

havendo interesse da União, de Autarquia Federal ou Empresa Pública Federal, a sua 

competência está firmada, independentemente de qualquer disposição diferente emanada 

pela legislação infraconstitucional.  

No caso aqui tratado o interesse estadual é manifesto, já que as verbas sob 

investigação são estaduais, conforme item 5.1 do Contrato de Gestão nº 11/SESPA/20144. 

VI. DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL OBJETO 

Conquanto seja questão já assentada nas searas doutrinária e jurisprudencial, 

insta salientar que a Constituição de 1988 definiu o Ministério Público como a instituição 

encarregada de resguardar a ordem jurídica democrática e o armou com a legitimação 

pertinente (arts. 127 e ss.). Portanto, se guardião da ordem jurídica, nada mais natural que 

seja fiscal da Administração Pública, intentando preservar-lhe a integridade material, legal e 

moral, mediante o exercício responsável e amplo da investigação e da propositura de ações 

judiciais. 

A legitimidade do Ministério Público, contemplada no art. 17 da Lei de 

Improbidade (Lei nº 8.429/92)5, tem como fundamento o próprio texto constitucional, 

                                                      
4 Os recursos financeiros para execução do objeto deste Contrato de Gestão nº 11/SESPA/2014 serão 
alocados para a Contratada mediante transferências oriundas da Contratante, sendo permitido à 
Contratada o recebimento de doações e contribuições de entidades nacionais e estrangeiras, 
rendimentos de aplicações dos ativos financeiros da Organização Social e de outros pertencentes ao 
patrimônio que estiver sob administração da OS; 
5 Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica 
interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar. 
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especificamente no art.1276, caput e no art. 129, III7, que incumbem o Ministério Público a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, bem como, a competência para a propositura da ação civil pública. 

O art. 25, IV, “b” da Lei nº 8.625/938 deixa claro a legitimidade ativa do 

Ministério Público para a propositura de ação civil pública que tenha por objeto atos lesivos ao 

patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou de Municípios, de suas 

administrações indiretas ou fundacionais, ou de entidades privadas de que participem. A 

própria Lei da Ação Civil Pública, especialmente nos art. 1º, 5º e 8º, retira qualquer dúvida 

quanto à legitimidade do Ministério Público na propositura da presente ação. 

VIII. DO CABIMENTO DA LEI Nº 8.429/92 (LEI DA IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA) AO TERCEIRO SETOR OBJETO 

Antes de enquadrar os atos cometidos pelos aqui representados nas condutas de 

improbidade administrativa descritas nos tipos da Lei n° 8.429/1992 (lei da improbidade 

administrativa), faz-se mister salientar que além da Administração Pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, podem 

ser atingidos pelos atos de improbidade aqueles entes que, de qualquer modo, tenham 

recebido recursos públicos. 

O terceiro setor, também conhecido como setor não lucrativo, ou setor de utilidade 

pública, congrega todas as organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos e que prestam 

serviços de utilidade pública. Por preencherem determinados requisitos, recebem um título 

próprio que lhes permite o enquadramento em um regime jurídico diferenciado, auferindo 

determinados benefícios previstos em lei, sendo este o elemento que as distingue das demais 

pessoas jurídicas de direito privado. 

A aferição de requisitos meramente formais para a certificação, a inexistência de 

um rigor quanto à atividade finalística a ser desenvolvida, bem como as lacunas na legislação 

e o excesso de discricionariedade do Poder Público, contribuíram de maneira determinante 

para o enfraquecimento da credibilidade dessas entidades. 

                                                      
6 Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 
7 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, 
para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 
8 Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, 

incumbe, ainda, ao Ministério Público: IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei: b) para 
a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do 
Estado ou de Município, de suas administrações indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que 
participem. 
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A natureza jurídica da PRO-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE 

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (HOSPITAL GALILEU) é de associação civil, qualificada como 

Organização Social, logo, os entes qualificados como Organização Social, a teor do art. 1º, 

parágrafo único, da Lei nº 8.429/19929, são sujeitos ativos em potencial dos atos de 

improbidade sempre que receberem incentivos ou subvenções do Poder Público, e seus 

agentes se equivalem aos agentes públicos descritos no mesmo artigo, parágrafo único, 

estando sujeitos assim às penas descritas na mesma lei. 

Destacado o papel da PRO-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE 

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (HOSPITAL GALILEU), como sujeito ativo dos atos de 

improbidade, por ter recebido incentivos e subvenções do Poder Público, faz-se necessário 

enquadrar as condutas lesivas dos representados na presente ação, junto às descrições dos 

tipos de improbidade cometida por cada um dos agentes. 

É importante destacar ainda que nos termos do art. 2º e art. 3º da Lei de 

Improbidade, o conceito de agente público é ampliado, e até estendido ao terceiro que 

contribuir para a prática do ato de improbidade, direta ou indiretamente, vejamos: 

Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos 

desta lei, todo aquele que exerce, ainda que 

transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, 

nomeação, designação, contratação ou qualquer outra 

forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, 

emprego ou função nas entidades mencionadas no 

artigo anterior. 

Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no 

que couber, àquele que, mesmo não sendo agente 

público, induza ou concorra para a prática do ato de 

improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma 

direta ou indireta. 

Logo, os demandados se enquadram perfeitamente no caput do art.2º 

supramencionado.  

                                                      

9 Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração 

direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, 
de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário 
haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na 
forma desta lei. Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade 
praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de 
órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos 
de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à 
repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. 
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VIII. DO DANO MORAL COLETIVO 

A prática de ato de improbidade administrativa lesiona não apenas o patrimônio 

público, mas também causa dano a própria sociedade, uma vez que é esta a proprietária do 

patrimônio lesionado.  

Confira-se o ensinamento de Alberto Bittar Filho, que explana sobre o conceito 

de dano moral coletivo. 

“consiste o dano moral coletivo na injusta lesão da 

esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, na 

violação antijurídica de um determinado círculo de 

valores coletivos. Quando se fala em dano moral 

coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o 

patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior 

ou menor), idealmente considerado, foi agredido de 

maneira absolutamente injustificável do ponto de 

vista jurídico. Tal como se dá na seara do dano 

moral individual, aqui também não há que se cogitar 

de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o 

agente pelo simples fato da violação (damnum in re 

ipsa)”. (grifo nosso) 

A jurisprudência brasileira é uníssona em asseverar a possibilidade de 

condenação por danos morais coletivos, conforme se extrai do precedente do Superior 

Tribunal de Justiça – STJ abaixo transcrito. 

“Não há vedação legal ao entendimento de que cabem 

danos morais em ações que discutam improbidade 

administrativa, seja pela frustração trazida pelo 

ato ímprobo na comunidade, seja pelo desprestígio 

efetivo causado à entidade pública que dificulte a 

ação estatal. (REsp 960926/MG, Relator Ministro 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 01/04/2008)”. 

No que concernem às provas do dano moral, os documentos encartados aos 

autos são mais que suficientes para demonstrar o dano moral coletivo. 

Portanto, resta inconteste a existência de dano moral coletivo, pugnando-se 

pela condenação dos réus ao pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a ser 

revestido ao fundo de reaparelhamento do Ministério Público do Pará, nos termos do art. 3º, II 

da Lei Estadual nº 5.832/94. 
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IX. DA TUTELA DE EVIDÊNCIA: NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DE 

INDISPONIBILIDADE DE BENS; LONGO PERÍODO ENTRE OS ATOS 

ÍMPROBOS E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA: RISCO PRESUMIDO DE 

INUTILIDADE DE EVENTUAL PROCEDÊNCIA. 

No particular, o novo CPC trouxe mudanças no regramento da tutela provisória 

de urgência, dispondo no seu art. 294, parágrafo único, que a tutela provisória, seja cautelar, 

seja antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Estabelece ainda, 

de forma exemplificativa, em seu art. 301, que a medida cautelar compreende o arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer 

outra medida idônea para assegurar o direito. 

A tutela cautelar tem a função de conferir utilidade prática ao resultado do 

pedido principal, mostrando-se como um importante instrumento processual para assegurar a 

frutuosidade completa do pleito central, constringindo bens patrimoniais necessários para 

satisfazer plenamente o futuro ressarcimento de danos ao erário cometidos por atos ilícitos 

reconhecidos e decididos na lide. 

De acordo com o artigo 311 do Novo Código de Processo Civil, a tutela de 

evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, quando, dentre outras hipóteses, “a petição inicial for 

instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”: 

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano 

ou de risco ao resultado útil do processo, quando: 

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa 

ou o manifesto propósito protelatório da parte; 

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; 

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em 

prova documental adequada do contrato de depósito, 

caso em que será decretada a ordem de entrega do 

objeto custodiado, sob cominação de multa; 
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IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do 

direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz 

de gerar dúvida razoável.  

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, 

o juiz poderá decidir liminarmente. 

O último dos incisos citados é o caso dos autos. A presente petição inicial 

encontra-se acompanhada de substancial prova documental que revela a flagrante violação 

das normas legais mencionadas nos capítulos acima. A prova é contundente, diante do 

material probatório disponível nos autos e da argumentação acima traçada, apta a demonstrar 

o dano causado ao erário estadual. 

Outrossim, considerando os valores propostos nessa demanda, é concreta a 

possibilidade de que o requerido disponha de seu patrimônio de forma a inviabilizar a 

obrigação de indenizar o dano causado. Impõe-se, assim, a decretação da medida, como 

garantia do ressarcimento do dano. 

Nas palavras de LUIZ GUILHERME MARINONI: 

“O legislador procurou caracterizar a evidência do 

direito postulado em juízo capaz de justificar a 

prestação de “tutela provisória” a partir das quatro 

situações arroladas no art. 311, CPC. O denominador 

comum capaz das de amalgamá-las é a noção de defesa 

inconsistente. A tutela pode ser antecipada porque a 

defesa articulada pelo réu é inconsistente ou 

provavelmente o será” (Novo Código de Processo Civil 

Comentado, Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz 

Arenhart, Daniel Mitidiero. Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, página 322). 

A inovação legal veio em boa hora, uma vez que distribui o ônus do tempo do 

processo entre as partes, fazendo com que o litigante que não tenha razão, suporte o fardo 

da duração do processo. Neste sentido é a lição de FREDIE DIDIER JR, ao dissertar sobre o 

instituto criado pelo Novo Código de Processo Civil: 

“Seu objetivo é distribuir o ônus que advém do tempo 

necessário para transcurso de um processo e a 

concessão de tutela definitiva.  Isso é feito 

mediante a concessão de uma tutela imediata e 

provisória para a parte que revela o elevado grau de 

reprovabilidade de suas alegações (devidamente 

provadas), em detrimento da parte adversa e a 
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improbabilidade de êxito em sua resistência – mesmo 

após instrução processual” (Curso de Direito 

Processual Civil, Volume 2, Fredie Didier Jr., Paula 

Sarno Braga, Rafael Alexandria de Oliveira. Editora 

Jus Podivm, 10ª Edição, 2015, página 618). 

Não se olvide, também, que a medida cautelar de indisponibilidade de bens, 

enquanto espécie do gênero tutela provisória, ganhou assento constitucional. A Constituição 

da República, ao prescrever, em seu art. 37, § 4º, as consequências a que se sujeitam os 

atos de improbidade administrativa, incluiu, além das sanções de caráter definitivo – quais 

sejam: suspensão de direitos políticos, perda da função pública e ressarcimento ao erário – a 

cautelar de indisponibilidade de bens. 

Por sua vez, em âmbito infraconstitucional, a Lei n. 8.429/92, no art. 7º, 

também previu tal medida para os casos em que o ato de improbidade causasse lesão ao 

patrimônio público ou ensejasse enriquecimento ilícito, a fim de garantir o ressarcimento 

integral do dano ou a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente: 

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao 

patrimônio público ou ensejar enriquecimento 

ilícito, caberá a autoridade administrativa 

responsável pelo inquérito representar ao Ministério 

Público, para a indisponibilidade dos bens do 

indiciado.  

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere 

o caput deste artigo recairá sobre bens que 

assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre 

o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento 

ilícito. 

É de se sublinhar ainda o longo período de tempo decorrido entre os atos 

ímprobos e o ajuizamento, decorrente da quantidade de informações analisadas e da própria 

limitação do aparato investigativo estatal. Além disso, em razão das fases normais do 

processo civil brasileiro, a demanda se estenderá por mais algum tempo. 

Nesse contexto, há sério risco de que, ao fim do processo, o patrimônio dos 

requeridos tenham sido dilapidados, frustrando, então, um dos objetivos da ação de 

improbidade, que é a recomposição dos cofres públicos. Fica demonstrado, assim, o perigo 

da demora – requisito francamente mitigado, com razão, pela jurisprudência brasileira no 

âmbito da improbidade administrativa, visto que o periculum in mora é presumido, militando 

em favor da sociedade. 
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Por outro lado, a fumaça do bom direito decorre do próprio procedimento 

administrativo que instrui a ação por Atos de Improbidade Administrativa, guarnecido de 

elementos de convicção vários. Nele resta evidente a plausibilidade das alegações, isto é, da 

efetiva ocorrência de atos de improbidade administrativa, que importaram em enriquecimento 

sem causa, dano ao erário e violação de princípios administrativos. 

É desnecessário apontar dados empíricos sobre possível intenção de 

dilapidação do patrimônio. A indisponibilidade de bens encartada na Lei 8.429/92 é haurida 

diretamente da Carta Magna (art. 37, § 4º), pelo que deve ser afastada a leitura privatista 

unicamente fulcrada no Código de Processo Civil, elaborado sob a matriz liberal do processo 

individual. Sobre o tema, vale colher alguns precedentes: 

RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

INDISPONIBILIDADE DOS BENS. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. 

ART. 7º DA LEI 8.429/1992. REVISÃO. FATOS. NÃO-

CABIMENTO. SÚMULA 07/STJ.  

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

tem-se alinhado no sentido da desnecessidade de 

prova de periculum in mora concreto, ou seja, de que 

o réu estaria dilapidando seu patrimônio, ou na 

iminência de fazê-lo, exigindo-se apenas a 

demonstração de fumus boni iuris, consistente em 

fundados indícios da prática de atos de improbidade. 

Precedentes: Resp. 1.203.133/MT, Rel. Ministro 

Castro Meira, REsp 967.841/PA, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, DJe 08.10.2010, REsp 1.135.548/PR, 

Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 22.06.2010; REsp 

1.115.452/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 

20.04.2010. (...) (RESP 201000754046, CASTRO MEIRA, 

STJ -SEGUNDA TURMA, DJE DATA:10/02/2011.) [grifos 

não originais] 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 535 DO CPC. 

ALEGAÇÃO GENÉRICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

INDISPONIBILIDADE DOS BENS. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. 

ART. 7º DA LEI 8.429/1992. FUMUS BONI IURIS 

DEMONSTRADO. 

(...) 4. É desnecessária a prova do periculum in 

mora concreto, ou seja, de que os réus estariam 

dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-

lo, exigindo-se apenas a demonstração de fumus boni 

iuris, consistente em fundados indícios da prática 

de atos de improbidade. Precedentes. 5. O acórdão 

impugnado manifestou-se, explicitamente, sobre a 

plausibilidade da responsabilidade imputada aos 
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recorridos, constatando, assim, a presença da fumaça 

do bom direito. 6. Recurso especial provido. (RESP 

201001254860, CASTRO MEIRA, STJ – SEGUNDA TURMA, DJE 

DATA:28/10/2010.) [grifos não originais]. 

Ressalte-se que, mesmo em se tratando de ato que 

tenha exclusivamente atentado contra princípios, o 

Superior Tribunal de Justiça, com absoluta clareza, 

tem conferido ao art. 7º interpretação sistemática, 

a ponto de entender juridicamente possível a 

decretação de indisponibilidade ainda que ausentes 

provas de enriquecimento ilícito ou lesão ao Erário, 

haja vista a necessidade em se garantir o 

ressarcimento ao Erário e o adimplemento da eventual 

multa civil a ser aplicada: 

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO 

DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. 

DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO 

NO ART. 7º DA LEI N. 8.429/92. INDIVIDUALIZAÇÃO DE 

BENS. DESNECESSIDADE. 

(...) 3. Observa-se, contudo, que o art. 12, III, da 

Lei n. 8.429/92estabelece, entre as sanções para o 

ato de improbidade que viole os princípios da 

administração pública, o ressarcimento integral do 

dano - caso exista -, e o pagamento de multa civil 

de até cem vezes o valor da remuneração percebida 

pelo agente. 4. Esta Corte Superior tem entendimento 

pacífico no sentido de que a indisponibilidade de 

bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação 

de improbidade administrativa, de modo suficiente a 

garantir o integral ressarcimento de eventual 

prejuízo ao erário, levando-se em consideração, 

ainda, o valor de possível multa civil como sanção 

autônoma. 5. Portanto, em que pese o silêncio do 

art. 7º da Lei n. 8.429/92, uma interpretação 

sistemática que leva em consideração o poder geral 

de cautela do magistrado induz a concluir que a 

medida cautelar de indisponibilidade dos bens também 

pode ser aplicada aos atos de improbidade 

administrativa que impliquem violação dos princípios 

da administração pública, mormente para assegurar o 

integral ressarcimento de eventual prejuízo ao 

erário, se houver, e ainda a multa civil prevista no 

art. 12, III, da Lei n. 8.429/92. 6. Em relação aos 

requisitos para adecretação da medida cautelar, é 

pacífico nesta Corte Superior oentendimento segundo 

o qual o periculum in mora, em casos de 

indisponibilidade patrimonial por imputação ato de 

improbidade administrativa, é implícito ao comando 

normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92, ficando 
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limitado o deferimento desta medida acautelatória à 

verificação da verossimilhança das alegações 

formuladas na inicial. Agravo regimental improvido. 

(STJ, 2ª Turma, AgRg. no Resp. 1311013/RO, Rel. Min. 

Humberto Martins. 04.12.2012, v.u, DJe 13.12.2012.). 

(Grifou-se.). 

Em suma, como medida de cautela em relação à reparação do dano, deve ser 

decretada a indisponibilidade dos bens dos Réus da presente ação no limite mínimo 

concernente ao ressarcimento do prejuízo causado ao erário somada à quantia cujo destino 

não se identificou, ou seja R$ 14.524.663,37 (quatorze milhões, quinhentos e vinte e quatro 

mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos). 

X. DA AUTUAÇÃO EM AUTOS APARTADOS PARA EXECUÇÃO DAS 

MEDIDAS MATERIAIS HÁBEIS A EFETIVAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA 

Os atos judiciais a serem autorizados por esse douto Juízo, em sendo 

decretada a indisponibilidade de bens, devem ser realizados em autos apartados, pois a 

efetivação da tutela provisória segue, no que couber, as normas relativas ao cumprimento 

provisório da sentença. 

A propósito, preceitua o art. 297, p. u., do NPC que “O juiz poderá determinar 

as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. 

A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório 

da sentença, no que couber. ”. 

Desse modo, assim como ocorre no cumprimento provisório de sentença (art. 

522 do NCPC), o cumprimento da tutela provisória deve se desenvolver em autos autônomos, 

de modo que se prestigia, com tal proceder, o princípio constitucional da celeridade 

processual, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Carta Magna. 

Nesse particular, a formação de autos apartados, para a realização dos atos 

materiais ao fiel cumprimento da tutela cautelar, afigura-se de todo recomendável, obstando 

tumulto e vagareza processuais, ocasionados tanto pelo tempo que se demora para localizar 

bens dos requeridos, quanto por eventuais recursos por eles aviados. 

Por conseguinte, como meio de assegurar a razoável duração do processo, 

impõe-se seja processada regularmente em autos apartados a execução dos atos materiais 

Num. 20407521 - Pág. 52Assinado eletronicamente por: HELENA MARIA OLIVEIRA MUNIZ GOMES - 16/10/2020 11:09:23
https://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-1g-consultas/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101611092316600000019263080
Número do documento: 20101611092316600000019263080



 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA DAS FUNDAÇÕES PRIVADAS, 
ASSOCIAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL, FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 
 

 

53/54 
 

decorrentes da decretação de indisponibilidade de bens, sem que paralisar o regular e 

contínuo trâmite do processo. 

XI. DOS PEDIDOS 

Diante do exposto, estando devidamente comprovado o ato de improbidade 

administrativa, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO: 

a) seja a presente inicial autuada e processada na forma e no rito preconizado no 

art. 17 e seguintes da Lei nº 8.429/92; 

b) seja dada prioridade de tramitação a este feito, em consonância com o 

disposto no art. 1º, VIII, do Provimento n. 12/2008, da Corregedoria da Região 

Metropolitana de Belém do E. TJPA; 

c) sejam as intimações do Autor feitas pessoalmente, dado o disposto no artigo 

180 do CPC, assim seja dispensado o pagamento de custas, emolumentos e 

outros encargos, desde logo, à vista do disposto no art. 91 do CPC e, 

subsidiariamente, do art. 18 da Lei nº. 7.347/85, aplicado subsidiariamente; 

d) seja determinada a notificação dos Demandados, para possibilitar a 

apresentação de manifestação preliminar, caso queiram, nos termos do art. 17, 

§ 7º, da Lei 8.429/92; 

e) seja determinada a concessão de medida liminar inaudita altera parte para 

decretar a indisponibilidade dos bens dos demandados antes do efetivo 

recebimento desta petição inicial, com fundamento no art. 7º da Lei nº 

8.429/92, para tanto, devem ser utilizados todos os meios possíveis para 

localização do patrimônio dos envolvidos: oficiar aos CARTÓRIOS DE 

IMÓVEIS, BACEN JUD, CAPITANIA DOS PORTOS, ANAC, ADEPARÁ, 

DETRAN, etc; 

f) seja determinada a autuação em autos apartados das medida de 

indisponibilidade de bens, objetivando evitar o tumulto processual; 

g) seja recebida a petição inicial, determinando-se a citação dos Demandados, 

para, querendo, contestar o presente pedido, no prazo de quinze dias, sob 

pena de revelia, devendo da carta citatória constar a advertência de que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos 

articulados, ensejando o julgamento antecipado da lide, como prescreve o art. 

307 do CPC; 
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h) sejam condenados os demandados às sanções constantes no art. 12, II e III, 

da Lei nº 8.429/92, pela prática dos atos de improbidade administrativa 

previstos nos artigos 10 e 11 do mesmo diploma normativo, segundo a 

gravidade dos fatos, a ser prudentemente apreciada por esse D. Juízo, bem 

como por dano moral coletivo; 

i) sejam os Demandados condenados ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, arcando com o ônus da sucumbência; 

j) o deferimento de todos os meios de prova admitidos em direito, em especial o 

depoimento dos Demandados, oitiva de testemunhas e juntada de novos 

documentos, sem embargo de outras a serem especificadas em fase posterior 

que se fizerem necessárias para o deslinde do feito. 

O não oferecimento de Ação de Improbidade em face de outras pessoas ou em 

relação a outros fatos não importa arquivamento implícito, reservando-se o Órgão Ministerial 

a possibilidade de aditamento em momento oportuno ou apresentação de nova ação, caso 

surjam elementos suficientes para tanto. 

Dá-se a causa o valor de R$ 14.524.663,37 (quatorze milhões, quinhentos e 

vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos). 

Belém, 15 de outubro de 2020.  

 

HELENA MARIA OLIVEIRA MUNIZ GOMES 

2ª Promotora de Justiça de Tutela de Fundações Privadas, Associações de Interesse Social, 
Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial de Belém 
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