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EXMO. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL-ES. 
 

 

 

Não nos demonstre pois, unicamente, com tua argumentação, 

que vale mais a justiça do que a injustiça, mas os efeitos que 

cada uma delas produz em quem as possui, e graças aos 

quais uma é um mal, e a outra, um bem (...) Não nos 

demonstre apenas, com a tua argumentação, que a justiça 

vale mais do que a injustiça, mas também por que motivo, 

pelos efeitos que cada uma produz por si mesma em quem a 

possui, quer passe despercebida a deuses e homens, quer 

não, uma é um bem, e a outra, um mal (...). 

Platão – A República. Editora Martin Claret, São Paulo: 2014, p. 54. 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por sua 

representante legal infra-assinada, em pleno exercício de suas atribuições legais junto 

à XXª Promotoria Cível de XXXXX, vem, respeitosamente, à presença de V.Exa, 

com base no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, e nas Leis Federais nº 

7.347/85 e 8.429/92, propor a presente 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA 

 

em face de 

XXXXXXXX, portador da carteira de identidade nº XXXX – 

ES, expedida pelo Conselho Regional de Medicina, e CPF nº 

XXXXXXXXXXX residente na Rua Desembargador 

XXXXXXXXXX, nº XX, apto. XXX, Edifício XX, XX, 

Vitória/ES, CEP: XXXX;  
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XXXXXX, brasileiro, casado, médico, Deputado Federal, 

carteira de identidade nº XXXX SSP/ES, CPF nº XXXX, 

residente na Avenida XXXXXXX, n. X, XXXX, XXXX-ES. 
  

XXXXXX, brasileiro, Secretário Municipal de Saúde (na 

ocasião), portador do RG nº XXXXX SSP-GO e do CPF nº 

XXXXX, residente na XXX, Bloco C, Al-606, XXXX, XXX, 

DF – Cep: XXXXX; 

 

XXXXXX., com sua sede estabelecida na Rua Lavradio, nº 

34, Bairro Petrópolis, CEP 90.690-370, Porto Alegre/RS, 

cadastrada no CNPJ/MF sob o nº XXXXXX, com Contrato 

Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio 

Grande do Sul sob nº 43.201.357.106 em 13/08/1987;  

 

XXXXXXXX, brasileiro, solteiro, data de nascimento 

19/12/1961, empresário, residente e domiciliado na Rua dos 

Navegantes, nº 1706, apto. 1801, Bairro Boa Viagem, 

Recife/PE, CEP 51.020-010, cadastrado no CPF/MF sob o nº 

336.365.320-49 e cédula de identidade nº 7015314292, 

expedida pela SSP/RS; 
 

 

Pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir delineados: 

 

1. DOS FATOS 

 

A presente ação tem por objeto a prática de atos ímprobos por parte dos requeridos 

no âmbito da celebração do Convênio nº 003/2010, pactuado entre o Estado do 

Espírito Santo e o Município da Serra, o qual conduziu à contratação direta da 

Empresa MV Sistemas Ltda., através do contrato nº 306/2010 (Processo nº 

47124075).  

 

O Inquérito Civil nº MPES-048.12.13.168515-8, que serve de base a presente ação, 

foi instaurado a fim de apurar irregularidades envolvendo esta contratação, uma vez 

que ocorreu de forma desnecessária, além de apresentar indícios de inexigibilidade 

indevida de processo de licitação, tendo resultado em prejuízos ao erário público 

municipal e estadual.  
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A contratação da Empresa MV Sistemas pelo Município de Serra deu-se em função 

da transferência  de recursos provenientes do Convênio nº 003/2010, firmado em 10 

de maio de 2010, entre o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio da 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, neste ato representado pelo Secretário de 

Estado da Saúde - XXXXXXXXXXXX, e o MUNICÍPIO DA SERRA, representado 

pelo então Prefeito XXXXXXXXXX, com recursos oriundos do Fundo Estadual de 

Saúde (FES), tendo por objeto a qualificação da gestão dos serviços de saúde 

mediante utilização de ferramentas de tecnologia da informação (ICP fls. 09/13).   

 

O convênio firmado com o Município de Serra referia-se à contratação da MV para 

fornecer os seguintes recursos em tecnologia da informação: almoxarifado, 

prontuário eletrônico, cadastro de pacientes, agenda das unidades, regulação e 

módulos das unidades de pronto-atendimento. 

 

Ocorre que, dos autos do Inquérito Civil Público que ora instrui a presente demanda, 

infere-se: a uma, era desnecessária a contratação de empresa para a prestação dos 

serviços de tecnologia da informação em referência; e, a duas, houve irregularidade 

no processo de inexigilidade de licitação para a contratação da requerida MV 

Sistemas Ltda. e; a três, a inexigibilidade se deu com flagrante direcionamento das 

Administrações  Públicas Estadual e Municipal, para fins de contratação da requerida 

MV Sistemas Ltda., em violação à regra da amplitude da concorrência nos 

procedimentos licitatórios. 

 

O descaso com a coisa pública na celebração do Convênio nº 003/2010 e do 

subsequente Contrato nº 306/2010 resultou em prejuízo ao erário público estadual e 

municipal, no montante de R$ 6.518.149,44 ( seis milhões, quinhentos e dezoito mil, 

cento e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). 
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O valor do Contrato nº 306/2010, cujo objeto era o fornecimento de licença de uso e 

atualização, manutenção, suporte técnico e implantação de sistemas aplicativos 

padrões pela MV Sistemas Ltda. ao Município de Serra, no prazo de vigência de 24 

(vinte e quatro) meses, foi fixado no montante inicial de R$ 8.173.296,00 (oito 

milhões, cento e setenta e três mil, duzentos e noventa e seis reais), posteriormente 

aditivado no valor de R$ 2.815.680,00 (dois milhões, oitocentos e quinze mil e 

seiscentos e oitenta reais).  

 

Dos valores previstos no Contrato nº 306/2010, foram efetivamente pagos à empresa 

MV Sistemas Ltda. R$ 6.518.149,44 (seis milhões, quinhentos e dezoito mil, cento e 

quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), conforme comprova a Tomada 

de Conta Especial através da Portaria nº 002/2013 (ICP fls. 347). 

 

Ante à existência de provas inequívocas da prática de condutas passíveis de 

subsunção às hipóteses concebidas pela norma como atos de improbidade 

administrativa, ajuíza-se a presente ação com vistas à responsabilização dos 

requeridos com base nos fundamentos jurídicos a seguir aduzidos. 

 

 

2. DOS FUNDAMENTOS DA DEMANDA: 

 

2.1 DA DESNECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESPERDÍCIO DE 

RECURSOS PÚBLICOS: 

 

Em razão dos princípios da moralidade, da eficiência, da economicidade e da 

motivação, toda a instrução processual deve observar requisitos legais para que 

fiquem demonstradas as justificativas da aquisição de produtos e serviços, bem como 

a do excepcional afastamento da regra da licitação para a realização da contratação 

direta.  
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Nesse sentido manifesta-se Marçal Justen Filho
1
 que “a Administração tem de 

justificar não apenas a presença dos pressupostos da ausência de licitação. Deve 

indicar, ademais, o fundamento da escolha de um determinado contratante e de uma 

específica proposta.” 

 

Nesse sentido, é preciso que a contratação seja economicamente interessante para o 

erário público; que seja o melhor recurso a ser utilizado, sob a ótica da gestão de 

recursos públicos e do resultado de eficiência a ser alcançado. 

 

Observe-se que, tanto o Convênio nº 003/2010, como o Contrato nº 306/2010, 

tiveram por premissa que a melhor opção da Administração Pública encontrava-se na 

contratação de serviços por empresa especializada – e uma empresa específica – a 

MV Sistemas Ltda., em relação à implantação de ferramentas da tecnologia de 

informação, voltadas à gestão das unidades básicas de saúde do Município de Serra. 

 

Todavia, a referida tomada de decisão e a vinculação da contratação da MV Sistemas 

Ltda., pelo texto do anexo do Convênio n. 003/2010, e a subsequente inexigibilidade 

praticada por ocasião do processo licitatório nº 42.131/2010, sustentaram-se em 

premissas distorcidas, quais sejam:  

 

1) a de que os serviços almejados pela Administração Pública Municipal – na gestão 

de tecnologia de informação das unidades de saúde  - somente poderiam ser 

alcançados mediante a contratação de particular;  

 

2) a de que a MV Sistemas Ltda. era a única empresa do mercado que possuía 

condições técnicas para a prestação dos referidos serviços; 

3) a de que a contratação do sistema MV era imprescindível para viabilizar a 

comunicação entre a rede municipal de saúde e os serviços da rede estadual, 

                                                 
1
 JUSTEN FILHO, Marçal, Comentários à Lei nº de Licitações e Contratos Administrativos – 12 ed. 

São Paulo: Dialética, 2008, p. 369 
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considerando que a MV Sistemas Ltda. já operava na rede estadual, tanto na gestão 

de leitos hospitalares, como na regulação de consultas e exames de especialidade. 

 

4) A de que o sistema MV guardava característica especiais, singulares e 

positivamente diferenciadas, no tocante às necessidades de utilização de recursos de 

tecnologia da informação na gestão de unidades de saúde básicas, em âmbito 

municipal.   

 

Nesse sentido, vale mencionar que, desde a elaboração do Convênio nº 003/2010, 

assinado pelos REQUERIDOS XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, 

consolidou-se o direcionamento dos recursos públicos para a contratação exclusiva 

dos serviços prestados pela empresa MV Sistemas Ltda. 

 

Com efeito, o Convênio nº 003/2010 tem por objeto a qualificação da gestão de 

serviços de saúde por meio da utilização de ferramentas de tecnologia de 

informação, conforme plano de trabalho (Anexo A), especialmente elaborado e 

que faz parte integrante deste instrumento, independente de 

transcrição. (DOC. fls. 09).  

 

Por sua vez, o Anexo A está assim transcrito:  
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O detalhamento do plano de trabalho do referido convênio consta em documento 

anexo (ICP fls. 15/18), subscrito pelos REQUERIDOS xxxxxxxxxxxxxxx e 

XXXXXXXXXXX, em 07/12/2011, identifica o objeto convênio nos seguintes 

termos: 

 

4 - Identificação do objeto:  

Reestruturação tecnológica da Secretaria Municipal de 

Saúde da Serra envolvendo a aquisição de Software 

Integrado de Gestão de Recursos de Saúde e todos os demais 

recursos tecnológicos que envolvam a formação de ambiente 

tecnológico adequado a disponibilização do produto em 

operação e revisão de processos de trabalho, bem como a 

implantação e monitoramento de indicadores de gestão que 

permitam avaliação permanente.  

 

5 – Justificativa da proposição:  

Sabedores de que a Administração dispõe de contrato para 

disponibilização de Licenças de Uso do produto MV2000i, 

ferramenta utilizada no processo de modernização e 

informatização das unidades hospitalares da rede própria da 

Secretaria de Estado da Saúde – SESA, nosso pleito é a 

disponibilização de recursos financeiros par que possamos 

negociar – junto à mesma empresa – Licenças dos mesmo 

produto para informatização padronizada dos nossos 

processos de gestão e protocolos de atendimento ao cidadão 

usuário da rede SUS no Estado.  

 

No processo licitatório municipal para a contratação dos serviços, a Comissão 

Permanente de Licitação (CPL) apresentou os seguintes argumentos para embasar a 

contratação em questão: 
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- faz-se necessária a contratação de empresa que já 

possua conhecimento aprofundado da “Saúde Digital” de 

forma a garantir continuidade ao projeto, iniciado pela 

Secretaria de Estado da Saúde, ampliando-o para os 

demais municípios do Espírito Santo. Dessa forma 

poderemos garantir a utilização de um prontuário 

eletrônico, dando condições de acesso aos profissionais de 

saúde aos dados dos pacientes na Rede Hospitalar do 

Estado – Hospitais Públicos – Filantrópicos e Privados – 

disponibilizando aos usuários do sistema, todas as 

informações referentes a cada cidadão atendido, exames 

realizados, medicamentos utilizados em cada tratamento e 

outras informações. O serviço a ser contratado não é 

corriqueiro, pois se trata de contratação de empresa 

especializada para cessão de direito de uso do software de 

gestão de saúde, denominado MV2000, com a prestação de 

serviços de implantação, manutenção de licenças de uso, 

suporte técnico, capacitação e desenvolvimento de 

customizações necessários à utilização dos programas nas 

unidades da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo 

– SESA;  

- o Termo de Referência detalhado encontra-se descrito no 

plano de Trabalho, que contem prazos de execução e metas, 

nesse documento conseguimos identificar que a contratação 

de recursos tecnológicos com a empresa MV Sistemas, é 

indispensável à implantação de um sistema que possa 

suportar a centralização das operações dos SWs 

MV2000i/MVSISS/MVSIGA na sede da Prefeitura da 

Serra/Secretaria de Saúde e as Unidades de Saúde que estão 
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geograficamente distribuídas pelo Município da Serra, de 

forma a permitir acesso seguro aos dados assistenciais e 

financeiros envolvidos no atendimento de saúde, além de 

permitir consolidar informações históricas, estatísticas 

dos atendimentos aos usuários deste Município. A 

contratação pretendida permitirá um consistente 

planejamento orçamentário e melhoria na gestão das 

Unidades de Saúde integradas com a plataforma adotada 

pelo Governo do Estado/SESA, tendo em vista que 

receberemos recursos do erário, através do convênio 

supracitado; Sugerimos que seja encaminhado à PROGER, 

para verificar a possibilidade de contratação direta por 

inviabilidade de competição amparada no artigo 25, caput e 

inciso II, da Lei de Licitações, pois verificamos a presença 

conjunta dos seguintes requisitos: trata-se de serviço técnico 

especializado; constitui serviço de natureza singular e; 

encontra-se presente a notória especialização para o 

desempenho dos serviços almejados.  

Além disso, estamos visando atender ao princípio da 

padronização, com fulcro no art. 15, inciso I da mesma 

Lei, que impõe compatibilidade de especificações técnicas 

e de desempenho, condições de manutenção, assistência 

técnica e garantia oferecida, uma vez que a MV Sistemas 

já está contratada com o Governo do Estado do Espírito 

Santo, para serviços de natureza similar a contratação 

pretendida, sendo que além dos objetivos mencionados a 

nossa rede irá ser integrada com a rede estadual. 

O serviço a ser prestado é de complexidade notadamente 

superior à média dos serviços de implantações usuais, 
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haja vista que possui características que conferem 

complexidade excepcional a estes serviços, tais como:  

- a referida empresa é a única proprietária do software de 

gestão hospitalar adquirido pela Secretaria Estadual de Saúde 

e já implantado nas unidades do Hospital São Lucas, 

Laboratório Central, Central de Regulação e Secretaria 

Estadual de Saúde.  

- podemos identificar a inviabilidade de competição 

considerando que tal serviço só poderá ser fornecido por 

uma única empresa e que tal empresa tem no mercado 

nacional conceito de notória especialização em seu 

segmento, sendo facilmente identificado que seus 

produtos e serviços são essenciais e indiscutivelmente os 

mais adequados à plena satisfação do objeto do contrato 

(...)  

(Processo digital 42131/2010, fl. 02/04) 

 

Entretanto, foram dolosamente falaciosas as premissas adotadas pelos requeridos 

para justificar o direcionamento da contratação à empresa MV Sistemas Ltda., seja 

quanto à necessidade de aquisição de sistema privado para a prestação de serviços 

almejados pela Secretaria Municipal de Saúde; seja quanto à singularidade ou 

exclusividade do sistema MV; seja quanto à imprescindibilidade de padronização de 

sistemas para comunicação intergestores; seja quanto à qualidade do referido 

sistema para regulação de consultas e exames e gestão de unidades básicas.  

 

Para compreensão do favorecimento perpetrado, deve-se esclarecer a exata natureza 

dos serviços contratados pela Administração Pública Municipal da XXXXXXX da 

empresa MV Sistemas Ltda.  
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O próprio objeto do convênio está definido como a aquisição de Software Integrado 

de Gestão de Recursos de Saúde e todos os demais recursos tecnológicos que 

envolvam a formação de ambiente tecnológico adequado à disponibilização do 

produto em operação e revisão de processos de trabalho, bem como a implantação e 

monitoramento de indicadores de gestão que permitam avaliação permanente. (ICP, 

fls. 15)  

 

Ocorre que o ambiente tecnológico adequado à revisão de processos de trabalho; 

implantação e monitoramento de indicadores e qualificação da gestão de unidades de 

saúde, demanda, notadamente, de sistemas de tecnologia de informação, voltados às 

funcionalidades de prontuário eletrônico, gestão de serviços das UPAs e agenda 

e regulação de consultas e exames em unidades de saúde. 

 

As licenças adquiridas da MV Sistemas Ltda. e a subsequente manutenção dos 

produtos adquiridos referiam-se precisamente a tais funcionalidades.  Em síntese, 

tratava-se da aquisição de um sistema que permitisse a regulação para rede básica e 

consultas e exames e para as unidades de saúde de pronto-atendimento, e que 

contivesse as funcionalidades básicas relativas à gestão de unidades de saúde. Nesse 

sentido esclarecimento do Secretário Municipal de Saúde XXXXXXXXXXXX: 

 

(...) que o convênio firmado com o Município de Serra referia-

se à contratação da MV para fornecer os seguintes recursos: 

almoxarifado, prontuário eletrônico, cadastro de pacientes, 

agenda das unidades, regulação e módulos das unidades de 

pronto-atendimento (...) que o Município de Serra atualmente 

conta com o sistema de regulação MV, tanto para a rede básica 

e consultas e exames, como para as unidades de saúde de 

pronto-atendimento; que tal sistema foi implantado por força 

de um convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde 

e o Município de Serra, tendo por objeto a transferência de 
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recursos estaduais para a implantação do MV na regulação 

municipal (...)” 

(Luiz Carlos Reblin, fl. 42/44) 

 

Ocorre que, já por ocasião da assinatura do Convênio n. 003/2010 e do Contrato 

306/2010, era notória a existência de alternativas mais eficientes e econômicas 

do que as oferecidas pelo sistema MV, tanto na área de regulação de consultas 

em exames para unidades de atenção primária e de pronto-atendimento; quanto 

na questão das ferramentas necessárias à gestão de unidades de saúde. Era 

notório, ainda, que a integração de prontuários médicos entre unidades básicas 

de saúde e hospitais não prescindia da identidade de sistemas e que os sistemas 

adquiridos pelo Município de Serra por força do Contrato nº 306/2010 não 

eram singulares ou exclusivos.  

 

 

2.1.1 DA DESNECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DO PARTICULAR 

PARA AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM UNIDADES 

BÁSICAS DE SAÚDE:  

 

De todos os módulos e licenças contratados pelo Município de Serra com a MV 

Sistemas Ltda., por força do Convênio nº 003/2010, a funcionalidade que guarda 

maior complexidade é a relativa à agenda e regulação de consultas e exames pela 

gestão municipal. 

 

Todavia, o Ministério da Saúde disponibiliza, desde antes de 2010, o SISREG, de 

forma pública e gratuita, e com resultados mais eficientes, para atendimento das 

mesmas especificidades apresentadas pela Empresa MV Sistemas, na regulação de 

consultas e exames de especialidades: 
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Tal realidade restou demonstrada nas declarações do analista de sistemas e chefe do 

DATASUS no Espírito Santo - Bóris Flávio de Matos Oliveira (fls. 84/85):  

 

“(...) que é chefe do DATASUS no ES há 

aproximadamente 06 anos; que o SISREG é um sistema 

oferecido pelo MS que tem por objetivo funcionar como 

central de regulação, ou seja, distribuição de vagas; que o 

procedimento de implantação tem início com a manifestação de 

interesse do ente federado (estado ou município) junto ao 

Ministério da Saúde que realiza um processo de viabilidade de 

implantação; (...) que tal processo não é difícil, é de fácil 

acesso e coordenado pelo DRAC e não pelo núcleo do ES; que o 

DRAC é o gestor intelectual do sistema SISREG; que é o 

DATASUS que executa o projeto de TI do SISREG; que o 

SISREG é um sistema totalmente público; que não há 

pagamento de contrapartida por direitos autorais ao 

Ministério da Saúde pela implantação do SISREG em 

Estados e Municípios; que o gasto das Secretarias de 

Saúde é com a estrutura (equipamentos) e treinamento 

necessários para instalá-lo e operá-lo; que o SISREG 
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atende aos pré-requisitos da regulação; que os 

comentários dos usuários do SISREG são de modo geral 

positivos; que há vários Estados e Municípios do Brasil que 

utilizam o SISREG e o declarante tem notícia de que a experiência 

do SISREG é de modo geral bem sucedida no Brasil; que o MS 

promove as atualizações conceituais do SISREG e realiza 

suas implantações quando solicitado pelos usuários, 

conforme estudo de viabilidade; que não há também 

cobrança de valores para tais atualizações; que também o 

MS dá suporte de manutenção no SISREG quando 

necessário, sem ônus para os Municípios e Estados; que 

não há cobrança pelo MS de seus serviços; (...) que 

desconhece as funcionalidade do sistema MV quanto à regulação 

de consultas e exames, porque nunca o operou; que pelo menos 

desde que o declarante chegou ao Estado do ES já existia 

SISREG; que o sistema vem passando por melhorias 

gradativas, mas sempre atendeu nas funcionalidades 

básicas da regulação, tendo tido, com o decurso do tempo, 

acréscimos de funcionalidades porque sofreu atualizações 

tecnológicas; que desde o início o SISREG tinha uma 

agenda de marcação de consultas e a distribuição de 

percentuais por setores, ou seja, possuía as 

funcionalidades básicas da regulação; que também desde 

o início emitia relatórios; que o SISREG realiza 

classificação de risco e classifica por regiões (...)  

 

Outrossim, conforme Relatório de Gestão do Município de Vitória
2
, desde fevereiro 

de 2008 houve a estruturação do Complexo Regulador Municipal e a implantação da 

Central de Regulação de Consultas e Exames Especializados, através do sistema 

informatizado de regulação - SISREG, em parceria com o Ministério da Saúde, 

iniciando com a regulação dos serviços próprios do Município e gradualmente a 

partir de agosto de 2008 inserindo outros serviços conveniados.  

                                                 
2
 Disponível em:<http://www.vitoria.es.gov.br/arquivos/20100519_saude_relator_gestao_2008.pdf> 

Acesso em 09 de out de 2015.  

http://www.vitoria.es.gov.br/arquivos/20100519_saude_relator_gestao_2008.pdf
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Já em relação aos serviços de gestão de unidades básicas, restou configurada nos 

autos a existência de diversas outras alternativas, seja no setor público, a exemplo do 

antigo SIAB e do atual E-SUS, seja no setor privado, a partir de uma gama de 

produtos ofertados no mercado; isso sem mencionar a facilidade de desenvolvimento 

de sistemas dessa natureza. 

 

As declarações do Chefe do DATASUS no ES e dos técnicos na área de informática 

da Secretaria Municipal de Saúde de Serra corroboram para os indicativos de 

existência de outras alternativas, inclusive públicas e gratuitas, na utilização de 

sistemas de tecnologia da informação em procedimentos básicos nas unidades de 

saúde:  

 

(...) que questionado sobre a complexidade dos sistemas de 

rotina interna de gestão das unidades básicas de saúde, 

informa que há o E-SUS hospitalar do MS e que esse tipo 

de sistema de gestão de unidade é um sistema comum de 

TI, sendo encontrado para oferta no mercado de informática, 

podendo ser mais ou menos complexo conforme a 

funcionalidade exigida pelo cliente; que as funcionalidades 

de agenda, prontuário eletrônico (inserção de 

informações) e notificação de doenças e controle de 

estoque são trabalhos simples do ponto de vista do grau 

de dificuldade da TI, ou da programação da TI, 

requerendo conhecimentos usuais na área de 

programação (...) que ouve dizer que a MV é uma 

empresa que atua no ramo de saúde ofertando serviços 

similares aos que são ofertados pelos sistemas cedidos 

pelo próprio Ministério da Saúde (...)  

Bóris Flávio de Matos Oliveira (ICP, fls. 84/85).  

(...) que quando o convênio foi firmado já existia o SISREG; 

que o REDE BEM ESTAR encontrava-se em 
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desenvolvimento; que o E-SUS não existia, mas o MS 

disponibilizava o SIAB; que é o antecessor do E-SUS (...)” 

Luiz Carlos Reblin, Secretário Municipal de Serra; Andressa 

Mara dos Santos – Superintendente de Gestão Administrativa 

da Secretaria Municipal de Saúde e Helenio Marques de 

Carvalho – Gerente de Tecnologia da Informação do 

Município de Serra (ICP, fls. 516).   

 

Nesse particular, é preciso frisar que a ilegibilidade de licitação para contratação da 

MV Sistemas Ltda. alicerçou-se na premissa da necessidade de padronização de 

prontuários eletrônicos com a rede hospitalar, e que, sendo a MV Sistemas, a única 

detentora do software da rede hospitalar, haveria a imprescindibilidade de sua 

contratação para toda a rede de saúde, inclusive a de atenção primária. 

 

Novamente falaciosa a premissa estabelecida para justificar a inexigibilidade da 

licitação. Conforme consta dos autos, a primeiras certificações para sistemas de 

prontuário eletrônico concedidas pela Sociedade Brasileira de Informática em Saúde 

ocorreram em 03/11/2009, e tiveram por destinatários não apenas a MV Sistemas 

Ltda., como também o IMAP – Instituto Municipal de Administração Pública, 

ligado à Prefeitura Municipal de Curitiba (ICP, fls. 522).  

 

É dizer que, no que pertine a registros eletrônicos, para além da diversidade de 

opções ofertadas no mercado, já existia, à época da celebração do Convênio nº 

003/2010 e do Contrato nº 306/2010, com informação amplamente divulgada, a 

certificação de qualidade e segurança de um produto de natureza pública, sendo 

cediço que o Município de Curitiba foi sempre colaborativo às solicitações de 

parceria para aprimoramento de outros sistemas públicos, tendo desempenhado papel 

fundamental no desenvolvimento de alguns sistemas do próprio DATASUS.  
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Veja-se que a possibilidade de disponibilização GRATUITA do SISREG, do SIAB, e 

posteriormente do E-SUS e do REDE BEM ESTAR, demonstra, por si só, a 

desnecessidade da contratação do sistema oferecido pela empresa MV, à luz dos 

critérios de economicidade e eficiência, pressupostos essenciais à tomada de decisão 

no âmbito da Administração Pública.  

 

Fato é que, a despeito da disponibilidade de alternativas de sistemas públicos, 

gratuitos e mais ou igualmente eficientes, a Secretaria de Estado da Saúde, na pessoa 

do então Secretário de Estado da Saúde Anselmo Tozi, e o Município de Serra, nas 

pessoas dos então Prefeito Municipal Antonio Sérgio Alves Vidigal e do Secretário 

Municipal de Saúde Silvani Alves Pereira, direcionaram recursos para a contratação 

desnecessária da empresa MV Sistemas, relativamente à aquisição de serviços que 

poderiam ser facilmente acessados pela Administração Pública Municipal mediante a 

utilização de estratégias de tecnologia já desenvolvidas e disponibilizadas pelo setor 

público.  

 

É o que ressai evidente das alternativas adotadas pelo Município de Vitória, que na 

mesma ocasião, e em face de idêntica circunstância fática, optou por adotar o sistema 

SISREG na regulação de seus serviços e desenvolveu o sistema BEM ESTAR com 

vistas a atender às demais necessidades em serviços de tecnologia da informação das 

unidades básicas de saúde.  

 

No depoimento prestado pelo Secretário Municipal de Saúde de Serra e ex-Secretário 

Municipal de Saúde de Vitória, Dr. XXXXXXXXX, resta explicitado que, por 

ocasião da oferta da pactuação de convênios para implemento de serviços em 

tecnologia da informação, em flagrante direcionamento da Secretaria de Estado da 

Saúde à aquisição dos produtos da empresa MV Sistemas Ltda., os gestores 

possuíam plenas condições de proceder à análise das condicionantes técnicas e 

econômicas a embasar a adesão ou não aos serviços direcionados.  
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Vale citar o teor do depoimento de XXXXXXXXXXXX, Secretário Municipal de 

Serra, prestado em 02/10/2013:  

 

“(...) que o Município de Serra atualmente conta com o sistema 

de regulação MV, tanto para a rede básica e consultas e exames, 

como para as unidades de saúde de pronto-atendimento; que tal 

sistema foi implantado por força de um convênio firmado entre 

a Secretaria de Estado da Saúde e o Município de Serra, tendo 

por objeto a transferência de recursos estaduais para a 

implantação do MV na regulação municipal; que à época da 

pactuação do referido convênio, o declarante era gestor de 

saúde do Município de Vitória; que se recorda que o repasse 

de recursos foi oferecido a todos os Municípios do Estado; 

que o declarante buscou à época informações junto à 

gestão estadual e foi informado que o recurso somente 

viria para a contratação da MV na rede municipal, não 

havendo alternativa para utilização dos recursos em 

outras estratégias; que entretanto o Município de Vitória 

optou por outras alternativas para a TI, razão pela qual 

não foi contemplado com o recurso do referido convênio; 

que Vitória adotou para a regulação de consultas e exames o 

sistema SISREG que é disponibilizado pelo Ministério da 

Saúde – DATASUS; que o referido sistema é gratuito e 

satisfatório quanto à regulação da rede em consultas e exames; 

que o SISREG já era disponibilizado pelo DATASUS ao tempo 

da contratação do MV Sistemas;  

 

(...) que o SISREG é gratuitamente disponibilizado pelo 

Ministério da Saúde e também gratuitamente atualizado 

sistematicamente pelo próprio Ministério online; que a 

despesa do Município que adere ao SISREG limita-se aos 

equipamentos do patrimônio público municipal e à correção 

de algumas limitações de TI da própria rede, sem gastos com 

o software; (...) que entende que a alternativa do SISREG 

foi vantajosa como escolha de eficiência e economicidade 

pelo Município de Vitória; que além disso, Vitória 
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desenvolveu como alternativa um sistema próprio para 

gestão das unidades, no qual estão criadas ferramentas 

para recursos de agenda, prontuários eletrônicos, 

notificação de doenças e outras funções próprias da 

gestão interna das unidades de saúde (...)” 

Luiz Carlos Reblin (ICP, fl. 42/43) 

 

 

Para além da notoriedade das alternativas públicas que importariam na 

desnecessidade da contratação de serviços do particular, resta ainda assente a 

viabilidade de outras alternativas contratuais, a ensejar soluções eventualmente mais 

econômicas e que, certamente, observariam aos princípios da mais ampla 

concorrência em certames licitatórios. Certo é que, no caso em apreço, estavam 

ausentes os pressupostos autorizadores da inexigibilidade da licitação, quais sejam, ; 

a necessidade de padronização; a singularidade e qualidade diferenciada dos 

produtos e a notória especialização da requerida MV Sistemas Ltda. 

 

 

2.2 DA INEXIGIBILIDADE INDEVIDA DE LICITAÇÃO – AUSENCIA DOS 

REQUISITOS LEGAIS:   

 

A exigência de licitação decorre da necessidade de obtenção da melhor contratação, 

com a escolha da proposta mais vantajosa à Administração. Assim, não tendo sido 

realizado o procedimento licitatório devido e por quem detinha legitimidade para 

tanto, resta viciado todo o certame, bem como o contrato administrativo dele 

decorrente, uma vez violados os princípios constitucionais que norteiam a atuação da 

Administração Pública, notadamente, a impessoalidade e a moralidade 

administrativa, estatuídos no artigo 37, caput e inciso XXI, da Carta Magna. 

 

A exigência de licitação prévia à realização de obras, serviços, compras, alienações, 

dentre outros atos da Administração Pública, decorre do disposto no artigo 2º da Lei 
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nº 8.666/93. Portanto, qualquer ajuste de vontades entre a Administração e 

particulares obriga à realização de prévio procedimento licitatório, devendo o 

administrador sujeitar-se à regra insculpida no artigo 37, XXI, da Constituição 

Federal.  

 

Traz-se ainda a inteligência do artigo 3º da Lei de Licitações, no qual prescreve que: 

 

“A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 

da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos.” 

 

É cediço que conforme dispõe a lei de licitações (Lei nº 8.666/93), só existe a 

possibilidade de contratação direta pela Administração Pública nos casos de dispensa 

e de inexigibilidade, elencados respectivamente, nos artigos 24 e 25 da citada lei.  

 

Para Sérgio Ferraz e Lúcia Valle Figueiredo:   

 

“A Constituição aponta princípios fundamentais, que fazem da licitação a 

regra e a contratação direta a exceção: os princípios da igualdade e da 

moralidade. É imprescindível licitar, porque não se pode fazer uma 

discriminação entre iguais: todos aqueles que se apresentam no mundo de 

uma eventual contratação, com iguais aptidões, não devem sofrer 

privilegiamentos ou detrimentos, sem uma razão lógico-jurídica, 

solidamente detectável e palpável. E o princípio da moralidade impõe não 

ser razoável que os recursos captados da população sejam canalizados, sem 

competição, para esse ou para aquele, segundo as conveniências ou as 

preferências do administrador”.
3
 

 

Não há dúvida, portanto, de que a finalidade da licitação é proporcionar igualdade de 

condições e oportunidades para todos os que desejam contratar com o Poder Público, 

sendo inaceitável a sua dispensa ou inexigibilidade indevida, ou que seja utilizada com 

fim proibido em lei, isto é, com a única finalidade de dar aparência de regularidade a 

um ato ilegal e/ou imoral.  

                                                 
3
 “Dispensa e Inexigibilidade de Licitação”, Malheiros, 1994, 3a. ed., p. 40/41. 
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Nesta senda, a inexigibilidade de licitação pressupõe a inviabilidade de competição. 

Esse é o teor do artigo 25 da Lei 8.666/1993: “É inexigível a licitação quando 

houver inviabilidade de competição”. Inexiste, portanto, o pressuposto fático da 

licitação, que é justamente a possibilidade de competição entre dois ou mais 

interessados, de forma a garantir tratamento isonômico aos interessados em contratar 

com o Poder Público.  

 

A partir dessa definição, seria necessária, obviamente, a verificação da existência de 

produtos similares no mercado que pudessem atender à demanda da Administração. 

Na ausência desses, de forma fundamentada, a Administração justificaria a 

contratação direta, por inexigibilidade, fundamentando a necessidade, as 

especificidades técnicas do produto que atendam à demanda; as razões pelas quais os 

similares existentes não atenderiam e, principalmente, justificaria o preço praticado 

na contratação.  

 

O que se verifica, no entanto, no presente caso, é a flagrante “fuga” de processo 

licitatório por parte dos requeridos, como será demonstrado no presente tópico. A 

contratação ora inquinada de ilegal, além de ter se mostrado desnecessária do ponto 

de vista da eficiência e da economicidade, também se encontra eivada de vício em 

razão da não ocorrência dos requisitos legais para inexigibilidade declarada. 

 

O primeiro exemplo de inexigibilidade de licitação, previsto no artigo 25, inciso I, da 

Lei 8.666/1993, refere-se à contratação para aquisição de materiais, equipamentos ou 

gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante 

comercial exclusivo, vedada a preferência de marca. 

 

Ora, a inexigibilidade de licitação para a contratação da MV Sistemas nos autos do 

Processo Administrativo nº 42.131/2010, fundamentou-se na hipótese prevista no 
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inciso I do artigo 25 da Lei nº 8666/93, conforme extrato de publicação no Diário 

Oficial do dia 22/09/2010 (ICP, fls. 192). 

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 

competição, em especial: 

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só 

possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 

representante comercial exclusivo, vedada a preferência de 

marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através 

de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local 

em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo 

Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas 

entidades equivalentes; 

 

Para além do dispositivo legal mencionado, consta da fundamentação que ensejou a 

inexigibilidade de licitação, os argumentos da singularidade do serviço, da 

padronização e da notória especialização da contratada, a saber: 

 

“(...) verificamos a presença conjunta dos seguintes 

requisitos: trata-se de serviço técnico especializado; constitui 

serviço de natureza singular e; encontra-se presente a 

notória especialização para o desempenho dos serviços 

almejados.  

Além disso, estamos visando atender ao princípio da 

padronização, com fulcro no art. 15, inciso I da mesma Lei, 

que impõe compatibilidade de especificações técnicas e de 

desempenho, condições de manutenção, assistência técnica e 

garantia oferecida, uma vez que a MV Sistemas já está 

contratada com o Governo do Estado do Espírito Santo, para 

serviços de natureza similar a contratação pretendida, sendo 

que além dos objetivos mencionados a nossa rede irá ser 

integrada com a rede estadual. 
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O serviço a ser prestado é de complexidade notadamente 

superior à média dos serviços de implantações usuais, haja 

vista que possui características que conferem complexidade 

excepcional a estes serviços, tais como:  

- a referida empresa é a única proprietária do software de 

gestão hospitalar adquirido pela Secretaria Estadual de Saúde 

e já implantado nas unidades do Hospital São Lucas, 

Laboratório Central, Central de Regulação e Secretaria 

Estadual de Saúde.  

- podemos identificar a inviabilidade de competição 

considerando que tal serviço só poderá ser fornecido por uma 

única empresa e que tal empresa tem no mercado nacional 

conceito de notória especialização em seu segmento, sendo 

facilmente identificado que seus produtos e serviços são 

essenciais e indiscutivelmente os mais adequados à plena 

satisfação do objeto do contrato (...)  

(Processo digital 42131/2010, fl. 02/04) 

 

Tais proposições foram corroboradas pela Procuradoria Geral do Município de Serra 

e pela Assessoria Técnica da Secretária Municipal de Saúde, a despeito do 

conhecimento dos gestores sobre a sua não configuração na realidade fática, o que 

redundou na contratação direcionada dos produtos da MV Sistemas, a qual, além de 

não preencher os requisitos do artigo 25 da Lei de Licitações, não se mostrou 

adequada ao objeto contratual, tendo resultado em dano ao erário público. (Processo 

digital 42131/2010, fls. 146/147 e 173/174). 

 

Vale esclarecer especificamente sobre a ausência dos requisitos necessários à 

inexigibilidade da licitação, a saber:  
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2.2.1: DA PRESCINDIBILIADE DO SISTEMA MV PARA A 

PADRONIZAÇÃO – POSSIBILIDIADE DE COMUNICAÇÃO ENTRE 

SISTEMAS:  

 

A premissa central que justificou a inexigibilidade de licitação para a contratação da 

MV Sistemas Ltda. pelo Município de Serra foi a falaciosa imprescindibilidade da 

padronização entre os sistemas municipal e estadual para fins de viabilizar célere e 

eficiente comunicação entre sistemas municipal e estadual. 

 

Veja-se que a inexigibilidade de licitação sustentou-se na necessidade de identidade 

de sistemas para a comunicação entre as redes municipais de saúde e a rede estadual 

(de consultas e exames e de hospitais da rede estadual), mediante a comunicação e 

acesso recíproco de prontuários eletrônicos e outros dados dos usuários SUS, 

valendo lembrar:  

 

Além disso, estamos visando atender ao princípio da 

padronização, com fulcro no art. 15, iniciso I da mesma Lei, 

que impõe compatibilidade de especificações técnicas e de 

desempenho, condições de manutenção, assistência técnica e 

garantia oferecida, uma vez que a MV Sistemas já está 

contratada com o Governo do Estado do Espírito Santo, para 

serviços de natureza similar a contratação pretendida, sendo 

que além dos objetivos mencionados a nossa rede irá ser 

integrada com a rede estadual. 

(...) - a referida empresa é a única proprietária do software de 

gestão hospitalar adquirido pela Secretaria Estadual de Saúde 

e já implantado nas unidades do Hospital São Lucas, 

Laboratório Central, Central de Regulação e Secretaria 

Estadual de Saúde.  
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- podemos identificar a inviabilidade de competição 

considerando que tal serviço só poderá ser fornecido por uma 

única empresa (...)  

(Processo digital 42131/2010, fl. 02/04) 

 

No entanto, a diversidade de sistemas não apresentava qualquer óbice à comunicação 

de prontuários eletrônicos ou outras informações relevantes à gestão de saúde entre 

as redes municipal e estadual.  

 

É preciso esclarecer preliminarmente que, do pacote de serviços contratados de 

forma agregada da MV Sistemas Ltda., apenas alguns comportam funcionalidades 

cujo compartilhamento interessa à gestão e saúde, sendo outros serviços voltados à 

gestão interna das Secretarias Municipais de Saúde. Disso se conclui que a 

justificativa da padronização não pode ser aplicável indistintamente a todos os 

módulos adquiridos por força do contrato nº 306/2010.  

 

Mesmo em relação àqueles cuja comunicação tenha relevância para a qualidade dos 

serviços de saúde, notadamente os relativos às funcionalidades de regulação de 

consultas e exames e prontuário eletrônico, a identidade de sistemas não era óbice à 

comunicação. 

 

Nesse sentido, os depoimentos prestados nos autos foram convergentes em afirmar a 

dispensabilidade da identidade de sistemas para consecução da referida 

comunicação:  

 

(...) Que o convênio firmado como Município da Serra 

referia-se à contratação da MV para fornecer os seguintes 

recursos: gestão de almoxarifado, prontuário eletrônico, 

cadastro de pacientes, agenda das unidades, regulação e 

módulos das unidades de pronto-atendimento; que a oferta 
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desses módulos foi realizada como um “pacote” pelo Estado 

do ES; que desses módulos, a necessidade de comunicação 

entre os sistemas de informação municipal de estadual 

refere-se exclusivamente ao item da regulação e dos 

módulos de pronto-atendimento, sendo as demais 

atividades tipicamente referentes à gestão municipal de 

saúde, não gerando informações que devam ser 

compartilhadas com o Estado; que quanto às atividades de 

regulação de consultas e exames e pronto-atendimentos, há 

uma necessária comunicação entre os sistemas dos 

Municípios e o Estado do ES; que questionado sobre se a 

não adesão de Vitória ao convênio acarretou prejuízos à 

comunicação dos sistemas informatizados do Município 

de Vitória e do Estado do ES, informou que o 

Município de Vitória encontrou alternativas para 

realizar a regulação de sua demanda nas cotas 

disponibilizadas pelo Estado do ES, não tendo 

perdido as cotas estaduais oferecidas ao 

Município de Vitória; que as demandas recebidas 

via SISREG eram recolocadas dentro do sistema 

MV estadual, naquela época; (...) que com a  saída da 

MV da regulação de consultas e exames na esfera estadual, os 

Municípios podem instalar uma tela de acesso ao SISREG 

estadual, ou modular o SISREG municipal ao novo sistema; 

que não há impedimento de acesso ao SISREG 

estadual para o Município que possui outro 

sistema, como não havia impedimento de acesso 

ao MV estadual dos Municípios que não tinham a 
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ele aderido, embora a identidade de sistemas facilite a 

transmissão de informações”. 

Luiz Carlos Reblin, Secretário Municipal de Saúde de Serra 

(ICP, fls. 42/43) 

 

(...) que questionado sobre a possibilidade de conversa 

entre sistemas diversos, informa que os sistemas 

obrigatórios tem necessariamente que contar com tal 

recurso, devendo seguir um layout que possibilite o 

repasse de informações; que não sabe informar se o 

Município de Vitória acessa o MV do Estado do ES para 

regular consultas; que pode dizer que como profissional da 

TI que há mais de uma possibilidade de intercâmbio entre 

sistemas; de geração de arquivos para leitura ou 

intercâmbio com outros sistemas; inclusive no SISREG e 

que tal procedimento é usual (...)” 

Bóris Flávio de Matos Oliveira, Chefe do DATASUS no ES 

(ICP, fl. 84/85)  

 

“(...) que o REDE BEM ESTAR contempla a funcionalidade 

do prontuário eletrônico e é possível a comunicação entre os 

prontuários do REDE BEM ESTAR ou qualquer outro 

sistema, inclusive o MV da rede hospitalar; que a 

ferramenta que permite a comunicação entre sistemas é 

tecnicamente viável; que a integração é a integração é 

uma ferramenta aberta e de conhecimento público, 

podendo qualquer empresa realizar a referida integração; 

que para tanto é necessária uma customização, mas é possível 

desde que haja um desenvolvimento técnico; que os 

declarantes acreditam que as dificuldades ainda 
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existentes na implementação de prontuários online 

devem-se mais às dificuldades de articulação do que a 

questões técnicas; que já em 2010 existia a possibilidade 

de interligação (...)” 

Andressa Mara dos Santos – Superintendente de Gestão 

Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde e Helenio 

Marques de Carvalho – Gerente de Tecnologia da Informação 

do Município de Serra (ICP, fls. 516).   

 

Por conseguinte, era de domínio perfeitamente acessível aos gestores ora requeridos 

a informação de possibilidade de comunicação intersistemas, de modo que a 

padronização dos sistemas municipal e estadual, apresentava-se, desde aquela época 

e ainda atualmente, desnecessária.  

 

2.2.2 DA AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE OU SINGULARIDADE DO 

PRODUTO:  

 

Além da questão da padronização, outras premissas sob as quais se firmou a 

contratação por inexigibilidade de licitação da MV Sistemas Ltda. foram: 1) a 

suposta exclusividade com que operava a empresa na prestação do serviço ou bem a 

ser adquirido pela Administração Pública e; 2) a singularidade do produto adquirido. 

 

A hipótese de inexigibilidade, prevista no artigo 25, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, 

prevê que é inexigível a licitação para contratação de serviços técnicos, de natureza 

singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a 

inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. 

 

Portanto, são três os requisitos cumulativos para declaração de inexigibilidade: 1) 

serviço técnico; 2) serviço singular; e 3) notória especialização do contratado. 
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Os serviços técnicos são aqueles enumerados, exemplificativamente, no artigo 13 da 

Lei nº 8.666/1993, tais como: estudos, planejamentos, pareceres, perícias, patrocínio 

de causas, etc. 

 

Além do enquadramento do serviço nos moldes do artigo 13 da Lei de Licitações, 

nos parâmetros acima apontados, exige-se que tais serviços sejam de natureza 

singular.  Isso significa dizer que o trabalho a ser realizado deve ter natureza própria 

e diferente daquele ordinariamente efetivado pela Administração. Não basta que o 

serviço seja considerado técnico, pois existem diversos profissionais habilitados para 

prestação desses serviços em situações de normalidade.  

 

Nesse vetor, vale ressaltar os julgados que seguem abaixo e que bem evidenciam a 

necessidade da existência dos requisitos “enquadramento no rol do artigo 13 da Lei 

nº 8.666/93 e singularidade” para tornar-se juridicamente possível a inexigência de 

licitação.  

 

Abaixo as seguintes ementas, in verbis:  

 

“Inexigibilidade de licitação. Notória especialização. Não evidenciada a 

singularidade dos serviços. Ainda que a contratada detenha 

conhecimentos técnicos necessários a caracterizá-la como 

notoriamente especializada, tal aspecto isoladamente não autoriza a 

celebração direta do ajuste, eis que a inexigibilidade licitatória só se 

justifica quando conjugada a este requisito: o da singularidade dos 

serviços (TCE/SP, TC-30.590/026/95, Cons. Eduardo Bittencourt 

Carvalho, 27/03/96)”.  

 

Para a determinação do caráter singular da atividade é imprescindível que seja 

complexa e especial, de forma que, para ser desempenhada adequadamente, o 

profissional deva ter alta qualificação, a qual poucos possuam. Neste sentido, a 

doutrina: 

“É imperioso verificar se a atividade necessária à satisfação do interesse 

sob tutela estatal é complexa ou simples, se pode ser reputada como 

atuação padrão comum ou não. A natureza singular caracteriza-se como 

uma situação anômala, incomum, impossível de ser enfrentada 

satisfatoriamente por qualquer profissional "especializado". Envolve 

os casos que demandam mais do que a especialização, pois apresentam 



 

 

31 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 

Promotoria de Justiça Cível da  XXXX– Xº Promotor de Justiça 

Avenida XXXXXXX, nº 295 , Centro - XXXXXX-ES – CEP: XXXXXXX - Tel: (27)XXXXXX 

www.mpes.gov.br 

complexidades que impedem obtenção de solução satisfatória a partir da 

contratação de qualquer profissional (ainda que especializado).”
4
 

 

Ademais, caso qualquer profissional especializado padrão possa desempenhar o 

serviço a contento, este não poderá ser classificado como serviço técnico profissional 

de natureza singular. Mais uma vez, a doutrina leciona: 

 

“A identificação de um "caso anômalo" depende da conjugação da 

natureza própria do objeto a ser executado com as habilidades 

titularizadas por um profissional-padrão que atua no mercado. Ou seja, 

não basta reconhecer que o objeto é diverso daquele usualmente 

executado pela própria Administração. É necessário examinar se um 

profissional qualquer de qualificação média enfrenta e resolve 

problemas desta ordem, na atividade profissional comum.”
5
 

 

Seguindo a lição de MARÇAL JUSTEN FILHO
6
, o serviço singular exige a 

conjugação de dois elementos: excepcionalidade da necessidade a ser satisfeita e 

impossibilidade de sua execução por parte de um “profissional especializado 

padrão”. 

 

Além dessas características, impõe a lei que os serviços tenham natureza singular. 

Serviços singulares são os executados segundo características próprias do executor. 

Diante da exigência legal, por inexigibilidade de licitação, afigura-se ilegítima, a 

contrario sensu, a contratação de serviços cuja prestação não apresente qualquer 

carga de particularização ou peculiaridade, ainda que também sejam serviços 

técnicos especializados.
7
 

 

                                                 
4
 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14ª ed. São 

Paulo: Dialética, 2010. p. 368. 

 
5
 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14ª ed. São 

Paulo: Dialética, 2010. p. 369. 
6
 JUSTEN FILHO, Marçal, Pedro. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São 

Paulo: Dialética, 2012, p. 420.  
7
 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 21ª ed. rev., ampl e atual. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 259. 
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Com efeito, caso muitos profissionais no mercado sejam habilitados a 

satisfatoriamente executar o serviço, a licitação deverá ser realizada, sob pena de 

quebra da sua obrigatoriedade e do princípio da impessoalidade.  

 

Não se está defendendo que somente uma empresa ou pessoa possa realizar o serviço 

técnico especializado para que o mesmo se qualifique como de natureza singular, 

todavia, caso o serviço objeto de análise não seja complexo, de modo que acarrete 

inviabilidade de competição, o certame licitatório deverá ser realizado. 

 

Em síntese, a pergunta que deverá ser realizada é a seguinte: um profissional médio 

consegue, com qualidade, ministrar o serviço? Em caso positivo, não está 

configurada a inexigibilidade de licitação com base no artigo artigo 25, inciso II, da 

Lei nº 8.666/93. 

 

O objeto do Contrato nº 306/2010 abrangia a concepção dos sitemas MV2000, 

MVBSC, MVSISS, MVSIGAS, MVSACR, MVSAUDE, MVPEP, MVLAB, 

MVCUSTOS, MVPORTAL, MVPACS e MVPAL (ICP, fl. 170), os quais, em um 

conceito mais elucidativo, representavam uma gama de produtos diversos para a 

tecnologia da informação envolvendo a gestão de unidades básicas de saúde, quais 

sejam, almoxarifado, prontuário eletrônico, cadastro de pacientes, agenda das 

unidades, regulação e módulos das unidades de pronto-atendimento. 

 

A prova coligida aos autos logrou demonstrar que não havia qualquer exclusividade  

ou singularidade dos produtos oferecidos pela MV Sistemas Ltda. no Contrato nº 

306/2010, que resultasse em inviabilidade de competição.  

 

Somando-se ao já exposto em relação aos serviços públicos disponibilizados, 

esclarecem reiteradamente os depoimentos colhidos que, para além da superioridade 

qualitativa do SISREG na regulação - já publicamente assentada à ocasião da 

contratação da MV Sistemas - as demais funcionalidades objeto do Contrato nº 
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306/2010 - ou seja, as relativas à agenda das unidades, prontuário, almoxarifado, 

cadastro de pacientes e módulos de pronto-atendimento -, tanto poderiam ter sido  

desenvolvidas por uma equipe interna padrão do Município (singularidade), como 

eram fartamente ofertadas no mercado (exclusividade), valendo citar:  

 

(...) Vitória desenvolveu como alternativa um sistema 

próprio para gestão de unidades; no qual estão criadas 

ferramentas para recursos de agenda, prontuários 

eletrônicos, notificação de doenças e outras funções 

próprias da gestão interna das unidades de saúde; que tal 

sistema atende aos serviços daquele módulo do pacote de 

contratação da MV mais independente de comunicação 

com a rede estadual; que o sistema se chama “Rede Bem 

Estar” e tem sido considerado eficiente (...) que para 

serviços dessa natureza há muitas empresas fornecedoras 

no Brasil (...) 

Luiz Carlos Reblin (ICP, fl. 42 v./43). 

 

(...) que questionado sobre a complexidade dos sistemas 

de rotina interna de gestão de unidades de saúde, informa 

que há o E-SUS hospitalar do MS e que esse tipo de 

sistema de gestão de unidade é um sistema comum de TI, 

sendo encontrado para oferta no mercado de informática, 

podendo ser mais ou menos complexo conforme a 

funcionalidade exigida pelo cliente; que as 

funcionalidades de agenda, prontuário eletrônico 

(inserção de informações) e notificação de doenças e 

controle de estoque são trabalhos simples do ponto de 

vista do grau de dificuldade da TI, ou da programação da 

TI, requerendo conhecimentos usuais na área de 
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programação; que mais de uma empresa oferta no 

mercado serviços de tal natureza (...) 

Bóris Flávio de Matos Oliveira, Chefe do Datasus no ES 

(ICS, fls. 84/85). 

 

(...) que o declarante quando assumiu suas funções, a MV já 

operava o sistema na Serra; que o declarante não participou 

da elaboração do convênio e do respectivo plano de trabalho; 

que o sistema das unidades – que seria implantado na 

Serra – era um sistema de prontuário; de marcação de 

consultas; que tais sistemas são diferentes dos da gestão 

hospitalar, que é mais específico; que os de unidades de 

saúde são voltados para atenção primária à saúde; que 

em relação a essas qualidades dos sistemas voltados à 

gestão de unidades, pode dizer que existem outros 

sistemas similares, não apenas o MV, não sendo tão 

específicos; que certamente existem sistemas com tais 

funcionalidades, tanto que Vitória implantou um sistema nas 

usas unidades de saúde com tais recursos (...) 

José Tadeu Marino, Secretário da Saúde de 2011-2014. (ICP, 

fls. 508). 

 

(...) que questionados sobre as funcionalidades do MV em 

relação aos serviços de atenção primária (equivalentes aos 

hoje atendidos pelo E-SUS e REDE BEM ESTAR) eram 

de domínio exclusivo da expertise da MV Sistemas, 

responderam que não; que já á época do convênio, 

existiam opções no mercado e ofertas diveras com 

tais funcionalidades (...) que dos sistemas contratados o 

MV SIGAS era o destinado a base dos prontuários; que o MV 
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PEP era um módulo de prontuário; que para se realizar o 

projeto de prontuário eletrônico, não haveria necessidade 

então de que os outros módulos fossem da própria MV 

Sistemas; que entretanto foi contratado um pacote 

fechado; que em relação aos demais módulos 

contratados existiam concorrentes no mercado 

para a MV Sistemas (...) 

Andressa Mara dos Santos, Superintendente de Gestão 

Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde e Helenio 

Marques de Carvalho, Gerente de Tecnologia da Informação 

do Município da Serra. (ICP, fls 516).  

 

A despeito das constatações e da notoriedade da diversidade de ofertas no mercado, 

foi referido no processo de inexigibilidade, o pressuposto de que a Empresa MV 

Sistemas Ltda. tinha seus produtos e serviços comprovadamente caracterizados como 

exclusivos, ou seja, impassíveis de terem similares disponíveis no mercado, para 

possibilitar sua contratação por meio de inexigibilidade de licitação.  

 

A exclusividade deve ser comprovada por meio de atestado fornecido pelo órgão de 

registro do comércio do local, em que se realizaria a licitação, pelo Sindicato, 

Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes.  

 

Por sua vez, a indicação de exclusividade da MV Sistemas Ltda., na prestação dos 

serviços contratualizados pelo Município de Serra teve por pano de fundo a 

estratégia de adoção do prontuário eletrônico. Nessa linha, desconsiderando-se 

acintosamente toda a gama dos demais serviços contratados, justificou-se a 

inexigibilidade operada pela circunstância de ser a referida empresa, à época, 

supostamente a única detentora de certificação da Sociedade Brasileira de 

Informação em Saúde em matéria de prontuários eletrônicos. 
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A informação coligida nos depoimentos não confirma complexidade técnica que 

implique singularidade na criação de sistemas de prontuário eletrônico (o que é 

diverso da criação de um sistema de gestão hospitalar).  

 

Frise-se que, em relação à exclusividade, o pedido e contratação da empresa MV 

Sistemas Ltda., no processo 42.131/2010, está datado de 24/06/2010, ocasião em 

que, conforme informação publicizada no site da Sociedade Brasileira de Informação 

em Saúde, já havia registro de certificação de sistemas similares do IMAP – Instituto 

Municipal de Administração Pública (03/11/2009); da TASY - Philips Clinical 

Informatics – Sistemas de Informação Ltda. (23/02/2010) e da SmartPEP - 

Medicware Sistemas de Informática Ltda. (21/05/2010). 

  

 

 

Nesse sentido também a prova testemunhal coligida aos autos:  

 

(...) que à época, o declarante Helenio recorda-se que a MV 

era uma das empresas que possuíam certificação da 
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Sociedade Brasileira de Informação em Saúde para 

prontuário eletrônico; que também a Prefeitura de 

Curitiba possuía um prontuário eletrônico certificado; 

que desconhece se houve alguma tentativa de contato do 

Município de Serra como Município de Curitiba, com vistas à 

cessão gratuita do sistema de prontuário (...) 

Helenio Marques de Carvalho, Gerente de Tecnologia de 

Informação do Município de Serra (ICP, fl. 516). 

 

A própria empresa MV, pretendendo demonstrar a inexistência de vício de legalidade 

em sua contratação e no pagamento realizado pelo Município de Serra, apresentou a 

seguinte argumentação em sua manifestação preliminar, admitindo a inexistência de 

exclusividade e singularidade dos serviços prestados:  

 

“Em que pese a MV não ser a única empresa desenvolvedora de 

softwares voltados à gestão de saúde, o que em tese tornaria necessário 

o processo licitatório para contratação, a administração municipal 

entendeu que apenas os sistemas por ela desenvolvidos atenderiam às 

necessidades de seu processo de informatização, não apenas no menor 

prazo, mas, sobretudo, com o menor custo”.  (ICP, fls. 123) 

 

 

Como se pode perceber, o serviço contratado, qual seja o fornecimento de suporte e 

sistemas de informática, poderia ter sido prestado por várias empresas e instituições 

especializadas –, não havendo como o administrador público simplesmente se abster 

de realizar o procedimento licitatório -, razão pela qual a inexigibilidade da licitação 

é flagrantemente ilegal, imoral, inaceitável e transgressora de princípios que tutelam 

a Administração Pública e a Lei nº 8.666/93.  

 

Nesse contexto, a adoção da contratação por inexigibilidade de licitação em razão da 

premência da “singularidade” e “exclusividade” apenas servem de cortina de fumaça 

para as irregularidades cometidas e constitui prova cabal de “eficácia artificial e 
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provocada”, de uma empresa, inclusive, que não gozava da aludida notoriedade de 

especialização na produção dos serviços contratados.  

 

 

2.2.3 DA AUSÊNCIA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DA MV SISTEMAS 

EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RELATIVA À GESTÃO DA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE:  

 

Pois bem, ainda que estivesse presente o requisito da singularidade, não seria 

possível a inexigência de licitação, pois necessário, também, que o profissional ou 

empresa que se pretende contratar tivesse notória especialização.  

 

“Contrato. Prestação de serviços de consultoria. Notória especialização. A 

notória especialização como motivo determinante da dispensa formal 

de licitação se configura quando os serviços a serem contratados pela 

Administração tiverem característica de notável singularidade no 

modo da prestação ou resultado a ser obtido, suscetíveis de execução 

somente por determinados profissionais ou firmas de reconhecida 

correspondente especialização, em grau incomparável com os demais 
(TCE/RJ. Cons. Humberto Braga, RTCE-RJ, nº 21, maio/90, p 165)”. 

 

 

É o próprio § 1°, do artigo 25, da Lei de Licitações, que traz as diretrizes da 

definição do que seja notória especialização. Aduz o dispositivo em questão:  

 

“Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo 

conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho 

anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, 

equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, 

permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais 

adequado à plena satisfação do objeto do contrato”.  

 

Não havendo preenchimento do requisito legal apontado, não é possível a 

contratação desprovida de certame, embora o serviço se enquadre no rol do artigo 13 

da Lei de Licitações e demonstre, ainda, singularidade. Por outro lado, a notória 

especialização deve estar relacionada com o objeto da contratação. 
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In casu, não se pode enquadrar a contratação da Empresa MV Sistemas como uma 

hipótese de inexigibilidade de licitação, pois não estão presentes os pressupostos dos 

dispositivos legais retro mencionados, uma vez que o objeto do contrato não é de 

natureza singular e a MV Sistemas não gozava de notória especialização na 

produção de sistemas de gestão para a gestão de unidades básicas de saúde.  

 

Com efeito, a MV Sistemas possuía notoriedade de especialização limitada à 

produção de sistemas de gestão hospitalar, o que não guarda identidade com os 

sistemas contratados pelo Município de Serra, todos voltados à gestão de unidades 

básica de saúde e outros serviços de atenção primária. Ao contrário do consignado na 

justificativa da inexigibilidade de licitação, a MV Sistemas era uma empresa 

inexperiente no ramo de tecnologia da informação de atenção primária.  

 

“(...) que questionados sobre se as funcionalidades do MV em 

relação aos serviços de atenção primária (equivalentes aos 

hoje atendidos pelo E-SUS e REDE BEM ESTAR) eram de 

domínio exclusivo da expertise da MV Sistemas, 

responderam que não; que já à época do convênio, existiam 

opções no mercado e ofertas diversas com tais 

funcionalidades; que pelo contrário a MV Sistemas 

nunca guardou expertise nos serviços de 

tecnologia da informação da atenção primária, 

apenas na gestão hospitalar; (...) que pelo 

declarante Luiz Carlos Reblin foi dito que o 

sistema MV é reconhecidamente líder de 

mercado em hospitais, mas à época do contrato, 

não possuía expertise em atenção primária; pelos 

declarantes foi concorde que isso significa que não atendia 

satisfatoriamente às demandas secretaria municipal de saúde; 
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que o sistema foi frágil no controle de questões relativas à 

saúde municipal, tais como vacinação, notificação de 

doenças, etc.; que o registro da produção era 

voltado a procedimentos hospitalares e não a 

procedimentos de atenção primária; que pelo 

servidor Helênio foi dito que a MV chegou a dizer 

que “aprendeu muito com a Prefeitura da 

Serra”; acreditando o declarante que a equipe 

técnica do município ajudou muito a MV a 

desenvolver sua capacidade técnica nessa área de 

atuação (...)”  

Luiz Carlos Reblin, Secretário Municipal de Saúde da Serra; 

Andressa Mara dos Santos, Superintendente de Gestão 

Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde e Helenio 

Marques de Carvalho, Gerente de Tecnologia da Informação 

do Município da Serra. (ICP, fls. 516).  

 

(...) que foi Secretário de Estado da Saúde de 01/01/2011 a 

31/12/2014; que questionado sobre a MV Sistemas; que a 

MV era um sistema que veio fazer um processo de 

informatização denominado “saúde digital” no Estado do ES; 

que quando o declarante foi diretor do Hospital Silva Avidos 

em 2009, o sistema já estava no rol da informatização dos 

hospitais públicos nessa época; que nessa mesma época, a 

SESA financiou a informatização dos sistemas dos hospitais 

filantrópicos; que todo esse investimento com a MV foi 

realizado na gestão do Dr. Anselmo Tozi; que até hoje a MV 

tem sido objeto de contratações emergenciais e dispensas 

para contratação dessa empresa; que tais questões são muito 
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debatidas; que o sistema é de uma empresa de Pernambuco e 

até agora ainda hegemônica na gestão de hospitais no Estado 

(...) que além disso o declarante tentou buscar a possibilidade 

de licitação para a contratação dos serviços de TI, mas há 

dificuldades em buscar empresas com expertise na gestão de 

saúde, especificamente na área hospitalar; (...) que o 

declarante não participou da elaboração do convênio e do 

respectivo plano de trabalho; que o sistema das unidades 

– que seria implantado na Serra – era um sistema de 

prontuário; de marcação de consultas; que tais sistemas 

são diferentes dos da gestão hospitalar, que é mais 

específico; que os de unidades de saúde são voltados para 

a atenção primária de saúde; que em relação a essas 

qualidades dos sistemas voltados à gestão de unidades de 

saúde, pode dizer que existem outros sistemas similares, não 

apenas o MV, não sendo tão específicos (...) que a grande 

expertise da MV Sistemas era a tecnologia da 

informação em gestão hospital, que a expertise 

não era na regulação de consultas e exames e nem 

em sistema de atenção primária (...)” 

José Tadeu Marino – ex Secretário de Estado da Saúde (ICP, 

fls. 508). 

 

Veja-se, por conseguinte, que não restou comprovada a notoriedade da 

especialização técnica que justificasse a inexigibilidade ilegalmente operada pelos 

requeridos, em burla ao regular processo licitatório. Tanto é assim é, ao diante, 

comprovou-se a inadequação técnica do sistema MV para a prestação dos serviços 

contratados pela gestão municipal de Serra, tendo isso resultado o dano ao erário. 
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2.2.4 DA INADEQUAÇÃO TÉCNICA DA MV SISTEMAS PARA 

PRESTAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM REDES 

MUNICIPAIS DE SAÚDE - DA PRECARIEDADE DA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO CONTRATADO PELO MUNICÍPIO DE SERRA e o DANO AO 

ERÁRIO PÚBLICO: 

 

A justificativa apresentada pela Administração para privilegiar a contratação da 

Empresa MV Sistemas Ltda. foi, como visto, a suposta expertise técnica da empresa 

no fornecimento dos serviços contratados e a superioridade da qualidade dos 

produtos e serviços a serem ofertados. No entanto, a assertiva da qualidade técnica da 

MV Sistemas mostra-se contraditória, quando se trata de sistemas relativos à gestão 

de unidades básicas e saúde.  

 

De fato, os sistemas contratados pelo Município de Serra, por força do Convênio nº 

003/2010, além de não possuírem as funcionalidades necessárias à uma regulação 

municipal eficiente e à gestão de informações, apresentaram diversas dificuldades de 

implantação e uso.  

 

Precisamente em função de tais inadequações, a gestão municipal de saúde da Serra 

deliberou por substituir a prestação de serviços da MV Sistemas por outras 

alternativas mais eficientes e econômicas. Nesse sentido, as licenças e softwares 

adquiridos pelo Município de Serra por força do Contrato nº 306/2010 foram 

substituídas pelos sistemas públicos SISREG e REDE BEM ESTAR, dado que não 

gozavam da qualidade e adequação necessárias às demandas municipais. 

 

Cite-se a manifestação da Superintendente de Administração da Secretaria Municipal 

de Saúde e do Gerente de Tecnologia da Informação do Município da Serra:  

 

(...) pelo declarante Luiz Carlos Reblin foi dito que o sistema 

MV é reconhecidamente líder de mercado em hospitais, mas 
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à época do contrato, não possuía expertise em atenção à 

saúde primária; pelos declarantes foi concorde que isso 

significa que não atendida satisfatoriamente às demandas 

da secretaria municipal de saúde; que o sistema foi frágil 

no controle de questões relativas à saúde municipal, tais 

como vacinação, notificações de doenças, etc. (...) 

Luiz Carlos Reblin, Secretário Municipal de Saúde da Serra; 

Andressa Mara dos Santos, Superintendente de Gestão 

Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde e Helenio 

Marques de Carvalho, Gerente de Tecnologia da Informação 

do Município da Serra. (ICP, fls. 516).  

 

Como destacado no próprio depoimento prestado pelo próprio Secretário Municipal 

de Saúde, perante esta Promotoria:  

 

(...) que o MV não possui o que é fundamental 

num sistema de regulação, ou seja, a capacidade de 

indicar o paciente de maior necessidade – de classificar os 

pacientes conforme a situação de risco -; que o MV até 

a presente data não possui uma forma adequada 

e eficiente de realizar tal regulação; que ademais, 

as equipes relataram dificuldades na emissão de 

relatórios gerenciais, o que dificulta a análise do 

gestor; que o MV não possui ferramentas tais 

como: tempo de espera, relação da demanda 

reprimida e pacientes não atendidos, sendo que 

tais informações não são facilmente acessíveis, 

demandando a elaboração de outras planilhas e 

somatórios apartados; que além disso, o SISREG 
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tem a função de confrontar os pedidos de 

agendamentos com o que foi pactuado na PPI, 

recurso indisponível no MV; que o MV limita-se 

a uma agenda, onde o servidor insere o nome do 

paciente no sistema, na data programa; que o 

MV não faz regulação; que o SISREG apresenta tais 

recursos e ferramentas e foi implantado com sucesso tanto em 

Vitória/ES, como em São Paulo e Santa Catarina; que 

atualmente é reconhecido no Brasil como um bom sistema de 

regulação; que é suficiente em recursos, identifica regiões, 

classifica por risco e emite relatórios adequados ao 

gerenciamento (...) que o SISREG realiza a regulação 

de forma muito mais eficiente do que o MV (...) 

(Luiz Carlos Reblin, fls. 43/44)  

   

Nesse contexto, o Relatório apresentado pelo Sistema Nacional de Auditoria do SUS 

(fls. 92/95), em visita técnica solicitada por esta Promotoria de Justiça, cuja 

finalidade era “verificar o funcionamento do Sistema de Regulação do Município da 

Serra-ES”, no qual, em tópico específico - “Recursos de Informática” – já expunha a 

fragilidade do sistema MV contratado pelo Município para fins de regulação:   

 

“O início do processo de informatização se deu em Dezembro 

de 2012 com a contratação da empresa MV Informática 

Nordeste Ltda. O sistema MV da Serra, ‘não conversa com o 

MV do Estado’. Os recursos de informática disponibilizados para 

a Superintendência de Regulação Controle e Avaliação no que se 

refere aos computadores, atende a necessidade do serviço. 

Instalados 23 computadores, 03 impressoras. A rede está sendo 

equipada para aderir ao Projeto Rede Bem Estar (COSEMS). 

Atualmente o sistema que atua na regulação 

software da MV Informática Ltda., porém por 
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não satisfazer as necessidades do serviço, está 

sendo implantado o SISREG. Em setembro de 2013 dois 

técnicos foram enviados a Brasília para treinamento e capacitação 

na implantação do SISREG no município da Serra. Existem 05 

unidades da Rede Básica de Saúde que não estão equipadas com 

recursos de informática, o que impossibilita a solicitação de 

consultas e exames via online, o que gera um atraso nas 

solicitações que são feitas manualmente nas unidades e 

transportadas por malote todos os dias, para a superintendência de 

regulação, onde os dados da solicitação são lançados no sistema”.  

 

 

Vale lembrar sobre o tema o também notório resultado dos indicadores de perda de 

consultas e exames por deficiências da regulação em nível estadual, então organizada 

pelo sistema MV.  
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Tanto é assim que, a despeito da contratação da MV Sistemas no Município de Serra 

ter se fundamentado precisamente na necessidade de padronização por identidade do 

sistema de regulação e consultas e exames da Secretaria de Estado da Saúde, a 

própria Secretária de Estado da Saúde reconheceu a ineficiência e inadequação 

do sistema SISREG na regulação de consultas e exames, tendo promovido a 

retirada do sistema MV da regulação de consultas e exames e também 

determinado, em nível estadual, a sua substituição pelo sistema público 

SISREG, mais eficiente e econômico. Consta ainda veiculado no sítio do Portal do 

Governo do Estado do Espírito Santo notícia sobre a atual utilização do SISREG pela 

Secretaria de Estado da Saúde.
8
 

 

Nesse sentido os depoimentos do Chefe do DATASUS, dando conta da tomada de 

decisão sobre a retirada do Sistema MV da regulação estadual, e do Secretário 

Municipal de Saúde, sobre a notoriedade da superioridade qualitativa do SISREG, 

em relação ao MV:  

 

(...) que no ES são usuários do SISREG o Estado do Espírito Santo e o 

Município de Vitória; que o Estado do ES implantou 

recentemente o SISREG para fazer regulação de 

seus serviços ofertados, acredita de média 

complexidade; que o declarante participou do processo de 

implantação do sistema e acompanhamento da equipe do MS que veio 

fazer a implantação e avaliação; que o Estado do ES se encontra 

no processo de transição do sistema MV para o SISREG; 

(...) que o processo de implantação do SISREG no Estado do ES tramita 

pelo Ministério da Saúde; que o declarante só participou do processo 

a partir da efetiva implantação que se concluiu no mês de setembro 

de 2013; que já houve implantação de dados e treinamento de pessoal; 

                                                 
8
 Disponível em:<http://www.es.gov.br/Noticias/164348/novo-sistema-de-regulacao-de-consultas-e-

exames-da-sesa-prioriza-casos-graves.htm>Acesso em 09 de out de 2015. 

http://www.es.gov.br/Noticias/164348/novo-sistema-de-regulacao-de-consultas-e-exames-da-sesa-prioriza-casos-graves.htm
http://www.es.gov.br/Noticias/164348/novo-sistema-de-regulacao-de-consultas-e-exames-da-sesa-prioriza-casos-graves.htm
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tendo sido iniciada a estratégia de transição entre o sistema anterior e o 

SISREG (...)” 

Bóris Flávio de Matos Oliveira, Chefe do Datasus no ES 

(ICS, fls. 84/85). 

 

(...) que o SISREG realiza a regulação de forma 

muito mais eficiente do que o MV; que se trata de 

conclusão bastante assentada entre os gestores de 

saúde; que a própria Secretaria de Estado da 

Saúde, no dia 17 de setembro de 2013, deu início 

à substituição do sistema MV estadual pelo 

SISREG, quanto à regulação de consultas e exames; que 

entende que a alternativa do SISREG foi vantajosa como 

escolha de eficiência e economicidade no Município de 

Vitória (...). 

(Luiz Carlos Reblin fls. 43/44) 

 

O depoimento prestado por José Tadeu Marino, Secretário de Estado da Saúde no 

período de 2011-2014, também corrobora tal raciocínio, senão vejamos:  

 

 

“(...) que foi Secretário de Estado da Saúde de 01/01/2011 a 

31/12/2014; que questionado sobre o MV Sistemas; que a MV 

sistema veio fazer um processo de informatização denominado 

“saúde digital” no Estado do ES; (...) que até hoje a MV tem sido 

objeto de contratações emergenciais e dispensas para contratação 

dessa empresa; que tais questões são muito debatidas; que o 

sistema é de uma empresa de Pernambuco e até agora hegemônica 

na gestão de hospitais no Estado; que quando o declarante assumiu 

a gestão da Secretaria de Estado da Saúde, tomou conhecimento, 

quando da análise do orçamento, da existência de rubricas para 

pagamento do MV na SESA e serviços afins, que seriam os 
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hospitais públicos e o sistema de regulação (consultas e exames); 

almoxarifado e farmácia cidadã; que a gestão inicialmente manteve 

o sistema funcionando e passou a fazer uma avaliação do sistema 

em termos inclusive de economicidade e eficiência; (....) que os 

estudos realizados analisavam uma série de complexidades do 

contrato; que tais avaliações tem sido realizadas há bastante tempo, 

por demanda do Ministério Público Estadual e de Contas; que o 

resultado das análises do contrato foi uma negociação com a 

empresa e um encontro de contas, havendo uma composição entre 

a SECONT e a PGE conformando os valores aos serviços 

prestados, com redução significativa de custos; que o contrato 

emergencial foi inclusive reformulado; (...) que a MV também 

tinha o sistema aplicado na regulação de consultas e 

exames; que em relação à regulação de consultas e 

exames, (...) durante sua gestão, na busca da 

economicidade e do alinhamento com a política 

do Ministério da Saúde, houve uma tomada de 

decisão da gestão de retirar o sistema MV da 

regulação de consultas e exames para implantar o 

SISREG, que é um sistema público; que o SISREG é cedido 

pelo Ministério da Saúde, utilizado de uma forma satisfatória 

por outros Estados e Municípios; (...) que questionado sobre a 

implantação do SISREG na regulação de consultas e exames na 

SESA, a intenção é a construção de complexos reguladores e 

houve até a elaboração de projetos para construção; que nessa 

lógica é uma política da Secretaria de Estado que 

os Municípios implantem o SISREG, para 

conversar em melhor comunicação com a 

regulação; que com o SISREG a comunicação 

com a SESA é bem melhor; que a grande 

expertise da MV Sistemas era a tecnologia da 

informação em gestão de hospital; que a expertise 

não era na regulação de consultas em exames e 

nem em sistema de atenção primária; que em função 
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do vulto das contratações com a MV Sistemas o declarante tinha 

preocupações enquanto gestor da SESA em relação ao nível de 

dependência da gestão pública dos serviços prestados por aquela 

empresa; que em razão disso o declarante buscou 

alternativas públicas; que a alternativa do 

SISREG se mostrou mais eficiente, econômica e 

adequada do que o sistema MV, na gestão de 

consultas e exames (...)” 

 

 

Requisitados os autos do procedimento administrativo que ensejou a retirada do 

SISREG da regulação de consultas e exames da Secretaria de Estado da Saúde, 

foram juntados aos autos os documentos de (fls. 437/483), dentre os quais consta 

parecer da Gestora de Consultas e Exames e Procedimentos da Secretaria de Estado 

da Saúde, em resposta à NOTIFICAÇÃO da empresa MV Sistemas Ltda., que visava 

à manutenção do produto MV relativo a tais funcionalidades, valendo citar a resposta 

técnica apresentada (fls. 482/483):  

 

“Atendendo a NOTIFICAÇÃO referente ao Processo 

52188450, contrato 0563/2008, da empresa MVA 

INFORMÁTICA NORDESTE LTDA., informamos:  

 

1) A troca de sistema operacional nesta Central de 

Regulação se deu em outubro de 2013, sendo que até o 

dia 30 de setembro de 2013 trabalhou em paralelo com o 

sistema MV GE COTAS (agenda de setembro). 

O sistema MV GE COTAS ainda foi alimentado por 

medida de segurança para o mês de outubro de 2013. 

Verificado o desempenho do novo sistema, e não 

necessidade de acionar o plano emergencial, as atividades 

com o sistema MV GE COTAS foram então suspensas.  
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Podemos afirmar com segurança que não houve qualquer 

descontinuidade nos serviços, prejuízos ou transtornos de 

qualquer natureza. 

2) Os benefícios do novo sistema referem-se à possibilidade 

de integração com outros sistemas oficiais do Ministério 

da Saúde o que nos assegura a fidedignidade de dados 

inseridos, principalmente referentes ao CNES e total 

integração com a base nacional de Cartão SUS, PPI, 

SISGTAP, além de ser um sistema gratuito, criado 

especificamente para a função Regulação e que vem 

sendo aprimorado continuamente adequando-se assim as 

novas diretrizes do MS. 

3) Apesar dos três anos de uso, não podemos considerar 

que o sistema MV GE COTAS estivesse com sua 

implantação consolidadada, pois não cumpria as 

necessidades da Regulação Propriamente dita, 

servindo apenas para agendamento. 

4) A decisão da gestão Estadual pela utilização do SISREG  

para Regulação de Consultas e Exames Ambulatoriais foi 

feita após visitas a vários Estados, onde se verificou a 

eficiência em sua utilização. 

5) O DATASUS é o responsável pelos aprimoramentos do 

SISREG em função das inovações em diretrizes do 

Ministério da Saúde, exigências das Redes Assistenciais. 

6) O SISREG é um sistema construído para atender 

prioritariamente os municípios, sendo que todos os 78 

municípios do Estado poderão se habilitar para 

implantá-lo para gerenciamento da regulação 

inclusive de sua rede própria de serviço, fazendo a 

ligação da Atenção Primária em Saúde com os demais 
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níveis de complexidade. Ressaltando que é um sistema 

gratuito não gerando custo para os municípios ou 

para o Estado.  

7) Todo sistema informatizado é passível de customizações. 

Observa-se, entretanto, que certas customizações 

solicitadas para a MV demandam um longo tempo para se 

efetivar, e tem um alto custo a cada solicitação feita. 

Assim, uma vez que temos uma solução com as 

customizações desejadas, e outras necessárias já previstas 

para serem incorporadas, sem qualquer ônus par ao erário 

público, justifica-se a opção pelo sistema escolhido. 

8) O SISREG já está implantado e funcionando dentro 

das expectativas e necessidades de uma Central de 

Regulação Ambulatorial, nos permitindo uma gama 

de relatórios e acompanhamentos gerenciais 

inexistentes anteriormente, sendo, portanto, 

impraticável e impossível ser reconsiderada a 

decisão.” 

Cariacica, 06 de janeiro de 2014. 

RESY NEVES REBELLO ALVES 

Gestora de Agendamento de Consultas, Exames e 

Procedimentos SESA/SRSV 

  

 

Por conseguinte, o MV Sistemas não funcionou, nem em âmbito municipal, nem 

em âmbito estadual, para finalidade de atendimento às demandas da atenção 

primária e regulação. E o investimento realizado na aquisição de tais licenças 

converteu-se em prejuízo ao erário público estadual e municipal.  

 

Curioso que atualmente a política do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado 

seja no sentido de que os Municípios implantem o SISREG, para permitir a melhor 
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comunicação para a regulação; esta que foi a fundamentação para justificar a 

contratação indevida e desnecessária da empresa MV Sistemas Ltda. pelo Município 

de Serra. 

 

Repise-se que o próprio Município da Serra, no curso da execução do Contrato 

nº 306/2010, após ter adquirido as licenças do sistema MV; implantado tal 

sistema em suas unidades de saúde e realizado pagamentos à empresa MV 

Sistemas pela implantação das licenças e respectivas manutenções, concluiu 

também pela insatisfatoriedade de seus resultados e, portanto, pela inadequação 

da referida prestação de serviços.  

 

Operou-se, por conseguinte, a substituição integral dos serviços e produtos objeto do 

Contrato nº 306/10, pelos sistemas públicos SISREG, E-SUS e REDE BEM ESTAR, 

tendo disso resultado que, para além da ilegalidade perpetrada quanto à burla ao 

devido processo licitatório, todos os recursos públicos empenhados na execução do 

contrato nº 306/10, mostraram-se desperdício de verba pública, direcionada à 

empresa vencedora, em explícito prejuízo ao erário estadual e municipal.  

 

Consta dos autos material probatório suficiente a embasar tecnicamente a retirada do 

sistema MV do Município de Serra, sustentando-se a adequação da medida de 

substituição pelos sistemas ofertados pelo DATASUS.  

 

Vale citar a manifestação da Coordenadora-Geral do Departamento de Regulação, 

Avaliação e Controle de Sistemas do Ministério da Saúde, no sentido de o Ministério 

da Saúde mostra-se favorável à implantação do Sistema Nacional de Regulação – 

SISREG, Módulo Ambulatorial no Município de Serra/ES (ICP, fls. 51) e cópia do 

TERMO DE CESSÃO DE APLICATIVOS DO SOFTWARE REDE BEM ESTAR 

firmado entre o Município de Vitória e o Município da Serra, em que o primeiro 

concorda em disponibilizar, gratuitamente, os respectivos códigos fonte e objeto das 

versões do REDE BEM ESTAR ao Município de Serra (ICP, fls. 54). 
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Nessa toada, consta que o Município de Serra, após carrear aos autos a conclusão de 

que o objeto do Contrato nº 306/2010, derivado do Convênio nº 003/2010, não 

atendida às necessidades do Município e a aplicação de mais recursos públicos na 

prestação de serviços realizados pela requerida MV Sistemas, implicaria maior 

prejuízo ao erário, promoveu o distrato ao Convênio nº 003/2010 (ICP, fls. 527). 

 

Merecem transcrição as justificativas apresentadas pelo Município à Secretaria de 

Estado da Saúde, para o distrato:  

 

(...) Entendemos as limitações na prerrogativa de 

discricionariedade do Gestor Público em contratar ou 

continuar contratando um sistema terceirizado, onde há 

desembolso financeiro por parte da Administração Pública; 

tendo em vista a cessão, ao Município de Serra, de um 

software de Gestão em Saúde, sem contrapartida financeira, 

com uma tecnologia mais avançada e com muitas das 

funcionalidades que o sistema MV oferece. 

Atualmente o município da Serra ainda enfrenta muitos 

problemas para efetivar a informatização e toda a sua rede de 

Sistema de Saúde considerando fatores essenciais: (...) (3) a 

dificuldade de realização de integração do sistema MV 

com os demais sistemas institucionais, em especial o 

sistema da contabilidade e sistema de almoxarifado 

central; (4) a dificuldade de integração do sistema MV 

com módulos do Governo Federal, em especial o cadastro 

único (cargo SUS) e o Sistema Nacional de Regulação 

(SISREG); (5) dificuldades de customizações no sistema 

para adaptações à realidade dos serviços (6) alto custo de 

implementação e operação assistida prevista no atual 
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contrato de implantação de sistema MV. (ICP, fls. 

528/529). 

 

Portanto, desde o início, a contratação da Empresa MV Sistemas, para qualificação 

da gestão dos serviços de saúde por meio de utilização de ferramentas de tecnologia 

da informação, mostrava-se precária e incapaz de atender as demandas do Município 

da Serra.  

 

Tal conclusão implica enfatizar novamente que a validade da contratação em apreço 

se condicionava ao exame da economicidade mediante a análise da relação custo x 

benefício no âmbito da eficiência econômica da opção, de modo que, sendo 

desvantajoso para o ente público, inquestionável teria sido o seu não-acolhimento. 

 

No entanto, os requeridos XXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXX e 

XXXXXXXXXX, à revelia de possuírem plenas e perfeitas condições de proceder à 

avaliação de tais condições, optaram por promover a escolha de contratação 

direcionada que resultou no locupletamento indevido de verbas públicas pela 

REQUERIDA MV SISTEMAS LTDA., ao alvedrio da Lei nº 8666/93, tendo disso 

resultado o inequívoco prejuízo aos cofres públicos, pelo dispêndio indevido de 

recursos e o desvio e apropriações particulares.  

 

 

2.3 DO DIRECIONAMENTO DO CONVÊNIO PARA A CONTRATAÇÃO DA 

EMPRESA MV LTDA.:  

 

Em verdade, a contratação ora questionada resultou de um ajuste direcionado, uma 

vez que o Plano de Trabalho do Convênio em questão, ao descrever seu objeto, 

expressamente faz referência ao aplicativo MV2000i, de propriedade da empresa MV 

Sistemas Ltda., restringindo assim a competitividade de posterior certame licitatório, 

pois ou a própria empresa MV, proprietária do software, sairia vencedora do certame, 
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ou uma outra empresa que deveria subcontratar a primeira para o fornecimento do 

produto e dos serviços indevidamente agregados na contratação.  

 

Objetivando sintetizar a origem das investigações da presente ação, vale transcrever 

trecho do Plano de Trabalho apresentado como respaldo para realização do aludido 

Convênio, senão vejamos: 

 
“Sabedores de que a Administração dispõe de contrato para 

disponibilização de Licenças de Uso do produto MV2000i, ferramenta 

utilizada no processo de modernização e informatização das unidades 

hospitalares da rede própria da Secretaria de Estado da Saúde – SESA, 

nosso pleito é a disponibilização de recursos financeiros para que 

possamos negociar, junto a mesma empresa, Licenças do mesmo produto 

para informatização padronizada dos nossos processos de gestão e 

protocolos de atendimento ao cidadão usuário da rede SUS do Estado”.  

 

Como visto, a contratação direta por determinado fundamento legal pressupõe o 

atendimento de certos requisitos, que estão intrinsecamente relacionados a escolha do 

fornecedor/prestador de serviço, ou determinado evento/motivo. Por meio do 

fundamento legal da contratação, portanto, é que pode ser verificado se os limites 

legais impostos foram observados.  

 

Diante de todo o conteúdo probatório acumulado no curso do Inquérito Civil nº 

MPES-048.12.13.168515-8, podemos afirmar seguramente que o convênio foi 

realizado com o objetivo único de direcionar a celebração do contrato entre o 

Município da Serra e a empresa MV SISTEMAS LTDA. 

 

Aliás era público, assente e notório, entre os gestores municipais, que o requerido 

XXXXXXXXX, então Secretário de Estado da Saúde, condicionou o repasse de 

recursos oferecidos via convênio, à contratação da REQUERIDA MV SISTEMAS.   

 

“(...) que o Município de Serra atualmente conta com o sistema 

de regulação MV, tanto para a rede básica e consultas e exames, 

como para as unidades de saúde de pronto-atendimento; que tal 

sistema foi implantado por força de um convênio firmado entre 
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a Secretaria de Estado da Saúde e o Município de Serra, tendo 

por objeto a transferência de recursos estaduais para a 

implantação do MV na regulação municipal; que à época da 

pactuação do referido convênio, o declarante era gestor de 

saúde do Município de Vitória; que se recorda que o 

repasse de recursos foi oferecido a todos os 

Municípios do Estado; que o declarante 

buscou à época informações junto à gestão 

estadual e foi informado que o recurso 

somente viria para a contratação da MV na 

rede municipal, não havendo alternativa 

para utilização dos recursos em outras 

estratégias; que entretanto o Município de Vitória optou por outras 

alternativas para a TI, razão pela qual não foi contemplado com o recurso do 

referido convênio;  

Luiz Carlos Reblin (ICP, fl. 42/43) 

 

(..) a formalização do convênio tinha por condição essencial 

apresentada pelo Estado do Espírito Santo a utilização do 

sistema desenvolvido pela MV SISTEMAS (...) 

Silvani Alves Pereira (ICP, fl. 430) 

 

 

Não obstante, nos momentos abaixo caracterizados, de forma deliberada e com plena 

consciência da ilicitude de seus atos, os agentes públicos relacionados no pólo 

passivo desta ação violaram, tanto sob o aspecto formal, quanto material, a lisura do 

processo de licitação, direcionando, a partir das seguintes práticas ilícitas, a 

contratação direta da empresa MV: 

 

As práticas indicam invariavelmente o direcionamento da contratação, bem como 

ausência de justificativa relevante para a contratação direta, já que, como 

detalhadamente se expôs nessa exordial, era de conhecimento meridiano e público a 
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existência de alternativas mais eficientes e econômicas do que a contratação dos 

Sistemas MV e a possibilidade de ampla concorrência no mercado na hipótese de 

licitação. 

 

Constituíram-se, portanto, o Convênio nº 003/2010 e o Contrato nº 306/2010, de 

forma irregular, visivelmente em descompasso com os interesses da população e 

diametralmente opostos a proteção de qualquer interesse da municipalidade.  

 

Não houve estudo técnico abrangente capaz de identificar a real necessidade do 

órgão ou definir a melhor forma de contratação, pois o estudo apresentado visou, 

única e exclusivamente, os parâmetros da empresa MV. Além do mais, o Plano de 

Trabalho do Convênio já foi elaborado para restringir a possibilidade de competição 

e favorecer à contratada, como fornecedora exclusiva do software indicado para 

atender as especificações técnicas supostamente demandadas pelo Município da 

Serra.  

 

Além da ilegalidade do direcionamento do convênio, verifica-se que, de forma 

deliberada, não houve cotação de preços com produtos similares e, muito menos, 

com os mesmos serviços de manutenção, atualização, etc, conforme objeto do 

contrato. Em se tratando de um produto de tecnologia da informação, a 

Administração apenas consegue a devida competitividade no mercado quando 

estabelece requisitos que possam ser atendidos por vários modelos de software 

existentes para a mesma finalidade: gestão de saúde; o que não ocorreu.  

 

Verifica-se, assim, que o modus operandi da fraude no contexto acima narrado foi, 

justamente, a elaboração de um Plano de trabalho tecnicamente inadequado, na 

medida em que direcionou a aquisição de software específico, qual seja, MV2000i, 

sem a devida pesquisa de mercado e possibilidade de oferta de outras empresas. 
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Vale citar, nesse particular, que a empresa MV SISTEMAS LTDA., representada 

pelo requerido XXXXXXXXXX, desde o início participou do ajuste de vontades que 

desdobrou-se no favorecimento perpetrado.  

 

A demonstrar o prévio ajuste de vontades, tem-se que o processo administrativo do 

Município de Serra, visando a instruir a formalização do convênio para transferência 

de recursos estaduais para qualificação da TI deste Município, data de 13/01/2010 

(processo 2727/2010 – anexo ao processo nº 42.131/2010). Ambos, tiveram abertura 

formalizada, portanto, em 2010.  

 

Tem-se, contudo, que às fls. 102/122 do Processo Digital 42.131/2010, consta 

proposta técnica de serviços, dirigida da MV Sistemas para o Município de Serra, 

datada de 13/09/2009, a indicar que os ajustes e negociações entre os gestores e a 

empresa favorecida precederam a formalização do devido processo licitatório.  

 

Mais que isso, é preciso objetar que a minuta de contrato que instrui o Processo 

Digital nº 42.131/2010 foi elaborada e timbrada pela própria empresa favorecida a 

MV SISTEMAS LTDA. (Processo Digital nº 123/140) e não pela equipe da 

Secretaria Municipal de Saúde.  

 

Diante do cenário totalmente fraudulento, que contou com a participação direta do 

dirigente da empresa MV, visando, dentre outros aspectos, a aumentar 

significativamente o lucro dessa empresa, não há como se olvidar que XXXXXXX 

atuou de forma deliberada e com pleno conhecimento das ilicitudes de seus atos.  

 

Veja-se que o prévio ajuste e interferência na elaboração de instrumentos contratuais 

a serem celebrados pelo Poder Público para fins de favorecimento da MV 

SISTEMAS LTDA. pelo requerido XXXXXXXXXXXXXX já é uma prática com  

supostos antecedentes, a teor do que ressai das notícias relativas a anteriores 
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possíveis envolvimentos em fraudes licitatórias, operadas com a participados 

referidos réus. 
9
 

 

Por conseguinte, a ação dirigida entre os gestores públicos arrolados no polo passivo 

desta ação e o representante da empresa contratada, seria inadmissível promover a 

contratação de um produto de forma, desnecessária, onerosa e direcionada e, ainda, 

casada à sua manutenção, treinamento e garantia, itens que já acompanham o próprio 

software, configurando tais práticas atos de improbidade administrativa, em razão de 

terem dado causa a lesão ao erário público e terem atentado contra os princípios da 

administração pública, violando os deveres de honestidade, imparcialidade, 

legalidade, e lealdade às instituições. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Iniciadas as apurações, o Parquet se deparou com um vultoso histórico de ilegalidades na atuação dos dirigentes da empresa 

MV Sistemas Ltda., o que demonstra recorrentes irregularidades nas atividades e procedimentos estabelecidos pela empresa, em 
especial na celebração de contratos com a Administração Pública em âmbito nacional. 

Cite-se, nesse sentido, decisão em processo criminal em andamento, sob o nº  0120177-41.2012.8.20.0001 – 7ª Vara Criminal 

da Comarca de Natal/RN, na qual consta relatos de participação de PAULO MAGNUS, dirigente da empresa MV Sistemas, em 
trama supostamente engendrada para o desvio de recursos públicos por meio da contratação fraudulenta do Instituto 

Pernambucano de Assistência e Saúde (IPAS) para gerir emergencialmente a UPA de Pajuçara.   

Segundo o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, PAULO MAGNUS, juntamente com os demais investigados 
no referido processo, fizeram parte de uma verdadeira organização criminosa que atua no desvio de recursos públicos do 

Município de Natal através de celebração de contratos de gestão com a Secretaria de Saúde, através de direcionamento prévio 

das seleções realizadas e no desvio de recursos públicos por meio de despesas fictícias ou superfaturadas, e ainda despesas 
pessoais, inseridas nas prestações de contas de organizações sociais. (Anexo I ao ICP) 

Consta ainda, inquérito apurando irregularidades na terceirização da saúde no Estado de Tocantins, no qual há indícios de 

fraudes, desvio de verba pública e sobrepreço na contratação da empresa MV Sistemas.  
Conforme o Ministério Público do Estado de Tocantins, o relatório constatou que os preços praticados na contratação 

excederam os valores praticados no mercado, sem a apresentação de nenhuma justificativa. (Disponível em 

http://www.clebertoledo.com.br/estado/2012/06/18/44935-mpf-requisita-instauracao-de-cinco-inqueritos-na-pf-para-apurar-
irregularidades-na-terceirizacao-da) 

 

Registre-se também, a existência de indiciamento da empresa MV Sistemas em razão de possíveis crimes licitatórios, 
prevaricação e improbidade administrativa na aquisição de software e contratos de prestação de serviços, conforme CPI que 

investigou possíveis irregularidades na saúde pública do Município de Pelotas/RS (Disponível em 

http://www.camarapel.rs.gov.br/noticias/relatorio-da-cpi-da-saude-encaminha-indiciamento-de-agentes-publicos/). 
 

 

 

 

http://www.clebertoledo.com.br/estado/2012/06/18/44935-mpf-requisita-instauracao-de-cinco-inqueritos-na-pf-para-apurar-irregularidades-na-terceirizacao-da
http://www.clebertoledo.com.br/estado/2012/06/18/44935-mpf-requisita-instauracao-de-cinco-inqueritos-na-pf-para-apurar-irregularidades-na-terceirizacao-da
http://www.camarapel.rs.gov.br/noticias/relatorio-da-cpi-da-saude-encaminha-indiciamento-de-agentes-publicos/
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2.4  DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA  

  

O contexto fático exposto nesta peça vestibular de Ação Civil Pública traz à baila a 

prática de atos ilícitos que, como já externado, deverão ensejar a responsabilização dos 

requeridos por se tratarem de atos de improbidade administrativa (lesão ao erário), 

tipificados no artigo 10, incisos VII e XI e, subsidiariamente, no artigo 11, caput  da 

Lei 8429/92. 

 

Sendo a finalidade um dos elementos de validade dos atos administrativos, tem-se 

que, o desvio de finalidade do Contrato 306/2010, e também o desvio da finalidade 

pública por ocasião da execução desse ajuste, firmado entre o Município da Serra e a 

empresa MV Sistemas Ltda., evidencia-se a prática de ato de improbidade 

administrativa pelos agentes responsáveis pela sua consecução e pela empresa 

favorecida. 

 

Nesse sentido, leciona a doutrina que “no elemento finalidade, o vício consiste na 

prática de ato direcionado a interesses privados, e não ao interesse público, como 

seria o correto (desvio de finalidade)
10

”. 

 

A proteção do interesse público é de tal forma relevante que, mesmo quando 

decorrente de culpa, há a obrigação legal de se efetivar o ressarcimento. Com muito 

mais razão quando os danos causados decorrem de artifícios e ardis dos dirigentes do 

órgão público e da empresa subscritora do Contrato ora impugnado. 

 

O dano ao erário público municipal e estadual está dimensionado no valor (R$ 

6.518.149,44 - seis milhões, quinhentos e dezoito mil, cento e quarenta e nove reais e 

quarenta e quatro centavos), efetivamente pago à empresa MV Sistemas Ltda. para 

execução de produtos e serviços que não atenderam à necessidade pública e não são 

mais utilizados, por força de convênio e contrato ilegais.  

                                                 
10

 CARVALHO Filho, José dos Santos. Op. cit., p. 132. 
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Além disso, “grande parte dos custos do contrato da MV era ainda em consultorias e 

assessorias e licenças e não propriamente de software”, conforme palavras do ex 

Secretário de Estado da Saúde, o que contradiz com a real necessidade de 

contratação da empresa MV Sistemas Ltda. para aquisição de software específico e 

especializado.  

 

Indiscutivelmente, as condutas dos requeridos, narradas nessa exordial, redundaram 

em prejuízo ao erário e constituem violações aos princípios da administração pública, 

em especial aos da legalidade, da moralidade. 

 

Feitas as considerações acima, tem-se que:  

 

XXXXXXXXXXXXXX, ex Secretário de Estado da Saúde, liberou verba pública do 

Fundo Estadual de Saúde sem a estrita observância das normas pertinentes, influindo 

para a sua aplicação irregular; bem como promoveu o gasto impróprio de verbas 

públicas e frustrou a licitude de processo licitatório, ao formular convênio, cujas 

cláusulas e anexos, condicionavam a alocação de recursos públicos estaduais à 

contratação direcionada da empresa MV Sistemas Ltda., por inexigibilidade indevida 

de licitação e para a prestação de serviços desnecessários e inadequados aos 

objetivos contratuais e às necessidades do poder público, ocasionando lesão ao 

erário, em flagrante violação aos princípios da administração pública.  

 

XXXXXXXXXXXXXXX, ex-Prefeito do Município da Serra, promoveu o gasto 

impróprio de verbas pública e frustrou a licitude de processo licitatório, ao formular 

convênio e respectivo plano de trabalho, cujas cláusulas e anexos, condicionavam a 

alocação de recursos públicos estaduais à contratação direcionada da empresa MV 

Sistemas Ltda., por inexigibilidade indevida de licitação e para a prestação de 

serviços desnecessários e inadequados aos objetivos contratuais e às necessidades do 

poder público, ocasionando lesão ao erário, em flagrante violação aos princípios da 

administração pública.  
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XXXXXXXXXXXXXX, ex Secretário Municipal de Saúde, no exercício do cargo 

mencionado, promoveu o gasto impróprio de verbas públicas e frustrou a licitude de 

processo licitatório, ao formular Plano de Trabalho, parte integrante do Convênio nº 

003/2010; e firmar o Contrato nº 306/2010, que direcionou a alocação de recursos 

públicos estaduais à contratação da empresa MV Sistemas Ltda., por inexigibilidade 

indevida de licitação e para a prestação de serviços desnecessários e inadequados aos 

objetivos contratuais e às necessidades do poder público, ocasionando lesão ao 

erário, em flagrante violação aos princípios da administração pública.  

 

MV SISTEMAS LTDA. e PAULO LUIZ ANTONIO MAGNUS, concorreram 

para frustrar a licitude de processo licitatório e para favorecer a empresa MV 

SISTEMAS LTDA., no ajuste do Convênio nº 003/2010 e do Contrato nº 306/2010, 

os quais direcionaram a impropriamente a alocação de recursos públicos estaduais à 

contratação da empresa MV Sistemas Ltda., por inexigibilidade indevida de licitação 

e para a prestação de serviços desnecessários e inadequados aos objetivos contratuais 

e às necessidades do poder público, ocasionando lesão ao erário, em flagrante 

violação aos princípios da administração pública.  

 

Assim agindo, incorreram os requeridos nas condutas tipificadas no artigo 10, caput 

e incisos VIII e IX da Lei nº 8.429/92 e, subsidiariamente, nas tipificadas no artigo 

11, caput, da Lei nº 8.429/92. 

 

Tais práticas subsumem-se perfeitamente no disposto no artigo 10, caput e incisos 

VIII e IX, da Lei nº 8.429/92: 

 

“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: 

(...) VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo 

indevidamente;” 

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas 

pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular; 
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E, ainda que subsidiariamente, à figura típica do artigo 11, caput também da LIA. 

 

(...) 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 (...).  

 

A Lei de Improbidade, em seu artigo 3º, estende a sua aplicação àquele que, mesmo 

não sendo servidor público, induz ou concorre materialmente para a prática do ato 

ímprobo ou se beneficia deste. Nesses termos, a empresa MV Sistemas Ltda. e seu 

dirigente, diretamente envolvido nas ilicitudes narradas, estão sujeitos às sanções da 

Lei n.º 8.429/92, a teor do que dispõe o seu art. 3º, verbis: 

 
“Art. 3º 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.” 

 

Acerca dos atos praticados pelos requeridos, cabe transcrever a lição de Sérgio 

Ferraz e Lúcia Valle Figueiredo
11

:  

 

“Quem gastar em desacordo com a lei, há de fazê-lo por sua conta, risco e 

perigo. Pois, impugnada a despesa, a quantia gasta irregularmente terá de 

retornar ao Erário Público. Não caberá a invocação, assaz de vezes 

realizada, de enriquecimento da Administração. Ter-se-ia, consoante essa 

linha de argumentação, beneficiado com a obra, serviço e fornecimento, e, 

ainda mais, com o recolhimento do responsável ou responsáveis pela 

despesa considerada ilegal.”  
 

Nem se diga que, por ter sido efetivamente prestado o serviço pela administração 

Pública junto a Empresa MV Sistemas, não estaria configurado o prejuízo aos cofres 

públicos, em detrimento aos princípios constitucionais estabelecidos no art. 37, caput, 

e inciso XXI, da Magna Carta.  

 

Tal entendimento é inaceitável, pois se tal argumento fosse admitido, muito fácil seria 

frustrar os mandamentos constitucionais e legais que tornam imperiosa a exigência de 

                                                 
11

 Dispensa e Inexigibilidade de Licitação, São Paulo, Ed. Malheiros, 1994, p. 93; 
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licitação para a contratação de obras, serviços, compras e alienações pela 

administração, respectivamente, pois bastaria o administrador fraudar tais exigências e 

a principiologia do instituto para, depois, alegar a suposta ausência do prejuízo, 

almejando a impunidade.  

 

Nesta quadra, corretamente anota o Ministro Milton Pereira
12

 ao aduzir que  

 
“ao escusar-se a responsabilidade do administrador público, pela 

salvaguarda de que o empregado, em contraprestação, prestou serviços, será 

construir um estranho indene de impunidade em favor do agente político 

que praticou ato manifestamente contra a lei – nexo causal das obrigações 

da relação de trabalho nascida de ato ilegal – criando-se inusitada 

convalidação dos efeitos do ato nulo. Será estimular o ímprobo a agir 

porque, a final, aquela contraprestação o resguardará contra ação de 

responsabilidade civil”. 

 

A jurisprudência, como dito, não discrepa desse entendimento, como se vê nos 

seguintes julgados: 

 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – 

APELAÇÕES – CONTRATO DE GESTÃO ENTRE A CODEPLAN E 

O INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE – ICS - 

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSISTENTE EM REALIZAR 

PESQUISA DE PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO DOS MORADORES 

DOS MUNICÍPIOS DA RIDE (REGIÃO INTEGRADA DE 

DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO)” – 

EMPRESA SOMA – CONTRATAÇÃO DIRETA – HIPÓTESES DE 

DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – 

INEXISTÊNCIA – PREJUÍZO AO ERÁRIO – DANO PRESUMIDO 

NA MODALIDADE IN RE IPSA – SÓCIO DA EMPRESA – 

ASCENSÃO AO CARGO DE SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO – 

MANUTENÇÃO DO CONTRATO COM A PRÓPRIA EMPRESA – 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ENRIQUECIMENTO 

ILÍCITO, PREJUÍZO AO ERÁRIO E ATENTADO CONTRA OS 

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO CARACTERIZADOS – DEVER 

DE PUNIBILIDADE – ARTIGO 12 DA LIA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. De acordo com o artigo 37, § 4º, da Constituição da 

República, “os atos de improbidade administrativa importarão a 

suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a 

indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e 

gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.” 2. O 

artigo 10 da Lei Improbidade Administrativa foca a atenção nos fatos que 

empobrecem o erário público, importando verificar se houve o prejuízo ao 

patrimônio público econômico em decorrência do ato ímprobo, dano 

presumido no caso de dispensa indevida de licitação. 3. Na gestão 

                                                 
12

 RESP 34.272.0-RJ. 
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financeira da Administração Pública o agente deve pautar sua 

conduta dentro da estrita legalidade, ou seja, não é possível deixar de 

efetivar procedimento licitatório ou dispensá-lo indevidamente, nos 

termos do artigo 10, VIII da LIA, porque tal conduta frustra a 

licitude que deve envolver os atos públicos. (...) 4. O preceito 

normativo, ao expressar a proibição, não engloba apenas a realização do 

procedimento licitatório ou o momento inicial da contratação, mas todas 

as fases do ato, nelas incluídas a execução do serviço e o fornecimento 

dos bens. Desrespeitá-lo significa violar os deveres-princípios dispostos 

no artigo 11, I, da LIA. 5. A entrega do serviço contrato não tem o condão 

de afastar a caracterização dos atos de improbidade que causam prejuízo 

ao erário decorrente da dispensa imotivada de licitação, tendo em vista 

que tal irregularidade gera dano presumido, na modalidade in re ipsa. (...). 

Recursos desprovidos. (TJ-DF - APC: 20090110910965 DF 0010724-

79.2009.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 

11/03/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/03/2015 . Pág.: 340) 

 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. A DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO 

RECURSAL ATRAI O ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 

CONTRATAÇÃO DIRETA REALIZADA PELO PODER PÚBLICO 

SEM SUPORTE LEGAL. DOLO GENÉRICO SUFICIENTE PARA 

ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO RÉU NO CAPUT DO ART. 11 DA 

LIA. DISPENSA DE PROVA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO E DE 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO AGENTE. RECURSO 

DESPROVIDO. (...) No âmbito das contratações pelo Poder Público, a 

regra é a subordinação do administrador ao princípio da licitação, 

decorrência, aliás, do art. 37, XXI, da Constituição Federal. 

Tratando-se, portanto, a inexigibilidade de licitação de exceção legal, 

é certo que sua adoção, pelo gestor público, deverá revestir-se de 

redobrada cautela, em ordem a que não sirva de subterfúgio à 

inobservância do certame licitatório. No caso concreto dos autos, 

desponta que a contratação direta realizada pelo Poder Público de Assis-

SP, por intermédio de seus prepostos, careceu de suporte legal. 3. O STJ 

tem compreensão no sentido de que "o elemento subjetivo, necessário à 

configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 

11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente 

contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença 

de dolo específico" (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Primeira Seção, DJe 4/5/2011). 4. Segundo o arcabouço fático delineado 

no acórdão local, sobre o qual não há controvérsia, restou claramente 

evidenciado o dolo do recorrente, quando menos genérico, no passo em 

que anuiu à inexigibilidade de procedimento licitatório, ensejando a 

indevida contratação direta de prestação de serviço técnico de elaboração 

de estudos de viabilidade, projeto e acompanhamento do processo de 

municipalização do ensino de 1º grau em Assis-SP. Tal conduta, 

atentatória ao princípio da legalidade, nos termos da jurisprudência desta 

Corte, é suficiente para configurar o ato de improbidade capitulado no art. 

11 da Lei nº 8.429/92. 5. É fora de dúvida que a conduta do agente 

ímprobo pode, sim, restar tipificada na própria cabeça do art. 11, sem a 

necessidade de que se encaixe, obrigatoriamente, em qualquer das figuras 

previstas nos oito incisos que compõem o mesmo artigo, máxime porque 
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aí se acham descritas em caráter apenas exemplificativo, e não em regime 

numerus clausus. 6. O ilícito de que trata o art. 11 da Lei nº 8.429/92 

dispensa a prova de prejuízo ao erário e de enriquecimento ilícito do 

agente. 7. Recurso especial a que se nega provimento.(STJ - REsp: 

1275469 SP 2011/0141287-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES 

MAIA FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2015, T1 - PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2015) 

 

 

3. DO PEDIDO LIMINAR - DA INDISPONIBILIDADE DOS BENS: 

 

A Constituição Federal prevê no art. 37, § 4° que os atos de improbidade 

administrativa “importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função 

pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e 

gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”. 

 

As condutas dos requeridos estão descritas nas disposições do artigo 10 da Lei nº 

8.429/92, emergindo a obrigação de reparar o dano causado ao patrimônio público, 

nos exatos termos do art. 12 do diploma legal citado. 

 

Com fundamento no comando constitucional, provada a responsabilidade dos 

requeridos, a indisponibilidade dos bens é medida que se impõe para que não possam 

deles se desfazer, assegurando-se a restituição ao erário no valor e na mesma 

proporção do dano causado, material e moral, e, ainda, o pagamento da multa civil. 

 

Sobre essa medida ensina Wallace de Paiva Martins Júnior: 

 

 

 

A indisponibilidade bens é cabível nos atos de 

improbidade caracterizadores de enriquecimento ilícito 

ou lesão ao patrimônio público e visa a assegurar a 
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eficácia da sentença condenatória de perda de bens, 

ressarcimento do dano e pagamento de multa civil, 

impedindo tão somente a liberdade de disposição 

patrimonial. A providência, que não é sanção, senão 

medida acautelatória: (a) pode ser ordenada 

liminarmente na própria ação civil pública sobre tantos 

bens (pretéritos ou não) do patrimônio dos responsáveis 

quantos necessários; (b) não está condicionada à 

representação da autoridade administrativa e nem à 

oitiva da parte adversa, uma vez que não se subordina ao 

juízo de delibação prévia ou a procedente manifestação 

da pessoa jurídica lesada; (c) tem presunção do periculum 

in mora (...)
13

 

 

A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça exonera o autor da demonstração 

do “periculum in mora” para a decretação da indisponibilidade de bens em Ação 

Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, admitindo-o como presumido 

conforme: 

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

LIMINAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS 

PERICULUM IN MORA PRESUMIDO 1. Trata-se de 

Ação de Improbidade administrativa movida contra ex-

prefeito municipal da cidade de Iramaia, em razão de ele, 

durante o exercício de 2007, ter firmado três contratos de 

prestação de serviços médicos, sob os números 658/2007, 

559/2007 e 660/2007, empenhando e liquidando as despesas 

neles previstas, sem, no entanto, ter prestado os serviços 

médicos contratados. 2. A concessão da medida 

de indisponibilidade não está condicionada à comprovação de 

                                                 
13

 Combate à Improbidade Administrativa in Ministério Público 25 anos do Novo Perfil 

Constitucional. Ed. Malheiros. P. 343. 
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que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência 

de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora está 

implícito no comando legal. Assim deve ser a interpretação 

da Lei, porque a dilapidação é ato instantâneo que impede a 

atuação eficaz e acautelatória do Poder Judiciário. 

Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 

1.342.412; Proc. 2012/0185686-2; BA; Segunda Turma; Rel. 

Min. Herman Benjamin; Julg. 20/11/2012; DJE 18/12/2012) 

 

PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRAT

IVA. MEDIDA CAUTELAR 

DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PREVISÃO 

CONSTITUCIONAL (ART. 37, § 

4º) PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. Para a 

decretação da medida cautelar de indisponibilidade dos bens, 

nos termos do art. 7º da Lei n. 8.429/92, dispensa-se a 

demonstração do risco de dano (periculum in mora) em 

concreto, que é presumido pela norma, bastando ao 

demandante deixar evidenciada a relevância do direito 

(fumus boni iuris) relativamente à configuração do ato 

de improbidade e à sua autoria. Agravo regimental 

improvido. (STJ; AgRg-EDcl-REsp 1.322.694; Proc. 

2012/0094753-6; PA; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; Julg. 23/10/2012; DJE 30/10/2012) 

 

 

 

Na mesma direção caminha o Tribunal de Justiça do Espírito Santo: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE 

BENS. FUMUS BONI IURES E PERICULUM IN 

MORA. PRESENÇA. DILAPIDAÇÃO DOS BENS. 

DESNECESSIDADE. IMPROVIMENTO. 1. A medida de 

indisponibilidade de bens, em sede de ação de improbidade 

administrativa, afigura-se emergencial e transitória, visando 

apenas assegurar condições para a garantia do futuro 

ressarcimento civil decorrente de uma potencial condenação 

neste tipo de ação judicial. 2. O art. 7º, da Lei Federal nº 

8.429/92, não exige prova cabal da ocorrência de ato de 

improbidade administrativa, mas, apenas, razoáveis 

elementos configuradores da lesão ao erário, por isso a 

redação legal "quando o ato de improbidade causar lesão ao 



 

 

69 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 

Promotoria de Justiça Cível da  XXXX– Xº Promotor de Justiça 

Avenida XXXXXXX, nº 295 , Centro - XXXXXX-ES – CEP: XXXXXXX - Tel: (27)XXXXXX 

www.mpes.gov.br 

patrimônio". 3. A indisponibilidade dos bens não esta 

condicionada à ocorrência de ato concreto, por parte do 

agente, no sentido de dilapidar ou desviar o seu patrimônio, 

haja vista que não seria sequer razoável se aguardar o início 

de atos tendentes a dilapidar o patrimônio da agravante para 

só então se promover o ajuizamento da medida cautelar de 

indisponibilidade de bens. (TJES; AI 0902289-

62.2012.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. 

Annibal de Rezende Lima; Julg. 18/06/2013; DJES 

03/07/2013) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR 

CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

PREFEITO. DESVIO DE VERBA PÚBLICA. DANOS 

AO ERÁRIO. BENEFICAMENTO PRÓPRIO. 

AFASTAMENTO CAUTELAR. PREJUDICADO. 

CASSAÇÃO ULTERIOR. INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

BENS. PRESENÇA DE ELEMENTOS 

CONTUNDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 

RECURSO IMPROVIDO. 1) Preliminares: A) A cassação 

do mandato eletivo do Prefeito Municipal enseja a perda 

superveniente do interesse no pedido de recondução ao 

referido carg o. B) O pedido de suspensão de segurança não 

obsta a interposição do AG ravo de instrumento ou qualquer 

outra via recursal. C) O recebimento do AG ravo na forma 

instrumental está condicionada à presença de perigo de lesão 

grave, a qual é observada no presente feito. 2) 

A indisponibilidade de bens é medida que, por força do art. 

37, § 4º da Constituição, decorre automaticamente do ato 

de improbidade. Daí o acertado entendimento do STJ no 

sentido de que, para a decretação de tal medida, nos termos 

do art. 7º da Lei nº 8.429/92, dispensa-se a demonstração do 

risco de dano (periculum in mora), que é presumido pela nor 

ma, bastando ao demandante deixar evidenciada a relevância 

do direito (fumus boni iuris) relativamente à configuração do 

ato de improbidade e à sua autoria. 3) Recurso 

improvido. (TJES; AI 0900992-88.2010.8.08.0000; Quarta 

Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Roberto Mignone; Julg. 

22/10/2012; DJES 30/10/2012) 

 

Tem-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, vem decidindo que, por ser 

medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, ainda que 

adquiridos anteriormente à prática do suposto ato de improbidade, deve incidir sobre 

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CF,%20art.%2037&sid=415d999d.2de82a7b.0.0#JD_CFart37
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CF,%20art.%2037&sid=415d999d.2de82a7b.0.0#JD_CFart37
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quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em 

conta, inclusive, o potencial valor de multa civil. 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 7º DA LEI Nº 

8.429/92. INDISPONIBILIDADE DE BENS QUE ABRANGE 

INCLUSIVE AQUELES ADQUIRIDOS ANTES DA PRÁTICA 

DO SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE, ASSIM COMO O 

POTENCIAL VALOR DA MULTA CIVIL APLICÁVEL À 

ESPÉCIE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE 

DILAPIDAÇÃO IMINENTE OU EFETIVA DO PATRIMÔNIO 

DO DEMANDADO. PERICULUM IN MORA IMPLÍCITO NO 

COMANDO LEGAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1 - O Superior 

Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7º da Lei nº 

8.429/92, tem decidido que, por ser medida de caráter 

assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, 

ainda que adquiridos anteriormente à prática do suposto 

ato de improbidade, deve incidir sobre quantos bens se 

façam necessários ao integral ressarcimento do dano, 

levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa 

civil. Precedentes. 2 - A Primeira Seção desta Corte de Justiça, no 

julgamento do REsp 1.366.721/BA, sob a sistemática dos recursos 

repetitivos (art. 543-C do CPC), consolidou o entendimento de que 

o decreto de indisponibilidade de bens em ação civil pública por 

ato de improbidade administrativa constitui tutela de evidência e, 

ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado 

ímprobo, dispensa a comprovação de dilapidação iminente ou 

efetiva do patrimônio do réu, estando o periculum in mora 

implícito no comando do art. 7º da LIA. 3 - Agravo regimental a 

que se nega provimento. 

 (STJ - AgRg no REsp: 1260737 RJ 2011/0070750-5, Relator: 

Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 20/11/2014, T1 

- PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2014) 

  
 

Diante disso, requer o Ministério Público, seja liminarmente decretada a 

indisponibilidade dos bens dos REQUERIDOS, na forma do artigo 7º da Lei 

8429/92, incidindo sobre quantos bens se façam necessários ao integral 

ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor das multas civis 

aplicáveis.   
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4. DOS PEDIDOS PRINCIPAIS: 

 

Estando comprovado o ato de improbidade administrativa e a violação dos princípios 

que regem a Administração Pública preconizados na Magna Carta, requer o 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: 

 

a) seja a presente autuada e processada na forma e no rito preconizado no art. 17 

da Lei nº 8.429/92; 

 

b) seja dispensado o pagamento de custas, emolumentos e outros encargos, 

desde logo, à vista do disposto no artigo 18 da Lei nº 7.347/85, aplicado 

subsidiariamente; 

 

c) seja determinada a notificação dos requeridos para, querendo, oferecer 

manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e 

justificações, dentro do prazo de quinze dias, na forma prevista no § 7º do 

artigo 17 da LIA; 

 

d) sejam o Estado do Espírito Santo e o Município de Serra notificados, para, 

querendo, integrar a lide na qualidade de litisconsorte; 

 

e) seja recebida a petição inicial, determinando-se a citação dos requeridos, já 

qualificados na exordial, para, querendo, contestarem o presente pedido, no 

prazo de quinze dias, sob pena de confissão e revelia, permitindo-se ao 

Oficial de Justiça utilizar-se da exceção prevista no art. 172, § 2º, do Código 

de Processo Civil; 

 

f) seja, ao final, julgado procedente o pedido, condenando-se os requeridos 

nas sanções civis alistadas no art. 12, inciso II, pela prática dos atos de 

improbidade descritos nos artigos 10, caput e incisos VIII e XI da Lei nº 
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8.429/92 e subsidiariamente, pela prática dos atos de improbidade descritos 

no artigo 11, caput da Lei nº 8429/92 (nas sanções do artigo 12, III da Lei nº 

8.429/92, nesta hipótese); 

 

g) após o trânsito em julgado da sentença, sejam expedidos ofícios ao Tribunal 

Regional Eleitoral e ao Tribunal Superior Eleitoral, para o fim previsto no 

artigo 20 da Lei nº 8.429/92. 

 

Requer, finalmente, provar o alegado por meio de todas as provas admitidas em 

nosso ordenamento jurídico, em especial a testemunhal e a documental, pleiteando, 

desde já, a tomada do depoimento pessoal dos requeridos e a juntada dos documentos 

anexos que fazem parte do acervo probatório coletado pela 3ª Promotoria Cível de 

Serra. 

 

Dá à causa o valor de 39.108.896,66 (trinta e nove milhões, cento e oito mil e 

oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos)
14

. 

 

 

XXXX/ES, XXX de novembro de XX. 

 

 

Promotora de Justiça 

 

 

 

ROL DE TESTEMUNHAS:  

 

                                                 
14

 VALOR DA CAUSA =  R$ 6.518.149,44  (valor do dano) +  R$ 32.590.747,20 (valor da soma das 

multas civis). 
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 XXXXXXXX, brasileira, solteira, RG XXXXXXXX SSP/ES, 

Superintendente de Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, 

residente e domiciliada à Rua XXXXXXX, n. 07, XXXXXX/SERRA; 

 

 XXXXXXXXX, brasileiro, casado, RG XXXXX SSP/DF, Gerente de 

Tecnologia da Informação do Município de Serra, residente à Rua XXXXX, 

n. 233, XXXXX, Vila Velha/ES; 

 

 XXXXXXXXX, ex Secretário de Estado da Saúde; servidor público federal e 

estadual; CPF XXXXXXX, RG XXXXX SSP-ES, residente à Rua 

XXXXXXXXXX, n. 114, apto. 901, ed. XXXX, XXX, CEP. XXXX; 

 

 XXXXXXX, CPF XXXXXXX, RG XXXX SSP-ES, Secretário Municipal de 

Saúde da Serra, residente à Rua XXXXX, n. 59, XXXXX; 

 

 XXXXXXXXX, CPF XXXXX, residente à Rua XXX, 18, apto 303, 

XXXXX, CEP: XXXXX 

 

 


