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Excelentíssimo Senhor

A 7a Promotoría de Justiça de Sâo José dos 

Campos, por meio desta subscritora, vem à presença de Vossa 

Excelência para cièntificar-lhe dos termos proferidos no 

procedimento em epígrafe (cópia anexa). . . .

Sem mais, apresento a Vossa Excelência 

protestos de respeito e consideração.

•* • 
a

Dra. Alia Cristina loriatti Chami
Promotora de Justiça

JuvenkiMtveno 
Presidente* Câmara

Ao Excelentíssimo Senhor
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Vistos

Trata-se de inquérito civil instaurado com base em representação cidadã que 

apontava irregularidades em contratações da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 

pelas quais a esposa do então Secretário Municipal de Saúde (sr. Paulo Roitberg), sra. Keyla 

Pereira Correia de Barros, teria sido indevidamente favorecida com: - licença de seu cargo de 

médica concursada (Portaria 1775/2014); - contratação, por entidade administradora da UPA 

Putim (Unidade de Pronto Atendimento), e através de sua empresa (‘GL Plantonista’), para o 

“cargo de coordenadora de equipe”, caracterizando-se “nepotismo cruzado com seu marido” 

(fls. 06-C). Com a representação, foram apresentados documentos concernentes a:

• chamamento público OOl/SMS/2014, pelo qual selecionada a entidade TCV - 

Instituto Ciências da Vida’ para o gerenciamento da UPA Putim (fls. 11/61, 72/87);

• matérias jornalísticas (fls. 62/71), inclusive sobre diversas situações de possivel 

nepotismo, as quais também objeto do IC 14.0719.0001226/2015-6.

Em diligências, juntados ao expediente:

• cadastros do TCV - Instituto Ciências da Vida’ e da ‘GL Plantonista’ (fls. 104/107);

• dados infoseg da Keyla de Barros e Paulo Roitberg (fls. 108/109);

• manifestação de TCV’ (fls. 114/115, com documentos, fls. 116/163), apontando-se 

regularidade no contrato de gestão da UPA Putim, bem assim como nas 

contratações realizadas em seu âmbito;

• manifestação do sr. Luis Paulo Costa Chede Domingos, médico proprietário da 

empresa ‘GL Plantonista’ (fls. 165/178, com documentos, fls. 179/252), apontando:

- “sério trabalho desenvolvido pela Prefeitura na área da Saúde na UPA do Putim”;

- que a sra. Keyla “nunca exerceu nenhuma cargo público ou função pública na 

UPA do Putim, nem especificamente o cargo de Coordenadora de Equipe, tendo 

sido apenas” “escalada (como outros médicos) como plantonista de pediatria”; - 

“que 0 médico Luiz Paulo Costa Chede Domingos não é servidor público” “e
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trabalha apenas na iniciativa privada com atuação em vários Municípios do 

Estado”;

- diversas “empresas contratadas” pelo ICV “para prestação de serviços na UPA 

Putim”; - interesse eleitoreiro da representação; - critérios técnicos e de capacitação 

profissional para a contratação dos médicos alocados na UPA Putim pela ‘GL 

Plantonista’, inclusive no caso da sra. Keyla, que atuou como “mais uma 

plantonista “nas escalas organizadas pela ‘GL Plantonista’ junto à unidade, “a partir 

de novembro de 2014” (fls. 192/206);

manifestação de ‘GL Plantonista’ (fls. 254/268, com documentos, fls. 269/357), 

igualmente defendendo a lisura das contratações e a inexistência de nepotismo, com 

regular atuação da médica Keyla Pereira junto às escalas de atendimento na UPA 

Putim (fls. 283/295);

informes da Municipalidade (fls. 363/364, com documentos, fls. 365/385), 

defendendo a lisura dos agentes públicos e da Administração Municipal, com 

esclarecimentos e comprovações pertinentes a: - processo ücitatório no qual 

contratado o ‘ICV’; - contrato celebrado entre ‘ICV’ e ‘GL’; - portarias 

administrativas relacionadas à sra. Keyla e ao sr. Paulo Roitberg; 

manifestação complementar dos representantes (fls. 387/389, com documentos, fls. 

390/396), apontando seu entendimento no sentido de favorecimentos indevidos na 

situação objeto do expediente, que seria também analisado pelo Tribimal de Contas 

do Estado de São Paulo;

manifestação de Keyla Pereira Corrêa de Barros e Paulo Roberto Roitberg (fls. 

399/401), argumentando inexistir nepotismo na situação, sendo que: - Keyla 

prestaria serviços à ‘GL Plantonista’ “desde o ano de 2010”, atuando como médica 

plantonista; - nomeações e contratações foram decorrentes de critérios técnicos e 

profissionais, inexistindo indevidas influências pessoais;

informes do Hospital santa Marcelina (fls. 425), confmnando-se ausência de 

atualização e fidedignidade nos dados existentes junto ao CNES (Cadastro Nacional 

de Estabelecimentos de Saúde - fls. 394);
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informes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (fls. 428/431, 434/435, 

451/463, 471, 475, 478//4S5, 487/491, 496/), frente ao qual tramitou o expediente 

TC-001097/007/14, que ainda não conta com julgamento e analisa o contrato de 

gestão celebrado entre o Município de São José dos Campos e a entidade TCV’, 

aparentemente havendo indicações de adequações pertinentes ao Plano de Trabalho 

e à contabilização das transferências financeiras (fls. 452/463). Saliente-se que, 

dentre a documentação encaminhada pelo Tribunal de Contas há também alguns 

pertinentes a diverso expediente (TC-001097/026/14), que não guarda relação com 

o assunto do presente Inquérito Civil, versando sobre as contas da Fundação 

Instituto de Educação de Barueri. (fls. 495/500).

Este 0 resumo do expediente, no qual se verifica inexistirem concretos elementos 

e bases legais para imputação de responsabilidades por improbidade administrativa sob os 

contornos pretendidos na representação, eis que não se verifica fática situação de nepotismo 

e/ou ilicitudes evidentes nas nomeações e contratações mencionadas.

Verifica-se que a contratação do ‘ICV’ pela Prefeitura Municipal foi realizada no 

âmbito de Chamamento Público sobre o qual não pesam máculas nem evidências de 

ilegalidades e/ou direcionamentos, inexistindo quaisquer elementos que indiquem imposições 

e/ou ingerências de agentes municipais acerca dos profissionais (médicos ou não) que seriam 

contratados pela entidade privada para a prestação de serviços negociada. De seu turno, 

também não há nítidos vícios na contratação da ‘GL’ pelo ‘ICV’, eis legalmente viável frente 

aos termos do contrato de gestão, do plano de trabalho desenvolvido e da legislação de 

referência (fls. 236/241,315/322, 383/385).

Pode-se apontar, no mais, que a sra. Keyla possuía qualificação profissional, 

competências e experiências que a habilitavam às funções exercidas, tanto frente à 

Municipalidade quanto junto à UPA Pütim (fls. 158/163), sendo que: - encontrava-se afastada 

de seu cargo público de médica por licença não remunerada, entre 22.09.2014 e 30.04.2015
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(fls. 365); - foi escalada para integrar, a partir de novembro de 2014, a equipe de médicos 

plantonistas da empresa ‘GL Plantonista’ (então pertencente ao srs. Gilberto de Souza Braga e 

Luis Paulo Costa Chede Domingos - fls. 105), que havia sido contratada pelo ‘ICV’, de seu 

turno, entidade gestora da Unidade de Pronto Atendimento em questão através de contrato 

celebrado no Chamamento Público realizado pela Administração Pública Municipal.

Ainda que a representação indique favorecimento ilegítimo na situação, inexistem 

bases concretas que permitam ünputações de improbidade administrativa ao caso em razão de 

ser, a pessoa física, contratada da empresa contratada pela entidade gestora terceirizada. 

Destarte, inexistem comprovações efetivas de que a contratação tenha ocorrido em razão da 

relação pessoal da sra. Keyla com o então Secretário Municipal da Saúde, sendo que tal 

interpretação levaria à errônea conclusão de que não seria possível tima sua qualquer 

contratação por nenhuma empresa privada que, de algum forma, prestasse serviços a unidades 

públicas de saúde, o que feriria mesmo frontalmente o princípio da isonomia.

Mesmo anteriores nomeações, pela Municipalidade, da sra. Keyla, enquanto 

médica concursada, a cargos de monitoria e chefia de divisão frente a UPAs aparentam serem 

decorrentes somente de seus próprios méritos pessoais e capacitações profissionais, 

antecedendo à nomeação de seu marido (sr. Paulo Roitberg) ao cargo de Secretário Municipal, 

não se mostrando factualmente crível, salvo melhor juízo, qualquer séria imputação de 

nepotismo e/ou favorecimento indevido (fls. 363,365,367/376).

Saliente-se, pois de relevo, que a entidade ‘ICV’, em sede de aditamento ao 

contrato de gestão 603/2014, com repactuação do plano de trabalho (fls. 140/152), noticiou a 

rescisão do contrato celebrado com a empresa ‘ GL Plantonista’ (cujo objeto continha a 

“contratação dos médicos, a coordenação e direção médica da UPA” - fls. 115, 153/157), com 

realização de processo seletivo para as “vagas oferecidas aos médicos”, “conjuntamente com 

o Processo Seletivo para preencher as vagas dos colaboradores não médicos” (fls. 145).

No caso dos autos, os serviços contratados foram prestados de acordo com os 

instrumentos contratuais celebrados, não remanescendo prejuízos de qualquer sorte ao erário.
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E a capacitação profissional da sra. Keyla permitia a assunção das 

responsabilidades profissionais que lhe foram confiadas, inexistindo, realmente e no sentir da 

Promotoria de Justiça subscritora, sérias condições jurídicas de imputação de 

responsabilidades por improbidade administrativa em decorrência de sua atuação, quer como 

médica frente ao Município de São José dos Campos, quer como plantonista contratada pela 

‘GL’ para atendimento do contrato celebrado com o ‘ICV’ no âmbito do contrato de gestão 

mantido com a Prefeitura Municipal.

De fato, suas experiências profissionais permitem a conclusão de que suas 

nomeações administrativas (por primeiro) e sua contratação (por empresa privada atuante no 

setor da saúde) não decorreram, ao menos tão somente, de seu relacionamento com pessoa 

que passou a ocupar cargo comissionado de Secretário Municipal. E assim, não se mostra 

viável o intento de ação civil pública que alegue ter havido, in casu, situação de indevido 

favorecimento pessoal, traduzida em nepotismo ou apaniguamento de qualquer outra sorte.

Destarte, no que tange ao quanto alegado na representação, não se verificam 

efetivas irregularidades, ilegalidades e/ou improbidades passíveis da tomada de providências 

por esta Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social, sendo que Sócrates, 

já em seu tempo, afirmava que "argumentos baseados apenas em verossimilhança e 

probabilidade são suficientes para desclassificar qualquer geômetra" {apud Platão in 

Theaetetus, Whitefísch (Montana), Kessinger, 2004, p. 25).

Para que se configure ato ímprobo e violação a princípios, passível de repressão 

pelo Direito, imprescindível a comprovação objetiva de que, no caso concreto, a funcionária 

(no caso a profissional contratada por empresa terceirizada no âmbito do contrato de gestão) 

gozava das benesses da contratação, sem, contudo, realizar suas atribuições com dedicação e 

competência, em igualdade de condições aos demais contratados para as fimções, apenas 

conseguindo colocação e recebendo rendimentos oriundos do erário por ser apaniguada (no 

caso esposa) de alguma autoridade (Secretário Municipal), sem, de fato, fazer jus à respectiva 

remuneração. De fato, no caso sub analise, não se verifica comprovação de atos 

administrativos realizados com má-fé, desonestidade ou desvirtuaçâo da finalidade pública.
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Assim, entende-se não restar configurado ato de improbidade nos fatos indicados 

na representação. Destarte, não se pode generalizar questão tão subjetiva, mormente em se 

tratando de funções exercidas sem direta nomeação pela Prefeitura Municipal, mas sob o 

manto de regulares contratos celebrados com o fito de propiciar adequado funcionamento da 

Unidade de Saúde, submetida a contrato de gestão. Utilizada a ótica apresentada pelos 

representantes, a sra. Keyla não podería exercer qualquer atividade privada de médica junto às 

unidades de saúde municipais enquanto seu esposo ocupasse o cargo de Secretário Municipal 

de Saúde, o que, realmente, não possui guarida no Direito Pátrio.

E indispensável se aferir, no caso concreto, se, de fato, as contratações revelam 

vantagem indevida e/ou favorecimento ilegítimo, apurando-se, em cada caso, o que está, ou 

não, nos limites do aceitável e o que configura, ou não, contrariedade á Constituição.

Neste diapasão e considerando o quanto efetivamente alegado na representação 

sub analise, não há como se apontar, e comprovar, desvio de função e/ou abuso de poder e/ou 

favorecimentos indevidos nas escolhas administrativas pelas quais se efetuou o contrato de 

gestão, nem ingerências ímprobas por ocasião da contratação da sra. Keyla como plantonista 

pela empresa ‘GL’.

Cite-se o teor da Súmula 13 do STF, que poderia dar azo à compreensão da 

existência de nepotismo, in verbis.

“A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, 
investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão 

ou de confiança, ou ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta, em 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, 
compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.”
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Porém, há que se proceder a uma leitura analítica da norma para bem se 

compreender suas finalidades e abrangência, analisando-se seu conteúdo material a fim de se 

auferir seu verdadeiro sentido e âmbito de aplicação, tudo para fielmente interpretá-la e 

escorreitamente aplicá-la caso a caso.

Assim, em que pese a força normativa da Súmula Vinculante, inevitáveis alguns 

questionamentos quanto à sua aplicação cega a todos os casos, por simples subsunção do fato 

à norma, sob pena de violação a outros princípios, em especial o da razoabilidade, da 

eficiência, da supremacia do interesse público e, até mesmo, ao próprio princípio da isonomia, 

que tanto se busca resguardar com a edição do verbete vinculante.

O Desembargador Mauro Soares de Freitas, integrante do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais, já asseverou em uma de suas decisões, ipsis lUíeris:

“Afirma-se ser o nepotismo gritante ofensa a princípios da administração pública, previstos 

no artigo 37, da Constituição Federal e, portanto, vedado. Afirma-se, até mesmo, ser ofensivo à 

moralidade. Faço duas perguntas indispensáveis: a primeira, o que se entende por nepotismo? A 

segunda, o que se entende por moral? O termo nepotismo deriva-se da palavra “nepote”, que 

designava o sobrinho do Papa, por isto entende-se “nepotismo” como sendo a influência que o 

sobrinho e outros parentes exerciam na administração eclesiástica. Seria, também, patronato, 

favoritismo e compadrio. Entretanto, a influência pode ser boa ou má, positiva ou negativa; se 

boa, nada a recriminar; se má, deve ser extirpada, após indispensável constatação e é dentro 

desta ótica que deve ser o termo analisado. Quanto à “moral”, o que vem a ser esta? Muitos 

filósofos já procuraram defini-la, mas a definição que melhor se adequa é a de que ‘moral é a 

regra da boa conduta, da distinção que fazemos entre o que é bom e o que é ruim para nós e para 

os outros’. (...). Foi muito cômodo tachar o Prefeito de “imoral”, pelas nomeações feitas, sem 

uma análise do comportamento de cada um. Como foi fácil tachar de “imoral” todos os juizes 

que tinham parentes trabalhando em seus gabinetes, quando imoral seria a nomeação para não 

trabalhar, sendo até de se perguntar se isto foi apurado. Se o nomeado prestava serviço à 

administração, se produzia, se honrava o cargo, se, numa linguagem coloquial, ‘vestia a camisa 

da instituição’, a questão há de ser vista de uma outra forma, com os olhos da moralidade e da 

ética, na prática de atos sérios, verdadeiros, transparentes, praticados por homens educados
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moralmente. Educação moral é aquela que se volta para a formação do homem voltado para o 

bem, seja do seu próprio, seja do próximo, nunca se esquecendo da regra, sugerida pelo Cristo, 

que é fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros lhe fizessem. Dentro deste diapasão, 

qual regra constitucional tem mais valor? A do artigo 37 citado ou a do artigo 5°, que dispõe que 

todos são iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza? Aqui, a 

inconstitucionalidade é muito mais gritante, porque, no Judiciário, o parente de um magistrado 

tomou-se mais discriminado que um leproso nos tempos de antanho. Terá de mudar de atividade 

profissional ou de país, porque na rede pública não conseguirá trabalho. Há ou não distinção? E 

distinção injusta, porque há cargos de confiança a serem ocupados, onde as normas da 

confiança, que envolvem escolha pelos padrões da competência e da confiabilidade, estão 

dentro das regras que conduzem a moral.” (Agravo n° 1.0344.07.037232-3/001, Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais, Rei. Desembargadora Maria Elza, DJ, 05 ago. 2008)

Confira-se em tal sentido posicionamento externado pelo Desembargador Nicanor 

Silveira, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, in verbis.

“Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Nomeação para Cargo Comissionado - 

Assessor Parlamentar Municipal - Esposa do Presidente da Câmara de Vereadores - Ato de 

Nepotismo — Princípio da Moralidade Administrativa - Ausência de Lei vedando a Contratação 

de Parentes - Descaracterizacão de Ato que importe em Improbidade Administrativa - Recurso 

conhecido e provido. Enquadrar o nepotismo como uma infração à Lei de Improbidade 

Administrativa é um trabalho bastante tortuoso, uma vez que a própria lei não traca diretrizes

para que se possa delimitar seu alcance em referência aos atos praticados pelos administradores

para enquadrar, em específico, a imoralidade administrativa. Ocorrendo a prática do nepotismo.

deve-se levar em consideração as causas, o preenchimento dos requisitos do cargo, a

remuneração compatível recebida por quem foi nomeado e o cumprimento do dever Dor possuir

o nomeado aptidão oara a profissão que desempenha. A oartir da aferição desses elementos, será

possível identificar a possível inadequação do ato aos princípios da legalidade e da moralidade.

bem como a presença do desvio de Finalidade, o que será indicio veemente da consubstanciacão

de ato de improbidade (Emerson Garcia).” (Apelação Cível n° 2003.025558-3, Primeira Câmara 

de Direito Público, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Rei. Desembargador Nicanor Silveira, 

DJ, 24.11.2005)
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Por todo o supra exposto, não se vislumbra haja in casu medidas a serem tomadas 

pelo Ministério Público do Estado de São Paulo no talante às pessoas nominadas na 

representação (Sr. Paulo Roitberg e Sra. Keyla Pereira Correia de Barros), constatando-se que 

a sua situação não se enquadra nas hipóteses passíveis de configuração de ato de nepotismo.

Pelos termos expostos, não vislumbrando na hipótese improbidade administrativa 

que demande responsabilização pela via judicial, nem diversas medidas a serem 

providenciadas por esta Promotoria de Justiça, na defesa do Patrimônio Público e Social, ora 

se promove o Arquivamento da representação sub analise.

Determina-se, assim:

• 0 arquivamento do expediente, com regularização junto ao SIS-MP e remessa 

ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, para sábia análise revisora;

• a intimação dos interessados (representante e representados - Paulo Roitberg e 

Keyla Pereira -, bem assim como as pessoas jurídicas envolvidas - ‘ICV’ e ‘GL’).

São José dos Campos, 12 de noveníbro de 2018
(
V

Ana Cabina loriatti Chami 
^romotora de Justiça
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