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EXCELENTÍSSIMO (A) PROMOTOR (A) DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CODÓ, 

ESTADO DO MARANHÃO. 

 

URGENTE  

 

 

 

 

 

DOMINGOS SOARES DOS REIS, brasileiro, vereador do Município de 

Codó, portador do CPF Nº. 172.042.754-20, com endereço profissional na Câmara 

Municipal de Codó, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor  

 

 

 Em desfavor do senhor FRANCISCO NAGIB BUZAR DE OLIVEIRA, 

Prefeito Municipal de Codó/MA, inscrito no CPF sob nº 618.127.303-49, residente e 

domiciliado à Rua Projetada, Quadra nº 180, Casa nº 52, Novo Milênio II, Codó, 

Maranhão. CEP: 65.400-000, de JOSUÉ PINHO DA SILVA JÚNIOR, médico, Diretor 

Geral do Hospital de Codó, inscrito no CPF nº. 931.265.143-91, podendo ser Tv. Rio 

de Janeiro, 77 - São Francisco, Codó - MA, 65400-000, de ADM MÉDICA LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 10.359.277/0001-69, com 

sede à R. Meio, 186 B, Centro, Peritoró – MA, CEP: 65.418-000, Brasil, pelas razões 

de fato e de direito a seguir.  

 

 

NOTÍCIA DE FATO 
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1 – FATOS. 

1.1 – REALIZAÇÃO DE CONTRATO ENTRE A PREFEITURA DE CODÓ E A EMPRESA ADM 

MÉDICA LTDA. DO DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO A EMPRESA DO DIRETOR DO 

HOSPITAL GERAL DO MUNICÍPIO DE CODÓ.  

 

No final do ano de 2018, o Prefeito de Codó, Sr. Francisco Nagib, 

nomeou como diretor do Hospital Geral do Município o médico Josué Pinho da Silva 

Júnior. “Dr. Júnior”, como é conhecido o médico e diretor do HGM de Codó, é 

bastante conhecido no meio político e social, de modo que a assunção do cargo por 

ele foi bastante repercutida na imprensa, inclusive no site oficial da Prefeitura de 

Codó (DOC. 1): 

 

 1 Fonte: http://www.codo.ma.gov.br/portal/hgm-de-codo-ja-tem-novo-diretor-clinico/ 
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Destaque-se que o Dr. Júnior é casado com a Sra. Samira Raquel 

Martins da Silva e parente próximo do Sr. Victor Hugo Pinho da Silva Pereira. Esses 

dois últimos são sócia e sócio administrador, respectivamente, da empresa ADM 

Médica, que presta serviços médicos e hospitalares no Maranhão, conforme se 

depreende do CNAE (DOC. 2) e do Quadro Societário (DOC. 3): 

 

 

 

Seguem fotos das redes sociais que comprovam que o Dr. Júnior e a sócia 

Samira são casados, bem como que o diretor do HGM é parente próximo do senhor Victor 

Hugo Pinho da Silva. Vejamos: 
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Dr. Júnior e o sócio administrador da ADM Médica. 

 

Nesse sentido, foi publicado no Diário Oficial do Estado do 

Maranhão (DOC. 4) um edital pela Prefeitura de Codó visando à realização do 

Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de natureza 

ambulatorial no Hospital Geral do Município: 

 

 
2 Fonte: https://www.jusbrasil.com.br/diarios/228047209/doema-terceiros-12-02-2019-pg-60/pdfView 

 

 Diante disso, o denunciante aguardou que a municipalidade 

publicasse nos portais de transparência informações acerca deste credenciamento. 

Todavia, até à presente data, tanto no link Contas na Mão, do TCE/MA, quanto no 
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SACOP, não consta nenhuma informação acerca do edital supramencionado. 

Vejamos:  

 

 

 

Desse modo o denunciante soube tão somente pela imprensa que a 

Prefeitura de Codó havia celebrado contrato milionário com a ADM Médica por 

dispensa de licitação. PASMEM: A EMPRESA CONTRATADA SEM LICITAÇÃO É DE 

PROPRIEDADE DOS FAMILIARES DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DE CODÓ:  

 

 
Fonte: https://www.blogdomarcosilva.com.br/prefeitura-de-codo-fecha-contrato-de-r-16-milhoes-com-
empresa-de-peritoro/ 
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  Fonte: http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-2 

 

O que mais chama atenção é que em consulta feita ao link Contas na 

Mão, do TCE/MA, constatou-se que a ADM Médica já foi utilizada pelo Dr. Júnior, 

proprietário de fato da referida empresa, em outros municípios maranhenses. Como 

se vê:  
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Todos os Municípios com que a ADM celebra contrato, o edital de 

credenciamento tem exatamente o mesmo padrão, sempre visando fugir da 

competitividade das licitações (5.0, 5.1 e 5.2). ATÉ MESMO AS COTAÇÕES DE PREÇOS 

SÃO IGUAIS E UTILIZAM SEMPRE AS MESMAS EMPRESAS (DOC. 6.1 E DOC. 6.2):  1ª: 

HEALTHY LIFE CLÍNICA MÉDICA e a 2ª: UROMED SÃO LUÍS. 

 

Necessário pontuar uma infeliz constatação: segundo descobriu-se, 

em direito de resposta a um blog, o próprio Dr. Júnior admitiu que já foi diretor dos 

hospitais municipais de vários municípios com os quais a ADM Médica celebrou 

contrato (DOC. 7):  

 

“Ressalte-se que o Dr. Junior é Médico, possuindo 

vasta experiência profissional, sendo profissional 

respeitado e reconhecido, inclusive, já exerceu 

vários cargos de direção, tais como: do Hospital 

Geral de Peritoró-MA, do Materno Infantil da 

Cidade de Codó-MA, do Hospital Geral Municipal de 

Codó-MA, do Hospital Geral de Alto Alegre do 

Pindaré-MA, do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência- SAMU da Cidade de Coroatá-MA; 

exercendo atualmente a Direção Clinica do Hospital 

Geral do Município de Codó-MA”. 

 

Ou seja, aparentemente, em todos os municípios em que o Dr. Júnior 

assume cargos por indicação políticas dos prefeitos municipais a ADM Médica celebra 

contratos milionários. Trata-se de práticas que remetem a sistemas políticos 
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arcaicos, em demonstrações cristalinas de condutas clientelistas e espúrias, desta 

feita replicadas na cidade de Codó. 

 

Nesse sentido, não bastasse a equivocada opção pela não realização 

de licitação, o Prefeito do Município de Codó, Francisco Nagib, ao que indicam os 

fatos a seguir demonstrados, promoveu direcionamento do objeto do certame a fim 

de beneficiar seu indicado político. É de salientar que a contratação de empresa 

para prestação de serviços médicos e hospitalares é absolutamente comum no 

mercado, de modo que JAMAIS, em situação de normalidade institucional, deveria 

haver dispensa da licitação neste caso. 

 

O QUE MAIS CHOCA É QUE, NA CIDADE DE CODÓ, O DR. JÚNIOR, 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL E DIRETOR DO HGM, É O RESPOSÁVEL POR 

ATESTAR NOTAS E EFETUAR PAGAMENTOS À SUA PRÓPRIA EMPRESA E DE SEUS 

FAMILIARES. LAMENTÁVEL QUE AINDA HAJA PESSOAS QUE CONFUNDEM O 

PATRIMÔNIO PÚBLICO COM O PRIVADO! 

 

 

1.2 - DO CORPO TÉCNICO DA ADM MÉDICA LTDA. IRREGULARIDADES. 

 

É fundamental acrescentar que o próprio “Dr. Júnior” faz parte do 

corpo técnico da ADM Médica. Trazemos em anexo o termo de compromisso (DOC. 

8) assinado por ele, que consta nos documentos de habilitação da empresa (DOC. 9) 

apresentado para credenciamento similar na cidade de Pinheiro em que DR. JÚNIOR 

FIGURA COMO MÉDICO:  
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Desta forma, com os documentos acostados na presente denúncia 

fica evidente a relação do “Dr. Júnior”, Diretor Geral do Hospital de Codó, com a 

empresa ADM Médica que celebrou um contaro milionário para prestar serviços no 

Hospital comandado pelo Denunciado.   
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1.3 - ÍNFIMO CAPITAL SOCIAL DA ADM MÉDICA. INCOMPATIBILIDADE COM O VALOR 

GLOBAL DA LICITAÇÃO. 

 

Consultando no site do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(DOC. 10), observou-se que a ADM Médica LTDA tem como capital social o valor de 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais): 

 

 

 

Se levado em consideração o valor global da licitação, que é de R$ 

15.923.606,88 (quinze milhões, novecentos e vinte e três mil, seiscentos e seis reais 

e oitenta e oito centavos), o capital social supracitado corresponde a 0,3 % daquele 

valor. Trata-se de hipótese inimaginável que uma empresa de porte tão pequeno, 

haja vista capital social, possa executar contrato de tamanha magnitude. 

 

É de se lamentar que situações como a presente ocorram porque 

quem mais é lesado são os pagadores de impostos, que arduamente suportam 

elevadas cargas tributárias na esperança de receber minimamente adequados 

serviços públicos. É de frisar que, até pouco tempo, era numa oficina de nome “pisca-

pisca” que funcionava a sede da ADM Médica LTDA: 
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3 Fonte: https://werbethsaraiva.com.br/em-2015-teresa-murad-terceirizou-saude-de-

coroata-por-mais-de-r-16-milhoes-para-empresa-fantasma/ 

 

Não restam dúvidas, diante das provas e fatos trazidos nesta peça, 

que os representados cometeram diversos ilícitos, civis e penais. Dessa forma, este 

Digníssimo órgão deverá adotar as providências cabíveis a fim de resguardar o 

patrimônio público, bem como a aplicação adequada dos princípios e sanções do 

direito administrativo.   

 

2 -  DO DIREITO APLICADO. 

 

Trata-se, num primeiro momento, do claro cometimento de fraude 

à licitação. Isto porque não está-se diante de situação de dispensa ou inexigibilidade 

de licitação. O Serviço prestado pela ADM Médica não é, de maneira alguma, 

inviabilizador da competição, de modo que contratá-la burlando a necessidade 
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precípua de licitar compras de bens e aquisição de serviços constitui claro e 

inequívoco ilícito constante do art. 90 da Lei 8.666/93. 

 

Confirmando-se as hipóteses aclaradas nesta peça, também é de 

curial relevância destacar o cometimento do crime constante do art. 312, do Código 

Penal Brasileiro: 

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de 

dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, 

público ou particular, de que tem a posse em razão 

do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou 

alheio. 

[...] 

 

O Prefeito de Codó também comete crimes de responsabilidade e 

infrações político administrativas, que estão catalogados no Decreto-Lei nº 201/67. 

Além disso, também deverá ser responsabilizado pela prática de ato de improbidade 

administrativa, conforme preconiza o arts. 10 e 11 da Lei 8.429/92, senão vejamos:  

 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa 

que causa lesão ao erário qualquer ação ou 

omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda 

patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento 

ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades 

referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 

[...] 

II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou 

jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou 
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valores integrantes do acervo patrimonial das 

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

observância das formalidades legais ou 

regulamentares aplicáveis à espécie; 

[...] 

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro 

se enriqueça ilicitamente; 

 

3 – DO PEDIDO.  

Por todo o exposto, com fulcro na legislação vigente, em especial 

na Lei 8.429/92, na Lei 8.666/93, no Código Penal e no Decreto-Lei 201/67, 

requeremos:  

A) O recebimento da presente Notícia De Fato para que seja 

determinado a INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO a fim de investigar de forma 

mais aprofundada os fatos ora narrados.  

 

C) Que ao final sejam propostas as medidas judiciais cabíveis 

(cíveis e penais), em face dos noticiados. 

 

 

Codó, MA, 05 de junho de 2019.  

 

 

DOMINGOS SOARES DOS REIS 

Vereador Municipal  
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ANEXOS 

 

 


