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Exmo. Juiz de Direito da___ Vara Cível da Comarca de São Lourenço/MG.  
 

 

 

 

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pelos Promotores de 
Justiça atuantes na 1ª e  4ª Promotorias de Justiça de São Lourenço, no exercício da defesa 
saúde pública, do patrimônio público e da probidade administrativa, vem, perante 
Vossa Excelência, à luz do disposto nos artigos 127, caput, e 129, III, da Constituição da 
República, e arrimado na Lei nº 8.429/92, propor a presente ação civil pública por ato de 
improbidade administrativa em face de: 

 

Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima, brasileira, casada, agente 
política, nascida no dia 16/06/1965, natural de Tupã/SP, portadora da 
cédula de identidade nº 8996818 SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 
119.045.448-35, filha de Seiji Shiguematsu e Tereza Shiguematu, 
residente na Rua Joaquim Dutra, nº 50, Bairro Monte Verde, em São 
Lourenço/MG, e  

Everton de Souza Andrade, brasileiro, casado, enfermeiro, natural de 
Carmo de Minas/MG, nascido no dia 07/03/1984, filho de Valdevino 
Pereira de Andrade e Emilce Maria de Souza Andrade, residente na Rua 
Projeta A, nº 20, Vila Carneiro, São Lourenço /MG; RG MG 10877078, 
CPF 056.747.746-09, telefone 35-99191-6044, e-mail 
evertonandrade@saolourenco.mg.gov.br,  pelos fatos expostos a seguir. 

 

DOS FATOS 
  

 
Aportou, na 4ª Promotoria de Justiça de São Lourenço, notícia formulada 

pelo jornalista Jorge Eduardo Marques Pereira, anunciando que a Municipalidade de São 
Lourenço, durante a pandemia instalada em razão da COVID-19, levou a termo a 
contratação de serviços de sanitização humana. 
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Ao que se anunciou, a municipalidade, ao argumento de que a gravidade 
da situação pandêmica exigia, instalou em pontos da cidade estações de 
biodescontaminação corporal sem que haja comprovação da eficácia do aparato, indicando 
que o ato se deu de forma descabida. 

  
Por tal, a denúncia foi juntada no bojo do Procedimento  Administrativo 

nº 0637.20.000108-8, sendo certo que o Ministério Público efetivamente apurou 
ilegalidades que ofendem não só a saúde pública, como os mais basilares princípios da 
legalidade e eficiência administrativas. 

 
Com efeito, apurou-se que a Municipalidade, através do procedimento 

administrativo de dispensa de licitação nº 228/2020, cujo objeto visava a escolha de 
prestador de serviço de locação de cabine de descontaminação para enfrentamento a 
COVID- 19, realizou a contratação da empresa Tecnoworld Tecnologia e Serviços Ltda, 
como nome de fantasia Game House, CNPJ 04.605.177.0001-72, estabelecida no Rio de 
Janeiro.(fls. 13/ 

 
O contrato foi firmado com o custo de R$125.000,00, para fornecimento 

de 5 cabines de biodescontaminação, pelo prazo 6 meses, com aplicação do produto 
saneante Dicloroisocianurato em partículas névoas (fl.36/38-MP).  

 
O pleito para a contratação originou-se na Secretaria de Saúde, 

capitaneada pelo Secretário Everton de Souza Andrade, que também é ordenador de 
despesas, com o seguinte argumento( fls. 15,v e 27-MP): 

 

    
 

A contratação por dispensa foi arrimada na legislação excepcional que 
rege o momento pandêmico, em especial nos Decretos Municipais nºs  7.775/20, 113/2020 
e 47.886/2020, além da Lei nº 13.979/2020, que permite o afastamento dos requisitos 
licitatórios para a contratação de serviços e aquisições de bens relativos a pandemia. 
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Ocorre que o uso da cabine de descontaminação em seres humanos não 
tem eficácia comprovada, sendo que sequer houve aprovação ou regulamentação de seu 
uso pelos órgãos de vigilância sanitária, o que nos leva a conclusão de que a contratação, 
além de desnecessária, recebeu motivação não amparada pela lisura que se esperava das 
autoridades públicas. 

Destarte, em recente divulgação da anexa Nota Técnica nº 
51/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3,  que trata exatamente do assunto em pauta, a 
ANVISA esclareceu que: 

“Foi realizada revisão sobre o assunto, baseada em fontes de 
organismos internacionais de saúde, agências reguladoras externas e artigos 
científicos recentes. 

Inicialmente, deve-se esclarecer que, quando da aprovação de produtos 
saneantes desinfetantes, a Anvisa avalia sua aplicação em objetos e superfícies, mas não sua 
aplicação direta em pessoas. Dessa forma, não foram avaliadas a segurança e eficácia desses 
produtos nessa última situação. Portanto, não existe, atualmente, produto aprovado pela 
Anvisa para “desinfecção de pessoas”. 

Não foram encontradas recomendações por parte de órgãos como a 

”Organização Mundial da Saúde (OMS)1, Agência de Medicamentos e Alimentos dos EUA 

(FDA) ou Centro de Controle de Doenças dos EUA (CDC)2 sobre a desinfecção de pessoas no 

combate à Covid-19, na modalidade de túneis ou câmaras. Igualmente, não existe 

recomendação da Agência Europeia de Substâncias e Misturas Químicas (ECHA) nesse 

mesmo sentido. 

Não foram encontradas evidências científicas, até o momento, de que o 
uso dessas estruturas para desinfecção sejam eficazes no combate ao SARS-CoV-2, além 
de ser uma prática que pode produzir importantes efeitos adversos à saúde, como será 
discutido a seguir. Ademais, tecnicamente, a duração do procedimento, entre 20 e 30 
segundos, não seria suficiente para garantir o processo de desinfecção. Vale 
reforçar que esse procedimento não inativa o vírus dentro do corpo humano. 

 
1 World Health Organization – WHO. Q&A: Considerations for the cleaning and disinfection of environmental surfaces in the context of 
COVID-19 in non-health care settings. 16 May 2020. Disponível em: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-considerations-
for-the-cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-in-the-context-of-covid-19-in-non-health-care-settings  
 
2 Center for Disease Control and Prevention – CDC. Cleaning and Disinfecting Your Facility  
Everyday Steps, Steps When Someone is Sick, and Considerations for Employers. July 28, 2020. Disponível 
em: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html  
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De forma geral, os produtos químicos supostamente utilizados nessas 
estruturas já foram aprovados pela Anvisa e são eficazes para desinfecção exclusiva de 
superfícies, com exceção do ozônio. As outras substâncias mencionadas, triclosan e 
clorexidina, tem sido aprovadas para higienização das mãos, e devem ser usadas nas 
situações em que a lavagem de mãos com água e sabonete ou o produto álcool gel não 
estiver disponível. 

Quanto à finalidade da utilização dessas estruturas para desinfecção, 
não encontramos fundamentação científica que a sustente. De acordo com a publicidade 
veiculada no Brasil, tal estrutura supostamente colabora para que as “pessoas fiquem 
protegidas de contaminação e proliferação do vírus mediante descontaminação do corpo e 
roupas”. 

Sabe-se que as pessoas infectadas com SARS-CoV-2 carregam o vírus 
principalmente nas vias respiratórias e que este é transmitido principalmente de pessoa a 
pessoa por: gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada tosse ou 
espirra ou entra em contato com superfícies ou objetos contaminados. 

Tem-se que a aplicação de desinfetante no corpo e roupa de pessoas não 
vai atingir (nem deve) as vias respiratórias. 

Por isso, a recomendação de medidas de higiene pessoal e etiqueta 
respiratória devem prevalecer para evitar a disseminação do vírus. Além disso, lavar as 
roupas depois de usadas é suficiente nestes casos. (...) 

Conforme a Nota Técnica n° 26/20201, existem diversos efeitos adversos 
à saúde relacionados aos produtos que estão sendo utilizados nessa modalidade de 
desinfecção de pessoas. Alguns desses efeitos são causados exatamente pelas próprias 
características do produto. A exposição repetida pode induzir reações alérgicas que, em 
alguns casos, podem ser severas. 

Para além, a pele é importante barreira do corpo humano que impede 
a penetração de alguns patógenos e substâncias químicas. A exposição dela a produtos 
químicos produzidos para outra finalidade, gera fragilidade que podem resultar em 
rachaduras e lesões, favorecendo a penetração de microrganismos no corpo. 

Por fim, conforme as disposições da legislação em vigor, os produtos 
saneantes desinfetantes devem ser aplicados em superfícies fixas e inanimadas, ou seja, 
bancadas, pisos, paredes, objetos, etc., mas nunca diretamente nos seres humanos. 

Destaca-se, finalmente, que a pulverização indiscriminada e repetida 
de desinfetantes em pessoas, pode causar, além de incremento dos efeitos adversos à 
saúde, poluição ambiental e aumento da tolerância de microrganismos aos produtos 
químicos, pelo que esse procedimento deve ser evitado....” 
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Ao final, houve a conclusão de que não foram encontradas evidências 
científicas de que o uso dessas estruturas para desinfecção sejam eficazes no combate ao 
SARS-CoV-2,  já que a  ANVISA somente recomenda a utilização de saneantes sobre 
superfícies inanimadas, de modo que a borrifação destes produtos sobre seres humanos dá 
uso diverso a aquele que foi originalmente aprovado. 

Por fim, alertou-se que a borrifação destes saneantes em humanos 
tem potencial para causar lesões dérmicas, respiratórias, oculares e alérgicas, 
podendo o responsável da ação responder penal, civil e administrativamente.3 

Ora, a primeira ré, e chefe do Poder Executivo Municipal, após 
solicitação do segundo demandado, o Secretário de Saúde de São Lourenço, cuidou de 
realizar a contratação de serviço sanitário que não conta com aprovação da ANVISA e que 
pode causar, como dito acima, sérios danos a saúde da população, além prejudicar o meio 
ambiente e lesar o erário. (FLS. 36/38-MP) 

Nesse sentido, não há recomendação para o uso de Dicloroisocianurato 
como saneante humano, sendo que as evidências indicam exatamente o contrário, ou seja, 
que pode haver severo prejuízo para a saúde com seu uso, que foi aprovado, diga-se mais 
uma vez, para superfícies inanimadas.  

Noutro norte, é de se dizer que houve manobra ilícita para provocar o 
fornecimento do referido serviço inútil, porquanto, para justificar a contratação, houve a 
expressa menção no item 4.2, do Termo de Referência 070/20,  de norma que regulamenta 
um produto que não se aplica expressamente ao ser humano (fls. 14,v-MPG): 

 

De fato, a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 356, de 23 de 
março de 2020, alterada pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 379, de 30 de 
abril de 2020, dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os requisitos para a 
fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos identificados como prioritários 
para uso em serviços de saúde, em virtude da emergência de saúde pública internacional 
relacionada ao SARS-CoV-2 (fls. 103/114-MP):  

 
3 Conselho Federal de Medicina – CFM. CFM faz alerta sobre utilização de estruturas para desinfecção de pessoas. Brasília 22 de maio 
de 2020. Disponível em: https://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=28704:2020-05-22-19-31-
52&catid=3  
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"Art. 1º Esta Resolução dispõe, de forma extraordinária e temporária, 
sobre os requisitos para a fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos 
identificados como prioritários, em virtude da emergência de saúde pública internacional 
relacionada ao SARS-CoV-2. 

Art. 2º A fabricação, importação e aquisição de máscaras cirúrgicas, 
respiradores particulados N95, PFF2 ou equivalentes, óculos de proteção, protetores faciais 
(face shield), vestimentas hospitalares descartáveis (aventais/capotes impermeáveis e não 
impermeáveis), gorros e propés, válvulas, circuitos e conexões respiratórias para uso em 
serviços de saúde ficam excepcional e temporariamente dispensadas de Autorização de 
Funcionamento de Empresa, da notificação à Anvisa, bem como de outras 
autorizações sanitárias. ...” 

Não há, entretanto, menção nessas resoluções de dispositivos semelhantes 
ou correspondentes às câmaras de desinfecção de pessoas. Ressalta-se que as câmaras de 
desinfecção para uso em pessoas não podem ser consideradas dispositivos médicos 
identificados como prioritários para uso em serviços de saúde, em virtude da 
emergência de saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2, pois essas não 
apresentam eficácia comprovada segundo à própria ANVISA, conforme já argumentado.  

Da mesma forma, o registro na ANVISA nº 354850001, que aparece no 
folheto da empresa Tecnoworld, documento esse juntado quando do início do 
procedimento de dispensa de licitação em fl. 23,V-MP), refere-se ao Dicloroisocianurato 
que está registrado junto à ANVISA como saneante, na categoria de desinfetante para uso 
geral, conforme consulta realizada no site do órgão. 

 Conforme já exposto, a ANVISA somente recomenda a utilização de 
saneantes sobre superfícies inanimadas, de modo que a borrifação sobre seres humanos 
dá uso diverso a aquele que foi originalmente aprovado.  Para que um produto químico 
possa ser aplicado sobre a pele, ele deve estar enquadrado, de acordo com a legislação 
vigente, na classificação da ANVISA como produto de higiene pessoal ou cosmético. 

Ainda mais grave é o fato de que na mesma documentação enviada pela 
empresa ao Município, há indicação de que o produto aplicado na cabine “é conveniente 
para medir e desinfetar crianças, idosos deficientes e cadeiras de rodas.(fls.22,v-MP)  
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Assim, os réus, ao realizarem a contratação de serviços que não se 
prestam aos fins a que se destinam, que são potencialmente lesivos à população e que 
também podem gerar danos ambientais, tudo motivado na excepcionalidade da pandemia 
para justificar a dispensa indevida de licitação, ofenderam os princípios da legalidade e 
eficiência administrativas, com lesão aos cofres públicos. 

Ora, a ré é a administradora da Municipalidade e participou da 
contratação indevida, tanto que firmou o contrato de fls. 36/38-MP, sendo que o réu, além 
de Secretário Municipal de Saúde, figurou como ordenador de despesas e também deve 
responder civilmente pelo ato ímprobo, que causou lesão ao erário e ofendeu a saúde 
pública. 

Portanto, tais fatos lastreiam a presente ação civil pública, a fim de coibir 
que esta prática ilegal continue sendo perpetrada no ente público municipal durante a 
duração da pandemia que assola o país. 

 

DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

O art. 196 da Constituição Federal de 1988 dispõe ser a saúde direito de 
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

Já o art. 197, do mesmo diploma, também prevê como de relevância 
pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, 
sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 
privado. 

A fim de regulamentar os dispositivos acima, sobreveio a Lei 8.080/1990 
que  prevê estar incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS – a 
execução de ações de vigilância epidemiológica (art. 6º, I, ‘b’), bem como que suas 
atuações são desempenhadas tanto pelos serviços públicos de saúde quanto pelos serviços 
privados, contratados ou conveniados (art. 7º, VII). 

Nesse sentido, o Estado brasileiro, juntamente com a iniciativa privada, 
presta serviços de saúde, sendo público e notório sua atuação no enfrentamento da 
pandemia causada pelo SARS-CoV-2. Nesse sentido, diversos atos normativos foram 
editados a fim de promover ações destinadas à proteção da saúde dos cidadãos, resguardar 
a atividade econômica e desburocratizar a aquisição de bens e serviços pelo poder público. 
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Assim, editou-se a Lei 13.979/20 que autorizou a dispensa de licitação 
para aquisição ou contratação de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
de que trata esta lei, isso somente enquanto perdurar a emergência de saúde pública 
causada pelo vírus em comento. 

A mencionada lei permite, ainda, a importação e distribuição de 
equipamentos e insumos sem registro na ANVISA, mas que possua registro em, ao menos 
uma das autoridades estrangeiras elencadas no art. 3°: 

Art. 3º  Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional de que trata esta Lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas 
competências, entre outras, as seguintes medidas:   (Redação dada pela Lei nº 14.035, 
de 2020) 

(…) 

VIII – autorização excepcional e temporária para a importação e distribuição de 
quaisquer materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde sujeitos à 
vigilância sanitária sem registro na Anvisa considerados essenciais para auxiliar no 
combate à pandemia do coronavírus, desde que:       (Redação dada pela Lei nº 14.006, 
de 2020) 

a)  registrados por pelo menos 1 (uma) das seguintes autoridades sanitárias estrangeiras 
e autorizados à distribuição comercial em seus respectivos países:       (Redação dada 
pela Lei nº 14.006, de 2020); 1.  Food and Drug Administration (FDA);       (Incluído 
pela Lei nº 14.006, de 2020); 2.  European Medicines Agency (EMA);       (Incluído pela 
Lei nº 14.006, de 2020) 3.  Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA);     
  (Incluído pela Lei nº 14.006, de 2020) 4.  National Medical Products Administration 
(NMPA). 

§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em 
evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e 
deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à 
preservação da saúde pública. 

Observe que, no processo licitatório em comento, inexiste comprovação 
de registro do uso das cabines de desinfecção com Dicloroisocianurato em qualquer um 
dos órgãos acima elencados, para uso em seres humanos. 

A inobservância da lei, outrossim, é extraída da interpretação a contrario 
sensu, do art. 4º-C, do mesmo diploma legal, segundo o qual a aquisição de bens e serviços 
demanda estudos preliminares quando estes não são comuns. 
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Diga-se que o uso de uma cabine de desinfecção passa longe do ordinário 
e, portanto, para sua aquisição e utilização, fazia-se necessária a realização de estudos 
preliminares, o que não fora observado pelos requeridos. 

Desta feita, a aquisição em comento violou dispositivos legais e o 
princípio da legalidade, de modo a configurar prática de ato de improbidade administrativa 
previsto no art. 11, Lei 8.429/92. 

Lado outro, os administradores deveriam ter se informado acerca da 
eficácia do equipamento a ser utilizado e possuíam meios para tanto, já que, conforme 
mencionado a Nota Técnica nº 51/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA, ato 
público exarado por órgão oficial, recomendava fortemente a não utilização dos 
instrumentos em comento, porquanto além da eficácia duvidosa, os produtos utilizados 
poderiam representar severos riscos à saúde humana. 

Ao ignorar o ato normativo citado, os réus empenharam dinheiro público 
em um desserviço. Assevere-se, portanto, que a contraprestação se nulifica diante da 
ineficácia do serviço, configurando, apenas, e portanto, uma forma de gastar 
indevidamente numerário público. 

Neste ponto, portanto, os demandados ensejaram perda patrimonial ao 
erário, pois de fato serviço algum está sendo prestado. Praticaram, dessa forma, lesão ao 
erário caracterizadora de ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, caput, Lei 
8.429/92, ao aplicarem R$125.000,00 em contratação de serviços de sanitização humana. 

Consigna-se, ainda, que a ignorância deliberada da eficiência da cabine – 
porquanto, os administradores deveriam e poderiam se informar, mas não o fizeram – 
somada à maliciosa menção no Termo de Referência 070/20 de norma inaplicável ao 
produto contratado, revelam o dolo dos requeridos em lesar o erário e ferir princípios 
administrativos. 

DOS PEDIDOS 

 
Ante todo o exposto, requer o Ministério Público, cumulativamente: 

1. Que a presente ação seja processada pelo rito da Lei 8.429/92 e que haja a  notificação 
prévia dos requeridos, em obediência ao contido no artigo 17, §6°, da Lei nº 8.429/92, 
para que ofertem, caso queiram, manifestação antes do recebimento da ação; 

2. Após, à luz do artigo 17, §§ 8 e 9º, da Lei 8.429/92, o recebimento da ação, 
determinando-se a citação dos requeridos para contestação, sob pena de revelia; 
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3. Que ao final,  Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima e Everton de Souza 
Andrade, por terem, na condição de Chefes do Poder Executivo  e Secretário 
Municipal de Saúde de São Lourenço, respectivamente,  realizado contratação de 
serviços em afronta aos princípios constitucionais já citados,   sejam implicados nas 
sanções previstas no art. 12, inciso III, da Lei 8.429/92, por infração ao art. 11, caput, e 
incisos I e V, do mesmo diploma, especialmente para que haja a perda da função 
pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, proibição de contratar com o 
Poder Público, pelo prazo de 3 anos e reparação do dano; 

4. Que ao final os requeridos sejam condenados a devolverem aos cofres públicos a 
quantia de R$125.000,00, corrigida monetariamente; 

5. A condenação dos requeridos no pagamento das custas processuais; 
 

6. A designação de audiência de conciliação, nos termos do artigo 36, §4º, da Lei nº 
13.140/15. 
 

Provar-se-á o alegado através de prova testemunhal, documental e 
pericial, bem como pelo depoimento pessoal dos demandados. 

 
 
Dá-se à causa o valor de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). 

 
 
 

São Lourenço, 19 de agosto de 2020. 
 
 

  Leandro Pannain Rezende                                                      Pedro Paulo Barreira Aina 
       Promotor de Justiça                                                                  Promotor de Justiça 
Curador do Patrimônio Público                                                        Curador da Saúde  


