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universidade.  Há  suspeita  de  existência  de  um 

esquema de compra de vagas” (Jornal “O Globo” às  

fls.6/7).

Em outra reportagem, o Jornal em tela afirma:

“Estima-se que uma vaga na Escola de Medicina e 

Cirurgia da Unirio custe R$ 70 mil1.  Um estudante 

que  denunciou  ao  GLOBO  os  problemas  no  curso  de 

nutrição dá pistas de como funciona o esquema” (Jornal  

“O Globo” às fls.41).

Ora,  o  ingresso  na  graduação  da  UNIRIO  ocorre  mediante 

processo  seletivo  realizado  em  fase  única  por  meio  do  Sistema  de  Seleção 

Unificada (Sisu), que é gerenciado pelo Ministério da Educação. Faz-se a seleção 

com base na nota do estudante no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) do 

ano imediatamente anterior2. 

Após a apuração dos fatos pelo Parquet Federal, constatou-se 

que ocorreu o ingresso fraudulento de alunos no curso de Medicina da UNIRIO, 

visto que estes utilizaram números de matrículas já canceladas em 2011 para a 

obtenção  de  novas  matrículas  em  2012,  o  que  somente  foi  possível  com  a 

participação de agente(s) público(s) da referida Universidade. Em outras palavras, 

os alunos, ora Réus, não ingressaram por meio do processo seletivo referido3.

No Censo de 2012,  a Comissão de Matrícula e Secretaria 

Escolar da UNIRIO constatou que, embora canceladas, as matrículas de 

alguns alunos, doravante Réus, foram inseridas no Sistema com o nome 

de outros alunos, a saber:

1 Valor no ano de 2012.
2 Acerca do Sisu e de sua normatização, confira os documentos que instruem o Anexo I do Inquérito Civil  

Público nº 1.30.001.001654/2012-06.
3 Basta verificar que os Réus não constam da lista dos aprovados e classificados no Sisu (fls.122/168).
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1)  WALLACE  OLIVEIRA  DA  SILVA,  matrícula  regularmente 

cancelada (20111130056),  teve  seu número de  matrícula  utilizado por  HUGO 

IGNÁCIO DA SILVA (Réu), que não possui registro de entrada na Escola de 

Medicina da UNIRIO4;

2)  PAOLA  RIBEIRO MIL-HOMENS  COSTA RIBEIRO,  matrícula 

regularmente cancelada (2011113008), teve seu número de matrícula utilizado 

por  EDUARDA GOMES DO NASCIMENTO (Ré),  que  não  possui  registro  de 

entrada na Escola de Medicina da UNIRIO5;

3)  AMANDA  LUIZA  PEREIRA  DE  SOUZA,  matrícula 

regularmente cancelada (20111130015), teve seu número de matrícula utilizado 

por  KARLA VALENTE MARQUES (Ré), que não possui registro de entrada na 

Escola de Medicina da UNIRIO6;

4) AMANDA MEDEIROS DE MENEZES, matrícula regularmente 

cancelada  (20111130031),  teve  seu  número  de  matrícula  utilizado  por  ANNE 

CAROLINE BARBOSA PIRES (Ré), que não possui registro de entrada na Escola 

de Medicina da UNIRIO7;

5) BIANCA PORTO SANTOS, matrícula regularmente cancelada 

(20111130002), teve seu número de matrícula utilizado  por  ESTHER RANGEL 

RODRIGUES (Ré), que não possui registro de entrada na Escola de Medicina da 

UNIRIO8.

No âmbito da UNIRIO, foi instaurada Sindicância para apurar 

os fatos em tela, e a Comissão concluiu que os alunos supra indicados, ora 

Réus, realmente ingressaram ilicitamente na Faculdade de Medicina da 

Instituição  (Relatório Final às fls.389/394). Ocorreram as fraudes  sub examine 

por  meio  da  inserção  e  alteração  de  dados  nos  sistemas  informatizados  da 

4 Fls.22, 35, 87, 107, 111, 117.
5 Fls.22, 35, 87, 101, 115.
6 Fls.23, 35, 87, 99, 116.
7 Fls.23, 35, 87, 105, 118.
8 Fls.23, 35, 88, 113, 119.
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UNIRIO, porém, não foi possível identificar os servidores que perpetraram os atos 

ilícitos,  visto  que  o  sistema,  afirma  a  Comissão,  “não  está  configurado  para 

manter o histórico de alterações de registro, impossibilitando resgatar o histórico  

de  transações  efetuadas  no  grau  de  detalhamento  solicitado  pela  Comissão”  

(fls.392).

Com efeito, o sistema somente registra a última operação, e 

não aponta precisamente  o que foi  alterado (fls.269).  Por  conseguinte,  não é 

possível  identificar  quem  cadastrou  irregularmente  os  alunos  no  Curso  de 

Medicina, como assevera a Comissão de Sindicância:

“De acordo com o apurado e registrado nas 314 páginas  

constantes  do  presente  processo,  a  Comissão  entende 

que  a  irregularidade  objeto  desta  sindicância,  sem 

nenhuma dúvida,  ocorreu,  não  tendo  sido,  entretanto,  

identificado o seu autor...” (fls.394).

Destaca-se a má-fé dos alunos envolvidos na fraude ante a 

declaração do Reitor Luiz Pedro San Gil Jutuca: 

“que os alunos que utilizaram as matrículas canceladas  

forneceram dados de endereço e telefones falsos, o 

que  vem dificultando  a  localização  dos  mesmos  para 

esclarecimento dos fatos” (fls.43).

Importante  consignar  que  os  Réus  tiveram  suas  matrículas 

canceladas  pela  UNIRIO,  conhecendo  a  motivação  do  ato,  contudo,  não 

compareceram  para  prestar  depoimento  perante  a  Comissão  de  Sindicância 

(fls.213)9. Ora, qualquer aluno que tivesse ingressado regularmente na Instituição 

9 Somente a aluna Ana Carolina Pereira Guedes Fonseca compareceu e prestou depoimento perante a Comissão 
de Sindicância, demonstrando que nunca cursou a Faculdade de Medicina da UNIRIO (fls.378). Por tal razão, 
não foi incluída no polo passivo da presente demanda.  
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tentaria prontamente defender-se, inclusive para garantir sua vaga em Medicina 

na Universidade. No caso dos autos, os Réus simplesmente desapareceram e não 

forneceram  nenhuma  explicação,  conduta  típica  daqueles  que  praticam  atos 

ilícitos.

Foi  instaurado  na  Polícia  Federal  o  Inquérito  Policial  nº 

0376/2012  para  apurar  os  fatos  bosquejados  nesta  ação  de  improbidade 

administrativa.

Em sede policial, o Réu Hugo Ignácio da Silva informou que 

seu pai, o Réu Renato Ignácio da Silva, lhe dissera que havia o matriculado na 

Escola de Medicina da UNIRIO após ter conhecido uma pessoa que teria oferecido 

uma vaga ociosa (fls.57 do Anexo II, Volume I).

Por sua vez, o Réu Renato Ignácio da Silva, pai do Réu Hugo 

Ignácio da Silva, declarou perante a autoridade policial que conheceu o Réu Luiz 

Cláudio Cruz de Melo, servidor da UNIRIO, ocasião em que comentou que 

tinha um filho que pretendia ingressar no Curso de Medicina de uma Universidade 

pública. Após saber que seu filho não havia logrado êxito no ENEM, o  Réu Luiz 

Cláudio Cruz de Melo ofereceu ao Réu Renato Ignácio da Silva uma vaga na 

UNIRIO,  alegando  que  se  tratava  de  vaga  ociosa.  Assevera  o  Réu Renato 

Ignácio da Silva que desconfiou da legalidade do procedimento, mas lhe afirmou 

o  Réu Luiz Cláudio  que se tratava de ato lícito em conformidade com o poder 

discricionário do Reitor para alocação de vagas ociosas (fls.58/61 do Anexo II, 

Volume I).

Afirma  o  Réu Renato  Ignácio que  foi  à  UNIRIO  para 

matricular seu filho, mas seguiu a orientação do Réu Luiz Cláudio no sentido de 

que toda a documentação não poderia ser entregue na Secretaria da Instituição, 

e sim ao próprio Réu Luiz Cláudio, tendo em vista tratar-se de um processo de 

exceção (fls.59 do Anexo II, Volume I). 

Declara  ainda que dias  depois  recebeu ligação do  Réu Luiz 
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Cláudio dizendo que a  matrícula  de  seu filho  havia  sido  realizada,  sendo-lhe 

fornecidos o login e a senha para acesso à área restrita  ao sítio  eletrônio da 

UNIRIO (fls.59 do Anexo II, Volume I).

Relata o Réu Renato Ignácio que posteriormente o Réu Luiz 

Cláudio o procurou pessoalmente e disse que havia mais pessoas interessadas na 

vaga,  solicitando-lhe dinheiro (fls.59 do Anexo II, Volume I). Afiançou o  Réu 

Renato Ignácio que se recusou a pagar qualquer quantia e que, se fosse o caso, 

poderia  cancelar  a matrícula e  levar  os fatos à Reitoria  da UNIRIO (fls.59 do 

Anexo II, Volume I).

Por fim, destacou o Réu Renato Ignácio que recebeu ligação 

de pessoa da UNIRIO solicitando o comparecimento de seu filho, o  Réu Hugo 

Ignácio, para prestar depoimento em sindicância da Universidade, e que telefonou 

ao Réu Luiz Cláudio para saber qual seria o problema, e este lhe dissera que já 

estaria resolvendo a questão. Logo após, leu notícia no site G1 acerca do presente 

caso, aconselhando seu filho a não comparecer na UNIRIO, em razão do “medo da 

exposição” e “por não ter certeza quanto à isenção da apuração interna” (fls.59 e 

60 do Anexo II, Volume I). 

Ao  prestar  depoimento  na  Polícia  Federal  (fls.123/125  do 

Anexo II, Volume I),  o  Réu  Luiz Cláudio Cruz de Melo,  servidor da UNIRIO 

provido  no  cargo  de  eletricista,  afirma  que  conhece  o  Réu  Renato  Ignácio, 

porém, alega:

“QUE nunca solicitou dinheiro de RENATO para 'garantir'  

o ingresso de HUGO na universidade; QUE nega qualquer  

tipo de ajuda com relação ao ingresso de HUGO na EMC;  

QUE não entende porque RENATO envolveu seu nome na 

fraude” (fls.124 do Anexo II, Volume I). 

Percebe-se  com  clareza  solar  que  a  versão  do  Réu Luiz 
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Cláudio é  totalmente  diversa  da  que foi  exposta  pelo  Réu  Renato  Ignácio. 

Enquanto o segundo afirma que seu filho ingressou no Curso de Medicina por obra 

do Réu Luiz  Cláudio,  que inclusive  lhe  solicitou  dinheiro,  este  nega ambos os 

fatos.

São  manifestamente  falsas as  versões  dos  Réus Hugo 

Ignácio da Silva, Renato Ignácio da Silva e Luiz Cláudio Cruz de Melo ante 

as seguintes considerações:

1) É público e notório que o ingresso na Faculdade de Medicina 

da UNIRIO ocorre por meio do Sisu, com base em nota do ENEM, inexistindo outra 

forma de ingresso no primeiro período – escolha discricionária do Reitor de pessoa 

de sua preferência pessoal.

2) Se existe uma ordem de classificação no processo seletivo, 

é  inadmissível  pensar  que  o  Reitor  poderia  burlar  a  ordem  classificatória, 

concedendo vaga a quem quisesse e sem nenhum critério objetivo.

3) Nem se pode alegar ignorância quanto ao fato acima, visto 

que o Réu Renato Ignácio da Silva é Empresário10, e o Réu Luiz Cláudio Cruz de 

Melo é servidor da UNIRIO.

4) Ora, se o Réu Hugo Ignácio da Silva não obteve boas notas 

no ENEM, como poderia pensar que fosse lícito o ingresso no tão sonhado Curso 

de Medicina da UNIRIO, em detrimento de outros milhares de candidatos?

5) Também é de conhecimento de qualquer brasileiro, por mais 

ignóbil  que  seja,  que  as  vagas  para  o  Curso  de  Medicina  em  Universidades 

públicas  são  muito  concorridas,  não  havendo  “sobra  de  vagas”  no  primeiro 

período.  Para ilustrar  a questão,  o sítio eletrônico do Ministério  da Educação11 

esclarece que para Medicina a relação candidato por vaga na UNIRIO (86,88) foi 

maior  do que na UFRJ (85,56) no ano de 2012, sendo que tais  números são 

10 Fls.58 do Anexo II, Volume I.
11 http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=17380:estudantes-podem-consultar-relacao-de-  

candidatos-por-vaga

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=17380:estudantes-podem-consultar-relacao-de-candidatos-por-vaga
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=17380:estudantes-podem-consultar-relacao-de-candidatos-por-vaga
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elevadíssimos caso comparados com outros cursos.

6) Se o Réu Renato Ignácio da Silva afirma que desconfiou da 

conduta do Réu Luiz Cláudio12, então, por que não foi à Secretaria da UNIRIO, 

órgão com atribuição para a efetivação de matrícula, para obter informações? Por 

que solicitou diretamente a vaga ao Réu Luiz Cláudio,  um mero eletricista da 

Universidade, e este lhe disse para não ir à Secretaria, pois estaria fazendo um 

“processo de exceção”?13 

7) Por que o Réu Renato Ignácio da Silva não foi à UNIRIO 

quando o Réu Luiz Cláudio lhe solicitou dinheiro em razão da vaga em Medicina?14 

Se é tão honesto o Réu Renato Ignácio da Silva, por que nada fez ao presenciar 

ato criminoso?

8) Destaca-se ainda que os Réu Hugo Ignácio da Silva não 

compareceu à Sindicância da UNIRIO para esclarecer  os fatos15,  atitude muito 

comum  daqueles  que  perpetram  atos  ilícitos,  e  forneceu  endereço  falso  à 

Instituição quando obteve a matrícula espúria16. Por que o Réus Renato Ignácio e 

Hugo  Ignácio  (pai  e  filho)  não  compareceram à  Instituição  para  esclarecer  a 

questão? Soa estranha a declaração do primeiro de que estaria preocupado com 

“a isenção da apuração interna”17. Ora, por que a UNIRIO não teria isenção? Qual 

o dado objetivo para se afirmar que a UNIRIO não apuraria o caso de acordo com 

os parâmetros legais?

9) Também não procede o argumento do Réu Renato Ignácio 

de que não quis prestar esclarecimentos à UNIRIO, pois preferiu comparecer à 

Polícia Federal para explicar todo o ocorrido18. Em verdade, o Réu foi intimado a 

prestar depoimento perante a Polícia Federal, e caso não o fizesse poderia ser 

conduzido coercitivamente. Portanto, em verdade, o Réu nunca buscou esclarecer 

12 Depoimento às fls.58/61 do Anexo II, Volume I.
13 Fls.59 do Anexo II, Volume I. 
14 Fls.59 do Anexo II, Volume I
15 Fls.213.
16 Fls.43.
17 Fls.60 do Anexo II, Volume I.
18 Fls.60 do Anexo II, Volume I.
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o caso.

10) Por sua vez, a matrícula ilícita do Réu Hugo Ignácio da 

Silva foi efetuada pelo Réu Luiz Cláudio Cruz, servidor da UNIRIO, como atesta o 

Réu Renato Ignácio da Silva perante a Polícia Federal, e ainda houve a solicitação 

de quantia em dinheiro19. Obviamente, para a concretização do ilícito, ocorreu a 

inserção  de  dados  falsos  nos  sistemas  informatizados  da  UNIRIO,  consoante 

relatório da Comissão de Sindicância20, e tal ato foi praticado diretamente pelo 

Réu  Luiz  Cláudio  ou  por  terceiro  servidor  por  ele  designado,  que  não  foi 

identificado.

11) Na já citada reportagem do jornal “O Globo”21, o excelente 

repórter  Lauro  Neto,  com fundamento  em relato  de  aluno não-identificado da 

UNIRIO, escreveu que foi estimado em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) o 

valor da “venda” de vaga para o Curso de Medicina. 

12) Apesar de não se saber o valor exato recebido pelo Réu 

Luiz Cláudio, óbvio é que este não faria a matrícula fraudulenta do Réu Hugo 

Ignácio da Silva de forma gratuita. 

13) Ademais, apesar de omitir tal fato em depoimento, o Réu 

Renato Ignácio, pai de Hugo Ignácio, é sócio de uma empresa que presta serviços 

à UNIRIO há tempos, consoante o depoimento do Réu Luiz Cláudio22, inferindo-se 

daí que obteve informações internas de como “comprar” uma vaga para seu filho 

no Curso de Medicina.

14)  Importante consignar que Luiz Cláudio Cruz de Melo é 

Réu  em  outra  Ação  de  Improbidade  Administrativa23,  justamente  por 

matricular ilegalmente sua companheira, Priscila Sarzedas Borges, no Curso de 

Nutrição da UNIRIO, sendo líquido e certo que a mesma  não foi  aprovada no 

processo seletivo do Sisu. Ou seja, trata-se do mesmo modus operandi.

19 Depoimento às fls.58/61 do Anexo II, Volume I.
20 Relatório Final às fls.389/394.
21 Fls.41.
22 Fls.124 do Anexo II, Volume I.
23 Processo nº 0054037-80.2015.4.02.5101 (15ª Vara Federal do Rio de Janeiro).
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15) Também  Luiz Cláudio Cruz de Melo é Réu em mais 

uma Ação de Improbidade Administrativa  24  , em razão de fraudes perpetradas 

em procedimento licitatório. 

Doravante,  expor-se-ão  as  justificativas  apresentadas  pelos 

demais Réus, e em seguida será demonstrada a inconsistência das alegações.

A  Ré Eduarda  Gomes  do  Nascimento,  que  também 

ingressou irregularmente na UNIRIO, declarou perante a autoridade policial que 

ficou  sabendo  da  existência  de  vagas  ociosas  no  Curso  de  Medicina,  e  que 

compareceu  e  entregou  a  documentação  na  Escola  de  Medicina  e  Cirurgia, 

obtendo  o  deferimento  de  sua  matrícula  dias  depois.  Diz  que  não  recebeu 

qualquer comprovação da entrega de seus documentos ou de deferimento de sua 

matrícula25. 

Outra  aluna  que  ingressou  ilicitamente  na  Faculdade  de 

Medicina da UNIRIO, a Ré Karla Valente Marques narrou em sede policial que é 

diplomada em Fisioterapia e Enfermagem, comparecendo à UNIRIO para tentar 

obter  uma  vaga  de  reingresso.  Esclarece  que  entregou  a  documentação  na 

COSEA, no prédio da Reitoria da UNIRIO na Urca, não possuindo comprovante da 

entrega de documentos26. 

A mesma versão é ventilada pela Ré Anne Caroline Barbosa 

Pires Braga, qual seja, que é diplomada em Farmácia e soube da existência de 

vagas ociosas, conquistando vaga na Faculdade de Medicina da UNIRIO através de 

reingresso. Também sustenta que apresentou a documentação na COSEA, mas 

que não possui comprovante de tal ato27.   

Em  depoimento  prestado  à  Polícia  Federal,  a  Ré Esther 

Rangel Rodrigues expõe que, apesar de  não haver prestado o ENEM naquele 

ano, ouviu  rumores acerca da existência de vagas ociosas na UNIRIO, razão pela 

24 Processo nº 0041414-86.2012.4.02.5101 (15ª Vara Federal do Rio de Janeiro).
25 Depoimento na íntegra às fls.55/56 do Anexo II, Volume I.
26 Depoimento na íntegra às fls.62/63 do Anexo II, Volume I.
27 Depoimento na íntegra às fls.103/104 do Anexo II, Volume I.
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qual entregou a documentação na Secretaria da Escola de Medicina e Cirurgia, e 

que  aproximadamente  uma  semana  depois  recebeu  um  telefonema  da 

Universidade comunicando que a sua matrícula fora deferida. Disse ainda que não 

possui comprovante da entrega dos documentos e que não se recorda de quem os 

recebeu28. 

Eis os motivos pelos quais são inverossímeis as alegações das 

Rés  Eduarda  Gomes  do  Nascimento,  Karla  Valente  Marques,   Anne 

Caroline Barbosa Pires Braga e Esther Rangel Rodrigues:

1) O procedimento adotado pelas Rés simplesmente não existe 

na UNIRIO. Tanto é verdade que todas alegam que entregaram a documentação, 

mas nenhuma possui recibo da Secretaria, nem mesmo indicam o servidor que 

recebeu  os  documentos,  bem  como  não  dispõem  de  comprovantes  de  atos 

administrativos  da  UNIRIO  deferindo-lhes  as  respectivas  vagas.  Simplesmente 

ingressaram na UNIRIO  sem a existência de ato administrativo formalizando a 

admissão na Instituição.

2)  Ora,  é  da sabença de  todos que o  ingresso  no primeiro 

período da Faculdade de Medicina da UNIRIO ocorre por meio do Sisu, com base 

em nota do ENEM, inexistindo o ingresso por meio da entrega de documentos e 

posterior  escolha  arbitrária  dos  alunos,  sem  nenhum  critério  objetivo  e  sem 

publicação do ato.

3) Se existe uma ordem de classificação no processo seletivo e 

não sobram vagas para o primeiro período do Curso de Medicina, fato público e 

notório,  causa  estranheza  a  alegação  no sentido  de  que a  Secretaria  escolhe 

alunos ao seu alvedrio, sem a existência de qualquer procedimento administrativo 

para selecionar de forma impessoal os candidatos.

4) Qual Edital da UNIRIO ampara a alegação das Rés?

5)  Como  dito  anteriormente,  as  vagas  para  o  Curso  de 

28 Depoimento na íntegra às fls.53/54 do Anexo II, Volume I.
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Medicina em Universidades públicas são muito concorridas, não havendo “sobra 

de  vagas”  no  primeiro  período.  Para  ilustrar  a  questão,  o  sítio  eletrônico  do 

Ministério da Educação29 esclarece que para Medicina a relação candidato por vaga 

na UNIRIO (86,88) foi maior do que na UFRJ (85,56) no ano de 2012, sendo que 

tais números são elevadíssimos caso comparados com outros cursos.

6) A Ré Esther Rangel Rodrigues afirmou à Polícia Federal que 

não prestou o ENEM30. Então, como seria possível ingressar no concorrido Curso 

de  Medicina  da  UNIRIO? A  tese  da “sobra  de  vagas”  é  tão  ridícula  que nem 

retardado acredita!    

7)  Por  outro  lado,  as  demais  Rés  são  pessoas  totalmente 

instruídas e conhecedoras da Área de Saúde, razão pela qual não podem alegar 

ignorância.  A  Ré Eduarda Gomes do Nascimento  é  Nutricionista31;  a  Ré  Karla 

Valente  Marques é Enfermeira32;  e  a  Ré Anne Caroline Barbosa Pires  Braga é 

Farmacêutica33. Todas estas profissionais de saúde quiseram ascender à carreira 

de Medicina, mas preferiram o largo caminho do ilícito à porta estreita do estudo.

8)  Se  as  Rés  são  pessoas  honestas,  então,  por  que  não 

prestaram  esclarecimentos  à  Comissão  de  Sindicância  da  UNIRIO,  mas 

simplesmente despareceram sem dar nenhuma explicação?34

9)  Por  que  forneceram  endereços  e  telefones  falsos  à 

UNIRIO?35

10)  Curial  sublinhar  que  seria  impossível  que  tais  Rés 

obtivessem as respectivas matrículas na Escola de Medicina da UNIRIO sem a 

participação  de  agente  público  da  Instituição,  pois,  conforme  asseverou  a 

Comissão de Sindicância, o ato ilícito ocorreu, apesar de não ter sido identificado 

29 http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=17380:estudantes-podem-consultar-relacao-de-  
candidatos-por-vaga

30 Depoimento na íntegra às fls.53/54 do Anexo II, Volume I.
31 Fls.55 do Anexo II, Volume I.
32 Fls.62 do Anexo II, Volume I.
33 Fls.103 do Anexo II, Volume I.
34 Fls.213.
35 Fls.43.
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o autor (servidor público)36. Em outras palavras, a inscrição fraudulenta das Rés 

somente  foi  possível  mediante  a  inserção  de  dados  falsos  nos  sistemas 

informatizados da UNIRIO, fato que exige a participação de servidor da entidade.

11) Registra-se que nenhum servidor público praticaria crime 

desta gravidade, punível com até 12 (doze) anos de reclusão37, gratuitamente! 

Assim sendo, a notícia jornalística38 acerca da “venda” de vagas para o Curso de 

Medicina da UNIRIO, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), é dotada de 

verosimilhança, até em razão de este fato ter sido divulgado por aluno da própria 

Universidade em tela.

II – DA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA

Os  Réus Hugo  Ignácio  da  Silva,  Eduarda  Gomes  do 

Nascimento, Karla Valente Marques, Anne Caroline Barbosa Pires Braga e 

Esther Rangel Rodrigues proveram ilicitamente vagas na Escola de Medicina da 

UNIRIO. Somente foi possível o referido ingresso por meio da inserção de dados 

falsos nos sistemas informatizados da Instituição, conduta que somente pôde ser 

concretizada por meio de agente(s) público(s) da UNIRIO. 

Infere-se  daí  a  aplicabilidade  da  Lei  nº  8.429/92,  norma de 

regência da improbidade administrativa, aos particulares:

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

couber,  àquele  que,  mesmo  não  sendo  agente 

público,  induza ou concorra para a prática do ato de 

improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma 

direta ou indireta”.

36 Fls. 394.
37 Código  Penal:  “Inserção  de  dados  falsos  em  sistema  de  informações.  Art.  313-A.  Inserir  ou  facilitar,  o 

funcionário  autorizado,  a  inserção  de  dados  falsos,  alterar  ou  excluir  indevidamente  dados  corretos  nos 
sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida 
para si ou para outrem ou para causar dano: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa”.

38 Fls.41.
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O ingresso  irregular na Escola de Medicina por parte dos Réus 

Hugo  Ignácio  da  Silva,  Eduarda  Gomes  do  Nascimento,  Karla  Valente 

Marques, Anne Caroline Barbosa Pires Braga e Esther Rangel Rodrigues, 

que ocorreu com a participação de agente(s) público(s), subsume-se à hipótese 

de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração 

Pública,  especialmente no que tange à prática de ato ilícito, ex vi do disposto no 

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

“Art.  11.  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  

que atenta contra os princípios da administração pública  

qualquer  ação  ou  omissão  que  viole  os  deveres  de 

honestidade,  imparcialidade,  legalidade,  e  lealdade  às  

instituições, e notadamente:

I  -  praticar  ato  visando  fim  proibido  em  lei  ou 

regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de  

competência”.

Por sua vez, o  Réu Renato Ignácio da Silva, pai de Hugo 

Ignácio da Silva, engendrou ardil para que seu filho ingressasse ilicitamente na 

Escola de Medicina da UNIRIO, sendo-lhe aplicadas as seguintes normas da Lei de 

Improbidade Administrativa:

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

couber,  àquele  que,  mesmo  não  sendo  agente 

público,  induza ou concorra para a prática do ato de 

improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma 

direta ou indireta”.

“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  
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instituições, e notadamente:

I  -  praticar  ato  visando  fim  proibido  em  lei  ou 

regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de  

competência”.

No que tange ao Réu Luiz Cláudio Cruz de Melo, servidor da 

UNIRIO, solicitou vantagem indevida do Réu Renato Ignácio da Silva39, e adotou 

as  providências  criminosas  cabíveis  para  conceder  uma  vaga  na  Escola  de 

Medicina ao Réu Hugo Ignácio da Silva, filho de Renato Ignácio. Obviamente, já 

que não faria isso de modo gratuito, pode-se concluir com absoluta certeza que, 

de fato, recebeu a propina requerida. Portanto, suas ações estão tipificadas nos 

seguintes preceitos da Lei nº 8.429/92:

“Art.  9°  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  

importando enriquecimento  ilícito  auferir  qualquer  tipo 

de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício  

de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas  

entidades  mencionadas  no  art.  1°  desta  lei,  e  

notadamente:

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel  

ou  imóvel,  ou  qualquer  outra  vantagem  econômica,  

direta ou indireta,  a título de comissão,  percentagem,  

gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto  

ou  indireto,  que  possa  ser  atingido  ou  amparado  por  

ação ou omissão decorrente das atribuições do agente  

público”.

“Art.  11.  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  

que atenta contra os princípios da administração pública  

39 Fls.59 do Anexo II, Volume I.
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qualquer  ação  ou  omissão  que  viole  os  deveres  de 

honestidade,  imparcialidade,  legalidade,  e  lealdade  às  

instituições, e notadamente:

I  -  praticar  ato  visando  fim  proibido  em  lei  ou 

regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de  

competência”.

 

III – DO PEDIDO
 

Por  todo  o  exposto,  requer  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO 

FEDERAL:

1  –  a  notificação  dos  requeridos  para  apresentarem 

manifestações por escrito, no prazo de 15 dias, de acordo com o § 7º do artigo 17 

da Lei 8.429/92;

2 – seja recebida a inicial e determinada a citação dos Réus 

para oferecer contestação, no prazo legal, sob pena de revelia;

3 - a procedência do pedido, condenando-se os Réus  Hugo 

Ignácio da Silva, Renato Ignácio da Silva, Eduarda Gomes do Nascimento, 

Karla  Valente  Marques,  Anne  Caroline  Barbosa  Pires  Braga  e Esther 

Rangel Rodrigues  nas penas do artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, em 

razão  da  violação  ao  artigo  11,  caput,  e  inciso  I,  da  Lei  de  Improbidade 

Administrativa; 

4  -  a  procedência  do  pedido,  condenando-se  o  Réu  Luiz 

Cláudio Cruz de Melo nas penas do artigo 12, incisos I e III, da Lei nº 8.429/92, 

em razão da violação ao artigos 9º, caput, e inciso I, e 11, caput, e inciso I, da Lei 

de Improbidade Administrativa.
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Desde já o Ministério Público Federal requer a  produção de 

prova testemunhal, ouvindo-se Luiz Pedro San Gil Jutuca, Reitor da UNIRIO à 

época  dos  fatos,  e  Antônio  Brisolla  Diuana,  Presidente  da  Comissão  de 

Sindicância, que poderão ser intimados na sede da UNIRIO - Av. Pasteur, 296, 

Urca, Rio de Janeiro, CEP 22290-240.

Dá-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nestes termos, pede deferimento.

                             Rio de Janeiro, 15 de março de 2016.
 

FÁBIO MORAES DE ARAGÃO 
Procurador da República


