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 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por seu 

presentante, ajuizou a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA em desfavor de PAULO ROBERTO SOUSA 

VELOSO, Prefeito Municipal de Pio XII/MA, E OUTROS objetivando determinação 

judicial, em caráter de tutela de urgência, a fim de determinar: 1) a indisponibilidade 

dos ativos bancários, VIA BACENJUD de TODOS os requeridos; 2) a 

indisponibilidade de veículos automotores, VIA RENAJUD, de TODOS os requeridos; 

3) a indisponibilidade bens imóveis de TODOS os requeridos, oficiando o cartório de 

registro de imóveis de Pio XII/MA, Bacabal/MA, Santa Inês/MA e São Luís/MA para 

que informem os bens em nome dos requeridos e, no mesmo ato, já proceda a 

averbação da decisão de indisponibilidade; 4) Que oficiado à Junta Comercial do 

Estado do Maranhão, solicitando informações acerca da existência de empresa(s) 

registrada(s) e que conte(m) com os demandados como sócios ou responsáveis, 

informando, para tanto, os respectivos CPF`s; 5) Que seja suspenso o pagamento 

e/ou recebimento de qualquer valor pelos requeridos provenientes da Prefeitura 

Municipal de Pio XII, oficiando os bancos acerca da proibição; 6) a proibição de que 

o Prefeito, bem como os Secretários de Administração, de Finanças e de Educação 

movimentem as contas da Prefeitura Municipal de Pio XII, evitando pagamentos, 

transferências, depósitos ou atos semelhantes; 7) afastamento imediato do Chefe do 

Poder Executivo Municipal (Sr. PAULO ROBERTO SOUSA VELOSO); Secretária de 

Educação (Sra. IARA ADRIANA ARAUJO PORTILHO); Secretário de 



Administração (Sr. ANTONIO ROBERVAL DE LIMA); Secretário de Finanças (Sr. 

MELQUIZEDEQUE FONTENELE NASCIMENTO); além do Procurador Geral do 

Município de PIO XII/MA (Sr. MICHEL LACERDA FERREIRA), conforme fatos e 

fundamentos dispostos na petição inicial e documentos juntados aos autos. 

É o que importa relatar. 

Inicialmente, entendo pela possibilidade dos demandados integrarem o polo 

passivo da presente ação civil pública pela prática de ato de improbidade 

administrativa, haja vista que, consoante o disposto na Lei n° 8.429/1992: “Art. 2° 

Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda 

que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, 

contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, 

emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. 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. 

Assim, considerando que os demandados diretamente obtiveram vantagem 

ilícita com o recebimento de valores sem o exercício da atividade laboral ou 

causaram lesão ao erário na qualidade de gestores público, é de se aplicar a referida 

Lei de Improbidade Administrativa a estes. 

Ultrapassada a legitimidade passiva dos demandados, destaco que a 

probidade e zelo que os gestores públicos devem possuir na condução da máquina 

administrativa é constitucionalmente prevista no art. 37, caput, da Constituição 

Federal, o qual afirma que a “administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.” 

(grifos acrescidos). 

Contudo, diante dos graves fatos narrados e comprovados pelo representante 

do Ministério Público, neste momento processual, entendo que o Prefeito Municipal 

de PIO XII/MA, Sr. PAULO ROBERTO SOUSA VELOSO, a Secretária de Educação 

(Sra. IARA ADRIANA ARAUJO PORTILHO); o Secretário de Administração (Sr. 

ANTONIO ROBERVAL DE LIMA); e o Secretário de Finanças (Sr. 

MELQUIZEDEQUE FONTENELE NASCIMENTO) transgrediram as normas 

constitucionais com a nomeação de inúmeros “funcionários fantasmas”, dentre os 

quais se constata a existência de familiares destes, conforme apurado no Inquérito 



Civil 007/2016, instaurado pelo Ministério Público desta Comarca, com o fulcro de 

investigar a existência de “funcionários fantasmas” neste município maranhense no 

decorrer da denominada “Operação Descarrego” 

Assim, passo ao exame do pedido liminar e dos requisitos necessários, 

neste momento processual, para analisar a possibilidade do deferimento do pedido 

do representante do Ministério Público para o afastamento imediato do Chefe do 

Poder Executivo Municipal (Sr. PAULO ROBERTO SOUSA VELOSO); Secretária de 

Educação (Sra. IARA ADRIANA ARAUJO PORTILHO); Secretário de 

Administração (Sr. ANTONIO ROBERVAL DE LIMA); Secretário de Finanças (Sr. 

MELQUIZEDEQUE FONTENELE NASCIMENTO); além do Procurador Geral do 

Município de PIO XII/MA (Sr. MICHEL LACERDA FERREIRA). 

Quanto à prova inequívoca suficiente para o convencimento da 

verossimilhança da alegação, a considerar o momento no qual se faz o exame do 

processo, deve corresponder ao conceito de probabilidade, na dicção do Mestre 

CÂNDIDO R. DINAMARCO1. 

Nesta concepção, os motivos apresentados pelo demandante revelam-se, 

numa primeira análise, convincentes, mais do que simples “fumaça”. 

Da análise da petição inicial e dos documentos, verifico que resta evidenciada 

flagrante transgressão às normas constitucionais da moralidade na Administração 

Pública, além de prejuízos ao erário público de forma reiterada. Explico. 

 Conforme se vê dos autos processuais, o representante do Ministério Público 

comprovou de forma ampla, através de provas documentais, testemunhais, 

gravações audiovisuais em CD, além de documentos emitidos pela Polícia Federal, a 

existência de “funcionários fantasmas” no âmbito do Poder Executivo do Município 

de PIO XII/MA, dentre os quais destaco alguns parentes do Prefeito Municipal (Sr. 

PAULO ROBERTO SOUSA VELOSO): a) Ana Carulina Veloso Rodrigues 

(sobrinha do Prefeito Municipal), residente na Cidade de São Luís/MA, conforme 

informação da própria demandada existente em rede social constante dos autos, a 

qual aufere valores mensais do Município de PIO XII/MA, desde o mês de março de 

2013, por supostamente ocupar o cargo de Assessora da Secretaria Municipal de 

Educação, mesmo sem nunca ter laborado no referido órgão, conforme prova 

                                                 
1
  - A Reforma do Código de Processo Civil - Malheiros, 3

a
 ed., 1996, pág. 145. 



testemunhal da Sra. ANTONIA JUCICLEIDE DA SILVA XAVIER, constante dos 

autos, quando afirmou: 

“[...]QUE atualmente é Coordenadora do Núcleo 
Sindical do SIPROESEMMA; QUE sempre vai à Secretaria 
de Educação; QUE sabe que ANA CAROLINA VELOSO 
RODRIGUES tem parentesco com o Prefeito, que 
nunca a viu trabalhando na Secretaria de Educação e 
que ela está na Folha de Pagamento da Prefeitura[...]” 

 

b) Ana Larissa Veloso Rodrigues (sobrinha do Prefeito Municipal),  

residente na Cidade de Assunção, capital do Paraguai, na qual cursa Medicina, 

conforme informação da própria demandada existente em rede social constante dos 

autos, a qual aufere valores mensais do Município de PIO XII/MA, desde o mês de 

janeiro de 2014, por supostamente ocupar o cargo de Assessora da Secretaria 

Municipal de Educação, mesmo sem nunca ter laborado no referido órgão, conforme 

prova testemunhal da Sra. ANTONIA JUCICLEIDE DA SILVA XAVIER, constante 

dos autos, quando afirmou: 

“[...]QUE ANA LARISSA LIMA VELOSO tem 
parentesco com o Prefeito e também nunca a viu 
trabalhando na Secretaria [...]” 

 
 

Outrossim, consta dos autos, certidão de movimentação para o exterior 

encaminhada pela Polícia Federal da sobrinha do Prefeito com inúmeros intervalos 

de saída e entrada no Brasil, documento que demonstra indícios suficientes de não 

residência da demandada nesta Comarca e labor no órgão municipal. 

c) Camila Atalia Chagas de Oliveira(sobrinha do Prefeito Municipal),  

residente na Bolívia, país no qual cursa Medicina, conforme certidão de 

movimentação para o exterior encaminhada pela Polícia Federal da sobrinha do 

Prefeito com inúmeros intervalos de saída e entrada no Brasil, documento que 

demonstra indícios suficientes de não residência da demandada nesta Comarca e 

labor no órgão municipal, a qual aufere valores mensais do Município de PIO XII/MA, 

desde o mês de janeiro de 2013, por supostamente ocupar o cargo de Assessora da 

Secretaria Municipal de Educação, mesmo sem nunca ter laborado no referido órgão, 

conforme prova testemunhal de várias testemunhas, sendo uma delas o próprio 

Secretário de Administração Municipal, Sr. Antônio Roberval de Lima, quando 

afirmou: 



“[...]QUE é Secretário de Administração; 
QUE assessor é um cargo comissionado, nomeado 
por meio de portaria; QUE conhece CAMILA ATALIA 
CHAGAS DE OLIVEIRA, que ela mora em São Luís e é 
sobrinha do Prefeito[...]” 

 

Não bastasse, ainda constam como “funcionários fantasmas”, através das 

provas inequívocas citadas nos autos, os parentes dos gestores municipais, 

responsáveis pela condução da Administração Pública Municipal: d) OSCIONEIDE 

SILVA E SILVA (Esposa do Vereador “DAVI”); e)  ANA SCARLETT VIEIRA 

VELOSO (Sobrinha do Prefeito Municipal); f) OSÍLIO ODILIO DA SILVA (ex-genro 

do Prefeito Municipal); g) ANA PAULA DOS SANTOS VELOSO (filha do Prefeito 

Municipal); h) BRENDA ARAÚJO PORTILHO (Filha da Secretária de Educação); 

i) DIONE SEBASTIANA SOUSA VELOSO (Irmã do Prefeito Municipal j) GIANA 

EMANUELA SILVA PORTILHO (Sobrinha da Secretária de Educação); l) 

JORDELIA NASCIMENTO FERREIRA (Esposa do Secretário de Finanças); m) 

LUCELENA DOS SANTOS OLIVEIRA (filha do Vice-Prefeito); n) MARIA 

ROSINETE SILVA CAVALCANTE (Esposa do Secretário de Administração); o) 

ZAYDEM SUSCHY-YAK CAVALCANTE LIMA (Filha do Secretário de 

Administração); p) FRANCISCO SIMÃO DE LIMA NETO (Filho do Secretário de 

Administração); q) PLINIO MIKAEL FREITAS FONTENELE (Sobrinho do 

Secretário de Finanças), entre outros “funcionários fantasmas” descritos na peça 

ministerial. 

 Destarte, tal situação evidencia e caracteriza além de nepotismo na 

Administração Pública, situação rechaçada, inclusive, pela Súmula Vinculante nº 13 

do Supremo Tribunal Federal (“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.”), atos de lesão ao erário público, com a prática de condutas que ocasionam 

mensalmente prejuízos insanáveis a toda a população piodocense que carece de 

gestão pública adequada nas áreas de educação, saúde, lazer, infraestrutura, entre 



outras, conquanto as referidas verbas deveriam ser aplicadas nos direitos mínimos 

existenciais de toda a população, conforme resguarda a Constituição Federal. 

Ademais, diante dos fatos e documentos apresentados oriundos da 

denominada “Operação Descarrego” verifico a existência de grave e reiterado desvio 

mensal de verbas públicas com a caracterização de “apadrinhamento político” sem o 

labor diários pelos parentes dos gestores municipais, denominados “funcionários 

fantasmas”,  nos órgãos públicos municipais, fatos que, por si só, caracterizam atos 

de improbidade administrativa de gravidade singular. 

Constam dos autos, diversas provas, dentre as quais destaco a existência de 

diversas portarias, termos de nomeação, pré-contratos e folhas de pagamento com 

informações suficientes para a caracterização de “funcionários fantasmas” na 

Administração Pública do Município de PIO XII/MA, documentos estes apreendidos 

no interior da Secretaria de Administração de Pio XII, com a seguinte frase escrita 

em pedaço de papel: “documentos que não vão para a promotoria, faz parte dos 

65”, fazendo-se referência ao objeto da investigação do órgão ministerial que 

contava inicialmente com 65 (sessenta e cinco) pessoas investigadas e suspeitas de 

serem “funcionários fantasmas”. 

Além disso, verifico a existência nos autos do depoimento da Sra. Silvania de 

Jesus Ribeiro Jansen, comprovando a formação de um verdadeiro “esquema” pelos 

gestores municipais, a fim de tentar, após o início das investigações realizadas pelo 

Ministério Público, “criar um aspecto de legalidade a situação de pessoas que 

recebiam dos cofres públicos e que se encontravam na folha de pagamento sem 

qualquer portaria de nomeação para ocupar o cargo público neste Município, senão 

vejamos: 

[...]QUE trabalha diretamente com o 
Secretário de Administração, Antônio Roberval de 
Lima; QUE sempre trabalhou lá e que é responsável 
por fazer documentações; QUE na ocasião em que 
foi realizada a operação pelo Ministério Público, tinha 
um pendrive seu de uso particular que estava em um 
dos computadores da Prefeitura; QUE realizou as 
portarias em junho de 2016 com data retroativa 
de 2013; (...); QUE realizou as portarias recentes 
com datas anteriores com ordem do Secretário, 
Antônio Roberval de Lima; (...); QUE existiam 
pessoas que tinham a mesma função desde 2013, 
mas não tinham portaria[...] 

 



Outrossim, os gestores públicos praticaram atos comprovados no sentido da 

manutenção de verdadeira “farra com o dinheiro da população de PIO XII/MA”, na 

medida em que durante a “Operação Descarrego” restou apreendida a agenda 

pessoal do Secretário de Finanças, Sr. MELQUIZEDEQUE FONTENELE 

NASCIMENTO, na qual constam provas que este determinou a retirada do nome de 

pessoas da folha de pagamento, além de determinar o aumento de salários sem lei 

municipal, e até a volta de “funcionário fantasma” para a folha de pagamento, com 

autorização de tal ato pelo Prefeito Municipal, inclusive constando no referido 

documento um “lembrete” para favorecer a sobrinha do Prefeito Municipal ANA 

LARISSA LIMA VELOSO, nos seguintes termos: “colocar na folha Ana larissa 

lima Veloso R$ 2.200 líquido Ag. 4332-0 c/c 7359-8 aut. Paulo”, demonstrando 

seu alto controle e intervenção no esquema municipal. 

E não é só isso. Consta ainda que LUCILENE DOS SANTOS VELOSO, 

esposa do Prefeito Municipal e Diretora de Divisão de Promoção Social, determinou 

que o Secretário de Finanças realizasse o aumento de vencimentos de alguns 

“funcionários fantasmas”, constando da agenda apreendida durante a operação do 

Ministério Público as seguintes anotações: “mat. 306 – antonio Lopes de Sousa 

Colocar R$ ??? pq é p/ complementar a parcela do carro. Aut. Lucilene” e ““ver 

c/ lucilene Mat 198 – maria Lucinete mesquita ??? Gratificação – já tem R$ 

200,00”. 

Para ratificar o pedido ministerial, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE 

PIO XII - ANTONIO ROBERVAL DE LIMA, em depoimento perante o Ministério 

Público, constante dos autos, relatou com detalhes todo o esquema quando afirmou 

que:  

[...]QUE é Secretário de Administração; QUE 
assessor é um cargo comissionado, nomeado por meio de 
portaria; [...]; QUE nem todas as pessoas que entram na 
folha de pagamento a Administração tem conhecimento de 
imediato; QUE nenhum secretário coloca ninguém na folha 
de pagamento se não for por determinação do Prefeito; 
QUE há pedidos de secretários para colocar pessoas 
na folha de pagamento; QUE às vezes chega alguma 
determinação direto do Prefeito; [...]; QUE existem 
pessoas que não moram em Pio XII e estão na folha de 
pagamento; [...]; QUE para colocar alguém na folha de 
pagamento é necessário determinação do Prefeito[...]QUE 
quando o Paulo ganhou a campanha meus filhos já 
estudavam em São Luís, [...] quando ele ganhou eu 



conversei com o Paulo, Paulo você sabe que tenho 
dois filhos em São Luís, você sabe que hoje colocar a 
família para estudar não é muito fácil, em função das 
despesas, se você puder nos ajudar com alguma 
“coisinha”, eu só tenho que agradecer, ele disse pode 
deixar que  o que eu puder fazer para dar uma 
ajudinha a você, eu faço[...] 

  
 Não bastasse até mesmo o Procurador do Município de PIO XII/MA Sr. 

MICHEL LACERDA FERREIRA, integra o esquema municipal de desvio de verbas 

conforme relatado pelo próprio Secretário de Administração em depoimento 

constante dos autos, alegando que: “[...] QUE quem fez a folha de pagamento foi 

o Secretário de Finanças e que o Dr. Michel estava no momento em que estava 

sendo feita a folha[...]. 

 Além disso, o referido Procurador praticou atos no sentido de atrapalhar o 

desenvolvimento das investigações pelo Ministério Público quando tentou interferir 

na realização da oitiva da testemunha Silvania de Jesus Ribeiro Jansen perante o 

Promotor de Justiça, sendo que esta alegou: “[...]QUE não chegou no horário 

marcado na Promotoria porque o Dr. Michel Lacerda lhe ligou e lhe disse que 

era para aguardar, pois tinha entrado em contato com a Promotoria e 

prorrogado o horário[...]”.  

Contudo, tal situação de prorrogação não se evidenciou, conforme 

comprovado através de conversa entre o referido causídico e a servidora do 

Ministério Público pelo aplicativo “whatsapp”, não tendo quaisquer dos servidores do 

órgão ministerial ciência de qualquer prorrogação de horário, tampouco acordado o 

ato com o advogado municipal. 

Assim, observam-se os requisitos necessários aptos para viabilizar o exame 

do pedido de afastamento dos agentes públicos, tal como requerido pelo Ministério 

Público na inicial. Quanto ao referido pedido, a Lei Federal nº 8.429/92, em seu art. 

20, dispõe: “Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos 

políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. 

Parágrafo único. A AUTORIDADE JUDICIAL ou administrativa competente 

PODERÁ DETERMINAR O AFASTAMENTO DO AGENTE PÚBLICO DO 

EXERCÍCIO DO CARGO, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, 

QUANDO A MEDIDA SE FIZER NECESSÁRIA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL.” 



No caso dos autos, verifico a presença do perigo da demora, caso não seja 

concedida a liminar, haja vista que vislumbro que resta caracterizado risco de grave 

lesão ao erário público, consubstanciada na manutenção nos cargos dos gestores 

municipais sob investigação por atos de improbidade administrativa, haja vista que 

até a presente data já foram desviados aproximadamente R$ 2.500.000,00 (dois 

milhões e quinhentos mil reais) para o pagamento de “funcionários 

fantasmas”, valores estes que, inclusive, podem ser maiores, haja vista que 

continuam as investigações que podem acarretar no descobrimento de mais 

pessoas envolvidas.  

Outrossim, há a possibilidade de favorecimento de pessoas em razão do 

período eleitoral, objetivando o gestor angariar vantagem eleitoral com o 

apadrinhamento político, a fim de vencer as eleições de 2016, fato deplorável que 

merecer intervenção do Poder Judiciário, com o sustento de “funcionários fantasmas” 

desde os anos de 2013 até a presente data. 

Resta, assim, imprescindível para garantir o bom andamento da instrução 

processual na apuração das irregularidades apontadas, interesse de toda a 

coletividade, bem como para resguardar a continuidade das investigações em 

andamento sem a interferência indevidas dos demandados que detém o poder da 

máquina administrativa municipal o afastamento dos gestores públicos envolvidos, 

preservando o erário público que deve ser utilizado em prol da população e não para 

o sustento de pessoas que se encontram inclusive em outros Estados da Federação 

e outros países, como Paraguai e Bolívia. 

Há o perigo real de que os gestores indicados, caso permaneçam nos 

cargos, aliciem testemunhas, como ato já praticado pelo Procurador Municipal 

comprovado nos autos, bem como subtraiam ou destruam provas 

imprescindíveis a fim de prejudicar a continuidade das investigações que já 

descobriram um prejuízo de aproximadamente R$ 2.500.000,00 (dois milhões e 

quinhentos mil reais). 

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Maranhão já se manifestou pela possibilidade do afastamento pelo desvio 

de verbas públicas e interferência na instrução processual, senão vejamos:  

 

“AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. 
PEDIDO DE AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DE 



PREFEITO. INVESTIGAÇÃO POR ATOS DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDÍCIOS DE 
MALVERSAÇÃO DO DINHEIRO PÚBLICO.  GARANTIA 
AO BOM ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO 
PROCESSUAL. LESÃO À ORDEM PÚBLICA. – Visualiza-
se, no caso, risco de grave lesão à ordem pública, 
consubstanciada na manutenção, no cargo, de agente 
político sob investigação por atos de improbidade 
administrativa, perfazendo um total de 20 ações ajuizadas 
até o momento, nas quais existem indícios de esquema de 
fraudes em licitações, apropriação de bens e desvio de 
verbas públicas. – O afastamento do agente de suas 
funções, nos termos do art. 20, parágrafo único, da Lei 
n. 8.429/1992, objetiva garantir o bom andamento da 
instrução processual na apuração das irregularidades 
apontadas, interesse de toda a coletividade. - 
Homologada desistência requerida pelo 1º agravante 
(Município de Jaguariaíva. Agravo não provido. (AgRg na 
SLS 467/PR, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, CORTE 
ESPECIAL, julgado em 07/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 
253).” 
 
“ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. 
AFASTAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL E 
SECRETÁRIOS. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. 
NECESSIDADE. LIMINAR DEFERIDA. 1 - A existência 
de provas e sérios indícios da prática de improbidade 
administrativa leva ao afastamento do Prefeito e dos 
Secretários dos cargos, vez que, nos mesmos 
permanecendo, poderão embaraçar ou dificultar a 
instrução processual, seja pressionando testemunhas 
ou manipulando documentos. 2 - É imprescindível que 
seja decretada a indisponibilidade patrimonial dos 
bens do Prefeito e dos Secretários afastados, a teor do 
que dispõe o art. 7° da Lei n° 8.429/92, para resguardar 
futura execução. 3 - Inicial recebida e liminar de 
afastamento concedida. (TJMA, Tribunal Pleno, Ação de 
Improbidade 9196/2004, Rel. Des. RAIMUNDO FREIRE 
CUTRIM, julgado em 13/10/2004).” 

 

É, sem dúvida, uma situação concreta que causará indiscutíveis e insanáveis 

conseqüências negativas à sociedade da Comarca de Pio XII/MA, caso não seja 

deferida a liminar requerida na inicial. 

No que tange a indisponibilidade de bens dos demandados a Constituição 

Federal alude a indisponibilidade de bens para fins de ressarcimento ao erário. A 

medida pode ser adotada para evitar o perecimento de bens e, assim, garantir a 



futura recomposição. Prevista no art. 7º da Lei 8.429/92, evita transtornos na 

alienação dos bens do requerido, devendo, no entanto, estar alicerçada em indícios 

inequívocos de responsabilidade e recair em bens necessários e suficientes. 

 Não obstante parte da doutrina entender que tais bens devam ser restringidos 

àqueles adquiridos no curso do mandato, assim não é o convencimento deste 

magistrado.  

 Verificada, pois, a responsabilidade dos gestores municipais no desvio de 

verbas, muitas vezes os bens que formalmente encontra-se em seu nome, 

adquiridos no curso do mandato, são insuficientes para o completo ressarcimento ao 

erário, visto que, em, muitos casos, tais bens, frutos em grande parte de atos ilícitos, 

são adquiridos em nomes de terceiros, que não são parte na presente ação, com o 

fito único de frustrar, o objetivo da lei.  

 Assim sendo, devem seus bens adquiridos anteriormente ou posteriormente 

ao exercício do mandato/cargo, responderem por abusos e irregularidades cometidos 

durante a sua gestão/administração. 

 Outrossim, da análise dos autos, verifico que há verossimilhança das 

alegações narradas pelo presentante do Ministério Público Estadual, razão pela qual 

entendo que resta devidamente preenchido o referido requisito. 

É inegável que, continuando os demandados, com seus bens disponíveis, 

poderão, no curso regular do processo, frustrar os meios que asseguram a execução 

da sentença condenatória, alienando-os, daí porque imprescindível se configura a 

adoção da cautela alvitrada, mediante registro da inalienabilidade mobiliaria e 

imobiliária, haja vista que, neste momento processual, predomina o princípio do “in 

dubio pro societate”.   

Sobre os limites dos valores de indisponibilidade dos bens do agente ímprobo 

a ser determinado pelo magistrado, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou 

entendimento no qual quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio 

público ou enriquecimento ilícito, caberá a indisponibilidade dos bens do agente 

ímprobo, limitado ao ressarcimento integral do dano e eventual sanção pecuniária a 

ser imposta ao agente, senão vejamos: 

 

“EMENTA ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE 



BENS – LIMITES DA CONSTRIÇÃO – ART. 7º, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DA LEI N. 8429/92. 

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, quando 

o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público 

ou enriquecimento ilícito, caberá a indisponibilidade dos 

bens do agente ímprobo, limitado ao ressarcimento integral 

do dano, "bem como a execução de eventual sanção 

pecuniária a ser imposta e qualquer outro encargo 

financeiro decorrente da condenação" (REsp 817.557/ES, 

Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

2.12.2008, DJe 10.2.2010.) 

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem analisou 

minuciosamente a questão relacionada à indisponibilidade dos 

bens, reconhecendo expressamente os requisitos necessários 

ao deferimento da medida liminar. Todavia, revogou a 

indisponibilidade de bens determinada pelo juiz singular, sob o 

argumento de que não foi especificada a extensão da 

constrição, o que acabou por violar o art. 7º, caput, da Lei n. 

8.429/92. Caberia à Corte a quo, reconhecendo o cabimento da 

medida liminar, determinar os limites da constrição. 

3. Dessa forma, PRESENTES a fumaça do bom direito e o 

perigo da demora, com a real possibilidade de dilapidação 

do patrimônio público, é essencial o bloqueio dos bens 

suficientes para ressarcir o valor dos danos causados, 

utilizando-se como parâmetro a estimativa de dano 

apresentada na petição inicial. Recurso especial provido.” 

(Superior Tribunal de Justiça RECURSO ESPECIAL Nº 

1.161.631 - SE (2009/0199526-7) Data do julgamento: 10 de 

agosto de 2010 RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MARTINS 

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

SERGIPE RECORRIDO : ÉLIO JOSÉ LIMA MARTINS 

ADVOGADO : EMANUEL MESSIA OLIVEIRA CACHO) 

 



Assim, considerando o valor dos prejuízos indicados no montante de R$ 

2.978.406,88 (dois milhões, novecentos e setenta e oito mil, quatrocentos e seis 

reais e oitenta e oito centavos), sendo R$ 2.478.406,88(dois milhões, quatrocentos 

e setenta e oito mil, quatrocentos e seis reais e oitenta e oito centavos) equivalente 

ao valor do prejuízo causado ao erário, até a presente data, e R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais) valor de eventual condenação  por danos morais sociais, 

cabendo a indisponibilidade de bens solidária a todos os demandados que de 

alguma forma causaram prejuízo ao erário e/ou se enriqueceram ilicitamente. 

Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR PLEITEADA e determino a 

INDISPONIBILIDADE DOS BENS DE TODOS OS DEMANDADOS, assim 

compreendidos imóveis, veículos, valores depositados em agências bancárias, que 

assegurem o integral ressarcimento do dano, a teor do parágrafo único do art. 7º e 

art. 5º da Lei 8.429/92, eis que presentes os requisitos legais, até ulterior deliberação 

judicial, limitado à quantia R$ 2.978.406,88 (dois milhões, novecentos e setenta 

e oito mil, quatrocentos e seis reais e oitenta e oito centavos). 

Notifiquem-se IMEDIATAMENTE os Cartórios de Registros de Imóveis de 

Satubinha, Pio XII, Bacabal, Santa Inês, São Luís/MA, bem como à Junta Comercial 

deste Estado, a fim de que informem a existência de bens ou valores em nome dos 

demandados, bem como, caso existentes, determino que procedam ao IMEDIATO 

bloqueio dos bens de valores e/ou bens porventura existentes, adotando-se as 

medidas necessárias para que permaneçam inalienáveis na forma desta decisão, 

limitado à quantia de R$ 2.978.406,88 (dois milhões, novecentos e setenta e 

oito mil, quatrocentos e seis reais e oitenta e oito centavos), no prazo de 72 

(setenta e duas horas), sob pena de serem aplicadas as sanções cabíveis em caso 

de descumprimento da presente decisão judicial. 

 Proceda-se, ainda, o bloqueio judicial através do BACENJUD de valores 

existentes nas contas bancárias em nome dos demandados, permanecendo as 

mesmas bloqueadas, até ulterior deliberação judicial.  

 Expeça-se ofício ao Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MA para 

realizar a restrição de venda em veículos dos demandados. 

 DETERMINO o impedimento do Prefeito Municipal de PIO XII/MA, Sr. 

PAULO ROBERTO SOUSA VELOSO, da Secretária de Educação (Sra. IARA 

ADRIANA ARAUJO PORTILHO); do Secretário de Administração (Sr. ANTONIO 

ROBERVAL DE LIMA); e do Secretário de Finanças (Sr. MELQUIZEDEQUE 



FONTENELE NASCIMENTO)  de realizarem  quaisquer movimentação nas contas 

da Prefeitura Municipal de Pio XII, evitando pagamentos, transferências, depósitos 

ou atos semelhantes, oficiando-se IMEDIATAMENTE ao BANCO DO BRASIL S/A 

e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para o cumprimento desta determinação 

judicial. 

Oficie-se, ainda, ao BANCO DO BRASIL S/A e CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL para suspender o pagamento e/ou recebimento de qualquer valor pelos 

requeridos provenientes da Prefeitura Municipal de Pio XII. 

Por fim, com supedâneo no art. 20, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, e 

com o fim de resguardar a preservação e integridade do erário público, 

DETERMINO O AFASTAMENTO DOS REQUERIDOS Sr. PAULO ROBERTO 

SOUSA VELOSO, do exercício do cargo de Prefeito Municipal de PIO XII/MA; da 

Sra. IARA ADRIANA ARAUJO PORTILHO, do exercício do cargo de Secretária de 

Educação do Município de PIO XII/MA; do Sr. ANTONIO ROBERVAL DE LIMA, do 

exercício do cargo de Secretário de Administração; do Sr. MELQUIZEDEQUE 

FONTENELE NASCIMENTO), do exercício do cargo de Secretário de Finanças; e 

do Sr (Sr. MICHEL LACERDA FERREIRA), do exercício do cargo de Procurador 

Geral do Município de PIO XII/MA. 

Comunique-se a presente decisão ao Presidente da Câmara Municipal 

de Vereadores de PIO XII/MA para, na forma do Regimento Interno da Casa 

Legislativa, proceder a convocação da respectiva sessão solene extraordinária 

e lavratura da respectiva ata e termo de posse e exercício provisório em favor 

do Vice-Prefeito Municipal de PIO XII/MA, enviando a documentação 

comprobatória do cumprimento da decisão, no prazo de 72 (setenta e duas) 

horas, a contar da intimação pessoal da presente decisão. 

Após a posse do Vice-Prefeito, oficie-se ao Banco do Brasil de PIO XII/MA 

para ciência do afastamento do Prefeito e de sua substituição pelo Vice-Prefeito 

devendo providenciar a imediata habilitação de seu autógrafo junto à instituição 

bancária, a fim de evitar maiores prejuízos ao Município. 

Caso não seja localizado o Presidente da Câmara de PIO XII/MA, a 

comunicação deverá ser efetuada por intermédio dos seus respectivos substitutos 

legais (Vice-Presidente da Câmara, 1º ou 2º Secretários), a fim de dar cumprimento 

à esta decisão judicial. 



Notifiquem-se os requeridos, para oferecerem manifestação por escrito, que 

poderá ser instruída com documentos e justificações, no prazo de quinze dias, nos 

termos do art. 17, par. 7 da Lei 8.429/92. 

Notifique-se o Vice-Prefeito para ciência da presente decisão. 

 Isento de custas processuais, haja vista ter sido a ação proposta pelo 

Ministério Público.  

Dê-se ciência pessoal ao órgão ministerial. 

Publique-se no DJE o inteiro teor desta decisão. Intimem-se. 

 Atribuo a esta decisão força de ofício e mandado judicial, em atenção 

aos princípios da economia e celeridade processuais.  

 

Pio XII, 10 de agosto de 2016. 

 

 

RAPHAEL LEITE GUEDES 

JUIZ DE DIREITO TITULAR 


