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PROCESSO Nº 354-59.2017.8.10.0039 (3562017) - Themis PG 

CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA COM PEDIDO CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO CARGO 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

RÉU: OSMAR FONSECA DOS SANTOS 

 

DECISÃO 

 

EMENTA 
 

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO 
CAUTELAR DO PREFEITO MUNICIPAL. INCIDÊNCIA 
DO ART. 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 
8.429/1992. INDÍCIOS DE SONEGAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 
PUBLICIDADE E MORALIDADE. LIMINAR 
CONCEDIDA DETERMINANDO AFASTAMENTO DO 
PREFEITO. PRAZO DE 180 DIAS. 
1. O art. 20, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.429/92 
(Lei de Improbidade Administrativa) estabelece que "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". 
2. Na hipótese, o Ministério Público comprovou que 
instaurou diversos procedimentos administrativos com o 
objetivo de fiscalizar, dentre eles, transição municipal e a 
regular aplicação das verbas referente à Repatriação de 
Dinheiro Irregularmente Depositado no Exterior (Lei 
Federal nº 13.254/2016). . 
3. O Parquet demonstrou que a fiscalização da aplicação 
dos recursos vem sendo obstadas pelo Requerido, já que 
este não responde aos ofícios emanados do Ministério 
Público com tal finalidade, apesar das inúmeras 
reiterações e com notificação pessoal do requerido. 
4. Comprovou-se que a sonegação de informações viola 
os Princípios da Publicidade e Moralidade, já que a 
prestação de informações não é uma faculdade do 
administrador, mas sim do dever constitucional com o fim 
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de proporcional o exercício da fiscalização pelos demais 
órgão no exercício do controle externo. 
5. Deferimento do afastamento cautelar do Prefeito por 
180 (cento e oitenta) dias, por necessidade de 
salvaguardar a instrução processual. 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa 

com pedido cautelar de afastamento do cargo proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em face de OSMAR FONSECA DOS SANTOS (Prefeito do Município de 

Lago do Junco).  

O requerente narrou que iniciou a apuração de diversas supostas 

irregularidades referente à atuação do requerido frente à Prefeitura Municipal de 

Lago do Junco – MA. Todavia, tais apurações estão sendo obstadas pelo requerido 

que se nega a prestar as diversas informações solicitadas pelo Ministério Público 

Estadual, já que em várias oportunidades o requerido, apesar de devidamente 

notificado, não respondeu aos ofícios do órgão ministerial, o que configura omissão 

ao dever legal de prestar informações e afronta aos Princípios da Publicidade e 

Moralidade associados à gestão da coisa pública. 

Relatou o Parquet que instaurou diversos procedimentos 

administrativos, os quais não tiveram suas requisições respondidas pelo requerido o 

que inviabilizou o exercício da fiscalização e apuração de irregularidades, conforme 

descrito abaixo:  

 Procedimento nº 12/2016, o qual tem por objetivo acompanhar o 

processo de transição municipal conforme campanha 

institucional do Ministério Público intitulada “A Cidade Não Pode 

Parar: Campanha pela Transparência na Transição Municipal”, 

sendo que nos últimos 05 (cinco) meses o requerido não 

respondeu a nenhum dos Ofícios 123/2016 – 1ª PJLP e 

179/2016-1ª PJLP neste sentido, conforme inicial;  
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 Notícia de Fato nº 039/2016 que tem por objetivo apurar a 

eventual ilicitude no processo de nomeação de assessor jurídico 

do Município de Lago do Junto que supostamente teria ocorrido 

em desrespeito à ordem do concurso público anteriormente 

realizado, sendo que novamente o requerido quedou-se inerte 

em prestar informações, embora tenha recebido os Ofícios 

133/2016 – 1ª PJLP e 185/2016-1ª PJLP neste sentido;  

 Notícia de Fato nº 052/2016 cujo objetivo é apurar supostas 

irregularidades na retirada de Postes de Iluminação da Praça 

Conjunto HL, no Município de Lago do Junco, o que teria 

deixado diversos moradores da referida unidade habitacional no 

escuro, todavia o requerido, apesar de devidamente oficiado 

(ofícios 153/2016 – 1ª PJLP e 185/2016-1ª PJLP), mais uma vez 

não prestou informações. 

 

Aduziu o requerente que o requerido vem de forma consciente e 

premeditada omitindo informações ao Ministério Público Estadual o que, além de 

afrontar o dever legal de prestar informações e os Princípios da Publicidade e 

Moralidade, escarnece o próprio sistema de justiça, este último encarregado da 

defesa da probidade administrativa, incorrendo assim nas condutas previstas nos 

incisos II (retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício) e IV (negar 

publicidade aos atos oficiais), amos do art. 11, da Lei nº 8.429/1992. 

Por fim, o Parquet requereu o afastamento cautelar do 

requerido, pois caso este permaneça no cargo continuará a embaraçar o 

trabalho de fiscalização e consequentemente sonegando informações 

essenciais para o andamento da instrução processual necessária para 

apuração e cessação das condutas ímprobas, interesse de toda coletividade.     

A inicial veio instruída com documentos de fls. 11 a 62. 
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Determinou-se a citação do requerido para apresentar manifestação 

por escrito, nos termos do art. 17, § 7º, da Lei de Improbidade Administrativa, 

conforme decisão de fl. 65. 

Quanto ao pedido de afastamento do requerido, antes de apreciá-lo, 

em respeito ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, 

determinou-se que este se manifestasse no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

decisão de fls. 65-verso. 

O requerido foi devidamente citado e intimado, conforme certidão de 

fl. 68. 

O Ministério Público Estadual aditou a petição inicial informando 

outros procedimentos em que as apurações se encontram paralisadas tendo em 

vista a deliberada inércia e omissão do requerido em responder os ofícios do 

Parquet, a saber:  

 Procedimento Administrativo nº 031/2016, no qual se averigua a 

devida aplicação dos recursos públicos referentes ao convênio 

nº 037/2010-SES, firmado entre o Município e o Estado do 

Maranhão para construção de 22 (vinte e dois) kits sanitários 

domiciliares no Povoado São Paulo, no Município de Lago do 

Junco, sendo que o requerido não respondeu ao Ofício 

016/2017-1ª PJLP no qual se requisitou a prestação de contas 

do referido convênio, com reiteração através do Ofício nº 

135/2017 – 1ª PJLP;   

 Procedimento Administrativo nº 034/2016 que tem por objetivo 

averiguar a aplicação de recursos referente ao convênio nº 

005/2010-ASSJUR-SECID, firmado entre o Município e o Estado 

visando à construção de 50 (cinquenta) casas populares, sendo 

que o Ofício nº 018/2017-1ª PJLP não foi respondido pelo 

requerido, além do Ofício de reiteração de nº 137/2017 – 1ª 

PJLP; 
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 Procedimento administrativo nº 035/2016 que visa apurar a 

aplicação dos recursos públicos referentes ao convênio nº 

228/2009-SES, firmado entre o Município e o Estado com a 

finalidade de aquisição de equipamentos para melhoria da 

população, sendo que o Ofício nº 019/2017-1ª PJLP não foi 

respondido, tampouco o Ofício de reiteração nº 139/2017 – 1ª 

PJLP;  

 Procedimento Administrativo nº 036/2016 cujo objetivo é apurar 

a aplicação dos recursos públicos referentes ao convênio nº 

069/2009-SECMA, firmado entre o Município e o Estado para a 

realização do Projeto “Carnaval da Maranhensidade 2009 é só 

alegria”, ocorre que o requerido não respondeu o Ofício nº 

020/2017-1ª PJLP, tampouco o Ofício de reiteração nº 141/2017 

– 1ª PJLP; 

 Procedimento administrativo nº 037/2016 que visa apurar a 

aplicação dos recursos públicos referentes ao convênio nº 

095/2010-SECMA, firmado entre o Município e o Estado para a 

realização do Projeto “Carnaval do Maranhão de volta à Alegria”, 

sendo que o requerido não respondeu o Ofício nº 021/2017-1ª 

PJLP, tampouco o Ofício de reiteração nº 143/2017 – 1ª PJLP; 

 Procedimento administrativo nº 039/2016 que visa apurar a 

aplicação dos recursos públicos referentes ao convênio nº 

336/2009-SES, firmado entre o Município e o Estado com a 

finalidade de reforma e ampliação do Centro de Saúde no 

Município de Lago do Junco, todavia o requerido não respondeu 

o Ofício nº 022/2017-1ª PJLP, tampouco o Ofício de reiteração 

nº 145/2017 – 1ª PJLP; 

 Procedimento administrativo nº 040/2016 que visa apurar a 

aplicação dos recursos públicos referentes ao convênio nº 
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230/2009-SES, firmado entre o Município e o Estado para a 

aquisição de kits Sanitários com a finalidade de combater o 

aparecimento de doenças endêmicas no Município de Lago do 

Junco, sendo que o requerido não respondeu o Ofício nº 

023/2017-1ª PJLP, tampouco o Ofício de reiteração nº 147/2017 

– 1ª PJLP; 

 Procedimento administrativo nº 041/2016 que visa apurar os 

repasses financeiros encaminhados pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação a Prefeitura Municipal de Lago 

do Junco alusivos ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte 

Escolar, sendo que o requerido não respondeu o Ofício nº 

076/2017-1ª PJLP, tampouco o Ofício de reiteração nº 149/2017 

– 1ª PJLP; 

 Procedimento Preparatório nº 005/2016 que visa apurar a 

aplicação dos recursos públicos referentes ao convênio nº 

229/2009-SES, firmado entre o Município e o Estado para a 

aquisição de 04 (quatro) motos e 01 (um) veículo utilitário para 

melhoria no atendimento da população na rede de Saúde do 

Município, sendo que o requerido não respondeu o Ofício nº 

062/2017-1ª PJLP, tampouco o Ofício de reiteração nº 153/2017 

– 1ª PJLP. 

 

Por fim o Ministério Público Estadual ressaltou que mesmo com a 

presente ação civil pública por ato de improbidade e pedido de afastamento cautelar 

do cargo o requerido continua a faltar com o dever de prestar informações e 

consequentemente inibir a atuação fiscal do Parquet, o que viola os Princípios da 

Publicidade e Moralidade, além de escarnecer o próprio Sistema de Justiça, razão 

pela qual se faz necessário o afastamento cautelar do gestor. 

Com o aditamento veio os documentos de fls. 75 a 166. 
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O requerido apresentou manifestação sobre o pedido liminar no qual 

aduziu, em síntese, que o requerimento de afastamento liminar do cargo de prefeito 

do Município de Lago do Junco não encontra qualquer base jurídica, tampouco se 

mostra razoável e proporcional, a luz do que dispõe o parágrafo único do art. 20 da 

Lei 8.429/1992, já que tal medida só é cabível para resguardar a instrução 

processual. 

O requerido arguiu que o Ministério Público justificou a necessidade 

do afastamento sob o argumento de que “a permanência do demandado na função 

de Prefeito Municipal caracteriza uma afronta à ordem pública” e que este 

“continuará a embaraçar o trabalho fiscalizatório tanto da promotoria de justiça como 

dos demais órgãos encarregados de tal dever”, o que, segundo o requerido, não se 

coaduna com o texto legal, razão pela qual o requerente não demonstrou 

minimamente a necessidade de afastamento para fins de instrução processual, já 

que esta ocorre com regras de distribuição do ônus da prova previsto no art. 373, do 

Código de Processo Civil, além de que o requerido foi eleito pelo voto há cerca de 

quatro meses para chefiar o Poder Executivo e não se pode desprezar a soberania 

popular. 

Por fim, o requerido em sua manifestação sobre o pedido liminar de 

afastamento, relatou que a controvérsia reside no fato de 05 (cinco) ofícios 

expedidos no final de 2016 terem sido respondidos extemporaneamente, relatando 

que o referente à transição não foi respondido por que o requerido foi reeleito e os 

outros por omissão do Senhor Salvador de Olivier Sobrinho, seu ex-secretário de 

Administração, ressaltando ainda que apesar das respostas terem sido 

encaminhadas em atraso não teve intenção de omitir informações ou mesmo 

afrontar qualquer princípio constitucional. 

Com a manifestação do pedido de afastamento veio acostados os 

documentos de fls. 178 a 252. 

O requerido apresentou manifestação prévia, nos termos do art. 17, 

§ 7º, da Lei de 8.429/1992, na qual aduziu como preliminares a incompetência do 
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juízo em razão do foro por prerrogativa de função do requerido e a inadequação da 

via eleita, já que o requerido é agente político e não se submete a Lei 8.429/1992, 

pois nas mesmas hipóteses está sujeito a incidir em crime de responsabilidade, com 

regramento e foro próprio. Quanto ao mérito, ratificou argumentos já firmados na 

manifestação preliminar sobre o pedido de afastamento, além de narrar que não 

houve qualquer dano ou prejuízo a administração pública que motivasse o 

ajuizamento da presente ação civil pública, conforme fls. 254 a 279. 

À fl. 298, determinou-se a intimação do Ministério Público para se 

pronunciar, no prazo de 03 (três) dias, sobre a manifestação do requerido acerca do 

pedido cautelar de afastamento, bem como a citação do requerido para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o aditamento da petição inicial, nos 

moldes do art. 17, § 7º, da Lei de Improbidade Administrativa. 

O Ministério Público pronunciou-se sobre a manifestação do 

requerido e arguiu que os documentos juntados por este em sua grande maioria não 

guardam pertinência com os fatos narrados na inicial ou mesmo alegados pelo 

requerido, além de reiterar o pedido de afastamento do requerido do cargo, 

conforme fls. 302 a 304. 

À fl. 308, consta certidão informando que decorreu o prazo para o 

requerido apresentar manifestação sobre o aditamento da inicial, apesar de 

devidamente notificado (fls. 306/307). 

No dia 08.05.2017, o requerido apresentou manifestação sobre o 

aditamento da inicial, na qual aduziu como preliminares a incompetência absoluta do 

juízo em razão do foro por prerrogativa de função do requerido e a inadequação da 

via eleita, já que o requerido é agente político e não se submete a Lei 8.429/1992, 

pois nas mesmas hipóteses está sujeito a incidir em crime de responsabilidade, com 

regramento e foro próprio. Quanto ao mérito, arguiu ausência de justa causa para o 

recebimento da petição inicial, seja pelos fundamentos lançados nesta ou no 

aditamento, além da impossibilidade de aditamento da inicial, bem como ratificou as 

manifestações de fls. 167/177 e 254/279, frisando que todos os ofícios foram 



 
ESTADO DO MARANHÃO 

PODER JUDICIÁRIO 
1ª VARA DA COMARCA DE LAGO DA PEDRA 

 
PROCESSO Nº 354-59.2017.8.10.0039 (3562017)  

 

 
 

Marcelo Santana Farias 
Juiz de Direito 

Rua Cel. Joaquim Rodrigues, s/nº, Centro, Humberto de Campos – MA. CEP 65.180.000 
Telefone/ Fax: (98) 3367 1414. Email: vara1_hcam@tjma.jus.br 

 

9 

respondidos em 14.02.2017, não obstante atraso involuntário, sem que se extraiam 

atos de improbidade administrativa, além de aduzir que os ofícios em grande parte 

são referentes a convênios realizados pelo ex-prefeito municipal e que o dever de 

prestar conta é personalíssimo. Ressaltou ainda que deve ser julgado improcedente 

o pedido liminar de afastamento do requerido do cargo de prefeito municipal, 

conforme fls. 309 a 327. 

Com a manifestação vieram os documentos de fls. 328 a 354. 

À fl. 355, consta certidão informando que a manifestação ao 

aditamento da petição inicial é intempestiva, já que a intimação ocorreu no dia 

04.04.2017, sendo que o início do prazo de 15 (quinze) dias começou com a juntada 

do mandado nos autos no dia 06.04.2017 (fl.305-v), sendo o prazo fatal para 

apresentação da manifestação o dia 04.05.2017, já com a contagem dos dias de 

suspensão de expediente pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. 

É o relatório. 

A seguir DECIDO. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1 Das preliminares 

 

2.1.1 Da preliminar de inadequação da via eleita 

A defesa suscitou que o Requerido Osmar Fonseca dos Santos, por 

ser Prefeito Municipal, agente político, não estaria sujeito à Lei de Improbidade 

Administrativa. 

Todavia, tal preliminar é matéria há muito superada pela 

jurisprudência. À guisa de exemplo, vejamos um julgado do Superior Tribunal de 

Justiça: 

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE O 
TRIBUNAL DE ORIGEM PROCEDER A EXAME DE MÉRITO NO JUÍZO 
DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE 
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IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA 
DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 
182/STJ. PREFEITOS MUNICIPAIS ESTÃO INSERIDOS NO CAMPO DE 
INCIDÊNCIA DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
1. Não há usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça 
quando o Tribunal de origem, ao realizar o juízo de admissibilidade do 
recurso especial, analisa os pressupostos específicos e constitucionais 
concernentes ao mérito da controvérsia, conforme o disposto na Súmula 
123/STJ. Precedentes. 
2. É inviável o agravo quanto aos fundamentos adotados pelo Tribunal de 
origem para negar trânsito ao apelo especial que deixaram de ser 
impugnados, de modo específico, nas razões recursais. Incidência, por 
analogia, da Súmula 182/STJ. 
3. Consoante a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a 
Lei nº 8.429/1992 é aplicável aos Prefeitos Municipais, não cabendo 
falar em incompatibilidade com o Decreto-Lei nº 201/1967. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(AgRg no AREsp 173.359/AM, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015) 

 

Assim, indefiro tal preliminar. 

 

2.1.2 Da preliminar de incompetência do foro por prerrogativa 

de função 

Quanto a preliminar de aplicação do foro por prerrogativa de função, 

o entendimento consolidado da jurisprudência é da inaplicabilidade do foro no que 

diz respeitos as ações de improbidade administrativa. 

Neste sentido, transcrevo julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. SUBMISSÃO 
ÀS NORMAS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
INEXISTÊNCIA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. 
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A 
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PREDOMINANTE NESTA CORTE. 
PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. 
INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. 
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. De acordo com a orientação jurisprudencial predominante no STJ, a Lei 
de Improbidade Administrativa aplica-se a Prefeitos Municipais, porquanto, 
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apesar do regime de responsabilidade político-administrativa, previsto no 
Decreto-lei 201/67, estão eles submetidos à Lei 8.429/92, em face da 
inexistência de incompatibilidade entre as referidas normas. 
II. O aresto impugnado também está alinhado à jurisprudência do STJ, no 
sentido de que o foro por prerrogativa de função não se estende ao 
processamento das ações de improbidade administrativa. Precedentes 
do  STJ: AgRg no REsp 1.425.191/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16.03.2015; AgRg no REsp 
1376247/AP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 
10/09/2014; AgRg no REsp 1.382.920/RS, Rel. Ministro HUMBERTO 
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2013; AgRg no REsp 
1.129.636/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 
TURMA, DJe de 02/08/2013; AgRg no REsp 1.152.717/MG, Rel. Ministro 
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2012). 
III. O Tribunal de origem decidiu a causa em consonância com a 
orientação jurisprudencial predominante neste Tribunal, pelo que incide, na 
espécie, a Súmula 83/STJ, enunciado sumular aplicável quando fundado o 
Recurso Especial nas alíneas a e c do inciso III do art. 105 da Constituição 
Federal. 
IV. Descabida inovação recursal, em sede de Agravo Regimental. 
V. Agravo Regimental improvido. 
(AgRg no AREsp 476.873/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 03/09/2015) 

 

Ora, constata-se que é pacífico o entendimento de que é inaplicável 

o foro por prerrogativa de função em casos de improbidade administrativa. Ademais, 

este é um debate que está em voga no país, sendo que existe inclusive Projeto de 

Emenda Constitucional no Congresso retirando tal prerrogativa, além de julgamento 

no Supremo Tribunal Federal com o fim de limitar o foro privilegiado no âmbito 

criminal para apenas os crimes que tiverem relação com a função. 

Desta forma, indefiro tal preliminar. 

 

2.2. Do recebimento da inicial 

 

2.2.1. Do indeferimento do pedido de aditamento da inicial 

Este Magistrado considerou como ato citatório o previsto no art. 17, 

§ 7º, da Lei 8.429/1992, conforme despacho de fl. 65. 
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Assim, considerando que o aditamento da petição inicial só pode ser 

realizado sem o consentimento do requerido até o ato de citação, conforme art. 329, 

inciso I, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de aditamento da petição 

inicial realizado às fls. 70 a 166, passando a análise do pleito somente com base 

nos argumentos deduzidos na petição inicial. 

 

2.2.2. Do recebimento da inicial e do prosseguimento do feito 

Neste momento de análise do recebimento da ação, impõe-se 

destacar que a inicial está em conformidade com o art. 14, § 1º da Lei nº 8.429/92 e 

há a necessidade da tramitação do feito, para a devida apuração dos fatos tratados 

na inicial.  

Acerca do tema, pertinente é o escólio de Emerson Garcia e 

Rogério Pacheco Alves1, que assim lecionam: 

 

10.3 Juízo de Admissibilidade da Petição Inicial 

Ao aludir o § 8º à “rejeição da ação” pelo juiz quando convencido da 
“inexistência do ato de improbidade”, institui-se hipótese de julgamento 
antecipado da lide (julgamento de mérito), o que, a nosso juízo, até pelas 
razões acima expostas, só deve ocorrer quando cabalmente 
demonstrada, pela resposta do notificado, a inexistência do fato ou a 
sua não concorrência para o dano ao patrimônio público. Do 
contrário, se terá por ferido o direito à prova do alegado no curso do 
processo (art. 5º LV), esvaziando-se, no plano fático, o direito 
constitucional de ação (art. 5º, XXXV) e impondo-se absolvição liminar 
sem processo. (...) Poderíamos afirmar, sem medo, que, tal como se 
verifica na seara processual penal, deve o Magistrado, neste momento, 
servir-se do princípio in dúbio pro societate, na coartando, de forma 
perigosa, a possibilidade de êxito do autor em comprovar, durante o 
processo, o alegado na inicial. (grifei) 

 

Desta forma, o recebimento da inicial e o processamento do feito é 

inevitável em relação ao réu Osmar Fonseca dos Santos. 

 

                                                 
1 In Improbidade Administrativa, 6ª edição, Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2011, p. 862. 
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2.3 Da análise do pedido de afastamento do Prefeito Osmar 

Fonseca dos Santos 

Percebo que os autos encontram-se maduro para se decidir o 

pedido de afastamento do Prefeito Municipal Osmar Fonseca dos Santos, tal como 

requerido pelo Ministério Público Estadual, já que o requerido já se manifestou 

quanto a este pedido e o Parquet já o replicou, além de já haver provas nos autos 

suficientes para apreciá-lo. 

Quanto ao referido pedido, a Lei Federal nº 8.429/92, Lei de 

Improbidade Administrativa, 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. 

 

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça assim leciona acerca 

do tema: 

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE PREFEITO. 
RECURSO ESPECIAL. EFEITOSUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. 
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.  
1. O art. 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429/92 (Lei de Improbidade 
Administrativa) estabelece que "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".  
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias CONSTATARAM A 
CONCRETA INTERFERÊNCIA NA PROVA, QUAL SEJA, A NÃO 
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS AOS ÓRGÃOS DE 
CONTROLE (CÂMARA DE VEREADORES E TRIBUNAL DE CONTAS 
ESTADUAL E DA UNIÃO), O QUE REPRESENTA RISCO EFETIVO À 
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. Demais disso, não desarrazoado ou 
desproporcional o afastamento do cargo pelo prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, pois seria, no caso concreto, o tempo necessário para 
verificar "a materialidade dos atos de improbidade 
administrativa".Medida cautelar improcedente. 
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(STJ - MC: 19214 PE 2012/0077724-4, Relator: Ministro HUMBERTO 
MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, 
Data de Publicação: DJe 20/11/2012) 
 
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) 

 

Por fim, a nossa doutrina também se inclina no mesmo sentido. Por 

todos, cito Arnaldo Rizzardo, Desembargador aposentado do TJRS, o qual leciona2: 

 

Com o afastamento, permite-se a elaboração de uma prova mais livre, 
já que menor a chance de exercer o agente alguma influência, ou de 
atemorizar as testemunhas indicadas, ou de dificultar a instrução 
processual por outra forma. É como explicam Flávio Cheim Jorge e 
Marcelo Abelha Rodrigues: 
 

"A razão do afastamento do agente público, sem dúvida, é 
permitir a asseguração da prova, para servir a futura 
instrução processual. Assim, obviamente, o requerimento 
cautelar deve ser feito sempre antes da referida instrução, que 
se sabe ter seu marco vestibular com o início da audiência de 
instrução e julgamento. Além disso, não se trata de requerer a 
produção de prova antecipadamente - qual seja, não temos, aí, 

                                                 
2
 Ação Civil Pública e ação de improbidade administrativa, 3ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2014, 

p. 429/432. 
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uma prova que será de imediato incorporada ao processo, tida 
como produzida, senão porque será apenas assegurada para 
posterior apresentação em instrução processual... O que se 
quer é justamente obter a prova, normalmente documental, 
realização de audiência etc., que não seria possível ou 
talvez fosse inviável se agente público não fosse afastado 
do cargo".2 ("Questões sobre o afastamento de titular de 
mandato eletivo na fase de instrução da ação de 
responsabilidade civil por ato de improbidade," em Improbidade 
Administrativa -10 anos da Lei n° 8.429/92, ob. cit., p. 101.) 

 
....................................................................................................................... 
 

Indeferir a liminar postulada pode significar o abono à conduta 
eivada de desonestidade no cumprimento das obrigações, 
causando descrédito ou perda de confiança à sociedade civil, 
que é a destinatária da prestação jurisdicional. Tem o 
afastamento também caráter de manutenção da ordem pública, de 
preservação do conceito e da credibilidade do Poder Público. Impede-se 
que a ordem cívica perca a segurança jurídica e não mais mereça a 
confiança popular. 
 
Indica Fábio Medina Osório situações que comportam o afastamento: 
 

"Não se mostra imprescindível que o agente público tenha, 
concretamente, ameaçado testemunhas ou alterado 
documentos, mas basta que, pela quantidade de fato;. pela 
complexidade da demanda, pela notória necessidade de 
dilação probante. se faça necessário, em tese, o 
afastamento compulsório e liminar do agente público do 
exercício de seu cargo, sem prejuízo de seus vencimentos, 
enquanto persistir a importância da coleta de elementos 
informativos ao processo. E se o processo está fartamente 
instruído, mas o agente público se porta modo a induzir a 
presunção de que, ficando em seu cargo, acarretará novos 
danos ao ente público e à sociedade? Aí, depende da 
situação. 
Se esses novos danos pudessem estar enquadrados no objeto 
da demanda, vale dizer. consubstanciando reiteração de atos 
cuja repressão já se ambicionava no próprio processo, parece 
razoável sustentar que a instrução processual se estenderia a 
essa hipótese e, por conseguinte, também o alcance do art. 20, 
parágrafo único, da Le: n° 8.429/92 (...). 

A instrução processual é instrumento para aplicação da lei. Se 
o agente público, de algum modo, ameaça frustrar a 
aplicação da lei, seja pela manipulação de provas. 
seja pelo esvaziamento de importantes sanções, ante 
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o cenário processual disponível. seja pela sua 
potencialidade danosa, resulta possível seu 
afastamento do cargo com base no art. 20, parágrafo 
único, da Lei n° 8.429/92".3 (A tutela processual da 

probidade administrativa (Lei n° 8.429, de 1992)", em 
Improbidade Administrativa - Questões Polêmicas Atuais, 
Malheiros Editores, São Paulo, 2001, p. 184. Improbidade 
Administrativa - Observações sobre a Lei n° 8.429/92, ob. cit., pp. 
165 e 166) 

 

Destacados os fundamentos legais, jurisprudenciais e 

doutrinários sobre o caso em análise, passo a análise da situação concreta dos 

autos em estudo. 

 

2.4 Da situação concreta dos autos que autoriza o afastamento 

do Prefeito Osmar Fonseca dos Santos.  

Como destacado acima, o afastamento dos agentes públicos é 

medida que poderá ser adotada se houver necessidade em favor da instrução 

processual.  

O caso dos autos trata de improbidade por omissão do Prefeito em 

fornecer os dados requeridos pelo Ministério Público. Naturalmente, embora aqui 

não se tratará de eventuais improbidades praticadas que poderiam ser investigadas 

em cada um dos procedimentos citados na inicial, faz-se necessário se debruçar 

minimamente sobre as circunstâncias de cada um desses procedimentos, a 

fim de se verificar o elemento subjetivo do agente ao sonegar tais 

informações. Este é o escólio do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: 

 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESENÇA DO ELEMENTO 
SUBJETIVO. 

INSTÂNCIA ORDINÁRIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 
7/STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 

(...) 

4. O entendimento do STJ é no sentido de que, para que seja 
reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas 
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previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a 
demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo 
para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, 
nas hipóteses do artigo 10. 

5. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de QUE O ATO 
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PREVISTO NO ART. 11 DA 
LEI 8.429/92 EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DE DOLO, o qual, 
contudo, não necessita ser específico, sendo suficiente o dolo 
genérico. 

6. Assim, para a correta fundamentação da condenação por 
improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do 
fato à norma, caracterizar a presença do elemento subjetivo. A 
RAZÃO PARA TANTO É QUE A LEI DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA NÃO VISA PUNIR O INÁBIL, MAS SIM O 
DESONESTO, O CORRUPTO, AQUELE DESPROVIDO DE 
LEALDADE E BOA-FÉ. 

7. Precedentes: AgRg no REsp 1.500.812/SE, Rel. Ministro Mauro 
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/5/2015, REsp 
1.512.047/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 
30/6/2015, AgRg no REsp 1.397.590/CE, Rel. Ministra Assusete 
Magalhães, Segunda Turma, DJe 5/3/2015, AgRg no AREsp 
532.421/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 
28/8/2014. 

11. Agravo Regimental não provido. 

(AgRg no AREsp 654.406/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 04/02/2016) 

 

Ou seja, deve-se colher informações dos procedimentos que o 

Ministério Público requereu administrativamente os dados a fim de se saber o dolo, a 

intenção do agente ao sonegar tais informações: se foi simplesmente uma 

inabilidade administrativa ou uma manobra para esconder seus ilícitos. 

Afinal, como registrado acima pelo Min. Herman Benjamin, a Lei de 

Improbidade administrativa não quer punir o inábil, e sim o corrupto. 

Este caso ganha contornos ainda mais sensíveis quando se 

considera que o réu foi condenado por captação ilícita de sufrágio e abuso de poder 

econômico, na Ação de Investigação Judicial Eleitoral tombada sob o nº 

69.664/2016, a qual tramita na 74ª Zona Eleitoral. No referidos autos, este réu teve o 
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seu mandato de prefeito cassado, além da pena de inelegibilidade por 08 (oito) 

anos. 

Por outro lado, as transcrições jurisprudenciais acima ainda 

exemplificam situações que justificariam tal medida, tais como: 

1) a concreta interferência na prova, diante da não prestação de 

informações e documentos aos Órgãos de Controle; e 

2) objetiva garantir o bom andamento da instrução processual na 

apuração das irregularidades apontadas, interesse de toda a coletividade. 

 

No caso em concreto do Prefeito de Lago do Junco Maranhão vem 

de forma sistemática e deliberada inviabilizando a fiscalização do Ministério Público 

Estadual no que diz respeito à aplicação de recursos públicos, já que se recusa 

deliberadamente a prestar informações ao Parquet mesmo após ser devidamente 

oficiado para tal fim, conforme se percebe dos elementos juntados com a petição 

inicial, vejamos: 

Primeiro, o Promotor de Justiça, no dia 15.09.2016, instaurou 

Procedimento Administrativo nº 12/2016, como fim de acompanhar o processo de 

transição municipal conforme campanha institucional do Ministério Público intitulada 

“A Cidade Não Pode Parar: Campanha pela Transparência na Transição Municipal”. 

Sucede que, até o ajuizamento da presente ação, o requerido não 

respondeu a nenhum dos ofícios encaminha nos últimos 05 (cinco) meses, embora 

devidamente notificado, conforme passarei a demonstrar: 

No dia 20.10.2016, o Ministério Público encaminhou o Ofício nº 

123/2016 – 1ª PJLP (fl. 13) requisitando, no prazo se 10 (dez) dias, Relatórios da 

Situação Administrativo Financeira do Município de Lago do Junco – MA, conforme 

previsto no art. 156, parágrafo único, da Constituição Estadual, todavia, embora seu 

Secretário de Administração tenha recebido o referido ofício no dia 01.11.2016 (fl. 

13-v), quedou-se inerte sem prestar informações. 
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No dia 28.11.2016, o Parquet reiterou o pedido de requisição através 

do Ofício nº 179/2016-1ª PJLP (fl. 15), este recebido pessoalmente pelo 

requerido em 06.12.2016 (fl. 15), todavia o requerido mais uma vez ficou inerte.   

No dia 11.11.2016, mediante o Ofício nº 162/2016-1ª PJLP (fl. 14), o 

qual foi recebido em 19.11.2016 (fl. 14), pelo Secretário de Administração do 

Município, o Ministério Público requisitou ao requerido, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, informações sob os valores transferidos ao Município de Lago d Junco –MA A 

TÍTULO DO PROGRAMA DE REPATRIAÇÃO DE DINHEIRO IRREGULARMENTE 

DEPOSITADO NO EXTERIOR, bem como a destinação orçamentária de tais 

recursos, sendo que o promovido não respondeu ao referido ofício. 

No dia 10.01.2017, mediante o Ofício nº 032/2017 – 1ª PJLP (fl. 16), 

o qual foi recebido, em 11.01.2017, pelo Assessor Jurídico de Lago do Junco, o 

Ministério Público requisitou ao requerido, no prazo de 10 (dez) dias úteis, que 

informasse sobre o acatamento das Recomendações Administrativas nº 003/2017-1ª 

PJLP, 007/2017-1ª PJLP, 011/2017-1ª PJLP e 015/2017-1ª PJLP referentes a 

moralidade administrativa e tratando respectivamente sobre: medidas de combate ao 

nepotismo, garantia de continuidade na política de resíduos sólidos e limpeza 

urbana, criação de Procuradoria Municipal com servidores concursados, e pintura de 

prédios isenta de logomarcas de promoção pessoal. Todavia, não foi atendida a 

requisição. 

Assim, percebe-se claramente que o requerido vem se furtando 

em prestar as informações requisitadas pelo Ministério Público Estadual, o que 

inviabiliza sobremaneira o exercício da fiscalização da administração pública, 

mais precisamente da aplicação das verbas públicas, já que um dos principais 

instrumentos que o Parquet possui para o exercício da fiscalização, principalmente 

nos pequenos municípios, é justamente os ofícios, já que pouquíssimos dados 

podem ser coletados via internet, já que é precária a transparência municipal. 

Admitir como normal a reiterada negativa do requerido em 

prestar informações ao órgão Ministerial, sendo este um dos principais órgãos 
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encarregados de promover a fiscalização da administração pública, em especial da 

aplicação dos recursos públicos, significa afrontar os Princípios Constitucionais da 

Legalidade, Moralidade e Publicidade, além de consequentemente deixar uma porta 

aberta para a corrupção que tanto assola nosso país. 

Transcrevo dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que 

legitimam o Parquet no exercício da fiscalização e consequente defesa da 

Democracia e defesa dos interesses sociais: 

 

Constituição Federal 
 
Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 
(grifei) 
 
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 
competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na 
forma da lei complementar respectiva; (grifei) 
 
Lei 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) 
 
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá: 
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos 
administrativos pertinentes e, para instruí-los: 
b) requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades 
federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da 
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (grifei) 

 

 

Por fim, sublinho que a sistemática recusa em fornecer 

informações ao Ministério Público além de afrontar o Princípio da 

Transparência na Gestão Pública e dificultar a fiscalização da aplicação dos 

recursos públicos, demonstra a necessidade de afastamento do cargo do 

requerido.  
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Tal necessidade fica claramente demonstrada ao se perceber 

que o referido gestor a embaraça as investigações do Ministério Público 

Estadual, principalmente, no que se refere aos dados Sobre A Transição 

Municipal, na qual foi requisitado pelo Parquet os Relatórios da Situação 

Administrativo Financeira do Município de Lago do Junco/MA (Ofícios nº 

123/2016 e 179/2016), bem como DA FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS 

VERBAS REFERENTE À REPATRIAÇÃO DE DINHEIRO IRREGULARMENTE 

DEPOSITADO NO EXTERIOR. 

O que torna a situação dos autos ainda mais sensível é o fato 

do Requerido estar respondendo outra ação civil pública por improbidade 

administrativa (Processo nº 900-17.2017.8.10.0039) pelos mesmos motivos 

desta, quais sejam, ausência de prestação de informações ao Ministério 

Público em 11 (onze) procedimentos administrativos ou preparatórios no 

âmbito do Parquet sem que tenha prestado informações dentro do devido 

prazo estipulado nos ofícios. 

Sublinho que o requerido só passou a responder os ofícios, e 

diga-se de passagem de forma vaga e sem prestar, de forma efetiva, as 

informações solicitadas pelo Ministério Público, após o ajuizamento das 

presentes ações civis pública por ato de improbidade administrativa com 

pedido de afastamento cautelar do cargo, o que demonstra a má-fé do 

requerido. 

Segundo, com relação às notícias de Fatos nº 039/2016 e 052/2016 

apontadas na inicial, que visam apurar, respectivamente, eventual ilicitude na 

nomeação de assessor jurídico em desrespeito a ordem de concurso público, e a 

suposta retirada irregular de um poste de iluminação pública de uma praça, embora 

os fatos a serem apurados, em um primeiro momento demonstrem uma mera 

irregularidade, o requerido mais uma vez quedou-se inerte diante dos Ofícios nº 

133/2016-1ª PJLP (fl. 43), 185/2016-1ª PJLP (fl. 46), 153/2016-1ª PJLP e 185/2016-
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1ª PJLP  encaminhados pelo representante do órgão Ministerial, já que não os 

respondeu.      

Desse modo, fica patente a indiferença com que o requerido 

trata as requisições de informações do Ministério Público, o que dificulta, 

substancialmente, o desempenho das atividades constitucionais deste Órgão 

Ministerial, sendo imprescindível o afastamento do requerido do cargo para 

que a instrução possa ser concluída de forma transparente, pois este é 

contumaz nessa prática, vindo a responder os ofícios de forma intempestiva e 

vaga somente após o ajuizamento das presentes ações. 

Ademais, sublinho que na linha dos precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça, eventual pedido de suspensão de liminar, nos termos da 

Lei nº 8.437/1992, não é a via adequada para a reforma desta decisão: 

 

AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE 
SENTENÇA. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. 
INDEVIDA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO DE 
SUSPENSÃO INDEFERIDO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PREFEITO 
MUNICIPAL. AFASTAMENTO DO CARGO. AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO. 
I - Na linha da jurisprudência desta Corte, não se admite a utilização 
do pedido de suspensão exclusivamente no intuito de reformar a 
decisão atacada, olvidando-se de demonstrar o grave dano que ela 
poderia causar à saúde, segurança, economia e ordem públicas. 
II - In casu, os agravantes não demonstraram, de modo preciso e cabal, a 
grave lesão à ordem pública, sendo insuficiente a mera alegação de que a 
manutenção do decisum atacado teria o condão de provocar prejuízos ao 
Poder Público. Precedentes do STJ e do STF. 

III - O afastamento temporário de prefeito municipal, com base 
no art. 20, parágrafo único, da Lei n. 8.249/1992 e decorrente de 
investigação por atos de improbidade administrativa não tem o 
potencial de, por si, causar grave lesão aos bens jurídicos 
protegidos pela Lei n. 8.437/1992. 
Agravo regimental desprovido. 
(AgRg na SLS 1.662/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE 
ESPECIAL, julgado em 17/12/2012, DJe 01/02/2013) 
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Por fim, transcrevendo novamente as palavras de Arnaldo Rizzardo, 

citado acima, “INDEFERIR A LIMINAR POSTULADA PODE SIGNIFICAR O 

ABONO À CONDUTA EIVADA DE DESONESTIDADE NO CUMPRIMENTO DAS 

OBRIGAÇÕES, CAUSANDO DESCRÉDITO OU PERDA DE CONFIANÇA À 

SOCIEDADE CIVIL, QUE É A DESTINATÁRIA DA PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL.” 

 

2.5 Considerações sobre a corrupção 

A corrupção está presente praticamente em todas as fases do 

desenvolvimento humano. 

A própria Bíblia Sagrada3, no Livro de Gênesis, Capítulo 6, 

versículos 11 e 12, assim dispõe sobre a corrupção da humanidade que antecedeu 

o dilúvio: “Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida: toda a criatura 

seguia na terra o caminho da corrupção.” 

Ademais, em diversas passagens da história da humanidade vê-se 

algo sobre a corrupção. Sobre a história do Brasil, trago à colação trecho de 

Laurentino Gomes4: 

Outra herança da época de D. João é a prática da “caixinha” nas 
concorrências e pagamentos dos serviços públicos. O 
historiador Oliveira Lima, citando os relatos do inglês Luccock, 
diz que se cobrava uma comissão de 17% sobre todos os 
pagamentos ou saques no tesouro público. Era uma forma de 
extorsão velada: se o interessado não comparecesse com os 
17%, os processos simplesmente paravam de andar.14 "A época 
de D. João VI estava destinada a ser na história brasileira, pelo 
que diz respeito à administração, de muita corrupção e 
peculato", avaliou Oliveira Lima.15 "A corrupção medrava 
escandalosa e tanto contribuía para aumentar as despesas, 
como contribuía o contrabando para diminuir as rendas. "16 
 

                                                 
3
 Bíblia Sagrada, São Paulo: Editora Ave-Maria, 2001, 140ª Edição, p. 54. 

4
 1808: como uma rainha louca, um principie medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e 

mudaram a história de Portugal e do Brasil. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2007, p. 172 
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Ou seja, a prática de superfaturamento em obras públicas é uma 

realidade em nosso país há muito tempo, a qual deve ser combatida com rigor. 

Ainda sobre a história do Brasil, Emerson Garcia e Rogério Pacheco 

Alves5 , citando Pedro Cavalcancti e Laurentino Gomes, ainda lecionam: 

 
Em apenas oito anos, D. João VI distribuiu mais títulos de nobreza 
que Portugal nos trezentas anos anteriores. Essa elite, destituída de 
valores éticos e movida pelo espírito de “troca” (“é dando que se 
recebe”), ascendeu ao poder e sedimentou um verdadeiro cancro na 
estrutura administrativa. o tesoureiro-mor de D. João VI, Bento 
Maria Targini, um dos marcos da época, foi nomeado barão e 
depois visconde, sendo imortalizado nessa célebre quadrinha: 
“Quem furta pouco é ladrão/Quem furta muito é barão/ Que 
mais furta e esconde/ passa de barão a visconde” 
 
Por outro lado, em relação ao tema, mas já com o viés da 

atualidade, narrando inclusive como são financiadas as campanhas eleitorais, cito 

trecho da obra do Magistrado Maranhense Marlom Reis6: 

 

Você conhecerá a seguir as fontes que abastecem as campanhas 
eleitorais. Elas são muitas, porém vou me ater às mais importantes: as 
emendas parlamentares, os convênios celebrados entre os governos 
e as licitações fraudulentas. Há ainda um quarto meio de arrecadação, 
pouco falado e muito frequente nos rincões do país: a agiotagem. No meio 
político, acredite, ela consegue ser ainda mais cruel e inclemente. 

 

Diante desta e de tantas outras evidências sobre a realidade do 

trato da coisa pública no nosso país, cabe ao Poder Judiciário um papel de 

austeridade não só no julgamento, como também no processo e na apuração 

de fatos deste jaez. 

 

3. DISPOSITIVO 

                                                 
5 In Improbidade Administrativa, 6ª edição, Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2011, p. 04. 
6
 O nobre deputado: relato chocante (e verdadeiro) de como nasce, cresce e se perpetua um corrupto 

na política brasileira. Rio de Janeiro: Leya, 2014, p. 22 
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1. Desta forma, à luz das lições acima e não vislumbrando 

qualquer das hipóteses do art. 17, § 8º da Lei de nº 8.429/92, RECEBO A INICIAL 

em relação ao réu OSMAR FONSECA DOS SANTOS e DETERMINO A SUA 

CITAÇÃO, nos termos do art. 17, § 9º, do citado diploma legal, para, desejando, 

oferecer resposta à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, registrando que não sendo 

oferecida resposta, presumir-se-ão aceitos pelo réu como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor. 

2. Sublinho que se acaso o Oficial de Justiça verificar suspeita de 

ocultação do requerido para ser citado, a citação deverá ser feita por hora certa, nos 

termos do art. 251 a 254 do Código de Processo Civil. A Secretaria deve ainda 

cumprir o determinado pelo art. 250 do mesmo diploma. 

3. Ademais, diante do exposto no itens 2.3 e 2.4, com esteio no art. 

20, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, e com o fim de resguardar o interesse 

público, DEFIRO O PEDIDO DE AFASTAMENTO DO PREFEITO OSMAR 

FONSECA DOS SANTOS, PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, 

proibindo sua entrada ou permanência na Prefeitura deste Município ou e 

proibindo ainda que este avoque a presença de funcionários municipais a 

qualquer pretexto. 

4. Intime-se também a Câmera de Vereadores de Lago do 

Junco/MA, na pessoa de seu Presidente para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, a contar da ciência desta decisão, emposse o vice-prefeito interinamente 

no cargo de Prefeito Municipal de Lago do Junco/MA. 

5. Oficie-se com urgência às instituições bancárias oficiais 

com as quais o Município mantém convênio (como Banco do Brasil, Bradesco, 

Caixa Econômica, etc.), comunicando a proibição do Prefeito OSMAR FONSECA 

DOS SANTOS de realizar qualquer transação.  

6. Publique-se. Registre-se. 

7. Intimem-se o requerido e o Ministério Público Estadual 

pessoalmente e o advogado deste através do Diário de Justiça Eletrônico. 
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8. Cumpra-se, servindo uma cópia presente decisão como 

mandado. 

 

Lago da Pedra/MA, 13 de junho de 2017. 

 

 

Marcelo Santana Farias 
Juiz de Direito Titular da Comarca de Lago da Pedra/MA  

 


