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EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE SANTARÉM 

NOVO/PA 

 

 

 

Ref.: Procedimento Administrativo nº 001/2020-MP-PJSN (Simp n.º 000057-135/2020) 

PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO - DEMANDA COLETIVA 

ART. 12, § 2º, VII, CPC (primeira parte) 

 

 

 

 

            O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por seu Promotor de 

Justiça infra-assinado, vem à presença de Vossa Excelência, legitimado nos termos do artigo 

art. 129, inciso III, da Constituição Federal; artigo 17 da Lei nº 8.429/1992; art. 25, inciso 

IV, da Lei nº 8.625/1993, vem promover a presente: 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA 

ANTECIPADA DE URGÊNCIA, em face de 

 

 

1) LAÉRCIO COSTA DE MELO, RG nº 3817967 – PC/PA, CPF nº 730.992.872-53, Prefeito 

Municipal de Santarém Novo, nascido em 06/07/1972, filho de Mauro Machado de Melo e 

Josefa Ferreira da Costa, residente na Rua Fé em Deus, nº 13, Vila de Peri Miri, zona rural, 

Santarém Novo – PA, CEP 68.720-000, podendo ser encontrado na sede da Prefeitura 

Municipal, no endereço Rua Frei Daniel de Saramate nº 128, Centro, Santarém Novo – PA; 

 

2) JONAS VALE DE MOURA, CPF nº 318.075.772-87, Secretário Municipal de Saúde de 

Santarém Novo, nascido em 30/04/1969, filho de Perciliana Ferreira do Vale, residente na 

Travessa Mauriti, nº 593, Telégrafo - Belém – PA, CEP 66.083-000, podendo ser encontrado 

na sede da Prefeitura Municipal, no endereço Rua Frei Daniel de Saramate nº 128, Centro, 

Santarém Novo – PA; 
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3) JOSÉ NADILSON MARQUES, CPF nº 429.013.752-00, Secretário Municipal de Educação 

de Santarém Novo, nascido em 20/09/1972, filho de Tereza Marques, residente na Rua da 

Mocidade, 222, Cidade Velha, Santarém Novo – PA, CEP 68.720-000, podendo ser 

encontrado na sede da Prefeitura Municipal, no endereço Rua Frei Daniel de Saramate nº 

128, Centro, Santarém Novo – PA e 

 

4) MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº CNPJ nº 05.149.182/0001-80, com sede na Rua Frei Daniel Samarate, nº 

128, Centro, Santarém Novo, representada pelo Excelentíssimo senhor. Prefeito; 

 

pelas razões de fato e de direito a seguir expostas: 

 

 

1. DOS FATOS 

 

O Município de Santarém Novo vem padecendo nos últimos anos de problemas 

estruturais em diversas áreas, sendo os mais sentidos pela população os relativos à Educação 

e Saúde, direitos sociais insculpidos pela Constituição Federal em seu art.6º, caput. 

Ante à Pandemia de COVID-19 que vem assolando todo o território nacional 

desde o início de 2020 as deficiências se afloraram, vindo a tomar contornos insustentáveis 

pela população mais pobre, que vem sentindo na pele a temeridade na gestão pública por 

parte dos gestores municipais. 

Na excepcionalidade dos tempos atuais, onde a atividade econômica mostra-

se bastante reduzida e restrita visando a preservação de vidas, o Estado (lato sensu) tem que 

atuar de maneira sensível, eficiente e proba, a fim de minimizar os efeitos da situação de 

emergência e proporcionar o mínimo de bem estar social à população. 

No entanto, a gestão do Município de Santarém Novo, capitaneada pelo 

Prefeito Laércio Costa de Melo, age na contramão dessa direção, atuando de forma 

desastrosa e ímproba, seja deixando de garantir os direitos sociais básicos e obrigatórios pelo 
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ente municipal, seja por sonegar informações acerca do uso do dinheiro público, ordinário e 

extraordinário (destinados ao exclusivo combate à Pandemia). 

Como restará demonstrado a seguir, os réus concorreram (e concorrem) no 

cometimento de atos de improbidade administrativa, violando direitos fundamentais e 

princípios previstos constitucionalmente, como a legalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. 

 

1.1 FATO ÍMPROBO 01: AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO 

DOS RECURSOS PÚBLICOS 

 

           A Promotoria de Justiça de Santarém Novo instaurou Procedimento 

Administrativo n.º 01/2020 com o objetivo de acompanhar as políticas públicas municipais e 

os gastos realizados com as verbas recebidas em caráter excepcional, durante a pandemia 

do Coronavírus (COVID-19). 

No bojo do referido procedimento, esta Promotoria expediu a Recomendação 

ministerial nº 003/2020 – MP/PJSN (fls.188/193 do PA 01/2020 – ID 17281845) ao 

Excelentíssimo PREFEITO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO, ora requerido, Laércio 

Costa de Melo e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, também requerido, Jonas Vale 

de Moura, os quais são as autoridades centrais da tomada de decisão e execução das 

políticas e ações relacionadas ao combate da pandemia para que dentre outras medidas: 

 Implementassem a disponibilização, em plataforma pública 

ESPECÍFICA, na rede mundial de computadores, de todas as informações 

geradas em matéria de contratações públicas voltadas para o combate da 

pandemia de COVID-19, podendo se valer de seção especial da página web 

municipal, microsítio web oficial exclusivo ou outra solução digital equivalente, 

garantindo a alimentação imediata e online de dados, assegurada a 

padronização de seu conteúdo, com as informações previstas no § 3º do art. 

8º da Lei nº 12.527/2011, especialmente, sobre: o nome do contratado, o 

número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o 

valor (unitário e global) e o respectivo processo de contratação ou aquisição. 

Tais informações devem conter: 
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 ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação 

de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;  

 possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, 

inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 

facilitar a análise das informações;  

 possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos 

abertos, estruturados e legíveis por máquina;  

 divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da 

informação; 

 garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis 

para acesso;  

 manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;  

 indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, 

por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio;  

 e adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de 

conteúdo para pessoas com deficiência; 

Após a expedição da recomendação, a Prefeitura Municipal limitou-se a informar 

por meio do oficio nº 039/2020 (fl.221, PA – ID 17281847) que as divulgações das ações de 

combate à Pandemia estão sendo realizadas (pasme!) por meio de um “carro de som” e por 

meio de redes sociais. 

Informou, ainda, que a prestação de contas pública será feita após as ações de 

combate e em momento oportuno, com informações sobre o resultado do uso dos recursos. 

Corroborando as informações prestadas pelo Prefeito Municipal, constata-se ao 

acessar o sítio eletrônico do Município de Santarém Novo (“santaremnovo.pa.gov.br”) que 

apesar de haver um “link” na página principal intitulado “Ações para enfrentamento do COVID-

19”, não existem informações específicas acerca dessas ações, nem, tampouco, 

pormenorização dos recursos recebidos e/ou gastos. 

Não há qualquer publicação no site oficial acerca dos gastos que vem sendo 

efetuados, boletins epidemiológicos ou outras informações relevantes à população 

mailto:mpsantaremnovo@mppa.mp.br
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Dessa forma os ora demandados Laércio Costa de Melo e Jonas Vale de Moura 

vem descumprindo dolosa e reiteradamente as prescrições constitucionais e legais no que se 

refere à publicidade, ferramenta do direito inarredável do cidadão de controle da gestão 

pública, incorrendo, assim, em ato de improbidade administrativa. Registre-se que a gestão 

sequer providenciou a publicação da Recomendação Administrativa para conhecimento da 

população. 

Ressalte-se que além de descumprir os termos da Recomendação Administrativa 

expedida pelo Ministério Público, o Prefeito Municipal vem omitindo informações do Poder 

Legislativo, conforme informado a este Órgão no Ofício nº 058/2020-CMSN/VER/COLET 

(fls.194/202 do PA – ID 17281845) subscrito por 07 (sete) Vereadores, ocasião em que 

relatam da recalcitrância do chefe do Executivo em prestar informações aos órgãos de 

controle. 

Portanto, até os dias atuais, os réus continuam a não observar as obrigações 

previstas Lei de Acesso à Informação e reforçadas pela Lei 13.979/2020, o que não deixou 

outra alternativa ao Ministério Público Estadual senão interpor a presente Ação Civil Pública, 

buscando a intervenção judicial para garantia da publicidade e transparência das despesas 

públicas, ainda mais relevante neste grave e delicado momento pelo qual toda a sociedade 

está passando, bem como a condenação dos réus por ato de improbidade administrativa. 

 

     Aflora, prima facie, que o art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, 

reconheceu O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE, como de obrigatória observância pelos entes 

públicos e, portanto, como orientador das condutas dos seus administradores. 

      Parafraseando, inclusive, a melhor doutrina sobre o tema: “a publicidade deve ser 

entendida não só como a exigência dos atos estatais serem públicos ou de acesso ao público, 

mas, como corolário do direito à informação, para fundamentar a participação cidadã nas 

ações estatais”1; 

        Na esteira dessa norma constitucional, a Lei Complementar nº 131/2009 (Lei da 

Transparência) modificou a redação da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), para tratar sobre a disponibilização, em tempo real, de 

informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

       Neste sentido, ao art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000 foi acrescentado o 

seguinte parágrafo único: 

mailto:mpsantaremnovo@mppa.mp.br
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                 Art. 48. (…) Parágrafo Único. A transparência será assegurada também mediante: 

I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante 

os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes 

orçamentárias e orçamentos; 

II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em 

tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 

financeira, em meios eletrônicos de acesso público; 

III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, 

que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da 

União e ao disposto no art. 48-A. (destaque nosso) 

 

A doutrinadora Marinês Restelatto Dotti faz relevantes considerações sobre a 

obrigação legal de transparência, que é de fundamental importância para democratização 

da informação e para o pleno exercício de práticas de integridade pelo Estado. Vejamos: 

 

“A administração pública integra a máquina governamental cujo 

funcionamento sistêmico deve concorrer para o contínuo atendimento do 

interesse público. Para tanto, é fundamental que o sistema deixe transparecer 

à sociedade todos os seus negócios e dispêndios, por meio de contato aberto 

e contínuo, com o fim de viabilizar a verificação de sua atuação conforme os 

ditames e parâmetros legais vigentes, alcançando, assim, a fundamental 

democratização da informação pelo Estado e o pleno exercício de práticas de 

integridade.”1 

 

Todo esse arcabouço jurídico, o qual vem sendo descumprido, 

sistematicamente, pelos demandados,  agora com o surgimento da pandemia de 

COVID-19, assumiu ainda maior relevância, pois é certo que a transparência das ações 

que efetivam políticas públicas na área de saúde, enquanto direito fundamental, devem 

assegurar aos destinatários dessas prestações, meios para se informar e controlarem 

                                                      

1   DOTTI, Marinês Restelatto. Governança Nas Contratações Públicas: Aplicação 
Efetiva de Diretrizes, Responsabilidade e Transparência. Interrelação com O Direito 
Fundamental À Boa Administração e O Combate À Corrupção. Belo Horizonte: Fórum, 2018. 

Página 140. Disponível em: https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1803/1903/20119. Acesso 
em: 22 abr. 2020. 
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tanto a forma de sua implementação, como para esclarecerem, porquê e para onde, 

exatamente, serão destinados os valores públicos despendidos, até como forma de dar 

segurança e confiabilidade para as medidas e diretrizes adotadas pelos Gestores Públicos, 

que não poucas vezes necessitam do efetivo engajamento da sociedade para terem eficácia. 

Ora, se é desejável a participação da sociedade, evidentemente se deve garantir-

lhe os meios para tanto, em especial a informação qualificada, clara e atualizada. 

Para concretizar a importância ainda maior de transparência nesse novo contexto 

de pandemia, em que a União e o Estado do Pará já decretaram estado de calamidade e 

emergência de saúde pública, foi editada a Lei nº 13.979, em 06 de fevereiro de 2020, sobre 

“as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus”. 

Além de dispor sobre as questões relacionadas diretamente ao combate à 

pandemia, essa Lei nº 13.979/2020 também estabeleceu mecanismos de controle do 

comportamento dos representantes dos entes federativos, com o propósito de 

assegurar a publicidade e transparência aos seus atos. Neste sentido, o art. 4º, §4º, da Lei 

nº 13.979/2020 estabeleceu: 

Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de 

engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata 

esta Lei. 

(...) 

§2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão 

imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de 

computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações 

previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o 

nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, 

o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição. 

 

                    Isso deixa claro, que nesse período de pandemia, não apenas estão 

vigentes as disposições da Lei de transparência e de acesso a informação, mas foram 

ainda reforçadas as obrigações ali previstas, pela necessidade de criação de um sítio 

ESPECIFICO na internet para que cada Gestor Público disponibilize as informações 
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sobre suas aquisições e medidas direcionadas ao enfrentamento do coronavirus, bem 

como permita o acesso imediato da sociedade e dos órgãos de controle aos procedimentos 

integrais que subsidiaram tais contratações. 

No momento atual, portanto, caberia aos representantes do Poder Executivo do 

Município de Santarém Novo – especialmente aos Requeridos, LAÉRCIO COSTA DE MELO e 

JONAS VALE DE MOURA, por ser sua competência prevista em Lei – ter pressa em cumprir 

com tão antiga e importante obrigação legal, moral e ética, de transparência, inerente a todos 

que se propõem a gerir a coisa pública, que, ressalte- se, não lhe pertence, de modo que 

precisa prestar constantes contas aos legítimos proprietários, o povo!!!. 

Aqui, cabe ser transcrita esclarecedora doutrina sobre o tema: 

“Não se deve esquecer que a transparência não é um fim em si mesma, 

mas um meio apto a possibilitar a consecução de finalidades 

interligadas ao interesse público. A máxima e efetiva transparência das 

atividades estatais tem o condão de reduzir os índices de corrupção na 

administração pública, bem como, contribuir para a melhoria no 

desempenho e consequente aperfeiçoamento da administração 

pública”.2 

Reitere-se, que nessa situação excepcional de pandemia, a própria legislação 

13.979/2020 - especialmente criada para disciplinar as condutas necessárias neste momento 

- ressalta a obrigação de transparência, o que certamente tem o objetivo de contribuir para o 

desempenho e aperfeiçoamento dos trabalhos desenvolvidos pelos gestores públicos, não 

cabendo, portanto, o pensamento defendido por alguns políticos de que isso representaria um 

entrave às ações necessárias ao atendimento da população. 

De fato, a transparência exigida por lei, que espelha a boa-fé dos gestores, jamais 

pode ser colocada como um impeditivo ou obstáculo à realização de ações diretas de 

atendimento à saúde da população, pois é certo que tudo faz parte de um mesmo fluxo, que, 

portanto, não é colidente, mas obviamente complementar e naturalmente simples de ser 

materializado, se houver real interesse. 

                                                      

2   - Silva, Rodrigo Monteiro da. Corupção e controle social: a tranaparência como 

elemento de aperfeiçoamento da administração pública. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 173-
174  
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Ademais, é de conhecimento público que situações calamitosas geram 

contratações duvidosas, o que se busca com a devida informação dos gastos públicos, 

que, ratificamos, É UMA EXIGÊNCIA LEGAL, é a possibilidade de um melhor controle 

social, afinal de contas, dinheiro público é dinheiro do povo. 

Posto tudo isso, é inconteste a violação de normas legais e princípios 

constitucionais, bem como a má-fé (comprovada pelo descumprimento deliberado da 

Recomendação já expedida e recalcitrância do executivo de Santarém Novo e dos requeridos 

em cumprirem necessária obrigação de fazer, correspondente na adoção de medidas de 

transparência e publicidade às suas contratações de produtos e serviços. 

                  Os requeridos, ao deixarem de cumprir com obrigações constitucionais e legais, 

mormente neste momento excepcional, comprometem a legalidade, a moralidade 

administrativa e a publicidade, de modo que, em razão de suas condutas dolosas e omissivas, 

COMETEM ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, conforme descrição prevista no art. 

11, caput, II e IV, da Lei 8.429/92, sujeitando-se, pois, às sanções descritas no art. 12 da 

mesma Lei.  

 Diante de tais fatos de extrema gravidade, não resta outra alternativa que não 

o ajuizamento da presente ação com vistas a responsabilização dos requeridos, incursos em 

ato de improbidade administrativa. 

 

 

1.2 FATO ÍMPROBO 02: IRREGULARIDADES NO FORNECIMENTO DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

Ainda no curso da instrução do Procedimento Administrativo n.º 01/2020, foi 

expedida por este Órgão Ministerial, em 06 de abril de 2020, a Recomendação Administrativa 

nº 02/2020 (fls.24/27, PA – ID 17280884), dirigida ao Prefeito Municipal de Santarém Novo, 

Laércio Costa de Melo e ao Secretário Municipal de Educação José Nadilson Marques, 

buscando garantir a continuidade do fornecimento da alimentação escolar aos alunos da rede 

municipal de ensino. 

No bojo da Recomendação foram previstas as seguintes ações: 
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- Que seja distribuída alimentação a todos os alunos que buscarem seu direito, 

durante o período de suspensão das aulas; 

- Respeito ao princípio da impessoalidade, de forma que não seja utilizada a 

distribuição de gêneros alimentícios para promoção pessoal de agente público ou político, sob 

pena de apuração da prática de ato de improbidade administrativa, tipificado no artigo 11 da 

Lei n.º 8.429/1992, bem como na legislação penal e eleitoral; 

- Observância, no caso da existência de processo licitatório para aquisição da 

alimentação escolar já em execução, se foram eleitos os melhores preços e a viabilidade de 

sua manutenção; 

- A entrega da cesta ou de outra estratégia de distribuição da alimentação 

escolar deverá ser realizada com periodicidade semanal, quinzenal ou mensal, para as 

famílias dos estudantes, mediante a adoção de medidas rigorosas visando evitar 

aglomerações; 

- Optando o gestor pela distribuição de cesta, no mínimo 30% (trinta por cento) 

dos alimentos que a compõem devem ser oriundos da agricultura familiar; 

- As coordenações estaduais e municipais do PNAE devem atuar de forma 

coordenada com as secretarias de educação, assistência social, saúde e agricultura, assim 

como os Conselhos de Alimentação Escolar com os Conselhos de Assistência Social; 

- A Secretaria Municipal de Educação deve realizar o controle efetivo da 

alimentação devidamente entregue, na qual deverá constar o dia, local e estudante 

contemplado e a assinatura de seu responsável, a fim de assegurar a regularidade e a lisura 

do fornecimento; 

- Emissão de orientação aos pais ou responsáveis dos alunos, no ato de 

recebimento dos alimentos, de que é vedada a venda ou a destinação diferenciada dos 

gêneros alimentícios ofertados. 

Em resposta à Recomendação, o Prefeito Municipal, ora requerido, informou 

em 28 de abril de 2020, através do Ofício nº 25/2020-GP/SN (fls.77/78, PA - ID 17281839), 

que a distribuição das cestas escolares realizar-se-ia no dia 05 de maio de 2020, com 

periodicidade mensal, e que os procedimentos licitatórios haviam seguido as diretrizes do 

PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

Em 12 de maio de 2020, o Ministério Público acompanhado do Conselho 

Tutelar de Santarém Novo realizou diligências (fls.214/220, PA - ID 17281847) em 06 (seis) 
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escolas municipais localizadas nas zonas urbana e rural, sendo constatado que em 

nenhuma havia sido realizada qualquer distribuição de merenda escolar.  

Em 14 de maio de 2020, o Prefeito Municipal, através do Ofício nº 40/2020-

GP/SN (fls.224/225, PA – ID 17281847) prestou novas informações, indicando que no dia 

seguinte haveria o início da distribuição das cestas escolares, ou seja, quase 60 (sessenta 

dias) após a suspensão das aulas, conforme Decreto Municipal nº 75/2020 (fl.215, PA – ID 

17281847). 

No dia agendado, este Órgão, novamente na companhia do Conselho Tutelar, 

realizou diligências às escolas municipais para fiscalizar a entrega da alimentação escolar 

(fls.231/235, PA – ID XXXXX), onde constatou-se: 

a) Foi disponibilizada apenas 01 (uma) cesta escolar por responsável, 

independentemente do número de alunos matriculados, ou seja, 

algumas famílias que possuem 03 (três) filhos receberam apenas 01 (uma) 

cesta; 

b) O kit de alimentação escolar, com distribuição mensal, foi composto dos 

seguintes itens: 01 kg de arroz, 01 kg de feijão, 500g de macarrão, 200g de 

leite em pó, 230g de margarina e 01 kg de carne moída. 

     Em uma rápida análise é facilmente verificável a insuficiência da alimentação 

fornecida pelo Município de Santarém Novo, violando frontalmente o Direito à Educação em 

sua perspectiva de alimentação escolar, insculpida no art.208, VII, da Constituição Federal. 

  Ademais, há uma inequívoca violação ao meta princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana, quando o ato dos gestores municipais, ora demandados, determina o 

fornecimento da mesma quantidade de alimentação independentemente do número de alunos 

na família. 

  Soma-se a isso a mora indesculpável dos gestores em fornecer a alimentação 

escolar, aliada ao descumprimento dos termos da Recomendação Administrativa deste Órgão 

ao não fornecer quantidade suficiente de alimentos, bem como a inexistência de produtos 

advindos da agricultura familiar. 
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  É de se questionar quanto foi gasto em cada cesta de alimentação e confrontar 

com o volume de recursos recebidos pelo ente municipal, o que nos devolve ao fato ímprobo 

inicialmente narrado nesta peça. 

  O direito humano à alimentação adequada está contemplado no artigo 25 da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e inserido no rol dos direitos sociais 

positivados no artigo 6º da Constituição Federal de 1988. 

 
           Sendo assim, na atual crise sanitária decorrente da pandemia do novo 

coronavírus (Covid-19), em que muitos perderam seus meios de subsistência em 

circunstâncias fora de seu controle, o Estado Brasileiro deve garantir o direito humano à 

alimentação adequada, provendo alimentos diretamente a indivíduos ou grupos incapazes de 

obtê-los por conta própria, até que alcancem condições de fazê-lo, mediante políticas públicas 

de transferência de renda ou renda básica; entrega de alimentos em conformidade com as 

especificidades de cada grupo, população ou comunidade, ou outras ações de seguridade 

social. 

 
No âmbito da Educação, o programa suplementar de alimentação, entre outros, é 

uma garantia de atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, sendo 

dever do Estado, na forma do que dispõe o inciso VII, do artigo 208, da CF/1988. 

 
A oferta de refeições que cubram as necessidades nutricionais dos estudantes, 

durante o período letivo, configura-se como uma das estratégias para o alcance dos objetivos 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), conforme estabelece a Lei n.º 11.947, 

de 16 de junho de 2009.  

 
A alimentação escolar é, portanto, um direito dos estudantes da educação básica 

pública, configurando-se como dever do Estado a sua efetiva execução, em consonância com 

as diretrizes presentes na legislação vigente, como na Resolução/CD/FNDE n.º 26, de 17 de 

junho de 2013, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da 

educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE. 

 
Dentre as diretrizes da alimentação escolar, é relevante destacar o disposto no inciso 

VI, do artigo 2º da Resolução/CD/FNDE n.º 26, de 17 de junho de 2013, in verbis:  

Art. 2º- São diretrizes da Alimentação Escolar: 

(…)                              

VI- o direito à alimentação escolar, visando garantir a segurança 

alimentar e nutricional dos alunos, com acesso de forma igualitária, 
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respeitando as diferenças biológicas entre idades e condições de 

saúde dos alunos que necessitem de atenção específica e aqueles 

que se encontrem em vulnerabilidade social.  

 

Dessa forma, a unidade escolar se torna, pelo menos durante 200 dias letivos do seu 

calendário, um espaço para a oferta de refeições e o acesso à alimentação adequada e 

saudável, principalmente para famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social e 

consequente insegurança alimentar e nutricional. 

 
Vale destacar que o PNAE cumpre papel estratégico na garantia do acesso à 

alimentação de mais de 40 (quarenta) milhões de estudantes da rede pública de educação 

básica.  

 
Na atual conjuntura, a situação de pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e os 

impactos vivenciados no Brasil e no Pará, em especial quanto à suspensão das aulas nas 

escolas, obriga a uma série de considerações e ações administrativas que se destinem a 

garantir à população em geral a disponibilidade e o acesso aos alimentos produzidos, de modo 

estável e permanente, na perspectiva da garantia do direito fundamental à alimentação. 

Nesse contexto, sendo certo que para grande parte da população brasileira em idade 

escolar a alimentação ofertada pelas redes públicas de ensino é determinante na garantia do 

acesso à alimentação, não há que se olvidar da fundamental importância das ações 

administrativas a serem adotadas pelo poder executivo local para a oferta regular e 

permanente de insumos e alimentos necessários para o abastecimento das famílias. 

 
 
 

Ademais, deve-se observância ao princípio da impessoalidade que rege a 

Administração Pública, com o fito de obstar a realização de promoção pessoal por parte de 

gestores, quando da adoção de medidas administrativas, em especial na distribuição de 

cestas de alimentos, sobretudo considerando o ano eleitoral e as normas proibitivas atinentes. 

 
Outrossim, no que diz respeito à aquisição de gêneros alimentícios, a Lei n.º 11.947, 

de 16 de junho de 2009, determina em seu artigo 14 que no mínimo 30% do valor repassado 

a estados, municípios e Distrito Federal, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), devem ser 

utilizados obrigatoriamente na compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura 

familiar, a qual se encontra regulamentada pela Resolução CD/FNDE n.º 26, de 17 de junho 

de 2013. 
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Desse modo, os itens que compõem as cestas de alimentos a serem distribuídas 

devem ser prioritariamente produzidos pela agricultura familiar, assegurando-se, além da 

alimentação adequada, o escoamento da referida produção e a geração de renda. 

 
Destaca-se que essa medida é fundamental para reduzir prováveis prejuízos 

financeiros de agricultoras e agricultores familiares (formais e informais) cadastrados no 

PNAE, evitando-se, ainda, um enorme desperdício de alimentos.  

 
Dessa maneira, as cestas de alimentação devem incluir, sempre que possível, 

alimentos frescos, priorizando-se o valor nutricional e a segurança das refeições, e a devida 

entrega pode ser feita a partir da definição prévia de calendário e das estratégias eficazes 

para evitar aglomeração, como o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros de outras 

pessoas, recomendado pelo Ministério da Saúde.  

Ressalte-se que o Município de Santarém Novo recebeu do PNAE entre os meses 

de fevereiro e abril de 2020 o valor de R$ 88.790,40 (oitenta e oito mil e setecentos e noventa 

reais e quarenta centavos) conforme consulta ao sítio do FNDE: 

https://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde.liberacoes_result_pc?p_ano=2020&p_programa=&p_

uf=PA&p_municipio=150690&p_tp_entidade=&p_cgc=05149182000180 . Além disso, há a 

complementação do Fundo de Participação dos Municípios prevista constitucional e 

legalmente. 

Resta, assim, evidente o descumprimento por parte dos demandados de várias 

diretrizes legais e constitucionais sobre o fornecimento de alimentação escolar. 

  Dessa feita, ao não oferecerem alimentação escolar de forma regular e suficiente os 

ora requeridos, Laércio Costa de Melo e José Nadilson Marques incorreram em ato de 

improbidade administrativa, por violação ao art.11, caput, e II da Lei nº 8.429/92 combinado 

com os artigos 6º e 208, VII, e §2º, da Constituição Federal. 

 

2. DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

  

 O art. 127 da Constituição Federal prescreve que “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.” 
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 Outrossim, o art. 37, § 4º, da Carta Magna dispôs que “os atos de improbidade 

administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a 

indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, 

sem prejuízo da ação penal cabível”. 

 Nessa perspectiva, em vista de que o Ministério Público é a instituição 

encarregada pela Constituição da República de defender os interesses sociais indisponíveis, 

dentre os quais se inclui o interesse de punir o agente ímprobo, o legislador conferiu 

expressamente legitimidade ativa ao Ministério Público para propor a ação civil por ato de 

improbidade administrativa, que não deixa de ser uma espécie de ação civil pública para a 

defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa (art. 129, III, da CF/88). 

 Senão, vejamos os termos expressos do art. 17 da Lei n° 8.429/92, in verbis: 

“Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou 

pela pessoa jurídica interessada, dentro de 30 (trinta) dias da efetivação da medida cautelar. 

(...) § 3° No caso da ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se, no que 

couber, o disposto no § 3° do art. 6° da Lei n° 4.717, de 29 de junho de 1965.” 

 Sobre o tema, vale trazer a lume a lição de FRANCISCO OCTÁVIO DE 

ALMEIDA PRADO, in Improbidade Administrativa, Malheiros, 2001, p. 191: “Em conclusão, 

não se nega ao Ministério Público legitimidade para ajuizar ação civil com vistas a punir os 

responsáveis por atos de improbidade administrativa. Sua legitimidade para tanto deriva, 

antes de tudo, da previsão explícita do inciso III do art. 129 da Lei Maior, que encontra plena 

ressonância no art. 17 da Lei 8.429, de 1992. O que se quer salientar é que a via adequada 

para este fim não é a ação disciplinada pela Lei 7.437, de 1985, mas a ação prevista e 

regulada pela Lei 8.429, de 1992 (arts. 17 e 18), prevista especificamente para os atos de 

improbidade administrativa. Não vemos impedimento a que ela seja chamada também de ‘civil 

pública’. O que, a nosso ver, não faz sentido é admitir a existência de dois procedimentos 

especiais, substancialmente distintos, destinados a abrigar a mesma lide.” 

 Destarte, tem-se que é inequívoca a legitimidade ativa do Ministério Público 

para ajuizar a ação civil por ato de improbidade administrativa, a qual segue o rito da Lei n° 

8.429/92. 

 

 

3 – DA TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA 
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 A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa, esta última 

sinônimo de antecipada, pois entrega o bem da vida que o autor, se tiver razão, apenas 

alcançaria no fim do processo. 

 Dispõe o caput do artigo 300 do Código de Processo Civil que: 

 

“Art. 300.  A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo.” 

 

 Seja cautelar ou antecipada, a concessão dessas tutelas demandam 

demonstração de dois elementos já tradicionalmente conhecidos como fumus boni iuris e 

periculum in mora. Esta afirmação se retira do que prescreve o supracitado artigo 300 do 

NCPC, que utiliza, agora, as expressões probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. 

 Conforme o entendimento formado no Fórum Permanente de Processualistas 

Civis, “a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para 

a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na 

demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada.”3 

 Há, portanto, na exegese legal, o dever do autor de demonstrar que os 

elementos erigidos pelo novel dispositivo estejam presentes ao caso, ou melhor, que o caso 

se subsuma à tal norma. 

 Em que pese haver na doutrina tese defensiva de que “há uma espécie de 

permutabilidade livre [na qual] tudo se passa como se, nos processos concretos de concessão 

de tutelas liminares, o fumus boni iuris e o periculum in mora fossem elementos ou forças que 

se articulam de forma variável, sem absolutismo e fixidez dimensional”4.. 

                                                      
3  Enunciado n.º 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Curitiba 23, 24 e 25 de outubro de 
2015. 
4  COSTA, Eduardo José da Fonseca. apud DIDIER JR, Fred. BRAGA, Paula Sarna; OLIVEIRA, Rafael 
Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa 
Julgada e Tutela Provisória. 10 ed. Salvador: Jus Podivm, 2015, p. 595. 
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 É inegável que o texto de lei elogia os dois elementos em conjunto, cabendo 

ao magistrado, casuisticamente, valorar com devida fundamentação o “peso” de cada um, 

mas não dispensá-los. 

 

 Acerca dos pressupostos da tutela de urgência, leciona Fredie Didier Jr.: 

 

“A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou 

acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. (...) O 

magistrado precisa avaliar se há “elementos que evidenciem” a probabilidade 

de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do 

demandante (art. 300, CPC). Inicialmente, é necessária a verossimilhança 

fática, com a constatação de que há considerável grau de plausibilidade em 

torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, 

nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente 

de produção de prova. Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, 

com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, 

conduzindo aos efeitos pretendidos. (...) O perigo da demora é definido pelo 

legislador como o perigo que a demora processual representa de “dano ou o 

risco ao resultado útil do processo” (art. 300, CPC). Importante é registrar que 

o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) 

concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor 

subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja 

acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e 

tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo 

deve ser irreparável ou de difícil reparação.”5 

 

 No presente caso, faz-se pedido de tutela antecipatória de urgência para 

que esse Juízo ordene ao Município de Santarém Novo que, no prazo de 15 (quinze) 

dias: 

3.1 Implemente a disponibilização, em plataforma pública ESPECÍFICA, na 

rede mundial de computadores, de todas as informações geradas em matéria de 

contratações públicas voltadas para o combate da pandemia de COVID-19, podendo 

se valer de seção especial da página web municipal, microsítio web oficial exclusivo 

                                                      
5  DIDIER JR, Fred. BRAGA, Paula Sarna; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito 
Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela 
Provisória. 10 ed. Salvador: Jus Podivm, 2015, pp. 595-597. 
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ou outra solução digital equivalente, garantindo a alimentação imediata e online de 

dados, assegurada a padronização de seu conteúdo, com as informações previstas no 

§ 3º do art. 8º da Lei nº 12.527/2011, especialmente, sobre: o nome do contratado, o 

número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor 

(unitário e global) e o respectivo processo de contratação ou aquisição. Tais 

informações devem conter: 

 ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação 

de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;  

 possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, 

inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 

facilitar a análise das informações;  

 possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos 

abertos, estruturados e legíveis por máquina;  

 divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da 

informação; 

 garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis 

para acesso;  

 manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;  

 indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, 

por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio;  

 e adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de 

conteúdo para pessoas com deficiência; 

 

 3.2. Regularize o fornecimento de alimentação escolar, garantindo a todos os 

alunos da rede municipal de ensino o acesso ao direito de forma paritária, adequada, 

suficiente e contínua, zelando para que a distribuição respeite as normas sanitárias de cunho 

nacional, estadual e municipal. 

 

 A probabilidade do direito, ou seja, a relevância dos fundamentos jurídicos 

invocados, decorre da longa explanação dos fatos na presente ação, a qual comprova 

efetivamente que o Sr. Laércio Costa de Melo, Prefeito Municipal, e os secretários municipais 
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José Nadílson Marques e Jonas Vale de Moura violaram concretamente as estipulações da 

Constituição Federal e leis infraconstitucionais, sendo necessária a tutela de urgência para 

reparar o estado de ilegalidade vivido no Município de Santarém Novo. 

 Lado outro, o risco ao resultado útil do processo, também está demonstrado, 

na medida em que o deslinde da presente ação demandará muito tempo até que a decisão 

final seja proferida. Diante disso, há a premente necessidade da tutela, de modo a 

impossibilitar o perecimento do direito em questão. 

  

4 - DO AFASTAMENTO CAUTELAR DOS AGENTES ÍMPROBOS 

 

 Os documentos ofertados por ocasião da presente ação, como já comentado, 

revelam que os demandados descumpriram o ordenamento jurídico, dando causa ao estado 

de ilegalidade vivenciado no Município de Santarém Novo. 

 De uma banda tem-se alunos da rede municipal privados de alimentação 

escolar por quase 02 (dois) meses, tendo as irregularidades persistido mesmo depois da 

distribuição da merenda como demonstrado alhures. Por outro lado, tem-se a falta de controle 

das receitas e despesas da gestão do executivo, pela omissão dolosa e recalcitrante dos 

agentes em prestar contas com a sociedade. 

 Resulta claro o fumus boni iuris, isto é, os fatos concretos que evidenciam a 

conduta ímproba dos demandados, o que demonstra uma verdadeira desorganização a beirar 

"o caos" na Administração Pública municipal que sequer consegue honrar com a alimentação 

escolar de seus alunos. 

 Situações como essa retratam a gravidade e a persistência da ilegalidade no 

trato gestão pública, constituindo, por si só, em repugnante imoralidade que indelevelmente 

acaba por impregnar a continuidade de atuação dos agentes ímprobos. 

 Diante desse quadro, a permanência dos demandados nas funções de Prefeito 

Municipal e Secretários Municipais de Saúde e de Educação representa, por si próprio, uma 

afronta à ordem pública, comprometendo, de forma ampla, os supremos objetivos do Estado 

no seu papel na preservação da lei pela obediência e restauração da lei por imposição 

coercitiva. 

mailto:mpsantaremnovo@mppa.mp.br


 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTARÉM NOVO  
 

20 

 
Promotoria de Justiça de Santarém Novo 
Av. Francisco Martins Oliveira, s/n – Centro 
68720-000 – Santarém Novo/PA  
 

Tel. (91) 3481-1209 
E-mail: mpsantaremnovo@mppa.mp.br 
www.mppa.mp.br 
 

 Abre-se um parêntese para acentuar que para exercer a supremacia da 

soberania interna, o Estado, na expressão organizada de entes administrativos, deve infundir 

a ideia de credibilidade, confiança e respeito, sob pena de instalar-se a desobediência civil e 

o caos social.  

 Na medida em que os demandados, traindo o dever de lealdade institucional e 

rigorosa obediência aos princípios que regem a administração pública e valores supremos do 

Estado, praticam atos de improbidade de natureza grave - com magna repercussão no seio 

da sociedade - acabam por lesar a própria ordem pública. Gerando, com isso, o natural 

sentimento de descrédito, abalando a confiança e o respeito que deve imperar em relação às 

instituições e seus agentes públicos, além de alimentar o sentimento de impunidade. 

 Esse degenerado sentimento na sociedade abre perigoso flanco para 

insubmissão ao império da lei, à desobediência civil, motivo por que necessária se faz a 

preservação da ordem pública, para assegurar a pleno exercício do poder soberano interno 

do Estado, em sentido amplo, e, no plano restrito, assegurar higidez moral das instituições 

lesadas a fim de impor seu poder coercitivo na consecução do bem comum. 

 O aparelhamento do Direito para o sindicamento de atos que violem a ordem 

pública, de modo a evitar que o ato ímprobo perdure ou perpetue seus efeitos, é alcançado 

por intermédio do poder geral de cautela (art. 300 do CPC c/c art. 12 da lei 7.347/85), que 

perfeitamente autoriza o afastamento do agente que pratica o ato ímprobo. 

 De fato, além do afastamento de ordem processual (art. 20, da Lei 8.429/92), 

por receio de que venham os demandados causar embaraço à instrução processual, cabível, 

sem dúvida, o afastamento dos agentes públicos, pelo abalo que os atos ímprobos provocam 

na ordem pública e pela imoralidade que irradia suas permanências em órgãos vitais. 

 Mutatis mutandis , esse entendimento é acompanhado pelo STJ, que assegura 

o afastamento do agente ímprobo também em hipótese de 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, na qual há veementes 

indícios de esquema de fraudes em licitações, apropriação de bens e desvio 

de verbas públicas. Além disso, o afastamento do agente de suas funções 

objetiva garantir o bom andamento da instrução processual na apuração das 

mailto:mpsantaremnovo@mppa.mp.br


 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTARÉM NOVO  
 

21 

 
Promotoria de Justiça de Santarém Novo 
Av. Francisco Martins Oliveira, s/n – Centro 
68720-000 – Santarém Novo/PA  
 

Tel. (91) 3481-1209 
E-mail: mpsantaremnovo@mppa.mp.br 
www.mppa.mp.br 
 

irregularidades apontadas. Conforme salientou o ilustre representante do 

Ministério Público Federal, “a existência de indícios concretos de legitimidade 

do mandatário para o exercício do cargo público, comprometendo o voto de 

confiança dado nas urnas”. Bem ressaltou”em casos como nos autos, o 

interesse público em afastar o agente ímprobo deve estar acima do interesse 

particular do mandatário em permanecer no cargo especialmente quando 

este utiliza-se do mandato para criar obstáculos ao devido processo legal e 

às investigações dos órgãos públicos (fls. 449).” (STJ, Rel. Min. Barros 

Monteiro. AgRg na Suspensão de Liminar e de Sentença nº 467-PR, j. 

07.11.07) 

 

 O afastamento do agente público como medida preventiva tendente a evitar 

lesão à ordem pública se traduz em medida inerente ao poder geral de cautela do julgador. 

Não é, a rigor, motivo concreto que evidencie risco à instrução processual. 

 Ora, de tal situação cuida a hipótese dos autos, nos quais resulta claro o 

perduramento/perpetuação dos atos ímprobos com a permanência dos demandados nas 

funções de Prefeito de Santarém Novo e Secretários de Saúde e Educação, eis que estes 

descumpriram os preceitos legais e constitucionais referentes à transparência pública e 

regular fornecimento de alimentação escolar. 

 Assim, estão presentes todos os requisitos da medida cautelar, o fumus boni 

iuris e o periculum in mora. 

 A lei de improbidade administrativa, visando proteger a integridade da 

investigação e da instrução processual do feito, expressamente previu a possibilidade de 

afastamento do exercício do cargo público, conforme o seu parágrafo único do art. 20: 

 

“Art. 20. (omissis) 

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.” 

 

 Neste sentido, veja-se o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios sobre a 

necessidade de afastamento do cargo de prefeito para a instrução processual e administrativa 

das investigações de improbidade administrativa: 
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“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO LIMINAR DO 

PREFEITO E DEMAIS MEMBROS DE SEUS RESPECTIVOS CARGOS. 

NECESSIDADE COMPROVADA DO AFASTAMENTO FUNCIONAL. 

INDISPONIBILIDADE DE BENS. VIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. - Restando comprovado que o agente político afastado 

de seu respectivo cargo assim o foi para possibilitar a melhor apuração 

dos ilícitos de que é acusado e em razão do qual foi afastado por força 

de liminar concedida em ação civil pública, não há como prover agravo de 

instrumento aviado contra a concessão de referida liminar quando sobeja 

prova indiciária de fraude em licitação pública pelo chefe do poder 

executivo municipal, constituindo em caso mero corolário da medida a 

indisponibilidade de bens do alcaide para assegurar possível 

ressarcimento futuro ao Erário.”  (Agravo de Instrumento Cv 

1.0627.12.000811-5/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/09/2013, publicação da súmula em 

20/09/2013). (grifamos). 

 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE SERVIDORES 

PÚBLICOS (POLICIAIS CIVIS). MEDIDA QUE VISA RESGUARDAR O 

PLENO E REGULAR DESENVOLVIMENTO DA INSTRUÇÃO 

PROCESSUAL. 1. Longe de constituir uma sanção, mesmo porque, nos 

termos do art. 20,caput, da Lei nº 8.429/92, a perda da função pública e a 

suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da 

sentença condenatória, o afastamento do agente público do exercício do 

cargo, emprego ou função, no curso da ação em que se apura a prática de 

atos ímprobos possui natureza eminentemente acautelatória, tendo como 

único pressuposto a necessidade de se resguardar o pleno e regular 

desenvolvimento da instrução processual l. a fim de que se revele a 

verdade real dos fatos. [...]. 4. A permanência dos agravantes nos cargos 

então ocupados, mormente em localidades pequenas, poderá acarretar 

dificuldades na boa instrução do processo, podendo eles influenciar 

negativamente aquelas pessoas que ainda prestarão esclarecimentos, 

mormente se considerado que, nos termos da inicial da ação originária, já 

adotaram posturas abusivas em situações passadas. (Ag. 001119000105. 
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Rel. Desembargador Carlos Roberto Mignone. Quarta Câmara Cível. Jul. 

30/07/2012). (grifamos). 

 

AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA VISANDO APURAR ATOS DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DEFERIMENTO DE LIMINAR 

AFASTANDO O PREFEITO E SERVIDORES DO PRIMEIRO ESCALÃO 

ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA – COMPETÊNCIA DO JUIZ DE 

PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECRETAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DOS 

BENS E QUEBRA DOS SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO DOS ENVOLVIDOS 

– PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – I- 

compete ao juiz de primeira instância apreciar e julgar ação civil pública 

movida contra prefeito e servidores do primeiro escalão da Prefeitura, visando 

apurar atos de improbidade administrativa. II- presentes os requisitos 

legais é possível decretar o afastamento temporário dos servidores, dos 

respectivos cargos ou funções, para evitar que haja influência deles nas 

provas a serem colhidas, já que o interesse público sobrepõe-se ao 

particular. III- existindo risco de lesão a interesse público, que prevalece 

sobre o interesse privado e individual, permite-se, na forma da lei, a quebra 

do sigilo bancário e fiscal de agentes públicos envolvidos em atos de 

improbidade administrativa, como forma de garantir a efetividade e a utilidade 

do processo instaurado para sua averiguação. (TJMS – Ag 67.156-3 – classe 

B – XII – Ivinhema – 1ª T. Cív. – Rel. Des. Josué de Oliveira – jul. 14/09/1999). 

(grifamos). 

 

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

AFASTAMENTO CAUTELAR DE PREFEITO. RECURSO ESPECIAL. 

EFEITO SUSPENSIVO. 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 
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oitenta) dias, pois seria, no caso concreto, o tempo necessário para 

verificar "a materialidade dos atos de improbidade administrativa". 

Medida cautelar improcedente. STJ - MEDIDA CAUTELAR MC 19214 PE 

2012/0077724-4 (STJ) Data de publicação: 20/11/2012.  

 

 Ademais, o afastamento preventivo dos Senhores LAÉRCIO COSTA DE 

MELO, JONAS VALE DE MOURA E JOSÉ NADILSON MARQUES das funções, 

respectivamente, de Prefeito Municipal, Secretário de Saúde e Secretário de Educação de 

SANTARÉM NOVO, constitui-se num provimento cautelar parcial, vez que o provimento final 

almejado (perda do cargo) somente se dará com a condenação com trânsito em julgado. 

 No aspecto, no que toca ao periculum in mora, tem-se a necessidade da 

adoção de medidas para fazer cessar as ilegalidades - consubstanciadas ausência de 

transparência na gestão dos recursos públicos e irregularidades no fornecimento de 

alimentação escolar-, e resgatar a probidade no Executivo municipal, pois até o momento 

persiste o fato da inobservância do regramento legal. 

 De resto, nem se diga que a medida atenta contra a vontade popular e o 

princípio democrático, pois, mesmo nas hipóteses de agentes políticos eleitos por sufrágio 

universal, a legitimidade do mandatário é conformada pela vontade da Constituição da 

República, o que significa dizer que a manutenção dessa legitimação popular, impõe ao 

representante do povo o obsequioso cumprimento de seus deveres constitucionais e legais, 

informados pelos vetores principiológicos que vertem do Texto Maior, dentre eles os princípios 

da moralidade e da probidade administrativa, sob pena de perda dessa legitimidade obtida 

nas urnas. 

 Como lembram os colegas paranaenses: “... não é crível que no Brasil do 

século XXI, ainda existam teses utilizando a vontade popular como escudo para a realização 

de atos criminosos ou atos de improbidade administrativa, praticados exatamente contra 

aqueles que conferiram, por sua vontade suprema, o direito de representá-los nos escalões 

superiores do Estado. Trata-se de sofisma a ser combatido com a vontade popular 

concretizada na Constituição de 1988, ou seja, nas normasprincípios que a inspiram. 

Comportamentos ímprobos gravíssimos por parte de agentes públicos ou a sua reiteração, 

justificam o antecipado afastamento do cargo, por respeito à ordem pública e em defesa dos 

fundamentais princípios que regem a Administração Pública” (Disponível em: 

www.ceaf.mp.pr.gov.br/arquivos/.../AntonioWinkertMateusBert.doc). 

mailto:mpsantaremnovo@mppa.mp.br
http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22747676/medida-cautelar-mc-19214-pe-2012-0077724-4-stj
http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22747676/medida-cautelar-mc-19214-pe-2012-0077724-4-stj


 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTARÉM NOVO  
 

25 

 
Promotoria de Justiça de Santarém Novo 
Av. Francisco Martins Oliveira, s/n – Centro 
68720-000 – Santarém Novo/PA  
 

Tel. (91) 3481-1209 
E-mail: mpsantaremnovo@mppa.mp.br 
www.mppa.mp.br 
 

 Dessarte, o afastamento dos demandados é medida que se impõe, 

possibilitando por intermédio desse ato o restabelecimento da ordem pública violada. 

 

 

5 – DA OBRIGAÇÃO DE FAZER 

 

 Uma vez deferida a tutela antecipatória de urgência requerida nas linhas acima, 

inócua seria tal medida se não se impuser ao Município de SANTARÉM NOVO e ao Prefeito 

Municipal a obrigação de fazer, qual seja regularizar o fornecimento da alimentação escolar e 

a correta gestão na transparência dos recursos públicos recebidos e/ou gastos. 

 Neste sentido, necessário se faz que Vossa Excelência determine que o 

Município de Santarém Novo cumpra a obrigação de fazer nos termos requeridos na 

Tutela de Urgência nos itens 3.1 e 3.2 supra. 

   

 

6 – DOS PEDIDOS 

  

 Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado do Pará REQUER o 

seguinte: 

 

1 – Nos termos art. 300 e seguintes do CPC, o deferimento de tutela antecipatória de 

urgência para que esse Juízo ordene ao Município de Santarém Novo que, no prazo de 

15 (quinze) dias:  

        1.1 Implemente a disponibilização, em plataforma pública ESPECÍFICA, na rede 

mundial de computadores, de todas as informações geradas em matéria de contratações 

públicas voltadas para o combate da pandemia de COVID-19, podendo se valer de seção 

especial da página web municipal, microsítio web oficial exclusivo ou outra solução digital 

equivalente, garantindo a alimentação imediata e online de dados, assegurada a 

padronização de seu conteúdo, com as informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 

12.527/2011, especialmente, sobre: o nome do contratado, o número de sua inscrição na 

Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor (unitário e global) e o respectivo processo 

de contratação ou aquisição. Tais informações devem conter: 
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 ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação 

de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;  

 possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, 

inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 

facilitar a análise das informações;  

 possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos 

abertos, estruturados e legíveis por máquina;  

 divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da 

informação; 

 garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis 

para acesso;  

 manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;  

 indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, 

por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio;  

 e adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de 

conteúdo para pessoas com deficiência; 

 

 1.2. Regularize o fornecimento de alimentação escolar, garantindo a todos os 

alunos da rede municipal de ensino o acesso ao direito de forma paritária, adequada, 

suficiente e contínua, zelando para que a distribuição respeite as normas sanitárias de cunho 

nacional, estadual e municipal. 

 

2 - A aplicação de multa diária e pessoal (astreintes) em desfavor do Prefeito Municipal no 

valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais) a ser revertida para o Fundo Estadual de Direitos Difusos 

e Coletivos, caso haja o descumprimento das medidas liminares porventura deferidas por este 

juízo; 

3 – O deferimento da medida cautelar de afastamento do cargo público do Prefeito 

Municipal de Santarém Novo - PA, LAÉRCIO COSTA DE MELO, do Secretário Municipal 

de Educação, JOSÉ NADILSON MARQUES e do Secretário Municipal de Saúde, JONAS 

VALE DE MOURA, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias; 
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4 – A procedência dos pedidos para, ao final do processo, confirmar a tutela de urgência para 

condenar o Município de Santarém Novo na obrigação de fazer nos termos do item 1 supra; 

  

5 - seja determinada a notificação dos requeridos para, querendo, oferecer manifestação por 

escrito, dentro do prazo de quinze dias, nos termos do art. 17, § 7o, da Lei n. 8.429/92;  

6 – seja recebida a presente ação, citando-se o requerido para, querendo, contestar a 

presente actio, ao teor do art. 17, § 9º, da Lei n. 8.429/92, bem como a citação do Município 

de Santarém Novo; 

  

7 – Ao final, confirmar as medidas antecipatórias deferidas, bem como seja julgado 

PROCEDENTE o pedido, para:  

 

a) condenar LAÉRCIO COSTA DE MELO, pela prática de 02 (dois) 

atos de improbidade administrativa (art. 11, caput, e incisos II e IV e 

art. 11, caput, e inciso II todos da Lei de Improbidade 

Administrativa) nas sanções previstas no art. 12, inciso III da Lei n° 

8.429/92, qual seja:  

a.1) ressarcimento integral do dano, a ser apurado em liquidação de 

sentença, 

a.2) perda da função pública,  

a.3) suspensão dos direitos políticos;  

a.4) pagamento de multa civil; 

a.5) proibição de contratar com a administração pública ou receber 

benefícios, incentivos fiscais, ainda que por intermédio de pessoa 

jurídica; e  

 

b) condenar JONAS VALE DE MOURA, pela prática de ato de 

improbidade administrativa (art. 11, caput, e incisos II e IV, da Lei de 

Improbidade Administrativa) nas sanções previstas no art. 12, inciso 

III da Lei n° 8.429/92, qual seja:  

a.1) ressarcimento integral do dano, a ser apurado em liquidação de 

sentença, 

a.2) perda da função pública,  

a.3) suspensão dos direitos políticos;  
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a.4) pagamento de multa civil; 

a.5) proibição de contratar com a administração pública ou receber 

benefícios, incentivos fiscais, ainda que por intermédio de pessoa 

jurídica; e  

 

c) condenar JOSÉ NADILSON MARQUES, pela prática de ato de 

improbidade administrativa (art. 11, caput, e inciso II, da Lei de 

Improbidade Administrativa) nas sanções previstas no art. 12, inciso 

III da Lei n° 8.429/92, qual seja:  

a.1) ressarcimento integral do dano, a ser apurado em liquidação de 

sentença, 

a.2) perda da função pública,  

a.3) suspensão dos direitos políticos;  

a.4) pagamento de multa civil; 

a.5) proibição de contratar com a administração pública ou receber 

benefícios, incentivos fiscais, ainda que por intermédio de pessoa 

jurídica; e  

 

8 – Cravar na capa destes autos o emblema de PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO, fazendo-

se adequada hermenêutica do Texto Constitucional, em razão do interesse social em litígio, 

inclusive com fulcro no art. 12, § 2º, VII, do Novo Código de Processo Civil (primeira parte). 

 

9 - Sejam os requeridos condenados ao pagamento das custas finais e dos demais ônus da 

sucumbência, que serão convertidos aos cofres municipais; 

 

10 - a intimação pessoal do Ministério Público para acompanhar todos os atos praticados no 

processo ora instaurado; 

  

 Protesta-se por todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente 

documental, testemunhal (cujo rol será oportunamente apresentado, especialmente em 

decorrência do pedido de afastamento dos requeridos, evitando-se coações e 

constrangimentos) e depoimento pessoal dos réus, dentre outros.  

        

 Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para efeitos fiscais. 
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 Termos em que se pede deferimento. 

 

 

SANTARÉM NOVO/PA, 19 de maio de 2020. 

 

 

 

 

 

FRANCISCO SIMEÃO DE ALMEIDA JÚNIOR 

Promotor de Justiça  

Titular da Promotoria de Santarém Novo 
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