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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA DA 

FAZENDA PÚBLICA DE PARAUAPEBAS.  

 

 

 

 

Referente à Ação Popular: 0070888-82.2015.8.14.0040  

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por intermédio 

do Promotor de Justiça signatário, com fulcro nos artigos 37, caput e § 4º, 127 e 

129, inciso III, da Constituição da República, na Lei n.º 8.429/92, no art. 25, 

inciso IV, alíneas “a” e “b”, da Lei n.º 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do 

Ministério Público), na Lei n.º 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) e no Código de 

Processo Civil, ajuíza a presente:  

 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: 
 

 

em desfavor de: 

 

MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, CNPJ nº 

22.980.999/0001-15, com sede na Quadra Especial, s/n, 

Beira Rio, CEP 68515-000, representado pelo seu Prefeito 

Darci José Lermen; 

 

VALMIR QUEIROZ MARIANO, empresário, ex-Prefeito do 

Município de Parauapebas, filho de Margarida Ferreira 

Queiroz, CPF 54208327804, nascido em 29/08/1947, 

residente na Rua Zero, 7, QD 145, Parauapebas – PA, CEP 

68515000, telefone (94) 33467667;   

 

LEUDICY MARIA DE SOUZA LEÃO, brasileira, casada, ex-

secretária municipal, CPF n° 395.518.142-15, residente e 

domiciliada na Rua 135, Quadra 51, Lote 07-B, Beira Rio II, 

Parauapebas/PA; e 
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ZOÊNIO RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA, brasileiro, 

casado, ex-ocupante de cargo comissionado no município de 

Parauapebas, CPF n 227.200.302-87, residente e domiciliado 

na Rua 135, Quadra 51, Lote 07-B, Beira Rio II, 

Parauapebas/PA.  

 

 

 DOS FATOS:  

 

Conforme restou apurado na Ação Popular nº 0070888-

82.2015.8.14.0040, o então Prefeito de Parauapebas/PA, Sr. Valmir Queiroz 

Mariano empreendeu, de forma dolosa, a contratação, para cargo comissionado, 

do Sr. Zoênio Raimundo dos Santos Silva, esposo da então Secretária Municipal, 

Sra. Leudicy Maria Leão.  

 

Conforme ID 15834660 da ação popular anexa, o próprio Município 

apresentou documentação comprobatória de que a Sra. Leudicy foi nomeada 

Secretária Municipal de Administração em 22 de janeiro de 2015, sendo 

exonerada dia 31 de agosto daquele ano.  

 

Na sequência, mais precisamente em 23 de março de 2015, o Sr. 

Zoênio, esposo da Sra. Leudicy, foi nomeado adjunto da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, permanecendo nesse cargo durante todo o período de sua 

esposa na Secretaria de Administração.   

 

A Secretaria Municipal de Administração, segundo o art. 29 da Lei 

Municipal nº 4.213/2001 (anexa), que trata da estrutura organizacional da 

Prefeitura de Parauapebas, tem como atribuição:  

 

a) programar, supervisionar e controlar as atividades de 

administração geral da prefeitura;  

 

b) executar o recrutamento, a seleção, a avaliação do mérito e os 

planos de lotação da administração de pessoal;  

 

c) executar atividades relativas ao controle de frequência dos 

servidores municipais, à elaboração das folhas de pagamento e a todos os 

assuntos relacionados às fichas funcionais de todos os servidores municipais, ou 

seja, de todas as secretarias da Prefeitura.  
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Portanto, é claro, pela lei, que a Sra. Leudicy tinha ascendência 

hierárquica sobre seu marido, na medida em que o adjunto da Secretaria de 

Meio Ambiente, enquanto servidor público como outro qualquer, está sujeito à 

supervisão e controle da Secretária de Administração, sendo desta o papel, 

inclusive, de executar o controle de sua frequência.  

 

Além disso, e não menos importante, pela lei, a Secretária de 

Administração é quem recrutou, selecionou e avaliou o mérito do próprio marido, 

ou seja, foi a Sra. Leudicy quem escolheu o próprio esposo, isso – repito -  

conforme a própria lei de regência da matéria em exame.  

 

O próprio site da Prefeitura de Parauapebas afirma o seguinte:  

 

“Por sua natureza a SEMAD cuida de todo o aspecto 

administrativo da Prefeitura. Assim lhe compete o 

gerenciamento das contratações de servidores e distribuição 

nas secretarias e coordenadorias, organização e controle da folha 

do pagamento, controle de escalas e hora extra de todos os 

servidores, controle previdenciário, organização de dossiês dos 

servidores, acompanhamento e avaliação do desempenho funcional 

e instauração de sindicâncias e Processo Administrativo para 

apurar as possíveis irregularidades cometidas no âmbito da 

administração pública”. In:  

https://parauapebas.pa.gov.br/index.php/administracao.html, 

acessado em 13 de junho de 2020.  

 

Isso quer dizer que, além da Sra. Leudicy ter gerenciado a 

contratação de seu marido, ainda detinha o poder de, inclusive, apurar sua 

conduta funcional, tamanha era sua superioridade hierárquica em relação ao 

próprio esposo.  

 

Registre-se, também, que segundo o art. 44 da Lei Municipal nº 

4.213/2001, ao contrário do afirmado em contestação, o adjunto não consta do 

rol de cargos políticos, sendo, portanto, cargo em comissão comum, estando sua 

nomeação, portanto, sujeita ao nepotismo.  

 

Em conclusão, havia relação de parentesco entre o nomeado (Sr. 

Zeônio) e a ocupante de cargo de direção a quem esteve subordinado (Sra. 

https://parauapebas.pa.gov.br/index.php/administracao.html
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Leudicy), o que configura hipótese de nepotismo segundo o STF (2ª Turma. Rcl 

18564, Relator p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 23/02/2016).  

 

Portanto, de 23 de março de 2015 – data de sua nomeação ilegal - 

a 31 de agosto daquele ano – data da exoneração de sua esposa - o requerido 

Sr. Zoênio permaneceu ilegalmente no cargo.  

 

Durante esse período, conforme demonstrado em extrato de 

empenho anexo, o Sr. Zoênio recebeu da Prefeitura o valor de R$ 15.093,98, 

devendo esse valor ser devolvido aos cofres públicos, valor este que deve ser 

bloqueado judicialmente dos bens dos réus, solidariamente.  

 

Registre-se que tais valores foram recebidos de má-fé pelo servidor, 

posto que afrontou a própria lei municipal de conhecimento dos envolvidos, de 

maneira que não há vedação à devolução dos valores, mesmo que o servidor 

tenha desempenhado seu trabalho.  

 

Nesse sentido, sendo a nomeação nula, afrontosa à Constituição 

Federal, jamais deveria ter existido, de modo que os valores percebidos 

constituíram verdadeiro prejuízo ao erário, posto que o Estado deixou de 

contratar com base no mérito para contratar alguém favorecido pelas relações 

familiares.  

 

No caso, o então Prefeito atuou como autoridade que efetuou a 

nomeação ilegal, em conluio com o casal de beneficiários.  

 

 DO DIREITO:  

 

 

Inicialmente, a ação é tempestiva, vez que transcorridos menos de 

5 anos do final do mandato do ex-Prefeito Valmir (mandato 2013-2016).  

 

No mérito, preconiza a Súmula Vinculante nº 13 do Supremo 

Tribunal Federal o seguinte: 

 

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da 

autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica 

investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para 
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o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, 

de função gratificada na administração pública direta e indireta em 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações 

recíprocas, viola a Constituição Federal (grifei). 

 

O STF definiu quatro critérios objetivos nos quais haverá 

nepotismo. Veja:  

 

a) ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a 

relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de 

provimento em comissão ou função comissionada;  

 

b) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade 

nomeante;  

 

c) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o 

ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem 

estiver subordinada e 

 

d) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade 

que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante. 

STF. 2ª Turma. Rcl 18564, Relator p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 

23/02/2016. 

 

Não há dúvida de que o caso presente versa a hipótese definida no 

item C destacado acima.  

 

Nesse contexto, chama-se à baila a Constituição Federal no 

atinente ao tema para pontuar que as atividades no âmbito da Administração 

Pública são balizadas pelos preceitos constantes do art. 37, caput, senão 

vejamos: 

 

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência”. 

 



4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARAUAPEBAS 
 

 

 

4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARAUAPEBAS 
 

 

 
 

Desse modo, qualquer atividade desenvolvida no âmbito da 

Administração Pública, seja a realização de concurso ou a nomeação de 

servidor para ocupar cargo em comissão, deve respeito a esses princípios, 

sob pena de ser considerada ilegal. Afinal, o exercício e o trato da res publica 

requer atenção rigorosa a tais princípios, dentre eles a legalidade, a 

moralidade, a impessoalidade, a eficiência no planejamento e prestação do 

serviço. 

 

O art. 4° da Lei n° 8.429/92 não deixa qualquer dúvida quanto a 

isso: 

 

Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são 

obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos 

assuntos que lhes são afetos. 

 

Dito isso, vale agora destacar que a violação aos princípios da 

Administração Pública configura-se ato de improbidade administrativa, 

conforme a seguir se observa de dispositivo da Lei nº 8.429/92: 

 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta 

contra os princípios da administração pública qualquer ação ou 

omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 

legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 

 

I – praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou 

diverso daquele previsto na regra de competência. 

 

Ou seja, a prática de nomear parentes para o exercício de cargos 

em comissão, ou de confiança, ou de funções públicas gratificadas, não 

respeita os princípios administrativos, já que fere a impessoalidade, a 

moralidade e o dever de honestidade e lealdade às instituições, na medida em 

que se toma como fator determinante o favorecimento pessoal em detrimento 

das regras de ética, afrontando, em última análise, a própria eficiência da 

máquina administrativa. 

 

Portanto, pratica-se ato proibido pelo ordenamento jurídico. 
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No atinente à conduta dos servidores demandados, assevere-se 

que, segundo o artigo 3º da Lei de Improbidade Administrativa, transcrito 

abaixo, adotou o legislador a concepção do sistema monista, através do qual, 

esclareça-se, aquele que se beneficie de qualquer forma da prática do ato de 

improbidade deve também ficar submetido às disposições da referida lei: 

 

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

àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra 

para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob 

qualquer forma direta ou indireta. 

 

Dessa forma, considerando que o servidor nomeado para o cargo  

em comissão, sabedor do grau de parentesco, auferiu ganhos com a conduta 

ímproba do Prefeito e da Secretária, deve ele compor o polo passivo da 

presente ação e também ser condenado, solidariamente, a ressarcir os valores 

percebidos, bem assim nas demais sanções pertinentes. 

 

Aliás, não se justificaria o argumento pautado no fato de que 

desempenhou as tarefas para as quais fora nomeado, haja vista que, em razão 

do imoral vínculo de parentesco, facilmente se consegue burlar o efetivo 

controle de frequência a que deveria ficar submetido, controle de frequência 

este realizado pela própria esposa. 

 

 Do prejuízo ao Erário:  

 

 

A prova de eventual prejuízo não se torna requisito para o 

reconhecimento do ato de improbidade e a aplicação das sanções decorrentes. 

 

Nada obstante, a despeito de ter o servidor trabalhado ou não, 

fato é que se trata de conduta ilegal, conforme demonstrado, e que precisa ser 

remediada com a devolução dos valores, visando-se inibir a sensação de que o 

grave ilícito, sem sofrer maiores consequências, seja estimulado pela falta de 

punição adequada. 
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Assim é que, além da sanção de multa civil, há também de se 

perseguir o ressarcimento ao erário, tendo-se por base, repita-se, os valores 

pagos para o servidor parente, os quais aparecem totalizados no importe de R$ 

15.093,98, acrescidos, obviamente, dos pagamentos que se seguirem até a 

exoneração do servidor e dos acessórios (juros e correção monetária). 

 

Não é por outro motivo que o Superior Tribunal de Justiça entende 

que o agente público incursiona em ato de improbidade quando pratica 

nepotismo, ainda que o serviço tenha sido prestado pelo parente, com 

“dedicação e eficiência” (REsp 1009926/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2009).  

 

 DOS PEDIDOS:  

 

 

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ requer: 

 

a) a notificação dos requeridos para apresentarem suas manifestações, 

na forma do disposto no art. 17, § 7º, da Lei nº8.429/92; 

 

b) a intimação do Município de Parauapebas, na forma do disposto no art. 

17, § 3º, da Lei nº 8.429/92, para, querendo, atuar ao lado do autor ou, 

em não querendo, abster-se de contestar o pedido, nos termos do art. 

6º, §3º, da Lei nº 4.717/65; 

 

c) prestadas ou não, que seja recebida a presente ação e citados os 

demandados para apresentarem resposta (art. 17, § 9º, da 

Lei8.429/92); 

 

d) após a instrução do feito, que seja julgado procedente o pedido, 

para condenar os requeridos nas penas da Lei nº 8.429/92: 

 

- suspensão dos direitos políticos; 

 

- a perda da função pública; 

 

- pagamento de multa civil; 
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- ressarcimento integral do dano, conforme prejuízo ao erário calculado.  

 

Protesta, ainda, o Ministério Público, pela produção de todos os 

meios de prova em direito admitidos, a serem requeridos, eventualmente, no 

momento oportuno. 

 

Dá-se à causa o valor de R$ 15.093,98. 

 

Parauapebas, 15 de junho de 2020. 

 

 

 

 

EMERSON COSTA DE OLIVEIRA 

 Promotor de Justiça  

 


