
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE APODI/RN

Exmo(a) Sr(a) Dr(a) Juiz(a) de Direito da Vara Cível da Comarca de Apodi/RN

AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA
REF: Inquérito Civil nº 017/2012
PROMOVENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
PROMOVIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE , 

por meio do Promotor de Justiça signatário, vem, perante V. Exª., com arrimo no inquérito civil 

anexo e fundamento no artigo 129, Inciso III, da Constituição Federal, combinado com o Artigo 

17 da Lei nº 8.429/92 e Lei nº 7347/85 e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie, ajuizar

AÇÃO CAUTELAR 

PREPARATÓRIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA

contra a Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 

CNPJ nº 08.349.086/0001-74, com domicílio na Rua João Batista Gurgel, nº 97, Cidade Alta, 

Felipe Guerra,  CEP 59.795-000, neste ato representada pelo seu Prefeito, o Sr. BRAZ COS-

TA NETO, brasileiro, Prefeito Municipal, CPF Nº 938.585.234-53, RG 1059496 ITEP/RN, Dt. 

Nasc. 10/12/1969, Av. Miraselva, nº 406, Casa, Centro, Felipe Guerra – RN, CEP 59795000, o 

que faz nos seguintes termos:
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DA LEGITIMIDADE ATIVA

 

A Constituição Federal, em seu artigo 127, conferiu ao Ministério Público a mis-
são de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais in-
disponíveis. 

Entre as funções institucionais incumbidas ao "Parquet" avultam as elencadas no 
art. 129 da Magna Carta, merecendo destaque as do Inc. II: "zelar pelo efetivo respeito dos 
Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Cons-
tituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia e as do Inc. III: "promover o 
inquérito civil e a  ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do 
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;"

Consoante tais previsões constitucionais, complementadas por outras normas in-
fraconstitucionais, notadamente a Lei nº 7.347/85, que regulamenta a propositura da ação civil 
pública e a Lei nº 8.429/92, que tipificou os atos de improbidade administrativa, dessa sorte o 
órgão de execução do MP vem aforar a presente ação cautelar preparatória de ação civil públi-
ca, tendo em vista a proteção do patrimônio público que se acha seriamente ameaçado pelos 
atos praticados pelo Prefeito Municipal, como abaixo se verá:

DOS FATOS

 

É fato público e notório na Cidade de Felipe Guerra, já ultrapassando os limites 
territoriais daquele município, o atraso no pagamento dos salários dos servidores públicos mu-
nicipais, bem como de alguns fornecedores de bens e serviços.

Já faz alguns meses que a gestão do Prefeito BRAZ COSTA NETO vem dando 
sinais de falência financeira e malversação de recursos públicos.

De  fato,  consoante  os  depoimentos  colhidos  nos  autos  do  inquérito  civil  nº 
017/2012, cuja cópia segue anexa, os servidores municipais estão com, no mínimo, dois meses 
de salários atrasados, chegando em alguns casos a cinco meses (o número exato varia de cate-
goria para categoria).

Esses servidores tem procurado insistentemente o Ministério Público no sentido 
de ver purgada a mora de seus estipêndios por parte do chefe do executivo municipal, mas o re-
ferido gestor não se propõe a realizar um plano de pagamento condizente com a capacidade fi-
nanceira da municipalidade e, mesmo sem realizar qualquer obra de envergadura, tem preteri-
dos pagamento das verbas alimentícias sob a alegação de que não há dinheiro para pagar os 
compromissos assumidos, o que soa estranho.

Não bastasse isso,  vários fornecedores da prefeitura estão com suas faturas em 
aberto há alguns meses, tanto que, recentemente, mais precisamente no dia de ontem, os veícu-
los empregados no transporte escolar dos alunos do município pararam de rodar por falta de 
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combustível, pois os postos responsáveis pelo abastecimento suspenderam o fornecimento por 
falta de pagamento.

Não bastasse isso, também a merenda escolar já começou a escassear, tendo uma 
das escolas municipais paralisado suas atividades por não ter mais alimentos para servir aos 
alunos.

Para agravar a situação, no pleito eleitoral realizado no dia 07 de outubro de 
2012, a candidata da situação, IOLANDA COSTA, apoiada pelo atual Prefeito BRAZ COSTA 
NETO, perdeu a eleição, aumentando as suspeitas de que nesses poucos mais de dois meses 
que restam de mandato, o atual prefeito vá realizar verdadeira rapinagem nas contas públicas 
municipais.

Vale salientar que acusação não é leviana, mas sim baseada em mais de cinquen-
ta inquéritos civis que tramitam nesta promotoria de Justiça, versando sobre desvios de verbas 
públicas pelo Prefeito BRAZ COSTA NETO e por seu grupo político.

As denúncias de malversação e as evidências de locupletamento por parte do 
Gestor Público municipal são muitas, em especial o atraso nas constas da prefeitura (incluindo 
o pagamento do funcionalismo) e os sinais exteriores de riqueza do Prefeito e de alguns correli-
gionários.

Embora as investigações desses mais de 50 inquéritos civis não estejam concluí-
das, já é possível afirmar, com certeza, que há malversação de recursos públicos no âmbito da 
Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, ante o inadimplemento ou a mora no pagamento das 
obrigações assumidas pela Prefeitura, em especial a falta de pagamento do funcionalismo e de 
alguns fornecedores.

Nunca é demais lembrar que Felipe Guerra é um município relativamente rico, 
haja vista expressiva produção de petróleo que acontece no seu perímetro territorial, o que, in-
clusive, reverte em royalties e tributos para as contas da prefeitura.

De fato, a situação de penúria pela qual passa a Prefeitura de Felipe Guerra não 
pode ter outra explicação que não o desvio das verbas públicas, pois nem a mais incompetente 
das gestões seria capaz de conduzir um município rico a insolvibilidade.

A presente ação, portanto, visa resguardar os direitos dos servidores públicos 
municipais, cujos salários estão atrasados e ainda sob sério risco de não mais receber qualquer 
pagamento até o final da atual gestão.

É preciso, portanto, uma ação rápida e eficaz do Poder Judiciário, de modo a 
bloquear as contas da Prefeitura em montante suficiente para pagar os salários atrasados dos 
servidores e os fornecedores dos serviços considerados essenciais à população, tais como ilumi-
nação pública, transporte e merenda escolar, medicamentos, entre outros.

Para tanto, faz-se necessário o bloqueio imediato de todas as contas públicas da 
Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, a fim de salvaguardar os direitos descritos acima, todos 
tutelados pelo Ministério Público. 
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Efetivamente, diante da pontualidade com que são repassados os recursos consti-
tucionalmente  assegurados  aos  municípios,  como  o  ROYALTIES,  FPM,  FUNDEF,  PAB, 
FNS e ICMS, o inadimplemento das obrigações assumidas pela municipalidade não encontram 
qualquer respaldo na realidade, sendo totalmente inconcebível, a não ser que o gestor esteja 
aplicando os recursos complemente fora da previsão orçamentária.

Não bastasse tudo isso, um dos inquéritos civis instaurados nesta Promotoria, 
apura a emissão de centenas de cheques sem provisão de fundos por parte da Prefeitura Munici-
pal de Felipe Guerra, cujas cópias já foram requisitadas ao Banco do Brasil e, algumas delas, 
parcialmente fornecidas.

De fato, as irregularidades investigadas são graves e em grande quantidade, com 
inegável prejuízo para os munícipes e para os servidores municipais.

Diante disso é curial afirmar que o não-pagamento de vencimentos, encargos so-
ciais e dos fornecedores de bens e serviços implica, necessariamente, ato de improbidade admi-
nistrativa a que se refere a Lei nº 8.429/92, pois desborda, no mínimo, para os atos que atentam 
contra os princípios da administração pública.

Vale ressaltar que esses débitos são atuais e não remontam a administrações an-
teriores, até porque o promovido já está no limiar de sua administração de quase oito anos à 
frente da Prefeitura, sempre com os servidores municipais em situação de absoluta humilhação, 
tendo que implorar o recebimento daquilo que lhe é assegurado por direito.

De principio, a simples retenção dolosa dos salários já constitui conduta admi-
nistrativa digna de rigorosa punição. Todavia, a postura adotada pelo promovido está a indicar 
outras irregularidade igualmente indignas para quem ocupa qualquer cargo público, resvalando 
também para o âmbito criminal, inclusive, porque já se constatou em outros inquéritos civis sa-
ques da conta da prefeitura realizados na boca do caixa pelo Prefeito e por seus secretários. 

Todas as irregularidades ventiladas nesta peça estão devidamente documen-
tadas nos inquéritos civis e serão devidamente carreadas aos autos por ocasião do ajuiza-
mento da ação principal, qual seja a ação de improbidade administrativa a ser ajuizada 
contra o prefeito e vários de seus cúmplices.

Por ora, acompanha esta petição inicial apenas os depoimentos de alguns 
servidores públicos cujos salários estão atrasados e de um dos vereadores de oposição da 
municipalidade, relatando o estado de coisas no qual se encontra o Município de Felipe 
Guerra, o que, por si só, já é suficiente para fundamentar o fumus boni iuris.

De outro giro, a coleta exaustiva de todas as provas existentes nesta Promo-
toria de Justiça, ao mesmo tempo que enriqueceria o pedido, poderia torná-lo inoportuno, 
ante o invencível periculum in mora.

Isso porque, de hoje para amanhã (entre os dias 09 e 10/10/2012) haverá o 
depósito dos valores relativos ao FPM, em montante superior a R$ 200.000,00 (duzentos 
mil reais), os quais correm sério risco de serem desviados ou aplicados em finalidade di-
versa daquela mais urgente, qual seja, o pagamento do funcionalismo e a regularização 
dos serviços essenciais.
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DO DIREITO

 

Os fatos acima relatados comprometem a regularidade administrativa do Municí-
pio de Felipe Guerra, pois violam todos os princípios de índole constitucional (Art. 37 da CF), 
fazendo tábula rasa tanto a legalidade, quanto a moralidade, a impessoalidade e a publicidade 
inerentes ao munús administrativo, razão por que mencionadas condutas implicam atos de im-
probidade administrativa. 

Nesse diapasão, o atraso salarial que não se limita somente a algumas categorias, 
mas a todo o corpo de servidores da municipalidade, notadamente os que são remunerados atra-
vés dos recursos do FPM, como também o pessoal do SUS, conduzem ao comprometimento da 
própria sobrevivência dos mesmos e configuram a improbidade administrativa em seu grau 
mais elementar. 

A persistência de tal situação é intolerável, desumana para os que sofrem o cons-
tante atraso em suas verbas alimentares e não pode, sob qualquer aspecto, prosperar, ademais 
que o mandato do promovido já se encontra quase ao seu fim e, se nenhuma medida mais dura 
for tomada, evidentemente é certo que o atraso se manterá nos próximos três meses, levando o 
município à bancarrota com graves repercussões para a novel administração que terá início em 
1º de janeiro de 2013, a qual ficará completamente comprometida em solver as graves e inúme-
ras irregularidades cometidas pela atual gestor de Felipe Guerra.

Nessas circunstâncias, é curial que compete ao Poder Judiciário atuar, a tempo, 
visando evitar o cumprimento da malsinada e sombria previsão que atuará em detrimento da 
população deste município, fazendo a administração da coisa retornar a seu leito natural.

 

DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR

 

a) DO “FUMUS BONI JURIS"

 

Da cuidadosa e exaustiva apreciação dos fatos narrados na inicial, devidamente 
comprovados pelos documentos que a instruem, bem assim dos fundamentos jurídicos dos pe-
didos, clara e exaustivamente detalhados; salta aos olhos a indubitável legitimidade da preten-
são do Ministério Público, enquanto defensor da moralidade pública, lato sensu, podendo e de-
vendo acionar o Poder Judiciário quando desatendidos os princípios basilares e informares da 
Administração Pública. 

Não há como negar a verossimilhança das alegações sobre fatos do domínio pú-
blico ("causa petendi"), nem tampouco a adequação dos dispositivos constitucionais e legais  
que embasam os pedidos. Demonstrada, portanto, a aparência do bom direito. 
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b) DO "PERICULUM IN MORA"

A eventual demora na prestação jurisdicional pleiteada acarretaria graves e irre-
paráveis prejuízos patrimoniais e morais para centenas de servidores municipais, bem como 
para os demais fornecedores e bens e de serviços, que igualmente se acham sem receber seus 
créditos perante o erário municipal. Sob esse aspecto, também não há dúvida quanto ao perigo 
da demora.

Não se deve esquecer, ainda, que serviços essenciais, como a merenda e o 
transporte escolar, já começaram a ser suspensos ante a falta de pagamento das faturas 
por parte da prefeitura, afetando parcela importante da população do município de Feli-
pe Guerra.

Realmente, Excelência, o direito tardio pode representar a total perda da identi-
dade do ser humano e de nada serve se não reparada a tempo, principalmente em se tratando de 
verba de natureza alimentar. Os servidores não podem e nem devem ficar reféns da burocracia, 
entraves e de recursos protelatórios, sempre utilizados pelo atual administrador municipal para 
procrastinar, indefinidamente, o pagamento de seus salários. 

DEMONSTRAÇÃO DE QUE A CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO CAUSARÁ PREJUÍ-
ZOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Os futuros repasses financeiros estão prestes a acontecer a partir de amanhã, dia 
10 de outubro de 2012 e, subseqüentemente, em datas prefixadas nos meses de outubro, no-
vembro e dezembro do corrente ano, sem que se tenha qualquer possibilidade de se conhecer a 
real situação das finanças públicas e de atraso nos pagamentos.

Desse modo, após o deferimento da liminar, caberá ao prefeito apresentar a rela-
ção completa dos credores municipais e requerer, de forma fundamentada, as liberações neces-
sárias ao pagamento de cada um deles.

Só dessa forma, será possível ao Poder Judiciário e ao Ministério Público acom-
panhar em tempo real a execução orçamentária do Município de Felipe Guerra, garantido aos 
servidores municipais e a todos os munícipes a regularização das contas públicas.  

DA AÇÃO PRINCIPAL

Evidente que no prazo previsto no Código de Processo Civil será adentrada neste 
honrado Juízo com ação principal, ou seja, com a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade 
Administrativa, nos termos da retrocitada Lei nº 8.429/92, ocasião em que se buscará a conde-
nação de todos os envolvidos, com a cumulação dos pedidos possíveis, de acordo com o resul-
tado de alguns dos Inquéritos Civis ainda inconclusos. 

DO PEDIDO 

Face ao acima exposto, e atento que presentes os requisitos da ação no que se re-
fere à fumaça do bom direito e ao perigo da demora, e certo de que as ilegalidades e irregulari-
dades praticadas demonstram o descaso e a insensibilidade do Alcaide, que retine, propositada-
mente, em não pagar nem oferecer uma proposta concreta de liquidação dos débitos com servi-
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dores, fornecedores de bens e prestadores de serviços, como manda a lei, por essa razão requer 
o Ministério Público, LIMINARMENTE:

  
1 – O bloqueio total de todas as verbas depositadas nas contas públicas 
de  titularidade  do  Município  de  FELIPE  GUERRA,  CNPJ  nº 
08.349.086/0001-74, incluindo aquelas vinculadas ao FPM, FUNDEB, 
PAB, FNS, ICMS, ISS, ROYALTIES, MERENDA ESCOLAR, PDDE, 
SAÚDE  BUCAL,  SAÚDE  DA FAMÍLIA,  de  modo  a  não  permitir 
qualquer  saque,  transferência  ou  movimentação  das  contas  da 
Prefeitura, a não ser por alvará judicial, desde o deferimento da medida 
liminar até o dia 31 de dezembro do ano em curso, ficando a liberação 
dos recursos condicionada à autorização desse juízo mediante alvará, 
em  pedidos  devidamente  fundamentados,  de  modo  a  garantir  o 
pagamento,  primordialmente,  dos  servidores  cujos  salários  estão 
atrasados e dos fornecedores de bens e serviços considerados essenciais; 
  
2 - Uma vez bloqueadas todas as contas de titularidade do município, se 
digne  em formar  uma  comissão  especial  objetivando  um verdadeiro 
levantamento de todos os débitos do município, apresentando relatório 
conclusivo,  no  prazo  de  15  (quinze)  com a  planilha  organizada  por 
ordem cronológica  e  de  credores,  a  esse  Juízo  para  verificação  das 
disponibilidades financeiras ainda remanescentes, visando a liquidação 
das obrigações até o final desta administração; e
  
3-  Seja  determinado  ao  setor  de  pessoal  da  Prefeitura  Municipal  de 
Felipe Guerra que apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, as folhas de 
pagamento de todos os setores da administração pública que estiverem 
em atraso; 
  

Requer mais a Vossa Excelência que se digne em determinar a CITAÇÃO do re-
querido, para, no prazo de lei, apresentar a CONTESTAÇÃO que desejar, sob pena de REVE-
LIA.

Protestando por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente a 
juntada posterior de documentos e realização de perícias, rogamos pelo deferimento da medida 
liminar (art. 804 do CPC) e no final, seja julgada procedente a presente cautelar, como de direi-
to e justiça. 

Dá a causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

 Nesses termos, pede deferimento.

Apodi/RN, 09 de outubro de 2012.

SÍLVIO RICARDO GONÇALVES DE ANDRADE BRITO
Promotor de Justiça
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