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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

pelos Promotores de Justiça abaixo assinados, no uso das atribuições 

constitucionais e legais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com 

fundamento no art. 129, inc. III, da Constituição Federal, no art. 5º, caput, da Lei 

7.347/1985, no art. 17, caput, da Lei 8.429/1992, no art. 25, inc. IV, alínea b, da Lei 

8.625/1993 e no art. 103, inc. VIII, da Lei Complementar Estadual 734/1993 – Lei 

Orgânica do Ministério Público de São Paulo, ajuizar AÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA em 

face de: 

 

EDUARDO MARTINS TELES DE AGUIAR, brasileiro, casado, 

servidor público, portador do RG 27.585.642-2, inscrito no CPF sob o nº 

281.815.108-28, pelos fatos e fundamentos abaixo: 
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1 - Fatos 

 

Segundo o apurado, EDUARDO MARTINS TELES DE 

AGUIAR é servidor público municipal, ocupando o cargo de Agente de Saneamento 

desde 1998. 

 

Durante esses 20 anos, Eduardo Teles afastou-se de suas 

funções para exercer alguns cargos de confiança na Prefeitura de Peruíbe, dentre 

eles o cargo de Secretário de Educação no período de 04/03/2015 a 03/03/2016 

(Portaria nº 97/2015).  

 

Faz-se mister consignar que esses afastamentos, como não 

poderiam deixar de ser, sempre foram através de Portarias (fls. 196): 
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Em 04/03/2016, a Portaria nº 87/2016 concedeu o afastamento 

de Eduardo Teles de suas funções para o desempenho de mandado classista 

perante o SINTRAPE (Sindicato dos Servidores Públicos de Peruíbe), conforme fls. 

197: 

 

 

 

Como almejava exercer a vereança, a fim de atender aos 

prazos de desincompatibilização da legislação eleitoral, Eduardo Teles protocolou 

tempestivamente em 31/05/2016 o pedido de afastamento do cargo de direção que 

ocupava no SINTRAPE, afastando-se, portanto, em 01/06/2016. 

 

Em razão desse pedido de afastamento, sobreveio a Portaria 

nº 350/2016, que revogou os efeitos da Portaria nº 87/2016 (fls. 199): 
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Como consequência de seu afastamento do SINTRAPE, 

Eduardo Teles deveria ter retornado para o seu cargo de Agente de Saneamento 

Ambiental em 01/06/2016 e posteriormente, para atender aos prazos de 

desincompatibilização da legislação eleitoral, solicitar o afastamento do cargo em 

questão em 01/07/2016.  

 

Todavia, Eduardo Teles assim não o fez. Ou melhor (que na 

verdade é pior), fez isso parcialmente, haja vista que solicitou o pedido de 

afastamento de seu cargo de Agente de Saneamento em 01/07/2016, porém sem 

nunca ter retornado efetivamente para o seu cargo. Isso mesmo, Eduardo Teles 

não trabalhou no mês de junho de 2016 e ainda recebeu salário. Esse é o objeto da 

presente ação de improbidade administrativa.  
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A Portaria nº 318/2016 afastou Eduardo Teles de seu cargo de 

Agente de Saneamento, conforme portaria de fls. 198: 

 

 

 

 

Entretanto, conforme afirmado acima, Eduardo Teles não 

exerceu nenhuma atividade na Prefeitura de Peruíbe durante o mês de junho de 

2016, seja no cargo de Agente de Saneamento, seja desempenhando qualquer 

função perante o Gabinete, conforme tentou “maquiar” o Memorando nº 128/2016, o 

qual afirmou que o servidor esteve “à disposição do Gabinete da Prefeita no período 

de 01 a 30 de junho de 2016”. 
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Afirmamos de forma categórica que Eduardo Teles não 

exerceu nenhuma função perante o Gabinete da Prefeita no mês de junho de 2016 

ante a ausência de Portaria específica (sequer retroativa) e também em razão de 

qualquer documento ou elemento que comprovem que ele exerceu essa função (fls. 

258): 
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No decorrer do Inquérito Civil, Eduardo Teles tentou 

comprovar, através de declarações de ex-servidores da Prefeitura (fls. 241/243), que 

de fato trabalhou no Gabinete nesse período. Contudo, além de não serem 

suficientes para o fim a que se pretendiam, tais declarações, digamos, “perderam 
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sua força” após duas subscritoras serem ouvidas na Promotoria de Justiça, 

conforme mídia apresentada em cartório. 

 

Anota-se que as declarações apresentadas parecem ter sido 

escritas pela mesma pessoa ou ditadas por alguém. A propósito, os relatos foram 

feitos quase 15 meses após o mês de junho de 2016.  

 

Conforme já mencionado, a fim de verificar a veracidade das 

declarações, foram realizadas as oitivas de duas subscritoras dos mencionados 

documentos no bojo da investigação.  

 

Kênia Muniz Dias Martins afirmou, em suma: “...que é a 

signatária do documento de fls. 241. Trabalhavam com outras pessoas no gabinete. 

Ele (Eduardo Teles) fazia a mesma coisa que eu fazia. Atendíamos ao público. 

Recebíamos processos administrativos. Trabalhávamos na mesma sala. Quando os 

processos chegavam, “quem recebe assina”. Há arquivos, ou tinha arquivos que as 

guias de recebimento ficavam arquivadas. Trabalhei no local uns seis meses no 

gabinete na Gestão Ana Preto. Trabalhava no Gabinete. Houve uma portaria de 

nomeação. Trabalhei pouco tempo com o Eduardo, eu sempre via ele lá porque ele 

era Secretário de Educação. A gestão da Ana Preto ele foi Secretário. Trabalhando 

mesmo, na época de eleição ele pediu afastamento. Para data “eu sou péssima”. Eu 

sei que a data é junho por causa da data é próxima. Ele tem que pedir afastamento 

antes. Não lembro dele trabalhar em julho. Em agosto, não estava. Em maio não 

lembra. Não me lembro de algo, algum ponto agora que me faça lembrar a data. 

Não havia ponto. Ele costumava sair depois das seis, porque trabalhava como Chefe 

de Gabinete. Antes das 09h00min ele já estava lá, mas não tenho certeza porque eu 

chegava as 09h00min. O gabinete ninguém tinha horário certo, mas na época o meu 

chefe me obrigava. Só eu cumpria o ponto. Os demais não tinha nenhum tipo de 

controle. Tive informação que o servidor trabalhou no sindicato. Acho que ele é 

concursado, na vigilância sanitária. Ele não é “meu” amigo. Não me recordo dele 

assinando processo. Pode ser que ele assinou processos. Fui eu quem preenchi a 

declaração. Ninguém entregou o modelo, fui eu quem preenchi. Um amigo em 
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comum que me perguntou se eu poderia fazer a declaração. Ele me falou direitinho 

e eu fiz. Escrevi de próprio punho. Não sei dizer porque minha declaração está muito 

parecida às outras. Eu conversei com Paulinho o que era pra fazer, mais ou menos. 

Eu falei que “se é para falar mentira não me chame”. {Indagado pelo Promotor sobre 

como deu uma declaração sendo que não tinha certeza da data, respondeu} “Não 

parei para pensar nisso”. Se ele recebeu processos tem algo escrito...” (fls. 267 

mídia digital) (g.f.).  

 

Silvia Leila Pinto afirmou, em suma: “...que é a signatária do 

documento de fls. 242. Eduardo atendia pessoas e fazia cadastros. Eu sempre via 

ele trabalhando no gabinete. Não sei o horário que ele trabalhava. Eu não batia 

cartão porque era comissionada. O controle de presença, não sei responder. Para 

mim não batia dedo. Eu já me reportava ao Diogo, do cadastro. Não tinha registro de 

que eu fui trabalhar. Eu não tinha nenhum controle. A declaração não tem data. Mas 

somos amigos. Não me recordo o dia ou o mês que ele me procurou. Não sei 

quando ele me procurou. Não sei se foi o ano passado. Sabemos que é no mês de 

junho porque estávamos sempre lá. Tramitar processos é levar os processos para o 

cadastro imobiliário. Não assinava nenhum documento. Era época de eleição, 

porque era 2016. Não tinha campanha política na Prefeitura. “Se não me engano 

acho que ele foi sim” (referindo-se a ser candidato). Ele foi candidato, porque foi 

vereador em 2017. Saiu uma portaria quando eu fui nomeada. Não sei se há portaria 

para Eduardo Teles. Eduardo era do sindicato. Não sei o dia que ele retornou à 

prefeitura. O cargo dele era no gabinete da prefeita. Ele tem um cargo na prefeitura. 

Não sei se foi antes de junho.  Vi o acusado em junho, mas não sei afirmar nenhum 

dado concreto. Em janeiro não sei se ele estava lá trabalhando. Passei para baixo 

em 2015. Quando ele chegou, levava muitos processos. Ele tinha que assinar para 

receber. Havia uma folhinha de controle. Eram processos físicos. Esse controle de 

processos fica nos arquivos da Prefeitura. Algumas vezes ele assinou o recebimento 

de alguns processos que eu levei para ele. Sempre levei processos para ele. Não 

me recordo desde quando ele saiu para concorrer. A época que eu mais via ele lá 

era em junho. Não tenho nenhum dado objetivo para afirmar que ele trabalhou 

em junho. Levava processos diariamente. Ele assinava o recebimento de alguns 
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processos. Ao menos uma vez por dia ele recebia processos. Eram várias pessoas 

no gabinete. Não sei que horas ele trabalhava. Entrava as 08h00min. Não sei se 

Eduardo despachava os processos. Eduardo levava os processos para que a 

Prefeita assinasse. Kênia trabalhava comigo “no começo”. A Kênia sempre ficou no 

gabinete da Prefeita. Ela, a Sandra a Kássia etc. Trabalhei no gabinete. De 2013 a 

2015 eu estava no gabinete. Em 2016 estava no cadastro imobiliário...” (fls. 267 

mídia digital) (g.f.).  

 

Então vejamos, se ele trabalhou, ou foi visto trabalhando, 

recebendo processos, atendendo ao público, se levaram processos para ele assinar, 

como não há NENHUM DOCUMENTO ASSINADO? 

 

Não é necessário esmiuçar os depoimentos das 

TESTEMUNHAS QUE O DEMANDADO APRESENTOU, visto que mesmo que 

tenha sido visto na Prefeitura, NÃO ASSINOU QUALQUER DOCUMENTO 

“EXERCENDO” UM CARGO COMISSIONADO SEM PORTARIA. Em outras 

palavras, um funcionário fantasma.  

 

SIMPLES, ELE NÃO TRABALHOU.  

 

Suponhamos, apenas ad argumentandum, que Eduardo Teles 

tenha mesmo trabalhado “à disposição do Gabinete da Prefeita”. Então certamente 

recebeu vencimentos do cargo em comissão, cujo valor é MAIOR do que o cargo de 

Agente de Saneamento que ele exerce a título efetivo, correto?  

 

Errado de novo, recebeu como “Agente de Saneamento”1: 

 

Remuneração Mensal dos Servidores Públicos           

Período: 6 / 2016           

                                                           
1 http://www.peruibe3.sp.gov.br/transparencia-publica-municipal-2/ 
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Folha Tipo: NORMAL           
 

 

                                   
Todos os campos

 
eduardo ma

   
1

  
17

    

 

 Nome Cargo Bruto (R$) Líquido (R$) 

EDUARDO MARTINS TELES DE AGUIAR AGENTE DE SANEAMENTO 6.563,71 2.389,67 

 

 

 

 

Logo, o dolo é EVIDENTE.  

 

E vejamos, o que é “estar à disposição do Gabinete da 

Prefeita”? 

 

Como assim, estava “à disposição”? A que título?  

 

Qual o documento que comprova e esclarece a que título 

esteve “à disposição”? 

 

NENHUM TÍTULO e NENHUM DOCUMENTO.  

 

Bom, então temos que acreditar na honorífica boa-fé do 

demandado, visto que um CHEFE DE GABINETE ganha muito mais do que o cargo 

do demandado. Logo, a conclusão é que ele PERDEU DINHEIRO em benefício da 

municipalidade: 

 

 

 

Ou então, vamos supor que ele não era Chefe de Gabinete, 

mas que foi “assessor de qualquer coisa”, mesmo assim, perdeu dinheiro, visto que 

todos esses salários são maiores do que o percebido pelo demandado: 



 

 

 

 

 

12 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 

 

 

Enfim, NÃO HÁ NENHUM ELEMENTO QUE COMPROVE 

QUE ELE TRABALHOU NA PREFEITURA NO MÊS DE JUNHO DE 2016. O que 

temos, somente, é prova que ele fez campanha para o cargo político que atualmente 

ocupa no mês de junho de 2016 (e provavelmente em horário de serviço, uma vez 

que as fotos foram tiradas à luz do dia e é notório que no mês de junho o Sol se põe 

por volta das 18h00min. Além disso, no mesmo post da rede social Facebook, o 

demandado afirma que em 03 de junho de 2016 (uma sexta-feira) iniciou suas visitas 

à tarde e só as encerrou à noite). Disso sim há provas: 
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2 - Fundamentos Jurídicos 

 

A atuação do agente administrativo deve se pautar nos 

princípios constitucionais da Administração Pública, dentre eles a legalidade e 

moralidade, forte no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal. 

 

A legalidade significa que o agente administrativo está, em toda 

a sua atuação, sujeito aos preceitos da lei e às exigências do bem comum, e deles 

não se pode afastar ou desviar. Como é cediço, na Administração Pública não há 

liberdade nem vontade pessoal, pois enquanto na administração particular é lícito 

fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que 

a lei autoriza ou determina. 

 

Por óbvio, a lei não autoriza e muito menos determina que um 

servidor público não trabalhe e perceba remuneração, a lei e os princípios gerais de 

direito, ao contrário, vedam o enriquecimento ilícito. 
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Eduardo Martins Teles, ao que se nota, não trabalhou no 

referido mês, fez campanha e recebeu seu salário, logo, ganhou sem QUALQUER 

contraprestação.  

 

Por evidente que o princípio da moralidade foi violado porque o 

demandado agiu com deslealdade ao Município, percebendo remuneração da 

Municipalidade sem efetivamente trabalhar. 

 

Nota-se, assim, que o demandado violou os princípios 

constitucionais da legalidade e moralidade, estabelecidas no art. 37, “caput”, da 

Constituição Federal, assim, a atuação é ilegal e ímproba, pois gerou 

enriquecimento ilícito, malbaratamento do erário municipal e lesão aos princípios 

constitucionais. 

 

EDUARDO MARTINS TELES DE AGUIAR auferiu vantagem 

patrimonial indevida em razão do NÃO exercício de cargo, emprego ou atividade 

no Município, de forma a importar enriquecimento ilícito. Tal conduta se amolda à 

descrita no artigo 9º da Lei 8.429/92: 

 

Art. 9°. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito 
auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de 
cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades referidas no art. 1° 
desta Lei, e notadamente:  
(...) 
XI – incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou 
valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° 
desta Lei;  
(...) 

 

Ao receber remuneração sem cumprir com sua obrigação de 

trabalhar, EDUARDO MARTINS TELES DE AGUIAR praticou ato de improbidade 

que importou em enriquecimento ilícito, dizendo que estaria sob o pálio do regime 

jurídico SUI GENERIS de “estar à disposição do Gabinete da Prefeita”.  
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E, por fim, a ação do demandado violou o disposto no “caput” e 

inciso I, do art. 11 da Lei 8.429/1992, pois agiu de modo ilegal, desonesto e desleal 

ao Município. 

  

Desse modo, EDUARDO TELES deve ser punido nos exatos 

termos do art. 12, inciso I, da Lei em questão, que prevê o seguinte: 

 

"Independentemente das sanções penais, civis e administrativas, previstas na 
legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito as 
seguintes cominações (...): 
 
I - na hipótese do art. 9º, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 
patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até 
3 (três) vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder 
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de dez anos" (sem grifos no original). 
 

 

Nítida, portanto, a inconstitucionalidade, a ilegalidade, a 

lesividade, a imoralidade e a improbidade da conduta de EDUARDO, que recebeu 

ao menos R$ 6.563,71 (seis mil, oitocentos e sessenta e três reais e setenta e um 

centavos) sem exercer sua contrapartida. 

 

SUBSIDIARIAMENTE, houve notória violação aos princípios 

administrativos da legalidade e moralidade, razões pelas quais deve incidir sua 

responsabilidade: 

 

Artigo 12. Inciso III. Na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se 
houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco 
anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida 
pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. 

 

3 - Dano moral coletivo 

 

A dimensão coletiva da dignidade da pessoa humana é 

interesse tutelado pelas normas repressoras da improbidade na Administração 

Pública. Nessa senda, configurada a ocorrência de ato de improbidade 



 

 

 

 

 

16 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 

administrativa, impõe-se a devida (integral) reparação, não apenas dos danos 

econômicos carreados ao erário, os quais podem até mesmo não estar presentes, 

mas também dos prejuízos extrapatrimoniais decorrentes da conduta ímproba2.  

 

Nessa linha, Carvalho Filho (2005, p. 14-15) afirma que: 

 

[...] as dificuldades na configuração do dano moral quando há ofensa a 
interesses coletivos e difusos devem ser cada vez mais mitigadas, de forma 
a ser imposta a obrigação indenizatória como verdadeiro fator de 
exemplaridade e de respeito aos grupos sociais, sabido que a ofensa à 
dignidade destes tem talvez maior gravidade que as agressões individuais. 
Daí ser correta a afirmação de que “o dano moral coletivo é a injusta lesão 
da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, a violação antijurídica 
de um determinado círculo de valores coletivos”. 
 

Nesta esteira, atos de improbidade como os presentes 

nutrem o DESCRÉDITO DA POPULAÇÃO DE PERUÍBE EM RELAÇÃO AOS 

SEUS GOVERNANTES, EM RELAÇÃO AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, EM 

RELAÇÃO AO ESTADO E ÀS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS e aos SERVIDORES 

PÚBLICOS.  

 

Tais condutas lesam não só o patrimônio financeiro de Peruíbe, 

mas também o nome, a boa fama da Cidade, da Prefeitura e do Município, 

reduzindo o sentimento de cidadania dos seus concidadãos: 

 

[...] injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação 
antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano 
moral coletivo, está- -se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de 
certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerada, foi agredido de 
maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico. Com se dá na seara 
do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova de culpa, 
devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação3. 
 

A dimensão coletiva da dignidade da pessoa humana é 

interesse tutelado pelas normas que visam reprimir a improbidade na Administração 

Pública, está no cerne da conceituação de dano moral coletivo: 

 

                                                           
2 Carlos Humberto Prola Júnior, Improbidade administrativa e dano moral coletivo. Boletim Jurídico. Escola Superior do 

Ministério Público da União. Ano 8 – Números 30/31 – janeiro/dezembro 2009 Brasília-DF, p. 224.  
3 Costa, Marcelo Freire Sampaio. Dano moral (extrapatrimonial) coletivo. São Paulo: Ltr, 2009, p. 66.  
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Portanto, se a probidade na Administração Pública recebe plena proteção 
da ordem jurídica, em face da relevância e fundamentalidade que se lhe 
reconhece, como instrumento para a erradicação da pobreza, redução das 
desigualdades e construção de uma sociedade livre, justa e solidária, não 
se poderia deixar de instituir uma forma adequada de sancionamento e 
reparação eficaz e integral às injustas lesões contra ela perpetradas, de 
forma que não vingue a ideia ou o sentimento de desmoralização do 
ordenamento jurídico e dos princípios basilares que lhe são fundamento. 
Esse entendimento ganha especial relevo no âmbito da improbidade 
administrativa, quando se considera que os eventuais terceiros relacionados 
a uma dada conduta ímproba muitas vezes constituem grandes grupos 
econômicos, com tentáculos em várias esferas e segmentos da 
Administração Pública. Nesses casos, a gradação da reparação deverá 
buscar implementar, efetivamente, no caso concreto, as funções 
sancionatórias e preventivas que lhe cabem, sob pena de constituir um 
verdadeiro incentivo à reiteração de condutas semelhantes. Afastando-se 
da função típica que prevalece na seara dos danos individuais, onde se 
confere maior relevância à finalidade compensatória de indenização das 
vítimas identificadas, na órbita do dano moral coletivo, a condenação 
pecuniária apresenta natureza preponderantemente sancionatória, em 
relação ao ofensor, e dissuasória, diante de terceiros. Portanto, não há que 
se falar em reparação direta em favor da coletividade, pois é inconcebível, 
na seara dos interesses transindividuais, a recomposição ou mesmo a 
compensação integral da lesão, pois inviável alcançar e apreender toda a 
dimensão e extensão da lesão coletiva, bem como identificar precisamente 
e de forma exaustiva os indivíduos atingidos4.   
 

Nesta seara, configurado ato de improbidade 

administrativa, impõe-se a devida (integral) reparação, não apenas dos danos 

econômicos, os quais podem inexistir, mas também dos prejuízos 

extrapatrimoniais decorrentes da conduta ímproba5. 

 

CONVÉM LEMBRAR QUE NÃO TRABALHAR CAUSA 

ESTARRECIMENTO DA POPULAÇÃO QUE PAGA OS SALÁRIOS DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS e FORTALECE O IDEÁRIO DE QUE “FUNCIONÁRIO 

PÚBLICO NÃO TRABALHA”.  

 

Assim agindo, o servidor CONSPURCA o brio de todos os 

servidores públicos, atacando o nosso sentimento de nação e de república.  

 

                                                           
4 Carlos Humberto Prola Júnior, Improbidade administrativa e dano moral coletivo. Boletim Jurídico. Escola 
Superior do Ministério Público da União. Ano 8 – Números 30/31 – janeiro/dezembro 2009 Brasília-DF, p. 225.  
5 Carlos Humberto Prola Júnior, Improbidade administrativa e dano moral coletivo. Boletim Jurídico. Escola 
Superior do Ministério Público da União. Ano 8 – Números 30/31 – janeiro/dezembro 2009 Brasília-DF, p. 224.  
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Desse modo, demonstrado também o prejuízo moral causado 

ao Município e aos cidadãos de Peruíbe, diante do conceito negativo que lhe foi 

imposto diante do trabalho não realizado pelo servidor. 

 

Jurisprudência já aceita com tranquilidade a configuração de 

Dano Moral à pessoa jurídica: 

 

“APELAÇAO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇAO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇAO POR DANOS MORAIS- PESSOA 
JURÍDICA PODE SER VÍTIMA DE DANO MORAL - SÚMULA 227 DO STJ - PROVA 
INEQUÍVOCA DA INDEVIDA INSCRIÇAO DOS DADOS DO APELADO JUNTO 
AOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO 
- VALOR ARBITRADO RAZÓAVEL E PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO 
E IMPROVIDO.” (TJ-SE - AC: 2012212420 SE , Relator: DES. RICARDO MÚCIO 
SANTANA DE ABREU LIMA, Data de Julgamento: 03/07/2012, 2ª.CÂMARA CÍVEL) 
 
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA 
JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. Para que o dano moral seja experimentado pela 
pessoa jurídica é indispensável que sua honra objetiva tenha sido lesada, ou seja, 
que sua imagem e o seu bom nome tenham sofrido abalo perante a sociedade.” (TJ-
MG - AC: 10604110030052001 MG , Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 
22/04/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2014)” 

 

A reparação por dano moral clássico atinge três finalidades 

distintas (patrimonial e extrapatrimonial): a) compensação do dano à vítima; b) 

punição do ofensor, persuadindo-o a não mais lesionar os interesses tutelados pelo 

ordenamento; c) caráter socioeducativo, tornando público que condutas semelhantes 

não serão socialmente toleradas. 

 

Assim, para a quantificação da reparação do dano moral 

coletivo, devemos avaliar: a) natureza, gravidade e repercussão da lesão; b) 

situação econômica do ofensor; c) eventual proveito obtido com a conduta ilícita; d) 

possível reincidência; e) grau de culpa ou dolo; f ) reprovabilidade social da conduta.  

 

Além disso, o dano moral deverá ser reparado mediante 

arbitramento judicial, considerado o faturamento bruto anual da empresa, seu 

patrimônio incorporado, o valor do contrato e a renda dos demais requeridos, em 

benefício do Município, fixando em valor não inferior a DEZ VEZES O VALOR DO 

SALÁRIO, isto é, DEZ VEZES R$ 6.563,71 (seis mil, oitocentos e sessenta e três 
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reais e setenta e um centavos), perfazendo um total de 65.637,10 (sessenta e 

cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais e dez centavos.  

 

Por fim, o fundamento jurídico para a reparação pode ser 

resumido: 

 

O fundamento legal do dano moral coletivo está diretamente relacionado às 
previsões normativas acerca da tutela de interesses transindividuais (Costa, 2009, p. 
71-73). Nessa linha, identifica-se a Lei n. 4.717/1965, que regula a ação popular, 
como o primeiro instrumento legal apto a ensejar uma reparação por dano moral 
coletivo, decorrente de violações ao patrimônio público, interesse difuso tutelado por 
aquela norma (Medeiros Neto, 2007, p. 137). Entretanto, foi apenas com a Lei da 
Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/1985) que a tutela jurisdicional coletiva começou a 
receber uma efetiva sistematização. Em sua redação original, essa norma 
estabelecia a responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao 
consumidor e a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico. Interessante destacar as razões apresentadas, na época, para o veto 
ao inciso IV do art. 1º, bem como a outros dispositivos daquela norma que 
estendiam a tutela “a qualquer outro interesse difuso”6.  

 
Desse modo, o requerido deve ser responsabilizado pelos 

prejuízos causados ao Município com fundamento na Lei de Improbidade 

Administrativa e nos artigos 186 e 927 do Código Civil. 

 

4 - Indisponibilidade de bens  

 

Com a finalidade de GARANTIR O RESULTADO ÚTIL DO 

PROCESSO e, assim, restabelecer a moralidade administrativa e garantir o 

ressarcimento dos prejuízos causados ao patrimônio público, a Constituição Federal 

impõe a indisponibilidade dos bens daqueles que, no exercício de função pública, 

praticarem atos de improbidade administrativa (artigo 37, § 4º), providência cautelar 

prevista no artigo 7º, parágrafo único, da Lei nº 8.429/1.992. 

 

Ao dispor sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos 

autores de atos de improbidade administrativa e pessoas que dele se beneficiam7, 

essa norma dispõe o seguinte: 

                                                           
6 Carlos Humberto Prola Júnior, Improbidade administrativa e dano moral coletivo. Boletim Jurídico. Escola Superior do 

Ministério Público da União. Ano 8 – Números 30/31 – janeiro/dezembro 2009 Brasília-DF, p. 208. 
7 Lei nº 8.429/1.992, artigo 7º, “caput”. 



 

 

 

 

 

20 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 

 

“Quando o ato de improbidade administrativa causar lesão ao patrimônio público ou 
ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade responsável pelo inquérito 
representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do 
indiciado”. 
 

Por outro lado, o artigo 942 do Código Civil determina que os 

bens dos responsáveis pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à 

reparação do dano causado. 

 

O conjunto da legislação citada, que se ajusta com perfeição 

ao caso, torna indeclinável o dever de ressarcir o dano gerado pela improbidade 

administrativa, ensejando a presença do fumus boni iuris, ou TUTELA DA 

EVIDÊNCIA, como afirma o STJ: 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º DA LEI 8.429/92. 
TUTELA DE EVIDÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PERICULUM IN MORA. 
EXCEPCIONAL PRESUNÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE 
DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. FUMUS BONI IURIS. PRESENÇA DE INDÍCIOS 
DE ATOS ÍMPROBOS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 
PROVIDO. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior firmou a orientação no sentido 
de que a decretação de indisponibilidade de bens em improbidade administrativa 
dispensa a demonstração de dilapidação do patrimônio para a configuração de 
periculum in mora, o qual estaria implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei 
8.429/92, bastando a demonstração do fumus boni iuris que consiste em indícios de 
atos ímprobos (REsp 1.319.515/ES, 1ª Seção, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, Rel. p/ acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21.9.2012). 2. 
No caso concreto, o Tribunal de origem expressamente reconheceu a presença do 
fumus boni iuris (indícios de ato de improbidade administrativa), entretanto, afastou a 
presença do periculum in mora em face da ausência de atos de dilapidação 
patrimonial, o que é desnecessário para a decretação da constrição patrimonial. 3. 
Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1407616 SC 2013/0216982-1, 
Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/04/2014, 
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2014) 

 

NO CASO, foram gastos R$ 6.563,71 (seis mil, oitocentos e 

sessenta e três reais e setenta e um centavos) sem a devida contraprestação, logo, 

deve haver a multa civil de TRES VEZES OS VALORES RECEBIDOS, perfazendo um 

total de R$ 19.691,13 (dezenove mil, seiscentos e noventa e um reais e treze centavos).  

 

Consigne-se, ainda, que o direito material se acha 

suficientemente demonstrado nos documentos que instruem esta inicial.  
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É, por oportuno, a posição reiterada por diversas vezes pelo 

E. Superior Tribunal de Justiça em casos análogos ao ora examinado: 

 

“ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO AO ERÁRIO - DESVIO DE DINHEIRO 
PÚBLICO - EMISSÃO DE CHEQUE DA CÂMARA LEGISLATIVA À EMPRESA 
INEXISTENTE - MEDIDAS LIMINARES - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI 
IURIS. 
1 - O provimento cautelar para indisponibilidade de bens, de que trata o art. 7º da Lei 
de Improbidade Administrativa, exige fortes indícios de responsabilidade do agente 
na consecução do ato ímprobo, em especial nas condutas que causem dano 
material ao Erário. 
2 - Comprovados fatos que, em tese, são tipificados como atos de improbidade e de 
autoria calçada em fortes indícios, em avançada apuração, pode-se estabelecer um 
juízo de probabilidade que autoriza certas providências acautelatórias. 
3 - Demonstrado e até apurado o quantitativo de dano ao erário, oriundos dos 
atos de improbidade, há em favor do autor das providências, o MP, fumus boni 
iuris. 
4 - Embora eventual, é provável a dilapidação patrimonial dos envolvidos nos 
fatos em apuração, restando evidenciada a circunstância do periculum in 
mora. 
5 - A indisponibilidade dos bens e a busca e apreensão de documentos, como 
medidas cautelares, prescindem de contraditório antecedente. 
6 - Recurso especial conhecido e provido em parte”8. 

 

Como não poderia deixar de ser, é a posição unânime da C. 

Sexta Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 

 

“Agravo de Instrumento - Ação Civil Pública - Liminar indeferida em Primeiro Grau 
ante o entendimento do Juiz de ausência de periculum in mora – Liminar concedida 
para determinar a indisponibilidade dos bens dos agravados até o montante 
apontado na inicial - Presença do periculum in mora caracterizado pela 
possibilidade de desfazimento do patrimônio dos réus da ação - Recurso 
provido.9  
 

É a fundamentação do DD. Desembargador Relator: 

 

“De acordo com o art. 7º, da Lei nº 8.429/92 o bloqueio dos bens do acusado de ato 
de improbidade pode ser determinado antes mesmo da propositura da ação civil, já 
na fase administrativa, desde que o ato ímprobo possa causar lesão ao patrimônio 
público ou ensejar enriquecimento ilícito. Dessume-se que dos documentos que 
estão nos autos, e que instruem a ação civil pública, apontam, em exame superficial, 
que houve fraudes cometidas pelos agravados diante do desvio de dinheiro dos 
cofres da municipalidade, sem a emissão de qualquer empenho prévio ou 
documento fiscal correspondente, relativo aos anos de 2002 e 2003”. 

 

Com efeito, arrematou: 

 

                                                           
8 Superior Tribunal de Justiça. REsp 1134638/MT, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, v.u., j. 27.10.2009, DJe 23.11.2009. 

9 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento nº 635.825-5/9-00, rel. Des. Moreira de Carvalho, 6ª 

Câmara de Direito Público, Comarca de Franca. v.u. j. 15.12.2008. 
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“A decisão agravada entendeu estar ausente o periculum in mora para a concessão 
da liminar, no entanto, tal entendimento não pode prevalecer. Deve ser 
considerado que o ex-Prefeito Municipal e agravado responde por outras ações 
semelhantes. Assim, mesmo que não haja concretamente a indicação da 
pretensão de desfazimento do patrimônio, a cautela conduz ao raciocínio de 
que se deve preservar intacto o patrimônio existente dos agravados. Isto 
porque, se de fato os agravados praticaram a conduta que lhes é atribuída, a 
aplicação da norma repressiva será concretizada. Por isso, ante o que consta 
dos autos, há indicação do direito da coletividade em ter ressarcido os cofres 
públicos do dinheiro que despendeu de forma irregular”.10  

 

Por se tratar de medida de caráter de garantia, a decretação de 

indisponibilidade de bens deve considerar o ressarcimento do dano, INCLUINDO O 

POTENCIAL VALOR DE MULTA CIVIL.  

 

É nesse sentido que caminha a Jurisprudência do STJ: 

 

INDISPONIBILIDADE DOS BENS LIMITADA AO RESSARCIMENTO INTEGRAL DO 
DANO AO ERÁRIO. (...). 3. Nos casos de improbidade administrativa, a 
responsabilidade é solidária até a instrução final do feito, momento em que se 
delimitará a quota de responsabilidade de cada agente para a dosimetria da pena. 4. 
É entendimento assente no âmbito desta Corte que, conforme o artigo 7º, parágrafo 
único, da Lei n. 8.429/92, a indisponibilidade dos bens deve ser limitada ao valor 
que assegure o integral ressarcimento ao erário e do valor de eventual multa 
civil. (...). (AgRg nos EDcl no Ag 587748 PR, 2ª Turma, relator Ministro Humberto 
Martins, julgado em 15/10/2009). 
 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 7º da LEI 8.429/1992. 
INDISPONIBILIDADE DE BENS. 1. A indisponibilidade de bens – em Ação de 
Improbidade Administrativa ou em Cautelar preparatória – serve para garantir todas 
as consequências financeiras (inclusive multa civil) da conduta do agente, 
independentemente de o patrimônio ter sido adquirido antes da prática do ato 
investigado. Precedentes do STJ.  2. Recurso Especial não provido. (REsp 637413 
RS, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 07/05/2009). 
 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE AGRAVO DE 
INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - 
MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CONSTRIÇÃO 
PATRIMONIAL – PROPORCIONAL À LESÃO E AO POTENCIAL VALOR DA 
MULTA CIVIL - RECURSO PROVIDO. Por ser medida de caráter assecuratório, a 
decretação de indisponibilidade de bens deve incidir sobre quantos bens se façam 
necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o 
potencial valor de multa civil, conforme entendimento sedimentado no STJ. AREsp 
913481. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES. 28/06/2016.  

 

Desse modo, narra o artigo 12, inciso III da Lei 8.429: 

 

Art. 12.  Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na 
legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às 

                                                           
10 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento nº 635.825-5/9-00, rel. Des. Moreira de Carvalho, 6ª 

Câmara de Direito Público, Comarca de Franca. v.u. j. 15.12.2008. 
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seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de 
acordo com a gravidade do fato:          
(...) 
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da 
função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de 
multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e 
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. 
 

Divergente não é a posição, também unânime, da C. 1ª 

Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 

 

Ação Civil Pública - Indisponibilidade de bens dos demandados - Deferimento - 
Inconformismo - Inadmissibilidade - Legalidade da decretação da indisponibilidade 
dos bens desde que limitada ao valor dos danos reclamados - Recurso improvido.  

  

Assim, para a efetividade da indisponibilidade de bens 

postulada, requer-se: 

 

a) A Central de Indisponibilidade de Bens, na forma que 

prescreve o Provimento 013/2012, da CGJ do TJ, comunicando a indisponibilidade 

dos bens imóveis do demandado, procedendo às averbações necessárias; 

 

b) Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo, 

a fim de impedir a transferência do registro de veículos em nome do réu, bem como 

o respectivo bloqueio dos bens, via RENAJUD; 

 

c) Bloqueio dos valores existentes em conta correntes, 

poupanças e aplicações financeiras dos requeridos, utilizando-se para tanto o 

BACENJUD. 

 

Cumpre consignar, outrossim, que a indisponibilidade deve 

alcançar os valores das multas civis cominadas no artigo 12 da Lei de Improbidade 

Administrativa, também conforme pacífica jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça: 

 

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NATUREZA CÍVEL DA AÇÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO - 
PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO FINAL DO FEITO - 
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INDISPONIBILIDADE DOS BENS LIMITADA AO RESSARCIMENTO INTEGRAL DO 
DANO AO ERÁRIO. 
1. O entendimento jurisprudencial sedimentado no STF e no STJ, na época em que 
protocolizado o agravo de instrumento, era no sentido que a intimação pessoal do 
Ministério Público se dava com o "ciente" lançado nos autos, quando efetivamente 
entregues ao órgão ministerial, e não da data da entrada dos autos na secretaria. 
2. Em razão da natureza cível da ação, o Parquet tem prazo em dobro para recorrer 
na ação civil pública por improbidade administrativa (art. 188 do CPC). 
3. Nos casos de improbidade administrativa, a responsabilidade é solidária até a 
instrução final do feito, momento em que se delimitará a quota de responsabilidade 
de cada agente para a dosimetria da pena. 
4. É entendimento assente no âmbito desta Corte que, conforme o artigo 7º, 
parágrafo único, da Lei n. 8.429/92, a indisponibilidade dos bens deve ser limitada 
ao valor que assegure o integral ressarcimento ao erário e do valor de eventual 
multa civil. 
5. Cumpre à instância ordinária verificar a extensão da medida de indisponibilidade 
necessária para garantir o ressarcimento integral do dano, pois, avaliar se os bens 
constritos excederam, ou não, o valor do dano ao erário, implicaria a análise do 
material probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial, nos termos da 
Súmula 7 desta Corte. 
 
Agravo regimental parcialmente provido, apenas para limitar a extensão da medida 
de indisponibilidade ao valor necessário para o integral ressarcimento do suposto 
dano ao erário e do valor de eventual multa civil.” (AgRg nos EDcl no Ag 587748 / 
PR, 2ª Turma, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 15/10/2009, 
publicado no DJ em 23/10/2009) 
 
“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 7º  da LEI 
8.429/1992. INDISPONIBILIDADE DE BENS. 
1. A indisponibilidade de bens - em Ação de Improbidade  Administrativa ou em 
Cautelar preparatória - serve para garantir todas as consequências financeiras 
(inclusive multa civil) da conduta do agente, independentemente de o patrimônio ter 
sido adquirido antes da prática do ato investigado. Precedentes do STJ.  
2. Recurso Especial não provido.” (REsp 637413 / RS, 2ª  Turma, Relator Ministro 
HERMAN BENJAMIN, julgado em 07/05/2009, publicado no DJ em 21/08/2009). 

 

d) Seja determinada a publicação no Diário Oficial da r. decisão 

concessiva da medida liminar, a fim de que chegue ao conhecimento de todos a 

indisponibilidade dos bens até decisão final. 

 

Dessa forma, requer o Ministério Público que seja decretada a 

indisponibilidade dos bens do réu, consistente no valor do enriquecimento ilícito (R$ 

6.563,71) + Multa (3x enriquecimento = R$ 19.691,13 (dezenove mil, seiscentos e 

noventa e um reais e treze centavos)11, perfazendo um total de R$ 26.254,84 (vinte 

e seis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).  

 

5 - Pedidos 

 

                                                           
11 Dano moral coletivo não incluso neste valor em função de divergência jurisprudencial.  
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Em face de todo o exposto, requer-se: 

 

I - a concessão de medida liminar inaudita altera pars, 

visando à decretação da indisponibilidade de bens do requerido no limite de R$ 

26.254,84 (vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e 

quatro centavos.  

 

II - após a apreciação do pedido liminar, a notificação do 

requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer manifestação por escrito, a 

qual poderá ser instruída com documentos e justificações e, após, a citação para, 

querendo, contestar a presente ação, que deverá seguir o rito ordinário12, no prazo 

legal e sob pena de revelia; 

 

III – a intimação pessoal do autor de todos os atos e termos do 

processo; 

 

IV – Condenação do demandado como incurso no artigo 9º da 

Lei nº 8.429/92, ao: a) RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, com a devolução 

aos cofres públicos R$ 6.563,71 (seis mil, oitocentos e sessenta e três reais e 

setenta e um centavos), valor este que deverá ser corrigido monetariamente da data 

do desembolso até a data do efetivo ressarcimento e acrescido de juros legais, além 

de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função 

pública; b) SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS POR 08 (OITO) ANOS; c) 

PAGAMENTO de multa civil de até TRÊS VEZES O VALOR DO DANO (R$ 

19.691,13 (dezenove mil, seiscentos e noventa e um reais e treze centavos) e; d) 

PROIBIÇÃO de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 08 (OITO) ANOS;  

 

                                                           
12 Lei nº 8.429/1992, artigo 17, “caput”. 
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V – SUBSIDIARIAMENTE, caso não reconhecida a incidência 

da conduta do art. 9º, requer-se a aplicação das sanções previstas no art. 12, inc. III 

da Lei nº 8.429/92: a) ressarcimento integral do dano (nos termos do acima 

pleiteado); b) suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos; c) pagamento de 

multa civil de cem vezes o valor da remuneração percebida pelo demandado e; d) 

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos, sanções que 

deverão ser dosadas e escolhidas de acordo com os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade.  

 

VI – Condenação em danos morais no montante de R$ 

65.637,10 (sessenta e cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais e dez 

centavos);  

 

VII – Requer-se seja cumprido o disposto no art. 17, § 3º da Lei 

nº 8.429/92, c.c. o art. 6º, § 3º da Lei nº 4.717/65, intimando-se o Município de 

Peruíbe. 

 

VIII – Requer-se finalmente a condenação do demandado ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais. 

 

Dá-se à causa valor de R$ 91.891,94 (noventa e um mil, 

oitocentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos).  

 

Protesta-se provar o alegado por todos os meios de prova em 

direito admitidos, incluindo-se a juntada de documentos, depoimento pessoal do 

demandado, que deverá ser intimado para esse fim, oitiva de testemunhas e provas 

periciais. 

 

Por fim, requer o Ministério Público juntada de mídia digital 

referente às oitivas realizadas.  
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Peruíbe, 12 de março de 2018. 

 

THIAGO ALCOCER MARIN 

1º Promotor de Justiça de Peruíbe 

 

RAFAEL MAGALHÃES ABRANTES PINHEIRO 

2º Promotor de Justiça 

 


