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Decisão Decisão



 

 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

 
VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

 
 
 
 
 

Processo nº 0800084-03.2022.8.14.0140
 
 
 
Ação: POPULAR
 
 
 
Requerente: ANTONIO MAGNO MAURICIO NERES, brasileiro, solteiro, Vice-Prefeito do
Município de Cachoeira do Piriá, portador do documento de identidade nº 3965711 – SSP
– PA, CPF nº 81182988253, Título de Eleitor n.º 039037641392, residente e domiciliado
sito à Rua Maranhão, n.º 169, Bairro Cachoeira Velho, Cachoeira do Piriá – Pará, CEP:
68617000- Representante: PEDRO HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA (Advogado -
OAB/PA 20341).
 
 
 
Requeridos:
 
1. MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ sob o n.º 01.612.360/0001-07, com sede no prédio da Prefeitura
Municipal, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 534, Bairro Centro, CEP 68617-000,
Cachoeira do Piriá;
 
 
 
2. RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO, brasileiro, casado com a 2ª
Representada, Prefeito Municipal de Cachoeira do Piriá, portador do documento de
identidade nº 6093187 – SSP – PA, CPF nº 15900240363, com endereço na Prefeitura
Municipal, situada na Av. Getúlio Vargas, 534, Centro;
 
 
 
3. ANATIELLY PEREIRA SOUSA (NORA DO PREFEITO), brasileira, união estável com
o 3º Impetrado, RG n.º 6632821, inscrita no CPF nº 016.090.382-31, residente e
domiciliada sito à Rua Tapajós, Bairro Piçarreira, CEP 68617-000, Cachoeira do Piriá;
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4. RAIMUNDO FABRÍCIO SOUZA DA SILVA (GENRO DO PREFEITO), brasileiro,
casado com Antônia Tenise Martins Machado (filha do Prefeito), residente e domiciliado
na Rua Santo Antônio, s/n, Bairro Centro, CEP 68617-000, Cachoeira do Piriá;
 
 
 
5. LOWRRAN SOUZA DOS SANTOS JUNQUEIRA (CUNHADO DO 3º IMPETRADO E
IRMÃO DA 4ª IMPETRADA), brasileiro, RG n.º 8409550 – PC/PA, CPF n.º 042.386.572- 
25, residente e domiciliado na Rua Magalhães Barata, n.º 831, Bairro Centro, CEP 68617-
000, Cachoeira do Piriá.  
 
 
 

DECISÃO 
 

  
 

Trata-se de Ação Popular com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ANTONIO

MAGNO MAURICIO NERES em face do MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ, RAIMUNDO

NONATO ALENCAR MACHADO, ANATIELLY PEREIRA SOUSA, RAIMUNDO FABRÍCIO

SOUZA DA SILVA e LOWRRAN SOUZA DOS SANTOS JUNQUEIRA. 
 

Requer a concessão de liminar para que: A) SEJA DETERMINADA A SUSPENSÃO DE

PAGAMENTO, A QUALQUER TÍTULO, AO SENHOR RAIMUNDO FABRÍCIO, GENRO DO

PREFEITO MUNICIPAL; B) SEJA DETERMINADA A SUSPENSÃO DE PAGAMENTO, BEM

COMO DO CONTRATO N.º 2022210101 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO

PIRÁ E O SR. LOWRRAN SOUZA DOS SANTOS JUNQUEIRA, CUNHADO DO SECRETÁRIO

MUNICIPAL DE GOVERNO E FILHO DO PREFEITO, JOSÉ LUCAS MARTINS MACHADO, E

IRMÃO DA 2ª IMPETRADA, POR MEIO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 7/2022-200101; C) 

SEJA DETERMINADO À 2ª IMPETRADA QUE FAÇA PROVA DO SEU GRAU DE

INSTRUÇÃO/ESCOLARIDADE, NO PRAZO DE 48H; D) DETERMINAR QUE O PREFEITO-

IMPETRADO FAÇA PROVA DO SERVIÇO PRESTADO POR RAIMUNDO FABRÍCIO NAS

SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E OBRAS, BEM COMO DA EXISTÊNCIA DE

MOTOCICLETAS NO ACERVO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO, NO PRAZO DE 48H; E) SEJA

DEFERIDA, SEM A OITIVA DA PARTE EX ADVERSA, A MEDIDA CAUTELAR DE

INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS IMPETRADOS, ATÉ O VALOR DE R$ 132.435,71; 
 

Juntou documentos. 
 

O autor juntou aos autos nova petição e documento (ids. 65166446 e 65166447). 
 

Vieram-me os autos conclusos. 
 

É o relato do essencial. DECIDO. 
 

Passo à análise dos pedidos em sede liminar: 
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A Lei da Ação Popular dispõe sobre a tutela provisória apenas no art. 5º, § 4º, da Lei nº

4.717/65, quando prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato lesivo impugnado. Todavia,

aplica-se, ainda, o regime das tutelas provisórias previsto no art. 300 e ss. do CPC, naquilo que

não contrariar a Lei específica, consoante preconiza o art. 22 do Lei nº 4.717/1965. 
 

Com consabido, de acordo com a sistemática processual inaugurada com o digesto

processual civil de 2015, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência;

sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou antecipada

(satisfativa), a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294). 
 

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de

Processo Civil, o qual unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: 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 (destaco). 
 

Em relação ao primeiro pressuposto, denota-se que a ação trata sobre nepotismo, e

desvio de recurso públicos. Em relação ao nepotismo, faz-se necessário pontuar algumas

considerações. 
 

Nepotismo significa “proteção”, “apadrinhamento”, que é dado pelo superior para um

cônjuge, companheiro ou parente seu, contratado para o cargo ou designado para a função em

virtude desse vínculo, o que ofende a moralidade.[1]  
 

Não obstante seja possível extrair do ordenamento jurídico pátrio a vedação ao

nepotismo na Administração Pública desde o advento da CRFB/88, por força dos princípios

constitucionais da impessoalidade, eficiência, igualdade e moralidade, encartados no seu art. 37,

fato é que, desde o advento da Súmula Vinculante n. 13 (publicada em 29/08/2008), houve a

fixação clara acerca da proibição de contratação de parentes na Administração pública brasileira,

nos termos da referida súmula, que tem o seguinte teor: 
 

  
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 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. 

 

  
 

Importante ressaltar que referida súmula vincula não só os órgãos do Poder Judiciário,

mas também a administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal

(art. 103-A da CF/88). 
 

Portanto, devidamente assentada a questão jurídica, vamos ao caso concreto, de modo a
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perquirir a probabilidade do direito alegado pelo autor popular, analisando cada pedido de per si: 
 

A) SEJA DETERMINADA A SUSPENSÃO DE PAGAMENTO, A QUALQUER TÍTULO,

AO SENHOR RAIMUNDO FABRÍCIO SOUZA DA SILVA, GENRO DO PREFEITO MUNICIPAL. 
 

A questão em análise reside em verificar a legalidade da contratação do Sr. Raimundo

Fabrício Souza da Silva, genro do Prefeito municipal, para prestar serviços de manutenção de

motocicletas à Prefeitura de Cachoeira, por meio das secretarias municipais, inclusive, da

Secretaria de Saúde 
 

O autor afirma que o Sr. RAIMUNDO FABRÍCIO percebeu da Prefeitura Municipal, no

ano passado (2021), um total de R$ 20.462,21 (vinte mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e

vinte e um centavos), assim divididos em: serviços prestados como apoio técnico

administrativo junto à Secretaria de Saúde, em agosto de 2021, no valor de R$ 6.000,00 (seis

mil reais); dois pagamentos empenhados, liquidados e pagos por serviços prestados de apoio

operacional na mesma Secretaria, ambos em 01/10/2021, no valor de R$ 4.378,00 (quatro mil,

trezentos e setenta e oito reais) e R$ 3.681,25 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e

cinco centavos), totalizando mais de R$ 8 mil apenas na referida data; pagamentos por supostos

serviços prestados como apoio técnico administrativo junto à Secretaria de Administração,

Finanças e Planejamento, em abril, maio e julho de 2021, respectivamente, nos valores de R$

4.378,00 (quatro mil, trezentos e setenta e oito reais), R$ 3.681,25 (três mil, seiscentos e oitenta e

um reais e vinte e cinco centavos) e R$ 6.000,00 (seis mil reais). 
 

Já em 2022, afirma que RAIMUNDO FABRÍCIO percebeu, até o presente momento, R$

11.310,00 (onze mil, trezentos e dez reais), assim divididos: serviços prestados à Secretaria de

Obras, Urbanismo e Saneamento de manutenção e conservação de motocicletas, de

veículos serviço do sistema de abastecimento de água do município, em março de 2022, no

valor de R$ 3.650,00 (três mil, seiscentos e cinquenta reais); em abril de 2020, para a mesma

Secretaria, serviços prestados de manutenção e conservação de veículos, no valor de R$

7.660,00 (sete mil, seiscentos e sessenta reais). 
 

Aduz ser o mais curioso o fato de que o Município de Cachoeira do Piriá não dispõe de

motocicletas no seu acervo patrimonial, logo, afirma que o prefeito, Sr. RAIMUNDO MACHADO, 

já desviou em favor de seu genro, Sr. Raimundo Fabrício, a quantia de R$ 31.772,21 (trinta e

um mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos). 
 

Analisando os autos, em relação a este pedido, vislumbro a presença dos requisitos para

a concessão da tutela de urgência. Assim, apesar de o autor ter apenas afirmado que inexistem

motocicletas no acervo patrimonial da Prefeitura de Cachoeira do Piriá, não juntando nos autos

qualquer documento para comprovar sua alegação, consta da documentação juntada provas das

verbas recebidas comprovando a contratação. Nesse sentido, verifico que o art. 14, IV da Lei

14.133/21 (Nova Lei de Licitações e Contratos) dispõe o seguinte: 
  
Art. 14. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de
contrato, direta ou indiretamente: 
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(...) 
V - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial,
econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou
entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na
licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles
seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar
expressamente do edital de licitação;  

 

  
 

Ademais, encontra-se presente o perigo de dano, considerando que o requerido está

percebendo valores elevados para os serviços prestados com bastante frequência e em rubricas

duvidosas, o que pode estar, inevitavelmente, acarretando dano ao erário. 
 

Cabe consignar que não identifiquei nos autos elementos que permitam aferir de pronto o

parentesco do requerido com o Prefeito municipal, porém, considerando que a medida não se

reveste do caráter de irreversibilidade, é salutar seu deferimento neste momento, visando evitar

dano ao erário. 
 

Logo, o pedido de suspensão de pagamento ao Sr. Raimundo Fabrício Souza da Silva 

deve ser deferido. 
 

B) SEJA DETERMINADA A SUSPENSÃO DE PAGAMENTO, BEM COMO DO

CONTRATO N.º 2022210101 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRÁ E O

SR. LOWRRAN SOUZA DOS SANTOS JUNQUEIRA, CUNHADO DO SECRETÁRIO

MUNICIPAL DE GOVERNO E FILHO DO PREFEITO, JOSÉ LUCAS MARTINS MACHADO, E

IRMÃO DA 2ª IMPETRADA, POR MEIO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 7/2022-200101; 
 

Em relação ao pedido de suspensão de pagamento, bem como do contrato nº

2022210101, firmado entre o MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRÁ e o SR. LOWRRAN SOUZA

DOS SANTOS JUNQUEIRA, também aqui o pedido tem por esteio a prática vedada do

nepotismo, uma vez que o requerido seria irmão de Anatielly Pereira Sousa e cunhado José

Lucas Martins Machado (filho do prefeito), e teria celebrado contrato por meio da dispensa de

licitação N.º 7/2022-200101. 
 

Segundo consta na peça vestibular, o requerido teria recebido da municipalidade, até o

presente momento, R$ 25 MIL, sendo R$ 7.875,00 (sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais) 

em 2021, e R$ 17.125,00 (dezessete mil, cento e vinte e cinco reais), em 2022 (janeiro a

maio). 
 

Aduz o autor que o Sr. LOWRRAN foi agraciado, em 2021, com DISPENSA DE

LICITAÇÃO na locação de um imóvel, no valor de R$ 1.125,00 (mil, cento e vinte e cinco reais)

, destinado ao funcionamento do prédio da Secretaria Municipal de Cultura do Município de

Cachoeira do Piriá. 
 

Afirma que, não bastasse isso, de um ano para o outro houve a triplicação do valor da
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contratação com a renovação contratual (DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 7/2022-200101), o valor

do aluguel do mesmo imóvel triplicou para R$ 3.000,00 (três mil reais). 
 

Neste sentido, vislumbro também a presença da probabilidade do direito, considerando

que o município de Cachoeira do Piriá contratou por dispensa de licitação o requerido (consoante

documentação anexa), suposto irmão de Anatielly Pereira Sousa (esposa de José Lucas) e

cunhado José Lucas Martins Machado (filho do prefeito), o que está em desacordo com a Lei,

conforme já elucidado na análise do item “A”. 
 

Tenho por caracterizado também o segundo pressuposto, qual seja, o perigo de dano,

na medida em que toda prática de nepotismo, além de afrontar princípios administrativos,

contraria o interesse público, principalmente, em virtude de implicar no pagamento mensal do

requerido às custas de dinheiro público. 
 

Por derradeiro, não há que se falar em irreversibilidade da medida (§ 3º do art. 300 do

CPC), caso se verifique, após a instrução processual, que as premissas aqui acolhidas não mais

se sustentam. 
 

C) SEJA DETERMINADO À 2ª IMPETRADA QUE FAÇA PROVA DO SEU GRAU DE

INSTRUÇÃO/ESCOLARIDADE, NO PRAZO DE 48H; 
 

Aqui não há muito o que se elucubrar. Conquanto tenha sido juntado nos autos decreto

revogando a nomeação da Sr. Anatielly Pereira Sousa, vê-se que houve a sua nomeação por um

período de tempo, e a comprovação do seu grau de instrução se faz imprescindível para a

instrução processual que apenas se inicia, bem como para a eventual responsabilização dos

envolvidos. 
 

D) DETERMINAR QUE O PREFEITO-IMPETRADO FAÇA PROVA DO SERVIÇO

PRESTADO POR RAIMUNDO FABRÍCIO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E

OBRAS, BEM COMO DA EXISTÊNCIA DE MOTOCICLETAS NO ACERVO PATRIMONIAL DO

MUNICÍPIO, NO PRAZO DE 48H; 
 

Este pedido também merece ser deferido, até porque se trata de mero desdobramento do

pedido deferido no item “A”. 
 

E) SEJA DEFERIDA, SEM A OITIVA DA PARTE EX ADVERSA, A MEDIDA CAUTELAR

DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS IMPETRADOS, ATÉ O VALOR DE R$ 132.435,71; 
 

Quanto ao pedido de indisponibilidade dos bens, não vislumbro, por ora, ser o caso de

deferimento. Veja-se que se trata de elevada quantia, sem discriminação quanto ao valor relativo

a cada requerido, colocando-os igualmente na mesma situação jurídica, sendo que pela narrativa

se apreende facilmente que o autor popular uniu em uma única ação várias condutas que embora

convirjam quanto ao elemento nepotismo consistem em condutas distintas. 
 

Até mesmo em atendimento ao poder geral de cautela do juízo, e o impacto financeiro do

deferimento da medida, entendo haver necessidade de melhor elucidação dos fatos.
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Vale ressaltar que esta magistrada realiza uma análise perfunctória, superficial dos fatos,

com base nos elementos de prova constantes nos fólios, até este momento processual, sem

prejuízo de posterior apreciação percuciente da questão, quando se aferirá com juízo de certeza

o mérito da controvérsia.
 

1. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela de urgência, com fundamento no

art. 5º, §4º, c/c os arts. 22 da Lei n.º 4.717/65 e 300 do CPC, e DETERMINO: 
 

a) a suspensão de pagamento, a qualquer título, ao Sr. RAIMUNDO FABRÍCIO SOUZA DA

SILVA, genro do prefeito municipal, sob pena de multa; 
 

b) a suspensão de pagamento, bem como do contrato n.º 2022210101 firmado entre o município

de Cachoeira do Piriá e o Sr. LOWRRAN SOUZA DOS SANTOS JUNQUEIRA, por meio da

dispensa de licitação n.º 7/2022-200101, sob pena de multa; 
 

c) que a Sra. ANATIELLY PEREIRA SOUSA comprove seu grau de instrução/escolaridade,

no prazo de 72h, sob pena de multa; 
 

d) que o requerido RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO, ora Prefeito municipal de

Cachoeira do Piriá, faça prova do serviço prestado por Raimundo Fabrício Souza da Silva nas

Secretarias de Administração, Saúde e Obras, bem como da existência de motocicletas no acervo

patrimonial do município, no prazo de 72h, sob pena de multa; 
 

2. INTIME-SE imediatamente o requerido RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO para fins

de cumprimento desta decisão, no prazo de 72h (setenta e duas horas) a contar da intimação, 

devendo comprovar nos autos as suspensões apontadas, sob pena de multa diária

independente de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sujeita a majoração em caso de descumprimento.  
 

3. CITEM-SE OS RÉUS, para, querendo, contestarem a ação no prazo legal. 
 

4. CITE-SE O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ, para, querendo, contestar a ação no

prazo legal, ou integrar a lide na condição de litisconsorte ativo. 
 

5. Cientifique-se e intime-se o Ministério Público (art. 6º, §4º e art. 7º I, “a”, ambos da Lei

4.717/65). 
 

P. R. I. Cumpra-se. 
 

  
 

Serve a presente como mandado/ofício. 
 

  
 

Santa Luzia do Pará, datado e assinado digitalmente. 
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TALITA DANIELLE FIALHO MESSIAS DOS SANTOS
 

Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará/PA e do Termo
Judiciário de Cachoeira do Piriá/PA.
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