
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0022200-06.2017.8.19.0000 

AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 

AGRAVADO; MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

 

DECISÃO 

 

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento contra decisão 

proferida em ação de improbidade administrativa que proibiu o 

agravante, ex-prefeito do Município de Araruama  e companheiro da atual 

prefeita, também ré na ação, de ingressar em qualquer dependência da 

Administração Pública do Município de Araruama.   

O conteúdo da decisão recorrida é o seguinte:  

 

“Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO  

Réu: FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO  

Réu: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA    

Decisão                              

                               Trata-se  de  Ação  Civil  Pública  por  atos  de  

Improbidade  Administrativa  proposta pelo  Ministério  Público  do  Estado  do  Rio  de  

Janeiro,  em  face  de  Francisco  Carlos  Fernandes Ribeiro (Chiquinho da Educação) e 

Livia Soares Bello da Silva.  

                               Petição inicial a fls. 03/12, acompanhada dos 

documentos acostados a fls. 13/386, na  qual  o  Ministério  Público  alega,  em  síntese,  

que  em  janeiro  de  2017  recebeu  denúncia anônima, no sentido de que o antigo 

prefeito de Araruama, ora primeiro réu, e atual companheiro da prefeita eleita em 2016, 

ora segunda ré, estaria atuando dentro da prefeitura, como se prefeito ainda fosse.  

                               O parquet  sustenta  ser  de  conhecimento  público  e  

notório  que  o  primeiro  réu (ex-prefeito) se tornou inelegível, devido à sentença 

definitiva prolata em 18/12/2014, nos autos da ação de improbidade administrativa nº 

0009468-12.2009.8.19.0052.  

                               Narra,  ainda,  que,  diante  das  informações,  foi  

instaurado  o  inquérito  civil  nº 01-016/17, do qual foi extraído cópia e encaminhado 





para a promotoria penal para avaliar possível cometimento de crime em tese de 

usurpação de função pública.  

                               Aduz  que  recebeu,  recentemente,  uma  mídia  

contendo  reportagem  televisiva realizada  pela  equipe  investigativa  da  rede  SBT,  as  

quais  evidenciam  a  prática  de  ato  de improbidade  administrativa,  por  quebra  de  

princípios  administrativos,  como  os  da  legalidade, impessoalidade  e,  principalmente,  

o  da  moralidade  administrativa,  ratificando  a  citada  denúncia que deu ensejo à 

instauração do ICP acima mencionado.  

                               Afirma  que  as  provas  carreadas  nos  autos  do  

inquérito  demonstram  cabalmente que o primeiro réu encontra-se atuando como se 

prefeito fosse, dentro das dependências públicas, ao  realizar  o  atendimento às  

pessoas,  fazer  reuniões,  nomear  e  exonerar,  de  fato,  entre  outros atos,  todos  com  

o  aval  de  sua  companheira  (atual  prefeita),  ora  segunda  ré,  que  seria  sua 

cúmplice, no caso.  

                               Expõe, também, que, de acordo com populares e 

documentos juntados, o slogan da campanha da segunda ré era algo como "vote em 

mim que ele volta".  

                               Por  fim,  requer,  liminarmente,  a  concessão  da  

tutela  de  urgência,  no  sentido  de impedir que o primeiro réu adentre às 

dependências do executivo municipal, a fim de cessar os reiterados atos de improbidade 

administrativa, fixando multa por cada ato de descumprimento dos réus,  e,  ao  final,  a  

procedência  do  pedido,  condenando  os  réus  como  incursos  nas  sanções previstas 

no artigo 12, III da Lei 8.429/92.  

  

                              Despacho  a  fls.  403,  datado  de  18/04/2017,  

determinando  a  juntada  de decisão/sentença, recentemente, proferida pelo juízo da 

92ª Zona Eleitoral, em face dos réus, bem como o envio, ao gabinete, das mídias 

mencionadas pelo Ministério Público.  

  

                              Apresentação  das  mídias  pelo  Ministério  Público,  em  

18/04/2017,  conforme certificado a fls. 405, e juntada  das sentenças proferidas nos 

autos nº  472-23.2016.6.19.0092 e 471-38.2016.6.19.0092,  no  dia  12/04/2017,  pelo  

Juízo  da  92ª  Zona  Eleitoral,  nas  quais  foi declarada  a  inelegibilidade  dos  réus  Lívia  

Soares  Bello  da  Silva  e  Francisco  Carlos  Fernandes Ribeiro, bem como decretada a 

cassação dos atuais diplomas da candidata eleita em 2016, Lívia Soares Bello da Silva e 

do Vice Marcelo Amaral Carneiro, determinando-se a realização de novas eleições 

municipais.  

  

                              É O RELATÓRIO. DECIDO.  

  





                              Do  acurado  exame  do  feito,  conclui-se,  em  juízo  de  

cognição  sumária,  que  as provas  documentais  aduanadas  aos  autos,  especialmente 

as  duas mídias  contendo  reportagem televisiva (SBT) que foi ao ar recentemente e as 

gravações envolvendo os réus (audiovisuais), ab initio,  denotam  a  recorrência  de  uma  

indevida  e  ilícita  ingerência  do  réu,  vulgo  "Chiquinho",  no efetivo comando do Poder 

Executivo local, hodiernamente.  

  

                              Isso  porque,  há  claras  evidências  que  apontam  para  

a  constante  e  rotineira presença física  do réu nas dependências dos órgãos públicos 

municipais,  expedindo comandos verbais  a  funcionários  e  participando  de  reuniões  

com  membros  da  Administração  Pública Municipal, em que  pese  a sua condição  de  

pessoa  formalmente estranha  aos quadros desta,  e alvo de várias condenações 

definitivas por atos de improbidade administrativa, praticados quando exerceu  o  cargo  

de  Prefeito  de  Araruama  (2001/2008),  estando,  inclusive,  com  seus  direitos 

políticos cassados (inelegível), atualmente.  

  

                              Com efeito, no que tocam as mídias supracitadas, valem 

destaque, na reveladora reportagem do SBT, a respeito do caso,  as ocasiões em que o 

réu  "chiquinho" foi flagrado  nas dependências  dos  órgãos  municipais,  sem  qualquer  

justificativa  plausível  para  tanto,  mormente por várias horas, o que vem a corroborar 

a tese exposta na inicial, que é, ainda, ratificada pelas entrevistas realizadas com 

supostos servidores públicos municipais e populares, constantes dos autos, no sentido 

de que as ordens da atual Administração são emanadas do réu "Chiquinho" e não de sua 

companheira, eleita para a chefia do executivo, nas eleições de 2016.  

  

                              Igualmente,  chamam  atenção  e  surpreendem  as  

gravações  em  mídia, aparentemente extraídas de um programa de rádio local, e as 

postagens em redes sociais, nas quais  o  réu  "Chiquinho"  atua,  faticamente,  como  se  

fosse  o  chefe  ou  o  porta-voz  da  Prefeitura Municipal de Araruama, em que pese a 

sua condição negativa acima referida.  

  

                              Tudo  isso  se  torna  ainda  mais  grave,  aumentando  o  

grau  de  censurabilidade  da conduta do réu, indiciada nos autos, diante do momento 

histórico pelo qual passa o    Brasil. Um momento  de  árduo  e  consistente  combate  à  

corrupção,  envolvendo  especialmente  a  classe política.  Um  momento  de  "faxina"  

moral  e  ética,  no  qual  malfeitores  (políticos  e  empresários), outrora  inatingíveis  e  

poderosos,  hoje  se  encontram  atrás  das  grades,  negociando  delações premiadas,  

no  intuito  de  diminuir  suas  futuras  e  certas  sanções  penais.  Temos  até  carismático 

ex-presidente da república como alvo de inúmeras investigações e de processo penal, 

podendo ser  preso  a  qualquer  momento,  segundo  divulgado  pela  imprensa,  o  que  

é  de  conhecimento público.    

  





                              Diante disso, o citado momento histórico do país 

deveria servir como fator inibitório para  a  prática  de  condutas  ilícitas  semelhantes,  

envolvendo  a  coisa  pública,  mas  não!!!  O  que vemos,  na  prática,  são  muitos  

gestores  públicos  e  pessoas  a  estes  ligadas  (empresários, servidores, etc) achando 

que nunca serão implicados e atingidos, apesar da prática de seus atos ilícitos e lesivos 

ao erário e à moralidade. Estão enganados! Cuidado!!! A "coisa" está mudando, 

felizmente!  

  

                              Com  efeito,  fixadas  todas  as  premissas  acima,  resta  

fartamente  indiciada,  pelas referidas  provas  juntadas  à  inicial,  uma  clara  

concretização  atual,  no  plano  real  e  fático,  da situação ilícita previamente anunciada, 

no ano de 2016, na fase de campanha eleitoral da ré ( e antes  mesmo  do  seu  regular  

início),  divulgada  como    "Lívia  do  Chiquinho",  na  qual  os  réus veiculavam  o  slogan  

"Vota  nela  que  Ele  volta",  dando  a  entender  que,  apesar  das  várias condenações 

sofridas e de sua inelegibilidade decretada judicialmente, o réu "Chiquinho" voltaria, de  

fato,  a  governar  a  cidade,  caso  a  ré  Lívia,  sua  companheira,  se  sagrasse  vitoriosa  

naquele pleito eleitoral.  

  

                              Por  oportuno,  cabe  enfatizar  o  conteúdo  das  

sentenças  prolatadas,  na  semana passada  (fls.  408/416  e  417/424),  pelo  juízo  da  

92ª  Zona  Eleitoral,  nos  autos  das  AIJE  nsº  nº 472-23.2016.6.19.0092  e  471-

38.2016.6.19.0092,  onde  se  decretou  a  cassação  dos  direitos políticos dos réus, 

cassando-se, ainda, o mandato eletivo da ré, exatamente, por conta da situação ilícita 

acima referida, em propaganda antecipada, o que vem a fortalecer a tese autoral.  

  

                              Neste contexto, tem-se por presentes os requisitos 

necessários ao deferimento do pleito liminar formulado pelo ministério público, 

porquanto há fundadas evidências apontando para a prática de condutas, por parte do 

réu, que constituem nítida burla à proibição que lhe foi imposta judicialmente (cassação 

dos direitos políticos / inelegibilidade), com a complacência / anuência da ré,  

consubstanciando-se  em  notória  afronta  aos  princípios  da  moralidade,  legalidade  e 

impessoalidade (art. 12 da Lei 8429/92 c/c art. 37, caput, da CRFB/88), em especial, 

sendo assim impositiva e urgente a imediata cessação de tais condutas nocivas ao 

interesse público.  

  

                              Ademais, não socorre ao réu a futura e presumível 

alegação de que seria ilícita a proibição de seu acesso pessoal aos órgãos públicos 

municipais, em decorrência do seu direito de ir e vir, e de sua qualidade de contribuinte 

e cidadão, pois é sabido que não há direito de caráter absoluto, devendo, no caso em 

tela, tal restrição lhe ser imposta, pelas razões explanadas, a bem do  serviço  público  e  

da  coletividade,  visando,  precipuamente,  ao  resguardo  da  probidade  e  da 

moralidade administrativa.  

  





                              Além  disso,  também  é  certo  que  o  réu  pode  

conviver  plenamente  com  a  sua companheira,  ora  ré,  no  ambiente  doméstico,  

familiar  e  privado,  pelo  que,  in  casu,  diante  das peculiaridades  acima  enfocadas,  

mostra-se  incabível  o  argumento/pretexto  de  que  ele  teria necessidade de ir à 

prefeitura, para encontrá-la / visitá-la, até mesmo porque agentes públicos, em horário 

de expediente, devem trabalhar (princípio da eficiência), e não receber visitas de amigos 

e familiares.  

  

                              Por  fim,  caso  o  réu  tenha  algum  assunto  privado  a  

resolver,  perante  a Administração Pública Municipal, que exija, a princípio, o seu 

deslocamento pessoal até alguma repartição desta, pode ele perfeitamente se valer de 

procurador com poderes específicos, para se fazer representar perante aquela.  

                                                                                                                                                                     

                              Posto  isso,  DEFIRO  a  medida  liminar  requerida  pelo  

Ministério  Público,  para determinar que o réu Francisco, vulgo "Chiquinho", se 

ABSTENHA, imediatamente, de ingressar, pessoalmente, na sede da Prefeitura Municipal 

de Araruama, assim como nas dependências de qualquer outro órgão municipal 

(Secretarias, Repartições, Escolas, etc.), ficando assim PROIBIDO o seu acesso e 

permanência em tais locais, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ato 

de descumprimento, sem prejuízo da correlata responsabilização criminal.  

  

                              Dê-se  ampla  divulgação  à  presente  decisão,  

publicizando-a,  mediante  ofícios requisitórios,  imediatamente,  a  fim  de  que  seja  

divulgada  em  jornais,  revistas  e  rádios  de abrangência  local,  para  que  a  população  

deste  município,  possa  fiscalizar  o  cumprimento  da medida,  denunciando  e  

comprovando  o  seu  eventual  descumprimento,  pelo  réu,  por  meio  de notícias ao 

Ministério Público, devidamente instruídas.  

  

                              Notifiquem-se  e  Intimem-se,  pessoalmente,  os  réus,  

por  OJA,  observando-se  o disposto no art. 17, §7º da Lei 8429/92, imediatamente.  

                               Dê-se vista ao MP.  

                               P.I.   “ 

  

  

Nas razões de recurso o agravante sustenta que a decisão 

recorrida deve ser reformada. Alega, de forma inicial, que a decisão 

ultrapassou os limites do pedido feito na petição inicial. Argumenta-se que 

a decisão impede que o agravante ingresse não somente nas 





dependências da prefeitura municipal, local próprio de atuação do chefe 

do Poder Executivo, mas no interior de qualquer outro prédio municipal. 

Como pedido principal, alega-se que a decisão recorrida constitui clara 

violação ao direito constitucional de livre circulação. 

Há, no recurso, pedido de atribuição de efeito suspensivo, 

que passo a examinar.  

Os fatos mencionados na decisão recorrida são de extrema 

gravidade.  

Existem fortes indícios de que o agravante estaria, de fato, 

exercendo a chefia do Poder Executivo do Município de Araruama em 

lugar de sua companheira, eleita em data recente. 

O propósito da medida liminar deferida foi o de conter a 

irregularidade através da proibição de acesso do agravante aos prédios 

públicos municipais.  A proibição, é evidente, não seria suficiente para 

impedir a influência do agravante na gestão pública municipal ou a própria 

usurpação da função pública, matérias que ainda serão objeto análise 

após o término da instrução na ação de improbidade. Seu efeito seria 

inibitório e capaz de indicar a gravidade da situação e a existência de 

fortes indícios quanto a possível prática de atos de improbidade. 

Apesar de não mencionar explicitamente, a liminar objeto do 

recurso alcança os bens de uso especial, uma das espécies de bens 

públicos existentes no Brasil.  Os bens públicos de uso especial, destinados 

a prestação dos serviços públicos de competência do ente estatal, são 

acessíveis, em princípio, aos usuários dos serviços ali prestados.  Não há 

acesso amplo e irrestrito aos bens de uso especial. No exercício do poder 

de polícia, a Administração pode e deve disciplinar o acesso das pessoas 

aos bens de uso especial.   

Assim, não se deve considerar livre o acesso das pessoas aos 

bens de uso especial. Situação diferente ocorre em relação aos bens de 

uso comum do povo, como as praias, praças e ruas, acessíveis a todos, 

salvo em situações excepcionais.  





No caso em exame, por decisão judicial, o agravante está 

impedido de ter acesso a todos os bens de uso especial do Município de 

Araruama, afetados aos serviços prestados pelo Poder Executivo. 

No exame do pedido de suspensão, pode ser observado que há 

desproporcionalidade na medida deferida. Também deve ser considerado 

o fato de que, na petição inicial, o pedido de liminar se refere a proibição 

de ingresso do agravante nas dependências do Poder Executivo municipal, 

que corresponderia a sede da prefeitura.  

A proibição genérica de ingresso do agravante a qualquer 

dependência do município revela-se desproporcional e não foi, em 

princípio, objeto do pedido. Somente em relação a tal ponto o pedido de 

efeito suspensivo deve ser deferido. Em razão da gravidade dos fatos 

alegados, permanece em vigor, até o julgamento do recurso pelo 

colegiado, a proibição de ingresso do agravante a sede do Poder Executivo 

municipal.  

Assim, ficam suspensos os efeitos da liminar em relação ao 

ingresso do agravante nos demais prédios municipais, sendo certo que o 

acesso não poderá implicar no exercício indevido de funções públicas, sob 

pena de apuração da responsabilidade administrativa e criminal dos 

envolvidos.  Mantidos os efeitos da liminar em relação ao prédio onde 

está localizado a sede da Administração Pública do Município de 

Araruama.  

Oficie-se comunicando ao juiz de primeiro grau o deferimento 

parcial do pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para ciência 

e impugnação.  

Publique-se  

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2017.  

 

Cláudio Brandão de Oliveira 

Relator 
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