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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CABEDELO – ESTADO DA PARAÍBA 

 
 

“Something is rotten in the state of Denmark” 
 (HAMLET, William Shakespeare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCOS ANTÔNIO DA SILVA (também conhecido como Marcos 

Patrício), brasileiro, casado, servidor público, portador do RG nº 974.920 SSP/PB e inscrito 
no CPF n° 436.349.404-25, residente e domiciliado na Rua Nilo Montenegro, nº 254, 
Jardim Camboinha, em Cabedelo – PB, vem, a emérita presença de Vossa Excelência, 
através de seu advogado e procurador devidamente habilitado (procuração em anexo), 
com fulcro no que dispõe os arts. 4º, inc. I, VIII e X e art. 5º do Decreto-Lei nº 201/67 c/c 
art. 68 e 69 da Lei Orgânica de Cabedelo, c/c art. 55, parágrafo único da Resolução nº 
158/2006 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Cabedelo), oferecer a presente 

 

DENÚNCIA 
por prática de infrações político-administrativas em face do Sr. WELLINGTON VIANA 
FRANÇA (vulgo Leto Viana), Prefeito Constitucional do Município e Cabedelo, e o Sr. 
FLÁVIO DE OLIVEIRA, Vice-Prefeito do Município de Cabedelo, tudo isso objetivando 
abertura de PROCESSO DE CASSAÇÃO DOS  MANDATOS das duas autoridades 
mencionadas, que atualmente encontram-se afastados dos respectivos cargos por força de 
decisão judicial, conforme se depreende do acervo documental em anexo como também 
das razões de fato e de direito adiante descritas:   
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I – SOBRE O OBJETO E ALCANCE DA PRESENTE DENÚNCIA  

 
O processo de cassação de mandato político em um Estado Democrático 

de Direito é sim um procedimento traumático, duro, desagradável e disruptivo com a ordem 
democrática representativa, porque em última análise, faz cessar o transcurso de um mandato 
legitimamente sufragado pelas urnas. 

 
 
 
Alguém que fora eleito para o exercício de um mandato político, espera-se 

que possa governar, com as prerrogativas que a lei lhe confere, com tranqüilidade necessária para 
o cumprimento de suas infindáveis obrigações.  Neste quadro, espera-se de um gestor público 
que ao ser eleito através do sufrágio da população local, possa exercer com zelo e austeridade o 
mandato que lhe foi confiado pela maioria do povo, honrando e dignificando as caras e relevantes 
atribuições que lhes foram conferidas de forma inafastável e inegociável pela maioria da 
população. 

 
 
 
Ao tempo em que preservar as garantias de um mandato político deve ser 

um imperativo da nossa ordem constitucional, também é verdade que quando os representantes 
do povo, não obstante legitimamente eleitos, traem de forma vil a confiança do povo, através 
de atos de malversação de recursos gestão temerária do patrimônio público, decerto que aquela 
mesma ordem constitucional garantidora, também se encarregará de assegurar a adoção de 
medidas com vistas a repelir o abuso e o arbítrio por parte daqueles que se apropriam do poder, 
única e exclusivamente para satisfazer interesses particulares. 

 
 
 
É este, portanto, o objetivo da presente denúncia. Formalizar à Câmara 

Municipal de Cabedelo sobre os fatos e acontecimentos de amplo conhecimento público, 
desencadeados a partir da deflagração da Operação “Xeque-Mate” do Ministério Público 
Estadual (GAECO) e Polícia Federal, sobre a prática de Crimes de Responsabilidade e Atos de 
Improbidade Administrativa, mas que especificamente em relação a esta denúncia, se configuram 
também como INFRAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS praticadas pelos denunciados, que 
autorizam o Parlamento Mirim a receber e instaurar processo de cassação de mandatos contra as 
autoridades aqui denunciadas. 
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A abertura do processo de cassação dos mandatos em face das 

autoridades denunciadas se faz urgente, seja em razão da gravidade extrema dos atos praticados, 
seja também em razão do fato de que o Município de Cabedelo se encontra, atualmente, sendo 
gerido de forma provisória por quem não foi legitimamente eleito para o exercício de tal mister, 
sendo assim fundamental que se restabeleça a ordem política e jurídica nesta edilidade, 
permitindo que os cidadãos cabedelenses, após a cassação dos mandatos, sejam novamente 
convocados a passar a limpo o processo eleitoral de 2016, elegendo novos representantes para 
administrar os destinos da cidade.  

 
 

II – SOBRE A COMPETÊNCIA DO PARLAMENTO MUNICIPAL PARA PROCESSAR E 
JULGAR INFRAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS – LEI ORGÂNICA MUNICIPAL QUE 
DELEGA PARTE DO RITO PROCESSUAL E TIPIFICAÇÕES DE CONDUTA AO DECRETO LEI 
Nº 201/67 

 
Para além das funções típicas de legislar, o parlamento municipal também 

exerce a função atípica de julgar. O julgamento por parte do poder legislativo ocorre em diversas 
situações, como por exemplo, no julgamento das contas anuais do Prefeito Municipal, submetidas 
previamente a parecer prévio dos Tribunais de Contas, como também nos casos de julgamentos 
realizados no âmbito das Comissões Processantes, nos casos de aplicação da sanção de perda 
do mandato aos detentores de mandato eletivo municipal que tenham praticado, de algum modo, 
atos incompatíveis com a representação popular. 

 
Quando o parlamento municipal se põe a analisar a prática de infrações 

político-administrativas, visando a cassação de mandatos dos agentes políticos municipais, vê-se 
que nestes casos o legislativo exerce naturalmente o princípio republicano da rejeição de 
privilégios, tendo em vista que o mandato eletivo deve ser exercido em absoluta sintonia com o 
ordenamento constitucional e infraconstitucional vigente, efetivando um compromisso firmado no 
momento da campanha política e reiterado por ocasião da posse e juramento realizado pelos 
candidatos eleitos.  

 
O ilustre constitucionalista José Afonso da Silva (In. Comentário contextual 

à constituição. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006 p. 305), discorrendo sobre a função da Câmara 
Municipal em julgar infrações político-administrativas, assim assevera: 
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“A Câmara exerce também função de juízo político, quando lhe cabe julgar 
as infrações político-administrativas do prefeito, conforme dispuser a lei 
orgânica local, com a aplicação de sanção de cassação do mandato, assim 
como o julgamento de infrações cometidas pelos vereadores, com a 
aplicação de sanções de extinção ou cassação de seu mandato.” 

 
Assim é que a disciplina legal que define o procedimento de cassação do 

mandato de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores Municipais será regulado, a rigor, pela própria 
legislação municipal, dentro do universo de autonomia e competências variadas afetas ao ente 
público municipal quando se trata de matéria dessa natureza. 

A Lei Orgânica do Município de Cabedelo estabelece em seu art. 13, inc. 
XII, de forma clara que a competência da Câmara Municipal para processar e julgar o Prefeito e 
Vereadores, por infrações de natureza político-administrativas, senão vejamos:  

 
Art. 13. Compete à Câmara Municipal, privativamente, entre outras, as 
seguintes atribuições: 
(...) 
XII – processar e julgar o Prefeito e os Vereadores, por infrações político-
administrativas, nos casos e na forma prevista no Decreto Lei n° 201, de 27 
de fevereiro de 1967, salvo quanto aos dispositivos, que contrariar 
expressamente esta Lei Orgânica; 

  
Vê-se do dispositivo acima, que a legislação municipal de regência, ao 

tempo em que estabelece como competente o parlamento municipal para o processamento e 
julgamento das autoridades políticas, deixa a cargo da legislação federal estabelecer as 
situações e tipificações que configurariam as infrações político-administrativas, adotando-
se no caso as disposições contidas no Decreto-Lei nº 201/67, que dispõe em âmbito federal sobre 
atos sujeitos a responsabilidade de Prefeitos e Vereadores. 

 
Sobre a situação acima descrita, o Professor Giovani da Silva Corralo, em 

seu “Curso de Direito Municipal” (Editora Atlas, 2011, página 148), assevera que: 
 
“A disciplina legal para o procedimento de cassação do mandato de 
Prefeito e Vereadores deve estar prevista na legislação municipal. 
Não existindo, deve-se utilizar, subsidiariamente, o Decreto-Lei nº 
201/67. O que não se admite é a impunidade fundamentada na 
inexistência de dispositivo legal próprio.” 
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Todavia, da análise da Lei Orgânica do Município de Cabedelo, vê-se que 
o legislador municipal não apenas reservou as tipificações das condutas que se enquadram como 
infrações político-administrativas ao Decreto-Lei nº 201/67, mas foi além, deixou a cargo do 
mesmo diploma legal federal também a definição do rito processual nos processos de cassação 
de mandato dos agentes políticos. 

 
É o que se pode depreender da leitura do art. 68 da Lei Orgânica de 

Cabedelo, senão vejamos: 
 
Art. 68. O Prefeito será julgado, pela prática de infrações político–
administrativas, perante a Câmara Municipal, após declaração de 
admissibilidade da acusação pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus 
membros, aplicando-se, no que não contrariar a Constituição Federal e 
esta Lei Orgânica Municipal, o previsto no Decreto-lei n° 201 de 27 de 
fevereiro de 1967. • Redação dada pela Emenda a LOM nº 007, de 30 de 
abril de 2003. 

 
Ora, como a Lei Orgânica do Município deixa a cargo do Decreto-Lei nº 

201/67 parte da disciplina do rito processual, salvo naquilo que não contraria a própria lei 
municipal, é de se concluir que a aplicação do Decreto-Lei nº 201/67 é quem deve disciplinar, ao 
menos em parte, o rito processual de cassação dos mandatos das autoridades aqui denunciadas, 
que tramitará pela Câmara Municipal de Cabedelo. 

 
Sobre a possibilidade de aplicação do Decreto-Lei nº 201/67 em 

processos de cassação de mandatos de agentes políticos municipais, calha trazer a colação a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que em caso análogo, assim decidiu: 

 
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE AUTAZES. 
CASSAÇÃO DO MANDATO DE PREFEITO. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL QUE 
SE REPORTA EXPRESSAMENTE À LEGISLAÇÃO FEDERAL. DECRETO-LEI 
Nº 201/67. LEGALIDADE. 
1. O legislador municipal, reportando-se expressamente à legislação 
federal (Decreto-Lei nº 201/67), transformou em normas municipais aquelas 
originariamente editadas pela União Federal.  
2. A legalidade do procedimento adotado pela Câmara de Vereadores para 
averiguação de infrações político-administrativas. 
3. Precedente jurisprudencial. 
4. Recurso sem provimento. 
(STJ, RMS 12237/AM – Rel. Min, Milton Luiz Pereira. Org. Jul. Primeira Turma. 
Julgamento: 05/09/2002. DJe 07/10/2002) 
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Portanto, para o rito processual a ser utilizado no presente processo de 

cassação de mandatos do Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Cabedelo, deverá a digníssima 
Comissão Processante observar estes aspectos de instrução processual acima enumerados, 
objetivando assegurar legalidade e segurança jurídica ao procedimento, como também o pleno 
exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa por parte dos 
denunciados. 

 

III – SOBRE A LEGITIMIDADE DO CIDADÃO ELEITOR PARA FORMULAR PEDIDO DE 
ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO A CASSAÇÃO DE MANDATO DE 
PREFEITO E VICE-PREFEITO POR PRÁTICA DE INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

 
É parte legítima o cidadão eleitor do Município de Cabedelo, para formular 

pedido de abertura de Processo Administrativo visando à cassação dos mandatos dos Senhores 
Prefeito e Vice-Prefeito, quando configurada prática de Infrações Político-Administrativas. 

 
Conforme destacado no item anterior, o processo administrativo que tem 

como finalidade apurar responsabilidade por prática de infração político-administrativa de Prefeito 
e Vereadores é regulado, no ponto que se refere à legitimidade para sua propositura, pelo 
Decreto-Lei nº 201/67, que por sua vez, em seu art. 5º, inc. I estabelece que a denúncia 
formulada a Câmara Municipal poderá ser oferecida por qualquer eleitor, senão vejamos: 

Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por 
infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro 
não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo: 

I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com 
a exposição dos fatos e a indicação das provas. 

No caso, a Lei Orgânica Municipal em nenhum momento aborda quem 
seriam as pessoas legitimadas a propositura da denúncia ou representação, objetivando apurar 
prática de infrações político-administrativas, o que nos remete a idéia de que é mesmo no 
Decreto-Lei nº 201/67 que se encontra positivada essa definição. 

 
Portanto, no que se refere à legitimidade para propositura de processos 

desta natureza, inegável reconhecer que possui o cidadão eleitor legitimidade para agitar a 
questão, na medida em que sua atuação impulsionando a abertura do processo representa a 
capacidade plena do cidadão de levar ao conhecimento do legislativo os desmandos que vem 
ocorrendo na gestão municipal. 
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Quanto à pessoa do denunciante, trata-se de cidadão cabedelense, que 
possui residência fixa nesta cidade, conforme se demonstra através da documentação em anexo, 
sendo ainda eleitor dessa comarca e estando rigorosamente em dia com suas obrigações 
eleitorais. 

 
Ademais, é importante consignar que a presente Denúncia, apesar de 

formulada pelo denunciante MARCOS ANTÔNIO DA SILVA, é também subscrita e endossada por 
várias entidades do Município de Cabedelo, Partidos Políticos (PSOL, PT, PC do B e PSB), 
movimentos sociais, Igreja, Movimento Estudantil, Sindicatos, Cooperativas, Associações, 
Movimento de Cultura e Arte de Cabedelo, enfim, por uma pluralidade de seguimentos sociais da 
cidade, que igualmente se encontram indignados com a situação de caos político e administrativo 
vivido em Cabedelo. 

Desse modo, é de se verificar que atende o denunciante os requisitos que 
o legitimam a propositura da presente denúncia, devendo assim ser devidamente recebida e 
processada na forma da legislação de regência, por ser inegavelmente parte legítima a pessoa do 
denunciante. 

 
 

IV – SÍNTESE DOS FATOS – SOBRE A OPERAÇÃO “XEQUE-MATE” DA POLÍCIA FEDERAL 
E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA NO MUNICÍPIO DE CABEDELO 

 
Tomas Hobbes, na consagrada e clássica obra “LEVIATÃ”, traz em um de 

seus excertos que uma das paixões que mais provocava a prática de crimes por parte dos 
soberanos, era exatamente uma espécie de superestimação do seu agir e do seu atuar, por ele 
denominado de “vanglória”, criando uma falsa impressão de que o soberano não deveria ser 
responsabilizado pela lei na mesma proporção em que se dá a responsabilização do homem 
comum. 

 
“Entre as paixões que mais freqüentemente são causas de crimes, destaca-
se a vanglória, isto é, a insensata superestimação do próprio valor, como 
se a diferença de valor resultasse do talento, da riqueza ou da ascendência 
ou, ainda, de qualquer outra qualidade natural, independentemente da 
vontade dos que detêm a autoridade soberana. Daí deriva a presunção de 
certos homens de que as punições estabelecidas pelas leis e, em geral, 
aplicáveis a todos os súditos, não deveriam ser infligidas a eles com o 
mesmo rigor com que são infligidas aos homens pobres, obscuros e 
simples, conhecidos por vulgo.” (Tomas Hobbes, “LEVIATÃ”, pag. 236) 
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As práticas dos agentes políticos denunciados nesta petição e aqui 
descritas, bem se aplicam as preleções hobbesianas, pois em verdade, a organização criminosa 
que se engendrou em torno do Prefeito Municipal de Cabedelo “Leto Viana e seus asseclas”, 
além de ostentar poder e riqueza, decerto tinham absoluta convicção de que não seriam 
alcançados pelas práticas delituosas aqui enumeradas. 

 
Nem mesmo o momento atual, de inequívoco esforço por parte da 

sociedade e dos órgãos de controle e fiscalização, para combater a corrupção; nem mesmo o fato 
da imprensa nacional e local noticiarem todos os dias várias operações que culminaram com 
várias prisões de autoridades, inclusive em municípios da Paraíba, Leto Viana e os demais 
envolvidos não se intimidaram e continuaram a usurpar os recursos públicos no Município de 
Cabedelo. 

 
Pois bem. Com perplexidade, a população de Cabedelo assistiu no último 

dia 03/04/2018, a deflagração pela Policia Federal e Ministério Público Estadual, através do Grupo 
de Atuação Especial contra os Crimes Organizados – GAECO, os desdobramentos da chamada 
“Operação Xeque-Mate”, que desbaratou no âmbito do Município de Cabedelo uma verdadeira 
organização criminosa que atuava tanto no Poder Executivo como também no Poder Legislativo 
Municipal, e culminou na prisão do Prefeito Municipal (Leto Viana), no afastamento das funções 
do Vice-Prefeito (Flávio Oliveira), na prisão de 05 (cinco) Vereadores, dentre eles a Vereadora 
Jacqueline Monteiro França, esposa do Prefeito, além do afastamento de outros 05 (cinco) 
Vereadores. 

 
Não por outra razão que a referida operação teve uma grande 

repercussão na mídia local/nacional e expôs, a exaustão, o caos administrativo e o desgoverno 
porque passa a cidade de Cabedelo no atual momento, conforme se verifica das materiais 
jornalísticas extraídas dos portais de notícias colacionadas a esta petição, sendo inclusive o fato 
aqui destacado matéria principal do Programa da Rede Globo “Fantástico” exibido no último 
domingo dia 08/04/2018, no quadro “Cadê o dinheiro que tava aqui?”, conforme arquivo de vídeo 
que segue em anexo. 
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Segundo se verifica do Inquérito Policial nº 0001174-60.2017.815.000 
instaurado no âmbito da Polícia Federal, identificou-se que vários agentes políticos e servidores 
públicos municipais atuavam em conluio de desígnios objetivando realizar licitações fraudulentas, 
promover a ocultação de patrimônio, manter servidores “fantasmas” no quadro da Prefeitura, 
realizar doações de terrenos de forma ilegal, além de um relacionamento promíscuo entre o 
Executivo e o Legislativo municipal, conforme os atos que serão adiante detidamente 
especificados.    

 
Referido inquérito desaguou em Representação formulada pela Polícia 

Federal e MPE junto ao Tribunal de Justiça da Paraíba, objetivando a Busca e Apreensão de 
materiais e equipamentos, Seqüestro de Bens, Prisão Preventiva e Suspensão do Exercício das 
Funções Públicas por parte dos agentes políticos e servidores públicos relacionados, cuja decisão 
judicial, que acolheu os pedidos constantes na representação foi exarada nos autos do Processo 
nº 000460-66.2018.815.000, sob a Relatoria do Desembargador João Benedito da Silva. 

 
O conteúdo da decisão do TJ/PB, que culminou na adoção das medidas 

cautelares no último dia 03/04/2018, é categórico, ao afirmar que em Cabedelo, instaurou-se um 
modelo de governança “CORRUPTO”, senão vejamos: 

                                     
(Trecho da decisão proferida pelo Desembargador João Benedito da Silva, nos 
autos da Representação nº 000460-66.2018.815.000, que culminou na Operação 
“Xeque-Mate”)  

 
O que mais chama a atenção neste episódio trágico e profundamente 

lamentável da história política e administrativa do Município e Cabedelo, é que toda a cúpula do 
Poder Executivo e do Poder Legislativo estão de algum modo envolvidos nos escândalos, 
inclusive estando o Prefeito Municipal “Leto Viana” atualmente PRESO POR ORDEM JUDICIAL, 
enquanto que o Vice-Prefeito “Flávio Oliveira” afastado do exercício de suas funções, também 
por ORDEM JUDICIAL.  
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Sobre o funcionamento e envolvimento de tais agentes na organização 
criminosa desbaratada pela PF e MPE, consignou o Des. João Benedito da Silva em sua decisão 
cautelar, vejamos:  

 

                                     
(Trecho da decisão proferida pelo Desembargador João Benedito da Silva, nos 
autos da Representação nº 000460-66.2018.815.000, que culminou na Operação 
“Xeque-Mate”)  

 
Por sua vez, dado a farta documentação colhida no curso das 

investigações, o Ministério Público Estadual, na data de 07/05/2018 ofereceu em desfavor dos 
acusados, precisamente 26 (vinte e seis pessoas), DENÚNCIA ao Tribunal de Justiça da Paraíba, 
pela prática de uma plêiade de crimes supostamente praticados na gestão municipal de Cabedelo, 
conforme cópia integral da denúncia que segue em anexo. 

 
A desesperança toma conta do sentimento da população de Cabedelo.  
 
O sentimento de impotência e de frustração impera perante o povo.  
 
O escárnio e o acinte representados pelos atos de corrupção enumerados 

nesta denúncia e levados a conhecimento público a partir da “Operação Xeque-Mate”, reclamam, 
como resposta imediata, a propositura da presente medida. 

 
 

V – SOBRE AS CONDUTAS DOS AGENTES POLÍTICOS DENUNCIADOS E SUA 
TIPIFICAÇÃO ENQUANTO INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

 
No esforço de caracterização das condutas dos agentes públicos 

denunciados e sua correspondente incidência como infrações político-administrativas, tal como 
enumerado no art. 4º do Decreto-Lei nº 201/67, impõe, antes mesmo de adentrar a esta 
individualização específica de condutas e tipificações, apresentar, ainda que minimamente, a 
compreensão a respeito do que são tais infrações e a natureza política do seu julgamento.   
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Os cognominados Crimes de Responsabilidade ou, com designação mais 

apropriada, as Infrações Político-Administrativas, são aqueles previstos no art. 4º do Decreto-Lei 
nº 201/67 e sujeitam o Chefe do Executivo Municipal a julgamento pela Câmara de Vereadores, 
com sanção de cassação do mandato, litteris:  

 
Art. 4º - São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais 
sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a 
cassação do mandato"  
 
I - Impedir o funcionamento regular da Câmara; 
II - Impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que 
devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e 
serviços municipais, por comissão de investigação da Câmara ou auditoria, 
regularmente instituída; 
III - Desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de 
informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular; 
IV - Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa 
formalidade; 
V - Deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo, e em forma regular, a 
proposta orçamentária; 
VI - Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro, 
VII - Praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou 
omitir-se na sua prática; 
VIII - Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou 
interesses do Município sujeito à administração da Prefeitura; 
IX - Ausentar-se do Município, por tempo superior ao permitido em lei, ou 
afastar-se da Prefeitura, sem autorização da Câmara dos Vereadores; 
X - Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. 

 
Como visto, o art. 4º do Decreto-Lei nº 201/67 dedica-se a elencar as 

situações que se configuram como infrações político-administrativas. Todavia, as condutas 
tipificadas nos incisos do art. 1º do Decreto-Lei nº 201/67 versam sobre os Crimes Funcionais ou 
Crimes de Responsabilidade impróprios praticados por Prefeitos, cuja instauração de processo 
criminal independente de autorização do Legislativo Municipal e ocorre no âmbito do Tribunal de 
Justiça, ex vi do inciso X do art. 29 da Constituição Federal.  

 
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, 
com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos 
membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios 
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e 
os seguintes preceitos: 
(...) 
X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça;                           
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Sobre a responsabilização criminal dos denunciados neste processo, é de 
se observar que esta tramitará regularmente no âmbito do Tribunal de Justiça da Paraíba, a partir 
da DENÚNCIA protocolada pelo Ministério Público Estadual no último dia 07/05/2018, nos termos 
do que preleciona o supra citado art. 29, inc. X da CF/88. 

 
Todavia, a não é sobre a responsabilização criminal dos denunciados que 

se dedica o presente processo, mas sim sua responsabilização político-administrativa. 
 
É que a responsabilidade do Prefeito pode ser repartida em 04 (quatro) 

esferas: civil, administrativa, política e penal. O Código Penal define a responsabilidade penal e 
funcional de agente público, enquanto que o Decreto-Lei nº 201/67 versa sua responsabilidade por 
delitos funcionais (art. 1º) e por infrações político-administrativas (art. 4º). Já a Lei n. 8.429/92 
prevê sanções civis e políticas para os atos improbos. Sucede que, invariavelmente, algumas 
condutas encaixar-se-ão em mais de um dos diplomas citados, ou até mesmo nos três, e invadirão 
mais de uma espécie de responsabilização do Prefeito, conforme ocorre no presente caso de 
Cabedelo. 

 
Em relação as infrações político-administrativas, tratadas no art. 4º do 

Decreto-Lei nº 201/67, tratam-se de infrações cuja natureza jurídica incide no plano político, que 
envolvem desvios e atos contrários a lei, contrários ou incompatíveis com a dignidade do 
cargo ocupado pelo Prefeito, autorizando a Câmara Municipal a interromper o mandato antes do 
seu final. 

 
As infrações político-administrativas são, na definição de Tito Costa:  
 
“as que resultam de procedimento contrário à lei, praticados por agente 
político, ou quem lhe faça legitimamente as vezes, e relativas a específicos 
assuntos de administração. O Prefeito, tanto quanto o Governador ou o 
Presidente da República, é um agente político; desempenha um múnus 
público, sem qualquer ligação profissional ou de emprego em relação ao 

Município.”  
 
Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:  
 
“é a decretação da perda do mandato por ter o seu titular incorrido em falta 
funcional definida em lei e punida com esta sanção.”  
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Por sua vez, José Nilo de Castro também as define como:  
 
“Efetivamente, provem de violação de deveres éticos, funcionais e 
governamentais locais, cujo objetivo é a perda do mandato eletivo.”  

 
Podemos interpretar das lições supra, que as infrações político-

administrativas, guardam estreita relação com a ética, a probidade, a eficiência, o zelo e o cuidado 
com que devem se portar os detentores de mandato eletivo, compatível com o grau de 
importância e relevância dos cargos que ocupam. 

 
As condutas que serão aqui descritas e que já foram, de certo modo 

noticiadas a exaustão pela imprensa local e nacional, evidenciam, a toda prova, que os 
denunciados, com suas condutas, para além da repercussão no campo criminal propriamente dito 
e no campo da improbidade administrativa, praticaram infrações político-administrativas, 
autorizando assim a abertura de processo que tem como objetivo a cassação de seus mandatos. 

 
As condutas praticadas pelos agentes políticos aqui denunciados estão 

detalhadamente especificadas na decisão do Desembargador João Benedito da Silva, proferida 
nos autos da Representação nº 000460-66.2018.815.000 em curso no Tribunal de Justiça da 
Paraíba, como também na DENÚNCIA oferecida pelo MPE no TJ/PB. 

 
Apresentaremos a seguir, de forma detalhada, as condutas e suas 

correspondentes tipificações legais, isso em relação aos denunciados Leto Viana (Prefeito) e 
Flávio Oliveira (Vice-Prefeito), como forma de permitir a Comissão a ser instalada, conhecer, de 
forma individualizada as condutas ilegais, que no entender do denunciante, se constituem, em 
conjunto ou isoladamente, infrações de natureza político-administrativa, que autoriza a abertura de 
processo objetivando a cassação dos respectivos mandatos. 

 
 Assim, pesam contra os denunciados as seguintes acusações: 

 
V.1 - CONTRA O PREFEITO “LETO VIANA” 
 

a) Compra do Mandado de Prefeito em 2013: 
 
A primeira e mais emblemática acusação que pesa contra o alcaide 

municipal, diz respeito à suposta “compra do mandato” ocorrida em 2013, quando da renúncia do 
ex-Prefeito Luceninha, que teria sido eleito na cidade de Cabedelo em 2012 para exercer mandato 
de 2013 a 2016. 
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É fato que a renúncia do então Prefeito Luceninha naquela ocasião, 
apenas com poucos meses de gestão, causou espanto e estranheza em toda a população de 
Cabedelo. Segundo se comentava a “boca pequena” na cidade, o então Vice-Prefeito (Leto Viana) 
teria comprado o mandato, visando assim ascender ao cargo de Prefeito Municipal e iniciar sua 
ousada e desmedida estratégia de consolidação de poder.  

 
Das investigações realizadas pelo Ministério Público e Polícia Federal, 

foram apontados elementos e circunstâncias, que somados, geram indícios de que de fato o cargo 
de Prefeito Municipal foi literalmente “adquirido” pelo Sr. Leto Viana. 

 
Se extrai da peça acusatório do Ministério Público e da decisão oriunda do 

TJ/PB, que o pagamento para compra do mandato teria ocorrido em 20/11/2013, através de ajuste 
no importe de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), sendo deste valor R$ 
1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil) pagos através de nomeações de cargos comissionados 
a serem realizados pelo Sr. Leto Viana, quando da sua ascensão ao poder. 

As investigações apontam também que o pagamento da transação ilícita 
teria sido assegurado pelo mega empresário paraibano ROBERTO RICARDO SANTIAGO 
NÓBREGA, cujos interesses na exclusividade da exploração de sua atividade econômica, 
“Manaíra Shopping”, encontrava-se à época ameaçada, ante a possibilidade de outros 
empreendimentos se instalarem na cidade de Cabedelo – PB, como por exemplo, o Grupo 
Marquise.  

 
Notícias e registros jornalísticos da época dão conta de que o Prefeito 

Municipal “Leto Viana” operou junto a Câmara Municipal de Cabedelo para barrar diversos 
projetos que por lá tramitaram para aprovação de novos empreendimentos, tendo todos eles sido 
barrados. 

 
A propósito, a relação do Prefeito “Leto Viana” com o empresário Roberto 

Ricardo Santiago Nóbrega é por demais estreita, tendo causado perplexidade a todos os 
munícipes o fato do Prefeito ter chegado para a Solenidade de Posse na Câmara Municipal, em 
novembro de 2013, após a renúncia de Luceninha, de carona com Roberto Santiago num 
automóvel Lamborguine, conforme se extrai dos registros da época, vejamos: 
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(Foto 01 – Chegada do Prefeito Leto Viana para a posse na Câmara 
Municipal de Cabedelo, em 21/11/2018, acompanhado por Roberto Santiago 
em um automóvel Lamborguine) 

 
Ainda a reforçar a tese de uma transação espúria para se chegar ao cargo 

de Prefeito Municipal em 2013, pesa em desfavor do denunciado “Leto Viana” os indícios 
apurados no curso da investigação policial deflagrada pela Policia Federal, que sugerem que de 
fato houve o pagamento por parte do empresário Roberto Santiago ao ex-Prefeito Luceninha 
objetivando a compra do cargo de Prefeito, para que assim o seu “amigo” Leto Viana pudesse 
acender ao poder. É que o pagamento dessa operação teria sido realizado através da empresa 
“Portal Administradora de Bens”, de titularidade do empresário Roberto Santiago, conforme 
detalhamento abaixo: 
  

                               
  (Trecho da decisão proferida pelo Desembargador João Benedito da Silva, nos 
autos da Representação nº 000460-66.2018.815.000, que culminou na Operação 
“Xeque-Mate”) 

 
É ainda importante destacar que as investigações concluíram que o 

comunicador FABIANO GOMES DA SILVA foi na verdade o grande idealizador da compra do 
mandato de Leto Viana a Luceninha, conforme é possível se extrair de trecho da denúncia 
formulada pelo MPE ao Tribunal de Justiça, vejamos: 
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  (Trecho da DENÚNCIA do MPE ao TJ/PB Processo nº 000460-66.2018.815.000 
- Operação “Xeque-Mate”) 
 
 
Acender ao poder lançando mão de tão espúria estratégia agride 

mortalmente a legitimidade da representação governamental e o princípio democrático. Decerto 
que tal postura constitui-se em nítida e flagrante infração de natureza político administrativa, 
devidamente capitulada no art. 4º, inc. X do Decreto-Lei nº 201/67, por absoluta incompatibilidade 
de tais condutas com o decoro e a dignidade exigida para o exercício do cargo de Prefeito 
Municipal. 

 
 
b) Relação promíscua entre o Poder Executivo e Poder Legislativo Municipal 
 
 

Quando Montesquieu erigiu a Separação dos Poderes como princípio 
fundamental no equilíbrio das forças que regem e governam o Estado, decerto não tinha em conta 
o quão difícil seria implementá-lo na cidade de Cabedelo. 

 
 
O princípio da separação dos poderes foi alçado a uma dimensão 

suprema como uma das regras mais elementares de funcionamento de um Estado Moderno, 
objetivando impedir que os poderes políticos de uma sociedade se concentrassem em demasia 
em uma única figura de autoridade, seja ela uma pessoa, um grupo ou mesmo um órgão do 
governo. A separação dos poderes é, portanto, produto da relação dialética que deve orientar a 
atuação do Poder Executivo e do Poder Legislativo, dentro da lógica do “check and balances” ou 
sistema de freios e contrapesos, onde cada poder fiscaliza e monitora a atuação do outro. 
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Ocorre que as investigações levadas a cabo pelo MPE e pela PF 
evidenciaram que a relação existente entre o Poder Executivo Municipal, juntamente com o 
Parlamento Mirim na cidade de Cabedelo, decerto muito influenciada pelas acusações 
mencionadas no item “a” desta denúncia sobre compra do cargo de Prefeito, era uma relação 
fortemente marcada por improbidade e corrupção, desprezo a relevância e importância das 
funções públicas exercidas, como também, absoluta desconsideração aos princípios que devem 
governar a relação institucional entre os poderes constituídos. 

  
Não por outra razão estejam atualmente presos o Prefeito Municipal (Leto 

Viana) além dos Vereadores Lúcio José do Nascimento Araújo (Presidente da Câmara de 
Vereadores), Jacqueline Monteiro França (Vereadora e Primeira dama do Município), Rosildo 
Pereira de Araújo Júnior (Vereador), Tércio de Figueiredo Dornelas Filho (Vereador) e Antônio 
Bezerra do Vale Filho (Vereador), além de afastado das funções o Sr. Flávio Oliveira, Vice-Prefeito 
do Município além de outros 05 (cinco) vereadores. 

 
É realmente uma situação sem precedentes na história política e 

administrativa do Município de Cabedelo, que reclama, urgente solução através da adoção de 
medidas legais e jurídicas visando restabelecer a regularidade administrativa, com a conseqüente 
punição e cassação dos mandados dos atores políticos envolvidos. 

 
Assim, pesa contra o Prefeito Leto Viana, nessa relação promíscua que 

estabeleceu com a Câmara de Vereadores, do qual já havia sido membro em legislaturas 
anteriores, acusação de interferência na autonomia e funcionamento do Poder Legislativo, seja 
através de atuação direta, seja mesmo através de sua esposa Jacqueline Monteiro França, 
recentemente eleita para assumir a Presidência da Câmara Municipal no próximo biênio, como 
também através de “laranjas” que operavam na Câmara Municipal em seu nome.  

 
As investigações revelaram que o esquema envolvendo o Poder Executivo 

e o Poder Legislativo funcionava com a repartição de propina entre os vereadores com a 
participação direta do Prefeito Leto Viana, tendo sido informado por ocasião da delação premiada 
formulada pelo ex-Vereador Lucas Santino, que a prática era usual na atual gestão municipal, e 
que se dava através da negociação de projetos e atos administrativos que envolvessem a 
distribuição de vantagens indevidas a vereadores, ou seja, uma espécie de mesada assegurada 
pelo gestor para os vereadores se comportarem na hora de apreciar projetos de interesse do 
Prefeito. 
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Segundo consta na Denúncia oferecida pelo MPE ao TJ/PB no último dia 
07/05/2018, em desfavor dos acusados, a organização criminosa funcionaria com os seguintes 
núcleos: 

 
 
Em verdade, o modus operandi implementado pelo Prefeito Leto Viana no 

comando da organização criminosa transformou os poderes Executivo e Legislativo do Município 
de Cabedelo em um grande balcão de negócios escusos, conforme exaustivamente demonstram 
as investigações e também nos documentos que instruem a presente denúncia 
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Aqui é importante consignar que no dia 27/04/2018, o articulador do 
esquema de compra do mandato político, o comunicador FABIANO GOMES, compareceu na sede 
do GAECO do MPE e firmou Termo de Delação Premiada, confessando não só sua integral 
participação, mas também o funcionamento da organização criminosa e seus respectivos Núcleos 
Político, Operacional e Empresarial. 

 
Na delação premiada do Sr. FABIANO GOMES, restou confessado à 

ingerência do Sr. ROBERTO RICARDO SANTIAGO NÓBREGA na gestão municipal de Cabedelo, 
vejamos: 

.(Trecho da DENÚNCIA do MPE ao TJ/PB Processo nº 000460-66.2018.815.000 - 

Operação “Xeque-Mate”) 
 
Todavia, a relação desviada entre Executivo e Legislativo municipal não 

se limitava ao pagamento de “MENSALINHO”, mas se estendia também as avaliações e doações 
de terrenos pertencentes ao acervo imobiliário municipal, permuta de imóveis, como também 
distribuição de propinas pelo chefe do Poder Executivo Municipal para que os vereadores 
impedissem a autorização para construção de um Shopping Center pela empresa Marquise, 
conforme já destacado em itens anteriores.  

 
Pesa ainda a acusação de que o Prefeito Leto Viana, juntamente com sua 

esposa a Vereadora Jacqueline Monteiro França, também empregavam funcionários fantasmas no 
âmbito da Câmara Municipal, ou utilizavam servidores para realizar atividades particulares do 
casal, sem qualquer relação com as funções para as quais haviam sido designados. 
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É ainda relevante destacar a absoluta ascensão exercida pelo Prefeito 
Leto Viana em relação a alguns vereadores, que efetivamente se conduziam como subservientes 
ao prefeito, realizando uma espécie de prestação de contas de todas as medidas por eles 
adotadas no âmbito da Câmara.  

 
Há registros verificados no curso da investigação policial que evidenciam 

que o Prefeito Leto Viana mantinha o Legislativo Municipal com “rédias curtas”, através de um 
rígido controle exercido através do pagamento de propinas, vantagens indevidas, empréstimos, 
custeios de despesas de campanha de vereadores, tudo isso condicionando a entrega de CARTA-
RENÚNCIA ao Prefeito para que o mesmo pudesse delas se utilizar na ocasião em que sentisse 
descontentamento com a atuação parlamentar do vereador. 

 

 
 
 
A postura acima relatada, digníssimo Senhor Vereador julgador, é 

absolutamente temerária, incompatível com o regime democrático, violador das garantias 
institucionais, atentatório contra a relação de independência dos poderes. Trata-se, em verdade, 
de uma relação “coronelesca”, totalitária, somente comparável a célebre frase de Luiz XIV da 
França quando asseverou no Século XVI que “L’État c’est moi”, em um momento historicamente 
reconhecido como símbolo máximo do absolutismo. 

 
 
 
Pois bem. Era exatamente esse modelo de regime que o Prefeito Leto 

Viana implementou na cidade de Cabedelo, conforme se infere do documento abaixo transcrito: 
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Some-se a todos estes episódios reprováveis, sob o ponto de vista ético e 

moral, o fato de ainda pesar contra o Prefeito Leto Viana a acusação de tentativa de HOMICÍDIO 
do Vereador EUDES, fato este que inclusive encontra-se sub judice nos autos do Processo nº 
000583-73.2016.815.0731, a indicar que os métodos utilizados pelo gestor municipal, na sanha 
voraz de viabilizar todos os seus projetos, poderia render aos vereadores desafetos um custo 
muito alto. 

   
Os fatos apurados na investigação promovida pelo MPE e PF 

relacionadas à ingerência do Prefeito Leto Viana junto a Câmara Municipal são muito graves. 
Evidentemente, que quem exerce o cargo de Prefeito Municipal não pode ter como 
comportamento institucional com os demais poderes constituídos uma relação baseada na 
promiscuidade, no autoritarismo e na ganância de conquistar cada vez mais poder. Decerto que 
as condutas aqui descritas e documentadas são incompatíveis com o exercício regular do múnus 
público de ser Prefeito, entendendo a denunciante política peticionante que o Sr. Leto Viana, por 
essas e outras razões, já não goza mais de condições morais, éticas e políticas de continuar 
exercendo o cargo maior neste Município, tendo ele inegavelmente incorrido nas disposições do 
art. 4º, inc. I e inc. X do Decreto-Lei nº 201/67, inviabilizando o funcionamento regular da Câmara 
de Vereadores, como também ferindo o decoro e a dignidade exigida para o exercício do cargo de 
Prefeito Municipal. 

  
c) Cargos Fantasmas e apropriação ilícita de salários de servidores: 

 
Pesa também em desfavor do Prefeito Municipal a acusação de promover 

uma verdadeira “farra” de nomeações de servidores públicos comissionados e temporários, isso 
no âmbito do Poder Executivo, mas também, ante a sua ascendência sobre o Presidente da 
Câmara de Vereadores, no âmbito do Poder Legislativo municipal, objetivando se apropriar dos 
salários dos chamados servidores “fantasmas”. 
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Na representação oferecida pela Polícia Federal e MPE a respeito do 

esquema de cargos fantasmas e apropriação ilícita de salários em Cabedelo, é possível se extrair 
o grau elevado de improbidade nos atos relativos à pessoal, vejamos: 

 

 
  (Trecho da Representação nº 000460-66.2018.815.000 formulada pela PF e MPE ao 
TJ/PB, que culminou na Operação “Xeque-Mate”, ) 

 
Na decisão oriunda do Tribunal de Justiça da Paraíba, que determinou o 

afastamento de 85 servidores públicos municipais, evidencia-se claramente a manutenção, pelo 
Executivo e Legislativo de Cabedelo, de servidores fantasmas com a finalidade de obter vantagem 
ilícita, em prejuízo de toda a coletividade. 

 
O esquema, conforme demonstrado abaixo, funcionava assim: 
 

                                     
(Trecho da decisão proferida pelo Desembargador João Benedito da Silva, nos 
autos da Representação nº 000460-66.2018.815.000, que culminou na Operação 
“Xeque-Mate”) 
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Apenas a título de exemplo, consta na representação formulada pela PF e 

MPE a indicação de que o servidor CARLOS VINÍCIUS CAMPOS E SILVA, matrícula nº 07069-6, 
teria lotação do Gabinete do Prefeito, todavia, o mesmo não dava expediente nem de fato por lá 
trabalhava, sendo utilizado somente para drenar os cofres públicos municipais. 

 
Em verdade, referido servidor era empresário, filho da dona do Bar e 

Restaurante “BESSA GRIL” localizado no Bairro do Bessa em João Pessoa, conforme se verifica 
da documentação que instruiu a representação. 

 
Por sua vez, analisando o Sistema SAGRES do Tribunal de Contas do 

Estado da Paraíba – TCE/PB, bem se vê que no âmbito do Gabinete do Prefeito Municipal, 
estavam lotados no último mês de Fevereiro de 2018 cerca de 09 (nove) servidores, no cargo de 
Agente Especial I, cada um recebendo remuneração da ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
salários absolutamente incompatíveis com a realidade do Município, senão vejamos: 

 

 
 
 
 
O quadro dos “Super Salários” também se verificava no âmbito de várias 

outras Secretarias Municipais, conforme é possível se observar da consulta ao SAGRES do 
TCE/PB referente ao cargo de Assistente Especial de Administração. Consta na consulta a folha 
de pessoal do mês de Fevereiro de 2018 do Município de Cabedelo, que os privilegiados com 
estes cargos recebiam também remuneração de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo inclusive 
alguns dos servidores relacionados abaixo sido afastados por força da decisão judicial oriunda do 
TJ/PB, sob a alegação de receberem a remuneração sem efetivamente trabalhar, os famosos 
“fantasmas”: 
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Observa-se da relação acima, que alguns servidores foram acusados na 

investigação da Polícia Federal e MPE de repassar ao Prefeito “Leto Viana”, seja na sede 
(informal) do PRP (partido a que pertence o prefeito) como também na própria residência do 
gestor, pacotes de dinheiro que representaria a devolução dos salários, artifício este desenvolvido 
pelo gestor para se locupletar de vantagem ilícita, fruto da própria torpeza que se constitui o ato.  

 
 
Segundo representação do MPE e PF, há fortes indícios de apropriação 

de salários por parte do Prefeito Leto Viana dos seguintes servidores: a) Alexandre da Silva 
Soares; b) Tatiana Matias Germano; c) Fernando Firmino Macedo; d) Inaldo Figueiredo da Silva; 
e) Orris Nóbrega de Queiroz Neto; e) Isaias Vieira dos Santos; f) Joselito dos Santos Santana; g) 
Gilmara Nunes da Silva; h) Rodrigo Martines Moreira de Lima; i) José Mario Soares Madruga; j) 
Adriano Kleber da Penha Silva; l) Luan Paulo da Silva Santos. 

 
 
Entende o denunciante que se faz necessário o Prefeito Municipal “Leto 

Viana” apresentar defesa contra estas graves acusações, que como é cediço, além de se 
configurar como infração político-administrativa, sujeito as penalidades capituladas no art. 4º, inc. 
X do Decreto-Lei nº 201/67, se constitui também tal prática como ilícito penal.  
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Repita-se, tais acusações são muito graves, atentam contra todos os 
princípios que regem a administração pública, notadamente a legalidade, a moralidade, a 
probidade administrativa, violando de morte também o princípio da impessoalidade, que deveria 
ser um comando de observância obrigatória na atuação administrativa. Ademais, as práticas aqui 
descritas também atentam contra o dever de lealdade que deve governar a atuação do gestor 
público no exercício de suas funções, devendo por isso mesmo o denunciado oferecer 
manifestação a esse respeito, tendo em vista o alto grau de gravidade das condutas acima 
relacionadas, e sua mais absoluta incompatibilidade com o cargo de Prefeito Municipal.  

 
 
d) Operação Tapa Buraco 

 
 

Conforme se verifica da documentação que acompanha esta denúncia e 
também de dados e informações obtidas a partir da representação formulada pelo MPE e PF 
contra o Prefeito Leto Viana, vê-se que a Prefeitura Municipal de Cabedelo, no ano de 2014, 
realizou uma Adesão a uma Ata de Registro de Preços oriunda da Agência Tocantinense de 
Saneamento – ATS, do Estado do Tocantins, que tinha como detentora da Ata a empresa VALE 
DO AÇO DISTRIBUIDORA, cujo proprietário é o empresário EMÍLIO AUGUSTO ALQUETE DE 
PAULA. 

 
 
Referida Ata de Registro de Preços, após adesão por parte da Prefeitura 

de Cabedelo, foi objeto do Contrato nº 0268/2014-CPL firmado entre a edilidade e a empresa Vale 
do Aço, objetivando o fornecimento de manta asfáltica CBQF, concreto betuminoso usinado a 
quente, para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura do município. 

 
 
Naquele ano de 2014, foram realizados pagamentos pela Prefeitura de 

Cabedelo a empresa Vale do Aço no montante de R$ 755.885,14 (setecentos e cinqüenta e cinco 
mil oitocentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos), conforme é possível se observar do 
detalhamento de empenhos obtido no Sistema SAGRES do TCE abaixo, vejamos: 
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Todavia, apurou-se no curso da investigação do MPE e PF, que o 

procedimento utilizado pela Prefeitura de Cabedelo, através do Prefeito Leto Viana, e com a 
colaboração do Vereador Antônio do Vale, para realização da Adesão da Ata de Registro de 
Preços da Agência Tocantinense de Saneamento – ATS foi fraudulenta, na medida em que o 
próprio empresário dono da empresa Vale do Aço, teria redigido os expedientes e trocado e-mails 
com o vereador Antônio do Vale para viabilizar a contratação. 

 
 
Importante registrar, que o Vereador Antônio do Vale é Procurador Chefe 

do Município de Cabedelo, estando atualmente licenciado para exercer as funções de vereador. 
Nesse sentido, foi identificado no curso das investigações que o empresário Emílio Augusto, dono 
da empresa Vale de Aço, encaminhou 25 e-mails para o vereador Antônio do Vale, intermediando 
a contratação da empresa através da adesão da Ata de Registro de Preços, o que efetivamente 
acabou por ocorrer no ano de 2014. 

 
 
Pesa contra a referida contratação da empresa Vale do Aço, a acusação 

de que tal contrato seria meramente de fachada, servindo na verdade para irrigar as propinas 
distribuídas pelo Prefeito Leto Viana entre alguns vereadores, conforme se verifica do trecho da 
representação abaixo transcrito:  
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(Trecho da Representação nº 000460-66.2018.815.000 formulada pela PF e MPE 
ao TJ/PB, que culminou na Operação “Xeque-Mate” ) 

 
E concluem os órgãos de acusação: 
 

 
Trecho da Representação nº 000460-66.2018.815.000 formulada pela PF e MPE ao 
TJ/PB, que culminou na Operação “Xeque-Mate”) 
 
A partir das conclusões a que chegaram os órgãos de investigação, é 

possível se afirmar, pelo menos no atual momento, que em relação à chamada “Operação Tapa 
Buracos” a conduta do Prefeito Leto Viana foi no mínimo desidiosa, na medida em que não 
observou os procedimentos necessários para realização de contratos oriundos de adesão a atas 
de registro de preços, como também, por não ter observado que a empresa Vale do Aço estava 
alinhada com o Vereador Antônio do Vale, responsável direto pela intermediação da contratação 
da referida empresa. 
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Todavia, a denúncia ofertada pelo MPE ao TJ/PB registra, em verdade, 
que a conduta do Prefeito Leto Viana não foi apenas desidiosa, mas incorreu em recebimento de 
propina para autorizar a Ata de Registro de Preços da empresa Vale do Aço, conforme delação do 
ex-vereador LUCAS SANTINO. 

 
Ademais, registre-se que não há comprovação de que os serviços 

contratados pela Prefeitura de Cabedelo junto a empresa Vale do Aço foram efetivamente 
realizados, vez que há fortes indícios de que sua contratação efetivamente só teria ocorrido para 
fins de viabilizar o pagamento de propinas o obtenção de vantagens indevidas.   

 
Entende o denunciante que no tocante a responsabilidade político-

administrativa do gestor esta já restou devidamente caracterizada, o que autoriza trazer no bojo da 
presente denúncia também este episódio, que somado aos demais aqui enumerados, constituem 
motivo suficiente para abertura do processo de cassação do seu mandato. 

 
Por entender que as condutas aqui descritas revelam no mínimo omissão 

e desídia por parte do Prefeito Municipal Leto Viana, e que tais condutas se amoldam as 
disposições contidas no art. 4º, incs. VIII e X do Decreto-Lei nº 201/67, resta mais do que 
caracterizada a infração de natureza político-administrativa, devendo por tais motivos responder o 
denunciado. 
 

e) Doações e Transações imobiliárias ilícitas realizadas pelo Prefeito Municipal  
 

Depõe ainda contra o Prefeito Leto Viana nas investigações realizadas 
pela Polícia Federal e MPE que o gestor estaria envolvido em diversas fraudes relacionadas a 
doações de terrenos e transações imobiliárias realizadas na cidade, tudo em prejuízo ao 
patrimônio público municipal e inequívoca obtenção de vantagem indevida por parte do Prefeito. 

 
No que se refere a doações de terreno do município a empresas privadas, 

chama atenção o fato de que a Prefeitura de Cabedelo, através do Projeto de Lei nº 039/2016, de 
25/10/2016 e de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, fez aprovar o projeto em regime de 
urgência no âmbito da Câmara Municipal de Cabedelo, objetivando a doação de um terreno (área 
pública) medindo 1.288,85 m2 (um mil duzentos e oitenta e oito vírgula oitenta e cinco metros 
quadrados), imóvel este matriculado na prefeitura sob o nº 30.280, localizado na Rua Mar Tirreno, 
S/N, Loteamento Intermares em Cabedelo, doado a empresa NORDESTE MÍDIA DIGITAL – 
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 12.530.255/0001-45. 
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Pesa em relação à tramitação deste projeto de lei no âmbito da Câmara 
de Cabedelo a acusação de que os vereadores teriam recebido R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 
reais) do Prefeito Leto Viana para aprovação do projeto, conforme delação realizada por Lucas 
Santino. 

 
As investigações realizadas no âmbito da Representação nº 000460-

66.2018.815.000 em curso no TJ/PB, sob a Relatoria do Desembargador João Benedito da Silva, 
concluíram que:  

 
 
Aqui é importante destacar que o valor da área foi orçado pela Prefeitura 

de Cabedelo no montante de R$ 821.487,65 (oitocentos e vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e 
sete reais e sessenta e cinco centavos), podendo chegar até o valor de R$ 986.176,49 
(novecentos e oitenta e seis mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos), 
conforme laudo da própria Prefeitura (vide documentos em anexo). 

 
Observa-se que a doação do terreno envolvia valores infinitamente 

superiores ao capital social da empresa beneficiada com a doação, que era de apenas R$ 
88.000,00 (oitenta e oito mil reais), conforme dados extraídos da Receita Federal. Mais que isso, a 
edificação de abrigos ou mesmo a construção e reforma de obras, condição estabelecida como 
contrapartida para doação, não é atividade a que esteja habilitada a empresa NORDESTE MÍDIA 
DIGITAL – EIRELI, que como se sabe, atua em ramo diverso. 

 
Em verdade, a empresa NORDESTE MÍDIA DIGITAL – EIRELI atua no 

ramo de mídia e comunicação, sendo beneficiária de vários pagamentos realizados pela Prefeitura 
Municipal de Cabedelo em seu favor, exatamente pela suposta prestação de serviços de exibição 
de imagens e mensagens institucionais da Prefeitura, conforme se verifica dos extratos obtidos 
junto ao Sistema SAGRES do TCE/PB. 

 
Aqui, a questão que se impõe para refletir é: como poderia uma empresa 

dedicada à atuação na área de mídia e comunicação, realizar a construção de abrigos em paradas 
de ônibus e construção de quadra poliesportiva na cidade de Cabedelo, se estas atividades não 
fazem parte da sua área de atuação? 
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Como visto, a empresa premiada com a fraudulenta doação, além de ter 

sido beneficiada com a espúria negociação, sequer logrou realizar aquilo que se comprometeu, ou 
seja, construir as bases de abrigo de ônibus como também a reforma da quadra poliesportiva no 
bairro de Camalaú, como houvera se comprometido no ato de recebimento do imóvel público.  

 
Matérias jornalísticas veiculadas no próprio sitio oficial da Prefeitura 

Municipal de Cabedelo, no ano de 2016, enfatizava as obrigações assumidas pela empresa 
NORDESTE MÍDIA DIGITAL – EIRELI, destacando que tal transação seria de fundamental 
importância para o município, senão vejamos: 

 
No que se refere à construção da quadra poliesportiva no Bairro de 

Camalaú, as investigações do MPE e da PF concluíram que apesar de ter expirado o prazo fixado 
no ajuste firmado entre a Prefeitura de Cabedelo e a empresa NORDESTE MÍDIA DIGITAL – 
EIRELI, nenhuma quadra foi construída, não havendo qualquer registro de que sequer tenha a 
empresa iniciado tais edificações. 
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De tão flagrante os vícios e os prejuízos suportados pelo Município de 
Cabedelo a partir desta malsinada operação, cumpre dizer que a referida transação é inclusive 
hoje objeto de uma AÇÃO POPULAR nº 0803951-23.2017.815.0731 em curso perante o Tribunal 
de Justiça da Paraíba, conforme se evidencia da documentação em anexo. 

 
 
Ainda pesa em desfavor do Prefeito Leto Viana as acusações de doação 

de terreno para a empresa A2 ENGENHARIA, que teria sido também agraciada com a doação de 
um terreno de alto valor de mercado no Bairro de Intermares, para em contrapartida construir um 
Centro de Cultura e Artes de Cabedelo como também promover a Urbanização do entorno da 
Quadra Poliesportiva do Bairro de Camalaú, que como visto, deveria ter sido edificada pela 
empresa NORDESTE MÍDIA DIGITAL – EIRELI. 

 
 
Existem indícios de que através das Leis nº  1.837/2017 e nº 1.838/2017, 

ambas aprovadas pela Câmara Municipal no mesmo dia (27/07/2017), a Prefeitura de Cabedelo 
teria transferido os encargos obrigacionais da construção da quadra poliesportiva do Bairro de 
Camalaú da empresa NORDESTE MÍDIA DIGITAL – EIRELI  para a empresa A2 ENGENHARIA, 
o que tornaria mais ainda gravosa a doação do terreno realizado em favor da empresa 
NORDESTE MÍDIA DIGITAL – EIRELI, pois tornaria gratuita a doação de bem público, sem 
realização do processo de licitação, tal como estabelece o art. 17, inc. I da Lei nº 8.666/93. 

 
 
Por fim, é importante ainda destacar, dentro do rol de doações ilícitas de 

terrenos públicos a particulares realizadas pelo Prefeito Leto Viana, a inegável obstrução 
capitaneada diretamente pelo gestor municipal para inviabilizar a instalação do Shopping Patio 
Intermares, pretendido pela empresa MARQUISE. 

 
 
Nesse aspecto, pesa contra o Sr. Leto Viana a acusação de que teria 

“comprado” os Vereadores do Município de Cabedelo para vetarem a aprovação do projeto de 
instalação do Shopping na cidade, tendo em vista o alinhamento político do Prefeito com o Sr. 
ROBERTO RICARDO SANTIAGO NÓBREGA, dono do Shopping Manaíra em João Pessoa, 
principal beneficiário com as restrições e impedimentos utilizados pelo Município de Cabedelo 
para instalação de um empreendimento concorrente.  
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Há ainda registros nos autos do Inquérito nº 0001048-10.2017.815.0000 
em curso na Polícia Federal que teria inclusive o Sr. Leto Viana praticado “EXTORSÃO”, crime 
capitulado no art. 158 do Código Penal Brasileiro, em face do Sr. João Paulo Rangel Monteiro, 
representante da empresa Marquise em Cabedelo, à época dos fatos. 

 
 
Consta ainda da representação movida pelo MPE e PF junto ao Tribunal 

de Justiça da Paraíba, acusações de irregularidades nas avaliações realizadas nos imóveis objeto 
das referidas permutas, que teriam contado com a participação direta do Sr. INALDO 
FIGUEIREDO DA SILVA, avaliador municipal, que agiria realizando avaliações fraudulentas nos 
imóveis envolvidos: 

 
 

 
(Trecho da decisão proferida pelo Desembargador João Benedito da Silva, nos 
autos da Representação nº 000460-66.2018.815.000, que culminou na Operação 
“Xeque-Mate”) 
 
 
Por sua vez, se infere da DENÚNCIA apresentada pelo MPE ao TJ/PB, no 

último dia 07/05/2018, que a prática de dilapidação do patrimônio público imobiliário era ainda 
maior do que as transações ilícitas acima descritas. 

 
 
Conforme é possível se extrair do trecho abaixo, várias transações 

imobiliárias ilícitas foram realizadas pelo acusado, em prejuízo do patrimônio municipal, vejamos: 
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Como visto, as acusações que pesam em desfavor do Prefeito Leto Viana 
são, também neste aspecto, de uma gravidade extrema, pois se revestem na verdade de crimes 
previstos no Código Penal e também na Lei de Licitações, evidenciando-se que tais atos atentam 
contra o decoro, geram prejuízos ao patrimônio público municipal e ferem a moralidade 
administrativa. Desse modo, inegável reconhecer que as condutas aqui descritas violam as 
disposições previstas no art. 4º, incs. VIII e X do Decreto-Lei nº 201/67, caracterizando-se como 
inequívocas infrações político-administrativas. 

 
f) Utilização de Laranjas para Ocultação patrimonial por parte do Prefeito Leto Viana 

 
Também pesa em desfavor do Prefeito Leto Viana a gravíssima acusação 

de que a partir das múltiplas e variadas atividades ilícitas perpetradas pela “organização 
criminosa” por ele comandada, haveria uma engenhosa utilização de “laranjas” para poder ocultar 
os ganhos e a significativa exponenciação patrimonial por ele obtida a partir do momento em que 
assumiu a Prefeitura Municipal de Cabedelo. 

 
Consta da representação formulada pelo MPE e PF ao TJ/PB, que o 

Prefeito Leto Viana se valia de diversos “laranjas” para obter vantagens indevidas e ocultar o seu 
patrimônio, conforme se verifica do trecho da representação transcrito abaixo: 

 

  
 
Em relação a este item da acusação, o esquema funcionava da seguinte 

forma. O Prefeito Leto Viana contava com o auxílio de vários “laranjas”, dentre os quais podemos 
citar, entre aqueles referenciados nas investigações da Polícia Federal e MPE, os Srs. MARCOS 
ANTÔNIO SILVA DOS SANTOS, REUBEM CAVALCANTE, ALIBERTO FLORÊNCIO, ADEÍLDO 
BEZERRA, ALEXANDRO FERREIRA BARBOSA além de KEUNER MAUX DIAS. 
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O Sr. Marcos Antônio Silva dos Santos, seria, segundo as 
investigações, segurança particular do Prefeito Leto Viana e também proprietário das empresas de 
segurança Fort Segurança e Marcos Antônio Silva Santos ME, empresas que teriam obtido de 
pagamento da Prefeitura Municipal de Cabedelo, entre os exercícios de 2013 e 2017, mais de 3 
MILHÕES DE REAIS para realizar a segurança em órgãos públicos municipais, não obstante 
possuir o Município de Cabedelo Guarda Municipal. 

 
Conforme se evidencia dos documentos que instruem essa denúncia, 

como também de dados obtidos junto ao Sistema SAGRES do TCE/PB, vê-se que a empresa 
Marcos Antônio Silva dos Santos (Fort Segurança) recebeu pagamentos tanto da Prefeitura de 
Cabedelo, como também do Instituto de Previdência Municipal, Câmara Municipal, além do Fundo 
Municipal de Saúde – FMS, senão vejamos: 

 
Pesa contra as empresas de titularidade do Sr. Marcos Antônio Silva 

Santos a acusação de que as licitações em que suas empresas participaram, junto a Prefeitura 
Municipal de Cabedelo, teriam sido licitações fraudulentas, na medida em que as empresas 
concorrentes seriam empresas fictícias, de fachada. 
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Não bastasse, as investigações revelaram que tanto o Prefeito Leto Viana 
como a Vereadora Jaqueline França, esposa do gestor, se utilizavam dos serviços contratados 
pela edilidade para benefício próprio, ou seja, os serviços de segurança eram utilizados pelo 
Prefeito e sua esposa para a segurança da residência do casal em Cabedelo. 

 
 
Sobre o Sr. Aliberto Florêncio, consta na acusação formulada pelo MPE 

e PF que o mesmo seria um dos principais arrecadadores dos salários dos servidores 
“fantasmas”, como também braço-direito do Prefeito Leto Viana para afazeres pessoais. 

 
 
Consta na acusação que o Sr. Aliberto Florêncio fora flagrado nos dias de 

pagamento da Prefeitura de Cabedelo, dirigindo-se constantemente a agência da Caixa 
Econômica Federal – CEF em Cabedelo, naquilo que supostamente seria um trajeto natural dos 
arrecadadores nos dias de pagamento do funcionalismo municipal. 

 
 
As investigações ainda revelaram que o Sr. Aliberto Florêncio também 

possuía um cargo junto a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer, percebendo R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) por mês, como também a sua filha, a Sra. Mônica Ribeiro de Oliveira, 
com salário mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estando atualmente ambos afastados de suas 
funções, por força da decisão judicial emanada do TJ/PB. 

 
 
Importante ainda destacar que na delação premiada realizada pelo Sr. 

Lucas Santino, também foi informado que o Sr. Aliberto Florêncio era na verdade um “laranja” do 
Prefeito Leto Viana, que havia utilizado o nome da filha do Sr. Aliberto (Mônica) para disfarçar a 
verdadeira propriedade de um veículo que pertenceria ao Prefeito. 

 
 
Já em relação ao Sr. Adeildo Bezerra, as investigações apontam como o 

maior e mais importante “laranja” do Prefeito Leto Viana, aquele que segundo a PF e MPE seria o 
grande operador financeiro do esquema de fraudes e ilicitudes chefiada pelo Prefeito. Conhecido 
pelo apelido de “homem do dinheiro”, pesa em seu desfavor a acusação de ser responsável pela 
organização das despesas pessoas da família do Prefeito Leto Viana e sua esposa Jacqueline 
França, conforme se verifica do trecho da representação abaixo reproduzido: 
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Conforme se infere da documentação anexada a esta denúncia, bem se 

ver que o Sr. Adeildo Bezerra atuava mesmo como Secretário particular do Prefeito Leto Viana e 
sua família, pois era responsável pelo pagamento e organização financeira dos compromissos 
junto a bancos, seguradoras, lojas de material de construção, além de responsável pela 
organização e pagamento das despesas pessoais com energia, internet, telefonia dentre outras.  

 
Ainda em relação a utilização de “laranjas” para fins de ocultação 

patrimonial, é importante ainda destacar que as investigações chegaram a concluir que o Prefeito 
Leto Viana possui uma grande quantidade de veículos seus colocados em nome de terceiros, 
objetivando com isso a ocultação do patrimônio. 

 
Conforme é possível se verificar da tabela abaixo, diversos veículos 

identificados na investigação pertencem ao Prefeito Leto Viana ou a seus familiares (esposa e 
filho), todavia, encontram-se registrados em nome de terceiras pessoas, senão vejamos: 

 
 
Mais para além das constatações aqui enumeradas, relacionadas à 

ocultação de patrimônio por parte do Prefeito Leto Viana, é importante também trazer ao debate 
os apontamentos realizados na investigação da PF e MPE, que indicaram a existência de uma 
patrimônio incompatível com os rendimentos de prefeito municipal. 
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É que no curso das investigações, foi deferido pelo Tribunal de Justiça da 

Paraíba a quebra do sigilo fiscal do Prefeito Leto Viana, restando constatado que durante o 
período que esteve à frente da Prefeitura Municipal de Cabedelo, ou seja, de novembro de 2013 
até abril de 2018, seu patrimônio declarado aumentou exponencialmente. 

 
Apenas a título de exemplificação, observe-se a tabela abaixo que 

evidencia a incompatibilidade entre os rendimentos declarados a Receita Federal pelo Prefeito 
Leto Viana e a sua movimentação financeira acrescida de gastos com cartão de crédito: 

 
 

 
 
 
Demais disso, chamou atenção na investigação realizada à quantidade de 

transações imobiliárias, com 13 (treze) imóveis alienados e 24 (vinte e quatro) adquiridos, algo 
incompatível para quem não tem no setor imobiliário sua atividade comercial. Deve-se chamar 
atenção para o montante de R$ 10.273.927,50 em transações imobiliárias, com parcela 
substancial transacionada sem passar por qualquer conta bancária do investigado, o que autoriza 
concluir que o montante foi negociado em dinheiro em espécie e obtido por meios escusos, visto 
que não passou por qualquer instituição bancária.  

 
 
Se faz relevante informar o montante de aquisições de mercadorias, 

sujeitas a emissão de NFe, do referido investigado. O montante perfaz o total de R$ 2.010.335,14, 
valor este substancial, incompatível com os rendimentos de gestor público do Município de 
Cabedelo. 
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Como visto, as acusações aqui mencionadas são, assim com as demais 
condutas abordadas nos itens anteriores, de uma gravidade extrema, pois representa o total 
desprezo do gestor público pela boa governança, representa o personalismo acentuado na gestão 
do erário, representa o dolo manifesto em querer se apropriar de bens e serviços públicos, 
lançando mão de terceiros para ocultar a exponenciação do seu patrimônio, condutas estas 
absolutamente incompatíveis, inimagináveis com a manutenção do denunciado no cargo de 
Prefeito Municipal. 

 
Inegavelmente, que as condutas aqui descritas também ferem de morte e 

atentam contra as disposições contidas no art. 4º, incs. VIII e X do Decreto-Lei nº 201/67, 
caracterizando-se como inequívocas infrações político-administrativas. 

 
 

g) Sobre a prática de Nepotismo na nomeação de pessoal  
 
Não obstante o tema NEPOTÍSMO não tenha sido objeto das 

investigações desencadeadas pelo MPE e PF, é inegável reconhecer que o Prefeito Leto Viana, a 
partir das investigações da Operação “Xeque Mate”, incidiu de forma flagrante em prática de 
nepotismo. 

 
Por nepotismo, entende-se que é expressão oriunda do latim, derivando 

da conjugação do termo ‘nepote’, significando sobrinho ou protegido, com o sufixo “ismo”, que 
remete a idéia de ato, prática ou resultado. A utilização deste termo, historicamente, advém de 
autoridade exercida pelos sobrinhos e outros aparentados dos Papas na administração 
eclesiástica, nos séculos XV e XVI de nossa era, ganhando atualmente o significado pejorativo do 
favorecimento de parentes de alguém que exerce o poder na esfera pública ou privada.” (Trecho 
do voto do Min. Ricardo Lewandowski do STF, no RE 579.951). 

 
Entre nós, por força do que estabelecem os princípios da Administração 

Pública, notadamente o princípio da moralidade e o da impessoalidade, é vedado à autoridade 
responsável pela nomeação de assessores e ocupantes de cargos comissionados ou funções de 
confiança, realizar a nomeação de parentes seus (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau), inclusive parentes de outras autoridades ou 
servidores. 

 
Importante dizer, que de tão relevante e caro para a Administração 

Pública este tema, que o mesmo inclusive é hoje matéria de Súmula Vinculante nº 13 do Supremo 
Tribunal Federal – STF, senão vejamos: 
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SÚMULA Nº 13 DO STF 

“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". 

 
O próprio Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cabedelo 

(SINDICAB) há muito tempo denunciava a relação promiscua existente no âmbito do Poder 
Executivo e do Poder Legislativo em Cabedelo, indicando a existência de uma verdadeira “farra” 
de nomeações da parentela, conforme se verifica dos documentos em anexo. 

 
Matérias jornalísticas também já haviam sido produzidas por alguns 

portais de notícias, evidenciando que em Cabedelo a prática de Nepotísmo era por demais 
corrente, senão vejamos: 

 
(Fonte: Imagem extraída da reportagem “Negócio de Família: prefeito emprega parentela na 
administração municipal” em 15/01/2016 no sitio www.clickpb.com.br) 

Analisando o conteúdo da matéria jornalística e confrontando os dados 
obtidos do sistema SAGRES do TCE/PB, juntamente com informações produzidas pela própria 
Operação “Xeque-Mate”, é fácil perceber que a prática de NEPOTÍSMO sustentada pelos 
denunciados, Prefeito e Vice-Prefeito, era corrente.  
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Apenas a título de exemplificação, a reportagem supramencionada 

destaca várias situações de nomeações de servidores que em tese, estariam enquadradas na 
prática de nepotismo, senão vejamos: 

CONFIRA A RELAÇÃO DOS “LAÇOS DE FAMÍLIA”: 

 Adeildo Bezerra Duarte -  assessor especial de Administração -  tem a 
esposa e sobrinho e esposa de sobrinho empregados na Prefeitura de 
Cabedelo. 
 Alberto Florêncio de Oliveira - secretário adjunto - tem uma filha 
 Fabrício Marques - secretário - tem esposa, pai e tio 
 Antônio Bezerra do Vale Filho - procurador geral - tem cunhado e prima do 
cunhado 
 José Anselmo Batista do Carmo - Assessor Especial - tem esposa e irmã 
 Maria das Merces Nunes da Silva - Secretároa Adjunta - tem dois filhos 
 Walmarques de S. Barbosa Júnior - Secretário -tem uma irmã 
 Hugo Cavalvanti Carneiro Braga - Assessor Especial II - tem cinco parentes 
 Wladya Karolyne Praxedes do Rego - Assessor Especial II - tem 
11 parentes 
 Fábio Oliveira - Secretário adjunto Turismo – tem dois parentes 

 Leto Viana - atual prefeito - tem filho e cunhada. 
 Flávio Oliveira – vice-prefeito – tem irmãos Francy e Fábio empregados 
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Sobre o fenômeno do Nepotismo, o Supremo Tribunal Federal – STF, 
julgando o Recurso Extraordinário nº RE 579.951, discutindo a necessidade de lei formal para 
instituir a vedação do nepotismo para os Poderes do Estado, reconheceu tratar-se de questão 
transcendente aos interesses subjetivos das partes, declarando, assim, a repercussão geral 
naquele julgamento. 

 
Já no mérito, o STF reconheceu a vedação ao nepotismo não exige a 

edição de lei formal, porque a proibição decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, 
caput da CF/88, conforme trecho da decisão abaixo transcrita: 

 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. NEPOTISMO. PRINCÍPIO DA MORALIDADE. 
NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO FORMAL. EXISTÊNCIA DE 
REPERCUSSÃO GERAL. Questão que transcende do interesse subjetivos das 
partes (RE 579.951 RG/RN, STF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento: 
17.04.2008, DJe: 088, 16.05.2008) 
(...) 
 “Ressaltou-se que o fato de haver diversos atos normativos no plano 
federal que vedam o nepotismo não significaria que somente leis em 
sentido formal ou outros diplomas regulamentares fossem aptos para 
coibir essa  prática, havia vista que os princípios constitucionais, que não 
configuram meras recomendações de caráter moral ou ético, 
consubstanciam regras jurídicas de caráter prescritivo, hierarquicamente 
superiores as demais e positivamente vinculantes, sendo sempre dotados 
de eficácia, cuja materialização, se necessário, pode ser cobrada por via 
judicial. Assim, tendo em conta a expressiva densidade axiológica e a 
elevada carga normativa que encerram os princípios contidos no caput do 
art. 37 da CF, conclui-se que a proibição do nepotismo independe de 
norma secundária que obste formalmente essa conduta. Ressaltou-se, 
ademais, que admitir que apenas ao Legislativo ou ao Executivo fosse dado 
exaurir, mediante ato formal, todo o conteúdo dos princípios constitucionais em 
questão, implicaria mitigar os efeitos dos postulados da supremacia, unidade e 
harmonização da Carta Magna, subvertendo-se a hierarquia entre esta e a 
ordem jurídica em geral.” 

 
Nesse sentido, pouca relevância possui o fato do Município de Cabedelo 

ter ou não regulado através de instrumento normativo próprio a questão de nomeações em cargos 
públicos que indiquem a prática de nepotismo, pois em verdade, tal conduta, a despeito de 
normatização específica, conforme se infere do precedente do STF acima mencionado, encontra-
se exaustivamente regulada pelos princípios constitucionais do art. 37 caput, notadamente o da 
MORALIDADE e o da IMPESSOALIDADE. 
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Pois bem. Observa-se que o Prefeito Leto Viana foi responsável pela 
nomeação de todos aqueles servidores acima destacados, que de alguma forma, encontravam-se 
impedidos de serem nomeados em cargos comissionados em razão da caracterização de 
Nepotismo, o que torna tais nomeações violadoras dos princípios constitucionais e portanto ilícitos 
tais atos.  

 
No curso das investigações realizadas pela PF e MPE, chama a atenção a 

nomeação do Sr. Fábio Oliveira, que ocupou cargo de Secretário Adjunto de Turismo na Prefeitura 
de Cabedelo, sendo o referido servidor irmão do Vice-Prefeito de Cabedelo, aqui igualmente 
denunciado, o Sr. Flávio Oliveira. 

 
Conforme se demonstrará adiante, além da prática inequívoca de 

Nepotismo, o servidor nomeado pelo Prefeito Leto Viana, irmão do Vice-Prefeito Flávio Oliveira, 
ainda realizava operações ilícitas no âmbito da Prefeitura Municipal de Cabedelo, sabia do 
esquema engendrado pela gestão municipal e dele se beneficiava, ponto este que será mais 
detalhadamente explorado no capítulo seguinte desta denúncia. 

 
Em síntese, os fatos aqui denunciados, apesar de não estarem presentes 

na representação formulada pela PF e MPE, configura-se com inequívoca prática de Nepotismo, 
conduta reprovável e que também se afigura como ato atentatório da dignidade do cargo de 
Prefeito Municipal, ato que viola os princípios constitucionais da moralidade e impessoalidade 
(art. 37, caput da CF/88) como também as disposições contidas no art. 4º, inc. X do Decreto-Lei 
nº 201/67, caracterizando-se como infração político-administrativas. 

 
 

V.2 - CONTRA O VICE-PREFEITO “FLÁVIO OLIVEIRA” 
 
 

a) Recebimento de salários de servidores fantasmas: 
 

Em relação ao Vice-Prefeito Flávio Oliveira, que atualmente se encontra 
afastado de suas funções em razão de decisão judicial proferida pelo Tribunal de Justiça da 
Paraíba, pesam igualmente gravíssimas acusações de que tinha absoluto conhecimento da 
organização criminosa instaurada no âmbito do Poder Executivo e Legislativo Municipal, dela se 
beneficiando em diversas situações. 
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A mais grave acusação que recai sobre o Vice-Prefeito é a de que recebia 
salários de servidores fantasmas no âmbito do Executivo Municipal, visando beneficiar-se da 
vantagem indevida como também beneficiar o seu irmão Fábio Oliveira, ex-Secretário Adjunto de 
Turismo do Município. 

 
Das interceptações telefônicas realizadas na “Operação Xeque-Mate”, vê-

se que o Vice-Prefeito Flávio Oliveira agiu politicamente com intuito de fazer com que o seu irmão, 
Fábio Oliveira, não ficasse sem receber salários, já que havia sido exonerado da Secretaria 
Municipal em que trabalhava. Para tanto, se valeu de valores pagos a servidores fantasmas, como 
forma de minimizar o “prejuízo” do seu irmão quando foi exonerado. 

 

 
 
O trecho da interceptação telefônica realizada na conversa entre os 

irmãos Flávio Oliveira e Fábio Oliveira, revelam de forma inconteste que o Vice-Prefeito operou no 
sentido de fraudar, através da prática de peculato, o recebimento de valores indevidos, como 
forma de beneficiar o seu irmão, senão vejamos: 

 

 
 
Os trechos das interceptações telefônicas realizadas entre diálogos dos 

irmãos Flávio Oliveira e Fábio Oliveira revelam ainda que tal prática era corrente no município, 
chegando o Vice-Prefeito a indicar que também se estendiam a outros servidores fantasmas, cujo 
beneficiário seria ele mesmo. 
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As investigações também apontaram que o Sr. Fábio Oliveira era peça 
chave e braço direito do irmão e Vice-Prefeito Flávio Oliveira, no que se refere a arrecadação de 
parte dos salários de servidores fantasmas, dando conta que ambos não tinham apenas 
conhecimento da prática delituosa orquestrada e regida pelo Prefeito Leto Viana, mas também 
eram protagonistas das práticas criminosas. 

 
É o que se pode extrair do trecho da investigação abaixo, vejamos: 

 
(Trecho da Representação nº 000460-66.2018.815.000 formulada pela PF e MPE 
ao TJ/PB, que culminou na Operação “Xeque-Mate”) 

 
 
Como visto, a conduta revela o cometimento de uma infração gravíssima, 

colocando o Vice-Prefeito em uma posição estratégica dentro da organização criminosa que se 
instaurou no âmbito da Prefeitura Municipal de Cabedelo. 

 
 
 Tais condutas são inadmissíveis para quem ocupa um cargo de tamanha 

relevância, sendo assim incompatível com o exercício do cargo de Vice-Prefeito do município. 
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As constatações revelam que incidiu o Vice-Prefeito Flávio Oliveira em 
prática, pelo menos em tese, do crime de peculato (art. 312 do Código Penal ),que se constitui 
também em ato atentatório a dignidade do cargo de Vice-Prefeito Municipal, onde tais condutas 
inegavelmente violam as disposições contidas no art. 4º, inc. X do Decreto-Lei nº 201/67, 
caracterizando-se, portanto, como infrações político-administrativas. 

 
b) Favorecimento pessoal com a prática de Nepotismo: 

 
Conforme destacado no item sobre “Nepotismo” envolvendo o Prefeito 

Leto Viana, é de se verificar a partir das revelações da Operação “Xeque-Mate” que também o 
Vice-Prefeito, o Sr. Flávio Oliveira, era beneficiário direto da prática de Nepotismo na gestão do 
município de Cabedelo. 

 
Apesar das nomeações de sua parentela não ser ato pessoal seu, vez que 

a competência para nomear e exonerar os ocupantes de cargos comissionados recai sobre o 
Chefe do Poder Executivo e Chefe do Poder Legislativo, o fato é que o Vice-Prefeito conseguiu 
emplacar vários parentes em cargos estratégicos, como também a nomeação de parentes que 
exerciam, apenas de fachada, cargos fantasmas.  

 
Como se sabe, o Vice-Prefeito também se beneficiou da prática ilícita de 

nepotismo, tendo operado para viabilizar e manter no cargo de Secretário Adjunto da Secretaria 
de Turismo o seu irmão Fábio Oliveira, que exercia até a deflagração da Operação “Xeque-Mate” 
o cargo de Secretário Adjunto de Obras Públicas. 

 
Há registros no curso da investigação que também foi responsável o Sr. 

Flávio Oliveira pela indicação para nomeação de sua prima JANILMA VASCONCELOS OLIVIERA, 
que habitualmente repassava seus salários a Fábio Oliveira dentro do esquema criminoso de 
apropriação de salários de servidores.  

 
As constatações revelam que incidiu o Vice-Prefeito Flávio Oliveira em 

prática, pelo menos em tese, do crime de peculato (art. 312 do Código Penal) como também 
Crime de Responsabilidade, insculpido no art. 1º, inc. I do Decreto-Lei nº 201/67. Tais condutas 
que se constituem também em ato atentatório a dignidade do cargo de Vice-Prefeito Municipal, 
que inegavelmente violam as disposições contidas no art. 4º, inc. X do Decreto-Lei nº 201/67, 
caracterizando-se, portanto, como infrações político-administrativas. 
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c) Condescendência com a prática e ilícitos no âmbito da Prefeitura de Cabedelo: 

 
Pesa em desfavor do Vice-Prefeito de Cabedelo, além da participação 

direta nos ilícitos acima mencionados, a sua absoluta condescendência com a prática de crimes 
no âmbito da Prefeitura Municipal de Cabedelo, sem nenhuma providência ter adotado para 
remediar o estancar aquela situação. 

 
 
No curso das investigações realizadas pela Operação “Xeque-Mate”, 

restou evidenciado a partir de interceptações telefônicas realizadas, que o Vice-Prefeito Flávio 
Oliveira tinha plena consciência dos desvios e atos ilícitos praticados na gestão municipal, todavia, 
manteve-se inerte, em silêncio, preferindo participar parcialmente dos ilícitos cometidos, por vezes 
a fim de obter vantagens como apropriação de salários de servidores, indicação de servidores 
fantasmas, ou na indicação de nomeação de parentes seus. 

 
 
Em conversas telefônicas interceptadas entre Flávio Oliveira e seu irmão  

Fábio Oliveira, resta claro a insatisfação do Vice-Prefeito com a exoneração do irmão, inclusive 
deixando claro que tinha absoluta ciência da roubalheira e dos desmandos em curso na Prefeitura, 
senão vejamos:  
 

 
(Trecho da Representação nº 000460-66.2018.815.000 formulada pela PF e MPE ao 
TJ/PB, que culminou na Operação “Xeque-Mate”) 
 
 
Vê-se, do trecho transcrito acima, a absoluta consciência do Vice-Prefeito 

com os crimes cometidos no âmbito da Prefeitura de Cabedelo, e pior, chama atenção o fato de 
não lhe indignar a roubalheira em si, mas sim o fato de não está sendo beneficiado na 
proporção em que o chefe da organização criminosa, o Sr. Leto Viana, estaria. 
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Isso se torna mais evidente ainda, quando as interceptações telefônicas 
realizadas pela PF e MPE evidenciaram o personalismo da administração do Prefeito Leto Viana, 
que em alguns instantes chegou inclusive a despertar a contrariedade de seus aliados mais fiéis, 
conforme revela a ligação telefônica índice 1098396, entre Fábio Oliveira e Fernando Oliveira, 
ambos irmãos do Vice-Prefeito Flávio Oliveira, os quais, conversando acerca do 
descontentamento de Flávio, chegaram a comentar que Flávio estaria “puto” com razão, uma vez 
que Leto “só quer para si”.  

 
 
Em outro trecho, Flávio de Oliveira, em seguida, conversa com seu irmão 

Fábio, relatando uma conversa mantida com Reuben Cavalcante, que o teria procurado a mando 
de Leto Viana (ligação índice 10976583). Na ocasião, o Vice-Prefeito revela ter feito a Reuben 
Cavalcante uma ameaça no sentido de que, juntamente com Fábio, poderia falar e derrubar o 
“império”, citando ainda possível esquema de corrupção na área de saúde. 

 
 
Como é possível se observar, o Vice-Prefeito, para fins de satisfazer seus 

objetivos ilícitos, lançava mão de CHANTAGEM E AMEAÇAS a prepostos do Prefeito Leto 
Viana, visando com isso manter seu espaço no governo, através do recebimento de 
vantagens ilícitas e nomeação de assessores fantasmas. 

 
 

 
(Trecho da  Interceptação Telefônica entre Flávio Oliveira e Fábio Oliveira 
autorizada judicialmente na Representação nº 000460-66.2018.815.000 formulada 
pela PF e MPE ao TJ/PB, que culminou na Operação “Xeque-Mate”) 
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Salta aos olhos, à condescendência e flagrante omissão do Vice-Prefeito 
Flávio Oliveira em relação a práticas ilícitas no âmbito da Prefeitura de Cabedelo, práticas estas 
que o mesmo demonstrava ter pleno conhecimento, adotando uma postura omissa relação a tais 
atos, atraído para si a responsabilidade político-administrativa por sua inércia. 

 
Nesse sentido, inegável reconhecer que houve por parte do Vice-Prefeito 

condescendência criminosa (art. 320 do Código Penal), pois sua omissão não poderia jamais ser 
tolerada por quem ocupa um cargo de tamanha importância e relevância. Não por outra razão, 
restou igualmente caracterizada a prática de infração político-administrativa, por inequívoca 
violação do art. 4º, incs. VIII e X do Decreto-Lei nº 201/67, vez que caracterizada, 
indubitavelmente, negligência e omissão dolosa na defesa de bens, direito e rendas do Município 
de Cabedelo, como também prática de ato atentatório a dignidade e ao decoro do cargo de Vice-
Prefeito.  

 
 

VI – SOBRE A CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM A DIGNIDADE E O 
DECORO DOS CARGOS – TIPIFICAÇÃO DE CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 4º INCS. I, VIII 
E X DO DECRETO-LEI 201/67 - INEQUÍVOCAS INFRAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS 

 
 
Já se disse, anteriormente, que a natureza jurídica dos processos de 

cassação de mandatos eletivos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores de competência da 
Câmara de Vereadores, e regidos pelo Decreto-Lei nº 201/67, é de apurar as chamadas infrações-
político administrativas, que guardam relação, em última racio, com a prática de desvios e atos 
contrários a lei, a ética e a moralidade, atos que atentam contra o zelo e o dever de probidade, 
atos que violam de algum modo a dignidade e o decoro do cargo ocupado. 

 
Não bastassem as dificuldades conceituais a respeito do que seria a 

dignidade e o decoro, posto se tratar do que o direito denomina de “conceitos jurídicos 
indeterminados”, fato é que se tratam de condutas ou atos realmente incompatíveis com aqueles 
atributos do cargo de Prefeito. 

 
Quando o art. 4º, inc. X do Decreto-Lei nº 201/67 considera infração 

político-administrativa “proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do 
cargo”, o que efetivamente se pretende, é ressaltar a dignidade da posição político-administrativa 
que ocupa o alcaide. A dignidade e o decoro integram a noção de seu cargo, como de qualquer 
outro cargo público. Daí por que o procedimento do Prefeito deve ser compatível com o mandato 
recebido dos munícipes e que justificou sua investidura. 
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Nos casos de infrações desta natureza, o que o legislador pretende é 
maximizar a relevância da diretriz constitucional e dos que regem a Administração Pública, 
notadamente a moralidade administrativa, reclamando que a conduta do Prefeito, Vice-Prefeito 
e Vereadores, senão e devem ser exemplares, ou que ao menos se paute pelos moldes do 
cidadão responsável.  

 
De qualquer modo, quando o art. 4º, X, alude ao procedimento 

incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, alcança amplitude capaz de absorver todas as 
demais figuras do DL 201 e, até mesmo, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92). 
Qual é o ato de improbidade administrativa que não bate de frente com a dignidade do cargo 
público?  

 
Responsabilidade político-administrativa e indignidade ou falta de decoro 

são inconciliáveis. Não é por outra razão que os motivos e as finalidades do agir do Chefe do 
Executivo local são importantes. No caso específico aqui denunciado, a eventual desconformidade 
entre as causas alegadas e as verificadas em concreto não deixa sombra de dúvida em relação à 
imoralidade das condutas praticadas e perpetradas pelo Prefeito Leto Viana e pelo Vice-Prefeito 
Flávio Oliveira. 

 
É importante ainda destacar que, no caso concreto, a análise da 

moralidade desta ou daquela conduta administrativa envolve prudência e compreensão clara e 
objetiva do interesse social colimado. Há que se medir a boa-fé e a lealdade como parâmetros 
definidores daquilo que é, administrativamente, moral ou imoral. O Prefeito e o Vice-Prefeito são 
agentes políticos, não são um agente público comum. E agentes políticos ímprobos estão 
expostos à cassação da investidura, mediante processo específico, no caso, aquele que se 
instaura para tal propósito no âmbito da Câmara Municipal. 

 
Mais que isso, é também possível se inferir do que consta na DENÚNCI 

formulada pelo MPE ao TJ/PB, que além de atentar contra a dignidade e decoro do cargo, as 
condutas enumeradas na investigação também violaram os dispositivos contidos nos incisos I e 
VIII do Decreto-Lei nº 201/67, posto que a prática de “mensalinho” e pagamento de propinas a 
vereadores, associado à chantagem e ameaças com as chamadas “Cartas Renúncia”, 
inegavelmente, concorreram para o comprometimento e funcionamento regular da Câmara 
Municipal (art. 4º, inc. I). Ademais, a doação irregular de imóveis do Município, associado a 
manutenção de servidores fantasmas, dentre outras práticas, também concorreram para a 
incidência do art. 4º inc. VIII, vez que configurada a omissão e negligência na defesa de bens, 
rendas, direito ou interesses do Município sujeito à administração da Prefeitura. 
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As investigações realizadas pela Operação “Xeque-Mate” da PF e MPE 
dão conta, por sua robustez e pelo longo tempo que vem sendo realizada, da prática de infrações 
político-administrativas envolvendo o Prefeito Leto Viana e o Vice Flávio Oliveira, condutas estas 
que autorizam, tranquilamente, a concluir que ambos incorreram em quebra do decoro e da 
dignidade dos cargos que ocupam, como também violaram as disposições contidas no art. 4º, 
incs. I e VIII do Decreto-Lei nº201/67.  

 
 

VII – SOBRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, ABERTURA DE PROCESSO DE CASSAÇÃO 
DE MANDATO POLÍTICO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL E SUA TRAMITAÇÃO 

 
Como se sabe, compete a Câmara Municipal de Cabedelo, a partir do 

recebimento da presente denúncia, instaurar o processo administrativo de cassação do mandato 
político dos denunciados, observando-se para tanto o rito processual adiante estabelecido. 

 
Como processo administrativo que é, o processo de cassação de 

mandatos de Prefeito e Vice-Prefeito deve obedecer ao princípio da legalidade, que no caso em 
análise, conjuga a utilização de três dispositivos legais, a saber, a Lei Orgânica de Cabedelo, o 
Regimento Interno da Câmara Municipal, como também o Decreto-Lei nº 201/67. 

 
Nesse sentido, aplica-se, no que se refere ao recebimento da denúncia, 

as disposições previstas no caput do art. 68 da Lei Orgânica de Cabedelo, que assim dispõe:  
 
Art. 68. O Prefeito será julgado, pela prática de infrações político–
administrativas, perante a Câmara Municipal, após declaração de 
admissibilidade da acusação pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus 
membros, aplicando-se, no que não contrariar a Constituição Federal e 
esta Lei Orgânica Municipal, o previsto no Decreto-lei n° 201 de 27 de 
fevereiro de 1967. • Redação dada pela Emenda a LOM nº 007, de 30 de abril 
de 2003. 
 
Como visto, a Lei Orgânica de Cabedelo estabelece, como condição para 

o processamento da denúncia a declaração de admissibilidade, o voto e manifestação favorável 
de pelo menos 2/3 dos Vereadores. Ou seja, pela lei local deve ser obtida através da colheita de 
votos de pelo menos 2/3 dos Vereadores do Município de Cabedelo, ou seja, no mínimo o voto de 
10 (dez) dos 15 (quinze) vereadores, autorização para instauração de processo administrativo. 

 
Já no que se refere ao processamento da denúncia, é de se perceber que 

a Lei Orgânica de Cabedelo remete o seu processamento as disposições contidas no Decreto-Lei 
nº 201/67, o que autoriza a concluir que o rito deste procedimento deve ser aquele previsto no art. 
5º, inc. II, que assim dispõe: 
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Art. 5º - O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por 
infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro 
não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo: 

II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, 
determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. 
Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma 
sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores 
sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o 
Presidente e o Relator. 

Portanto, o momento de análise da admissibilidade da denúncia ora 
formulada, pelas disposições prescritas no supracitado dispositivo, deve ser a primeira sessão 
da Câmara Municipal, após o protocolo da denúncia, devendo o digníssimo Presidente da 
Câmara Municipal, após a leitura integral do seu conteúdo, colher os votos dos Vereadores quanto 
a sua admissibilidade. 

 
Nesse sentido, é valioso ressaltar que para o processamento e leitura da 

presente denúncia, deve observar o Presidente da Câmara Municipal de Cabedelo a composição 
completa do Parlamento, pois não seria admissível imaginar que para uma votação de tão 
expressiva relevância, que envolve pedido de cassação de mandato do Prefeito e Vice-Prefeito, 
houvesse essa Câmara de deliberar sem a sua composição completa. 

 
Assim, admitida a denúncia por no mínimo 2/3 dos Veredores da Câmara 

Municipal de Cabedelo, deverá ser instaurada na mesma sessão a Comissão Processante, a ser 
composta por no mínimo 03 (três) vereadores dentre aqueles que não estejam, por quaisquer 
motivos, impedidos. 

 
Como conseqüência da admissão da denúncia e consequente abertura de 

processo administrativo objetivando a cassação dos mandatos, a Lei Orgânica de Cabedelo 
estabelece a obrigatoriedade da suspensão dos mandatos das autoridades indigitadas, nos 
termos do que prescreve o art. 69, inc. III da Lei Orgânica, senão vejamos: 

 
Art. 69. O Prefeito ficará suspenso de suas funções:  
(...) 
III – nas infrações político–administrativas, após instauração do processo 
pela Câmara Municipal. Parágrafo único. Se, decorrido o prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o 
afastamento do Prefeito 
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No caso específico da suspensão dos mandatos, aqui é importante 
destacar que tanto o Prefeito Leto Viana como o Vice-Prefeito Flávio Oliveira, aqui denunciados, já 
estão com seus respectivos mandatos suspensos, inclusive o Prefeito Leto Viana se encontra 
preso desde o dia 03/04/2018 quando deflagrada a Operação “Xeque-Mate”, tudo isso em razão 
da decisão exarada pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, nos autos da Representação nº 000460-
66.2018.815.000, sob a Relatoria do Desembargador João Benedito da Silva 

 
Entende o denunciante, que acaso a decisão do Tribunal de Justiça venha 

ser revogada, restabelecendo o exercício das funções e os mandatos dos denunciados, ainda 
assim, havendo o recebimento da denúncia por parte dessa Câmara Municipal com consequente 
instauração do processo de cassação, ainda assim deve prevalecer a suspensão do mandato, nos 
termos do que estabelece o art. 69, inc. III da Lei Orgânica Municipal. 

 
Ainda é importante destacar, que no curso dos trabalhos da Comissão 

Processante, deverá ser obedecido o rito processual estabelecido no art. 5º do Decreto-Lei nº 
201/67, nos termos do que estabelece o art. 55, parágrafo único do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Cabedelo, que assim prescreve: 

 
 
Art. 55. As Comissões Processantes serão constituídas para apurar 
infrações político-administrativas do Prefeito no desempenho de suas 
funções. 
 
 
 Parágrafo único. Durante seus trabalhos as Comissões Processantes 
observarão o procedimento e o rito para cassação de mandato do Prefeito 
Municipal previsto na legislação federal vigente, no que não contrariar a 
Lei Orgânica Municipal ou este Regimento Interno, cujo descumprimento 
não lhe acarretará nulidades, desde que respeitados os princípios 
constitucionais. 
 
 
Como em relação ao rito processual não há nenhuma disposição expressa 

por parte da Lei Orgânica Municipal dizendo como se dará efetivamente a instrução processual, é 
razoável concluir que se aplica, por subsidiariedade, as disposições contidas no art. 5º do 
Decreto-Lei nº 201/67, que assim dispõe: 

 
Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por 
infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não 
for estabelecido pela legislação do Estado respectivo: 
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I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a 
exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, 
ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão 
processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o 
denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto 
legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar 
o quorum de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de 
votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante. 
 
II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, 
determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. 
Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão 
será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre 
os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator. 
 
III - Recebendo o processo, o Presidente da Comissão iniciará os trabalhos, 
dentro em cinco dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da 
denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de dez dias, 
apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretender produzir e 
arrole testemunhas, até o máximo de dez. Se estiver ausente do Município, a 
notificação far-se-á por edital, publicado duas vezes, no órgão oficial, com 
intervalo de três dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. 
Decorrido o prazo de defesa, a Comissão processante emitirá parecer dentro em 
cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, 
neste caso, será submetido ao Plenário. Se a Comissão opinar pelo 
prosseguimento, o Presidente designará desde logo, o início da instrução, e 
determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários, para o 
depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. 
 
IV - O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, 
pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência, pelo 
menos, de vinte e quatro horas, sendo lhe permitido assistir as diligências e 
audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e 
requerer o que for de interesse da defesa. 
 
V – concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado, para 
razões escritas, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, a Comissão processante 
emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação, e 
solicitará ao Presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. 
Na sessão de julgamento, serão lidas as peças requeridas por qualquer dos 
Vereadores e pelos denunciados, e, a seguir, os que desejarem poderão 
manifestar-se verbalmente, pelo tempo máximo de 15 (quinze) minutos cada um, 
e, ao final, o denunciado, ou seu procurador, terá o prazo máximo de 2 (duas) 
horas para produzir sua defesa oral;          (Redação dada pela Lei nº 11.966, de 
2009). 
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VI - Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais, quantas 
forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado, 
definitivamente, do cargo, o denunciado que for declarado pelo voto de dois 
terços, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das 
infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o Presidente da 
Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a 
votação nominal sobre cada infração, e, se houver condenação, expedirá o 
competente decreto legislativo de cassação do mandato de Prefeito. Se o 
resultado da votação for absolutório, o Presidente determinará o arquivamento 
do processo. Em qualquer dos casos, o Presidente da Câmara comunicará à 
Justiça Eleitoral o resultado. 
 
VII - O processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído dentro em 
noventa dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. 
Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado, sem 
prejuízo de nova denúncia ainda que sobre os mesmos fatos. 
 
Como visto, é este o rito processual que deverá ser seguido pela Câmara 

Municipal de Cabedelo objetivando a apuração dos fatos aqui denunciados, evidenciando-se ainda 
que se trata de um processo cujo grau de importância é por demais acentuado, pois afinal, 
envolve a cassação de mandatos das autoridades políticas sufragadas pelo povo de Cabedelo 
para conduzir os destinos do município nas últimas eleições. 

 
Desse modo, considerando a excepcionalidade deste tipo de processo, 

seu caráter incomum e pouco corriqueiro no âmbito da Câmara Municipal, por tais razões há de 
ter este processo um cuidado especial por parte do Poder Legislativo, como forma de não apenas 
assegurar aos denunciados um processo legítimo e lícito, que lhes garanta a defesa ampla e 
irrestrita, mas também assegure a população de Cabedelo, a certeza de que se fará justiça diante 
da farta comprovação das infrações político-administrativas aqui apresentadas. 

 
 

VIII – DOS INEQUÍVOCOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO ERÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL – DA 
FRUSTRAÇÃO DO POVO DE CABEDELO E DESESPERANÇA PROVOCADA PELOS 
ACONTECIMENTOS DENUNCIADOS 

 
As investigações do MPE e PF como também as matérias jornalísticas 

acostadas aos autos evidenciam que os desvios de recursos no Município de Cabedelo, operado 
pela organização criminosa que fora desbaratada, orbitam na casa dos 30 MILHÕES DE REAIS. 
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Todavia, o processo político da cassação de mandato no âmbito da 
Câmara Municipal, como se sabe, não está atrelado à demonstração de que os atos denunciados, 
de alguma forma, geraram prejuízos ao erário público, pois como se sabe, as denuncias aqui 
formuladas contra as duas autoridades (Prefeito e Vice-Prefeito) tem como fundamento a quebra 
do decoro e da dignidade dos cargos que ocupam. 

  
Para configuração da quebra do decoro e da dignidade dos cargos, se 

torna suficiente a demonstração, conforme anotado anteriormente, que tais condutas atentaram 
contra o sentimento mais caro de probidade, moralidade e ética que deve caracterizar o exercício 
do mandato de governante. 

 
Todavia, mesmo entendendo o denunciante que não se faz necessário, 

para viabilizar o regular processamento desta denúncia a demonstração de prejuízo ao erário 
público, a partir das condutas aqui denunciadas, salta aos olhos os prejuízos suportados pelos 
cofres públicos municipais com os desvios de recursos, com a malversação do patrimônio 
municipal, com a concessão indevida de benefícios a pessoas e empresas, com a utilização 
indevida de prerrogativas, enfim, o conjunto probatório que instrui a presente denúncia, evidencia 
a toda prova que o erário público municipal foi significativamente onerado pelas prática intentadas 
pelos denunciados. 

 
São estimados desvios, repita-se, superiores a 30 MILHÕES DE REAIS. 
 
Os efeitos da corrupção, como se sabe, ataca muito mais fortemente a 

população carente do Município, altamente dependente da intervenção pública em áreas 
fundamentais como educação e saúde. 

 
Apenas a título de exemplificação, tomemos como referência a área de 

Saúde no Município de Cabedelo, onde se revelou, por palavras do próprio Vice-Prefeito Flávio 
Oliveira a existência de uma verdadeira farra e roubalheira com os recursos daquela pasta.  

 
Aqui vale o registro de que no último dia 06/04/2018, quando ocorreu um 

“apagão” em toda região Norte-Nordeste do país, os pacientes do Hospital Municipal Padre 
Alfredo tiveram que sair dos seus leitos e ficaram jogados a própria sorte no meio da rua, pois a 
unidade hospitalar, como de resto toda a saúde no município, alcançada pela ineficiência e pela 
corrupção que corroe os cofres públicos municipais, apesar de possuir gerador de energia, este se 
encontra quebrado sem previsão de conserto  
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Os exemplos se multiplicam. Poderiamos citar também como exemplo a 
morte de um bebê no último mês de abril, também ocorrida nesta cidade de Cabedelo, após a 
mãe da criança ter o seu atendimento negado na maternidade local. 

 
Porém, para além de prejuízos materiais suportados pelo erário e por toda 

a sociedade, o mais grave de tudo inegavelmente é a sensação de desesperança lançada sobre o 
povo desta cidade, que já não acredita mais em seus representantes, que ficou estarrecida e 
envergonhada com a exposição nacional provocada por esse episódio. 

 
A sensação de engano abate o povo cabedelense, o caos administrativo e 

a incerteza política tomam conta do sentimento dos munícipes. Quase que totalidade dos seus 
representantes no último pleito eleitoral de 2016 se encontram presos ou afastados de suas 
funções regulares, por força de decisão judicial.  

 
Tudo isso, digníssimos Senhores Vereadores, em um clima de absoluto 

desprestígio porque passa a política em nosso país, a provocar ainda mais um sentimento de 
revolta em toda a população.  

 
A Operação “Xeque-Mate” decerto não revelou em sua totalidade os 

desmandos praticados pelas autoridades denunciadas, mas o fato é que tanto o Prefeito Leto 
Viana quanto o Vice-Prefeito Flávio Oliveira, já não possuem mais condições morais, políticas e 
administrativas de continuar conduzindo os destinos desta cidade. 

 
Resta ao parlamento municipal, o último fio de esperança, de devolver ao 

povo de Cabedelo seu legítimo direito de eleger novos representantes, para conduzirem os 
destinos da cidade nos próximos anos.  

 
 

IX – DO REQUERIMENTO FINAL 

 
 
POR TODO O EXPOSTO e em consonância com a farta e sólida 

documentação apensada, entende o denunciante, salvo melhor juízo, que as provas e evidências 
necessárias para autorizar a Câmara Municipal de Cabedelo a receber a presente denúncia, e 
posteriormente, instaurar processo administrativo de cassação de mandato do Sr. Leto Viana 
(Prefeito) e Flávio Oliveira (Vice-Prefeito), encontram-se suficientemente demonstradas. 
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De certo que o pedido de cassação de um mandato político, pela 

importância, relevância e efeitos gravíssimos em que se reveste, não é algo que o denunciante 
possa fazer com alegria, com satisfação pessoal ou regozijo, pois em verdade, trata-se sim de um 
momento de ruptura por demais desgastante e por demais traumático, todavia, é inegável 
reconhecer que as autoridades denunciadas já não possuem mais condições políticas, morais e 
administrativas para conduzir os destinos da cidade de Cabedelo, em razão dos fatos aqui 
denunciados. 

 
Os denunciados, pelas condutas descritas no curso desta denúncia, 

encontram-se incursos no disposto no art. 4º, incs. I, VIII e X do Decreto-Lei nº 201/67, 
autorizando por assim dizer o Poder Legislativo Municipal a receber a presente denúncia, na 
forma de estilo, autorizando em ato contínuo a abertura de processo administrativo objetivando a 
cassação dos respectivos mandatos, por inequívoca prática de infrações político-administrativas 
pelos denunciados, de tudo dando ciência aos indigitados nos endereços abaixo declinados. 

 
A presente denúncia encontra-se instruída com provas documentais além 

de matérias jornalísticas que enfatizam as condutas delituosas aqui descritas, todavia, se 
eventualmente entender que os fatos públicos aqui noticiados não são suficientes para instruir o 
presente processo, que se digne Vossa Excelência em oficiar o Tribunal de Justiça da Paraíba – 
TJ/PB, para que envie a Câmara Municipal de Cabedelo cópia integral da Denúncia - Processo 
nº 000460-66.2018.815.000, sob relatoria do Desembargador João Benedito da Silva, como 
também oficíe a Polícia Federal para que submeta cópia integral do Inquérito Policial nº 
0001174-60.2017.815.000. 

  
Postula-se ainda que, a despeito da farta documentação que acompanha 

esta denúncia, que se assim entender Vossa Excelência, que seja oficiado a Presidência do 
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – TCE/PB, para que remeta a esta Câmara Municipal 
cópia integral de pareceres, processos, auditorias ou inspeções especiais realizadas pela Corte de 
Contas de alguma forma relacionadas aos Contratos Administrativos, Licitações Públicas, Gestão 
de Pessoas ou mesmo Doação de Imóveis, objeto das denúncias formuladas neste arrazoado. 

 
Entendendo que o caso reclama ainda esclarecimento de fatos, roga o 

denunciante pela oitiva de testemunhas que serão oportunamente arroladas, o que desde já 
requerido e protestado fica. 
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Ao povo de Cabedelo outra alternativa não resta senão rogar, aos seus 
representantes, com assento nessa Câmara Municipal, que recebam a presente denúncia a fim de 
autorizar a abertura de processo administrativo em face dos denunciados, suspendo-os de suas 
funções até o término do julgamento do processo, nos termos do que estabelece o art. 69 da Lei 
Orgância do Município.  

 
Por fim, pugna o denunciante pelo julgamento INTEIRAMENTE 

PROCEDENTE da presente denúncia, determinando a CASSAÇÃO DOS MANDATOS 
POLÍTICOS dos Srs. WELLINGTON FRANÇA VIANA (Prefeito) e FLÁVIO OLIVEIRA (Vice 
Prefeito), de tudo dando ciência ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, para as providências 
legais. 

 
 

ESPERANDO UNICAMENTE POR JUSTIÇA, QUE É TUDO! 
 

Pedem e aguardam DEFERIMENTO. 
 
Cabedelo – PB, em 10 de maio de 2018. 

 

 
ALEXANDRE SOARES DE MELO 

OAB/PB 11.512 
 
 
 
Subscrevem a presente DENÚNCIA as seguintes entidades: 
 
 
 
Diretório Municipal do PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL) 
 
 
 
Diretório Municipal do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) 
 
 
 
Diretório Municipal do PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) 
 
 
 
Diretório Municipal do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) 
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Diretório Municipal do Partido Trabalhista Cristão (PTC) 
 
 
 
 
Deputado Estadual Anísio Maia (PT) 
 
 
 
Associação Cabedelense para a Cidadania (ACICA)  
 
 
Cooperativa de Trabalhadores e Prestação de Serviços e de Produção 
de Cabedelo 
 
 
Sindicato dos Servidores Público Municipal de Cabedelo 
 
 
 
Sindicato dos Conferentes e Consertadores de Carga do Porto de Cabedelo 
 
 
 
União Cabedelense de Entidades Culturais e Movimentos Sociais (UCEMS) 
 
 
 
Movimento Nacional de Luta por Moradia (MNLM) 
 
 
 
Grupo Cultural Tambores do Forte 
 
 
 
Movimento Cultural de Cabedelo 
 

 
 
 


