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DESPACHO

Processo nº: 512.10.000035-2

Classe – Assunto: Ação Civil de Improbidade Administrativa - Dano ao Erário

Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo - FORO DISTRITAL DE RIO 
GRANDE DA SERRA

Requerido: Adler Alfredo Jardim Teixeira e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Glauco Costa Leite

Vistos.

Trata-se de ação civil pública com 

pedido de liminar aforada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO em face de ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA, 

LUIS CASTILLO LOPES, ANDERSON MEIRA LOPES, BV 

SERVICE INFORMÁTICA LTDA ME E MUNICÍPIO DE RIO 

GRANDE DA SERRA.

O pedido liminar consiste na 

indisponibilidade de bens dos requeridos, com fulcro no art. 7° da Lei n° 

8.429/92 e da suspensão dos efeitos do contrato entabulado entre a 

municipalidade e a co-requerida BV Service Informática Ltda.

Em um juízo perfunctório as alegações 

do Ministério Público se revestem de verossimilhança, razão pelo qual 

entendo ser o caso de conceder integralmente o pleito liminar.

Diante da gravidade das conseqüências 

do pedido, entendo prudente, ainda que em um juízo preliminar, 

pormenorizar os fatos trazidos na inicial.

Anderson Meira Lopes, ouvido nos 

autos do Inquérito Civil n° 14/09, atestou que possuía cargo em comissão na 

Prefeitura de Rio Grande da Serra desde o início de 2005, exercendo as 

funções de manutenção de equipamentos de informática, rede, hardware e 
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software. Esclareceu que em agosto de 2008 foi exonerado porque seu pai, o 

co-réu Luis Castillo Lopes, era Secretário de Administração de Rio Grande 

da Serra, Luis Castillo inclusive assinou o ato de nomeação de Anderson, 

conforme se verifica a fls. 282. Aliás, na oportunidade Anderson informou 

que a área de informática passou pertencer à pasta da Secretaria de 

Administração. Atestou, ainda, que foi informado por seu pai que a 

Prefeitura abriria licitação para contratar empresa na área de informática. 

Após observar que a empresa BV Service Informática Ltda Me venceu o 

certame, enviou currículo a ela e veio a ser contratado, retornando em março 

de 2009 à Prefeitura de Rio Grande, executando as mesmas atividades de 

antes, na mesma sala e cumprindo o mesmo horário. Mais adiante, explanou 

que quando do ingresso na Prefeitura em 2005 recebia cerca de R$ 600,00 

por mês, sendo que em 2006 ou 2007 passou para outro cargo, percebendo 

R$ 1.500,00. Atualmente recebe da empresa BV Service Informática R$ 

850,00 por mês (fls. 113/114).

Diante disto, o Ministério Público 

inclusive chegou a recomendar o desligamento de Anderson ao Prefeito 

Adler Teixeira (fls. 116/117).

Em ofício, a Prefeitura Municipal 

atestou que o valor pago mensalmente à empresa BV Service Informática é 

de R$ 4.700,00, havendo abatimento a guisa de INSS no importe de R$ 

517,00. Na oportunidade, a municipalidade confirmou ser o co-réu Luiz 

Castillo Lopes quem atesta o cumprimento do contrato (fls. 137/138).

Com efeito, neste panorama, as 

alegações do Ministério Público se revestem de verossimilhança, no sentido 

de que Anderson, filho do Secretário de Administração, Luiz Castillo, apesar 

de sempre exercer as mesmas funções - segundo ele próprio - foi remanejado 

diversas vezes, para cargos com remuneração superior, sendo certo que a 

primeira vista não se identificam quaisquer funções de chefia, 

assessoramento ou direção segunda as declarações do próprio funcionário. 

Posteriormente, exonerado em virtude de ser filho do Secretário de 
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Administração, veio a ser contrato pela empresa BV Service Informática, 

vencedora do certame. Cabe lembrar que o próprio Anderson disse que foi 

seu pai quem lhe informou acerca da licitação. Aliás, é o genitor de 

Anderson quem confere cumprimento ao contrato, ou seja, fiscaliza, em 

última análise, o trabalho do próprio filho (confira-se a respeito fls. 

214/verso). Não se olvida que os atos de nomeação, abertura do 

procedimento licitatório e efetiva contratação são praticados pelo Chefe do 

Poder Executivo Municipal.

Deste modo, há indícios bastantes de 

afronta ao princípio da impessoalidade, moralidade e eficiência, nos termos 

do art. 37 da Constituição Federal, mediante a prática de atos de improbidade 

administrativa com base nos arts. 9° e 10, IX e XII, da Lei n° 8.429/92.

Nesta toada, o que se observa em um 

juízo preliminar é que o exercício da mesma atividade, ligada a serviços de 

informática, que nos idos de 2005 tinha um custo de R$ 600,00 para a 

prefeitura em razão do trabalho exercido por Anderson, agora remonta a R$ 

4.700,00, executado pela mesma pessoa, com a mesma carga horária e na 

mesma sala.

Destarte, robustos são os indícios de 

fraude no referido contrato, celebrado entre a municipalidade e a empresa BV 

Service Informática, razão pela qual de rigor o acolhimento do pedido 

liminar para determinar a SUSPENSÃO dos efeitos de todos os contratos 

entabulados entre a municipalidade e a co-requerida BV Service 

Informática, dentro do prazo de 10 dias, em respeito ao princípio da 

continuidade do serviço público, sob pena de multa, abaixo fixada.

Por igual, comporta acolhimento o 

pedido de bloqueio dos bens dos requeridos Adler, Anderson e BV 

SERVICE, com esteio nos arts. 3°, 5° e 6° da Lei n° 8.429/92.

Adoto, preliminarmente, o raciocínio 

utilizado pelo Ministério Público no sentido de que o bloqueio se justifica 
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apenas em relação ao valor pago a maior ao funcionário e à empresa 

contratada. Vale dizer, não se nega que Anderson fazia jus à remuneração 

inicial de R$ 600,00 por mês  valor por ele próprio indicado, ou R$ 740,00, 

segundo comprovam os documentos de fls. 232/238. Vide planilha de fls. 

272/273.

Narra a peça vestibular (página 8), de 

forma cronológica, a evolução dos valores percebidos por Anderson por 

conta de suas diversas nomeações, indicando que, a considerar todo o 

incremento salarial que teria sido recebido de forma indevida, Anderson 

deveria restituir a quantia de R$ 47.187,96. Malgrado a realização de tal 

cálculo demandará estudo mais detido no curso da lide, o parâmetro utilizado 

se mostra razoável.

No que toca à empresa BV Service 

Informática, de rigor observar que o valor indicado para bloqueio é inferior, 

notadamente porque a responsabilidade que se vislumbra por parte da 

empresa não abrange o período que antecedeu a celebração do contrato com 

a Administração. Portanto, para a empresa o limite do valor abrange a 

quantia de R$ 38.377,54.

Outrossim, em um juízo preliminar, se 

observa a responsabilidade solidária do prefeito, Adler e do Secretário de 

Administração, Luis Castillo, por ambas as hipóteses mencionadas, de tal 

sorte que em relação a estes o limite da garantia deve abranger a soma dos 

valores, o que totaliza a quantia de R$ 85.565,50.

Ante o exposto, CONCEDO a medida 

liminar para:

1. DETERMINAR a suspensão dos efeitos de todos os contratos 

entabulados entre a municipalidade e a co-requerida BV Service 

Informática Ltda ME, dentro do prazo de 10 dias, sob pena de multa 

diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitado ao teto de 

R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
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2. DECLARAR a indisponibilidade dos bens de: a) ADLER 

ALFREDO JARDIM TEIXEIRA, até o limite de R$ 85.565,50 

(oitenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta 

centavos); b) LUIS CASTILLO LOPES, até o limite de R$ 85.565,50 

(oitenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta 

centavos); c) ANDERSON MEIRA LOPES, até o limite de R$ 

47.187,96 (quarenta e sete mil, cento e oitenta e sete reais e noventa e 

seis centavos); d) BV SERVICE INFORMÁTICA LTDA ME até o 

limite de R$ 38.377,54 (trinta e oito mil, trezentos e setenta e sete 

reais, cinqüenta e quatro centavos). Proceda-se, com urgência, ao 

bloqueio dos valores via BACEN-JUD, expeçam-se ofícios ao 

DETRAN para bloqueio de veículos e ao Cartório de Registro de 

Imóveis. Conforme requerido, forme-se um apenso para cada 

requerido no que toca à execução da presente medida. Acaso sejam 

bloqueados bens que superem os limites indicados, venham os autos 

conclusos com urgência. 

No mais, notifiquem-se os requeridos 

para que ofereçam manifestação por escrito, que poderá ser instruída com 

documentos e justificações, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 17, 

parágrafo 7°, da Lei n° 8.429/92.

Por fim, DEFIRO o requerimento 

formulado na página 21 da petição inicial, item 7, para que se oficie à 

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra para que sejam remetidos todos 

os demonstrativos de pagamento de Anderson Meira Lopes, enquanto 

vinculado à Administração, sem prejuízo de resposta às indagações 

formuladas nos subitens a), b) e c).

Rio Grande da Serra, 13 de janeiro de 2010.
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