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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA .... 

VARA DA COMARCA DE LAGOA DA PRATA/MG 

 

AUTOS N°: S/N° (À DISTRIBUIÇÃO) 

 

NATUREZA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELA PRÁTICA DE ATOS 

DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

ORIGEM: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO MPMG – 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N° 

0372.17.000360-5 

 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS 

 

REQUERIDOS: PAULO CÉSAR TEODORO, GERALDO MANGELO DE 

ALMEIDA, JOSÉ OCTAVIANO ZEZINHO RIBEIRO, 

THIAGO MARÇAL HOSTALÁCIO, ANTÔNIA 

APARECIDA DA SILVA, SUELEN MENDONÇA 

LIMA, IASCA REGINALDA DE MOURA, DIOGO 

OLIVEIRA CHAVES  e MUNICÍPIO DE LAGOA DA 

PRATA/MG 

 

 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS, através de seu Órgão de Execução em exercício 

nesta Comarca de Lagoa da Prata/MG (endereço 

eletrônico: luispena@mpmg.mp.br), com atribuições na 

Curadoria do Patrimônio Público, com fundamento nos 

artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição 

da República (CR); no artigo 4º da Lei nº 7.347, de 

24/07/1985 (Lei da Ação Civil Pública); e na Lei n° 

8.429, de 02/06/1992 (Lei de Improbidade 

Administrativa), vem, muito respeitosamente, à distinta 

presença de V.Exa., para propor a presente 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA, COM PEDIDOS LIMINARES DE TUTELAS DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR, 

 

contra: 

 

1) PAULO CÉSAR TEODORO, brasileiro, casado, 

agente político, atualmente ocupante do 

cargo eletivo de Prefeito Municipal do 
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Município de Lagoa da Prata/MG, inscrito 

no CPF sob o nº 575.491.766-04, portador 

do RG nº MG-4.347.946, que poderá ser 

citado/intimado em seu endereço 

funcional, na Rua Joaquim Gomes Pereira, 

n° 825, Bairro Centro, nesta Cidade de 

Lagoa da Prata/MG; 

 

2) GERALDO MANGELO DE ALMEIDA, brasileiro, 

divorciado, agente público municipal, 

nascido aos 16/04/1969, filho de Divino 

Joaquim de Almeida e de Elza Gonçalves de 

Almeida, portador da Carteira de 

Identidade nº M–3.895.203 e do CPF nº 

589.978.576-49, residente e domiciliado 

na Rua Maria Tereza Winters, nº 130, 

Bairro Santa Alexandrina, nesta Cidade de 

Lagoa da Prata/MG (Telefone: 37-99997-

5589); 

 

3) JOSÉ OCTAVIANO ZEZINHO RIBEIRO, 

brasileiro, casado, agente político 

municipal, filho de João Alfredo Ribeiro 

e de Maria da Glória Araújo, portador do 

RG nº MG-1.137.406 e do CPF n.º 

016.630.706-87, residente e domiciliado 

na Rua Ângelo Perilo, n° 491, Bairro 

Centro, nesta Cidade de Lagoa da 

Prata/MG; 

 

4) THIAGO MARÇAL HOSTALÁCIO, brasileiro, 

casado, servidor público municipal, 

nascido aos 26/04/1979, filho de Evandro 

Gonçalves Hostalácio e de Vânia Costa 

Marçal Hostalácio, portador do RG nº MG-

10.718.873, e do CPF nº 048.942.306-07, 

residente e domiciliado na Rua Rosalina 

Georgina de Oliveira, nº 45, Bairro Santa 

Luzia, na Cidade de Formiga/MG (Telefone: 

37-98800-9002); 

 

5) ANTÔNIA APARECIDA DA SILVA, brasileira, 

divorciada, servidora pública municipal, 

nascida em 06/06/1972, neste Município de 

Lagoa da Prata/MG, filha de João 

Francisco Filho e de Maria da Conceição 
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Silva, portadora do RG nº MG-6.753.293, e 

do CPF nº 841.218.586-20, residente e 

domiciliada na Rua Divinópolis, nº 608, 

Bairro Américo Silva, nesta Cidade de 

Lagoa da Prata/MG; 

 

6) SUELEN MENDONÇA LIMA, brasileira, 

solteira, servidora pública municipal, 

nascida aos 05/03/1985, portadora do CPF 

nº 072.453.166-19, residente e 

domiciliada na Rua das Rosas, nº 250, 

Edifício Laguna, Bairro Coronel Luciano, 

nesta Cidade de Lagoa da Prata/MG; ou na 

Rua Sergipe, nº 384, Bairro Marília, 

nesta Cidade de Lagoa da Prata/MG; 

 

7) IASCA REGINALDA DE MOURA, brasileira, 

solteira, servidora pública municipal, 

portadora do CPF nº 516.343.766-68, 

residente e domiciliada na Rua Francisco 

Bernardes Primo, nº 804, Bairro Américo 

Silva, nesta Cidade de Lagoa da Prata/MG; 

 

8) DIOGO OLIVEIRA CHAVES, brasileiro, 

solteiro, médico, nascido aos 22/09/1987, 

brasileiro, solteiro, médico, filho de 

Edvaldo Noronha Chaves e de Leila Rosa de 

Oliveira, portador da Carteira de 

Identidade nº MG-14.737.541/PCE-MG e do 

CPF nº 089.057.026-43, residente e 

domiciliada na Rua Modesto Gomes, nº 04, 

Bairro Centro, nesta Cidade de Lagoa da 

Prata/MG (Telefone: 37-99931-0012); 

 

9) MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA/MG, pessoa 

jurídica de direito público interno, 

devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 

18.318.618.0001-60, com sede na Rua 

Joaquim Gomes Pereira, n.° 825, Bairro 

Centro, nesta Cidade de Lagoa da 

Prata/MG, que deverá ser citado na pessoa 

de seu representante legal, o Prefeito 

Municipal (artigo 75, inciso III, do CPC) 

– endereço eletrônico: 

procuradorialp@lagoadaprata.mg.gov.br; 

 

mailto:procuradorialp@lagoadaprata.mg.gov.br
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o que faz diante das razões fáticas e jurídicas a 

seguir expostas. 

 
EMENTA: PAGAMENTO IRREGULAR DE HORAS EXTRAS A 

SERVIDORES LOTADOS NA UPA 24 HORAS DE LAGOA DA 

PRATA/MG – INSERÇÃO DE FALSAS DECLARAÇÕES DE 

JORNADA DE TRABALHO EM CONTROLES MANUAIS DE 

FREQUÊNCIA, COM O OBJETIVO DE CRIAR OBRIGAÇÃO 

FINANCEIRA PARA O PODER PÚBLICO MUNICIPAL, 

CONSISTENTE NO PAGAMENTO DE HORAS 

EXTRAORDINÁRIAS (ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL) – 

EDIÇÃO E/OU INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA 

INFORMATIZADO DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA, 

VISANDO À PERCEPÇÃO DE HORAS EXTRAS INDEVIDAS 

(ARTIGO 313-A DO CÓDIGO PENAL) – PAGAMENTO DE 

HORAS EXTRAS COM INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 59 DO 

DECRETO-LEI FEDERAL Nº 5.452, DE 1º/05/1943 

(CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – CLT), E DO 

ARTIGO 64 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 02, 

DE 08/05/1991 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

CIVIS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA/MG). 

OFENSA ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ARTIGO 1º, 

INCISO XIV, DO DECRETO-LEI FEDERAL Nº 201, DE 

27/02/1967 – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A 

SERVIDORES PÚBLICOS MEDIANTE CONTROLES DE 

FREQUÊNCIA FRAUDULENTOS. USO E/OU DESVIO DO 

SERVIÇO PÚBLICO E DE RENDAS PÚBLICAS EM 

BENEFÍCIO PARTICULAR. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE 

PARTICULARES VIABILIZADA PELA ATUAÇÃO DOLOSA DE 

AGENTES PÚBLICOS (ARTIGO 1º, INCISO II, DO 

DECRETO-LEI FEDERAL Nº 201, DE 27/02/1967) - 

OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA 

LEGALIDADE, DA MORALIDADE, E DA EFICIÊNCIA 

ADMINISTRATIVAS (ARTIGO 37, CAPUT, DA CR) – 

OFENSA ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 9º, 

CAPUT; 10, CAPUT, E INCISOS I, IX, X E XII; E 

11, CAPUT, E INCISOS I E II, TODOS OS 

DISPOSITIVOS DA LEI Nº 8.429, DE 02/06/1992. 

 

 

DOS FATOS. 

 

  Na data de 13/07/2017 o Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais, por meio da Segunda Promotoria 

de Justiça da Comarca de Lagoa da Prata/MG, procedeu à 

instauração do Inquérito Civil Público (ICP) n° 

0372.17.000360-5, visando à apuração do descumprimento 

de jornada de trabalho pelo Sr. Thiago Marçal 

Hostalácio, na condição de servidor público municipal 

ocupante do cargo de enfermeiro, lotado na UPA 24 HORAS 

de Lagoa da Prata/MG. 

 

  O ato motivador da deflagração do 

procedimento investigatório foi o registro da 

Manifestação nº 286188062017-7.1, na Ouvidoria do 
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Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 

noticiando que Thiago Marçal Hostalácio, enfermeiro e 

Coordenador de Enfermagem na UPA 24 HORAS, não estava 

exercendo as suas atribuições funcionais nas quartas e 

nas sextas-feiras, além de estar recebendo tratamento 

privilegiado da Administração Municipal em relação aos 

demais servidores daquela unidade de saúde, já que não 

estaria sendo submetido a controle efetivo de jornada 

de trabalho. 

 

  Iniciadas as investigações e requisitados 

documentos ao Município de Lagoa da Prata/MG, apurou-se 

a existência de um verdadeiro esquema criminoso 

realizado de forma associada, voltado ao pagamento 

irregular e ao superfaturamento de horas extras a 

alguns servidores da UPA 24 HORAS de Lagoa da Prata/MG, 

em autêntico uso indevido e/ou desvio do serviço e do 

dinheiro públicos a benefício particular. 

 

  A fraude consistia, basicamente, na inserção 

de dados falsos e/ou na alteração de dados corretos 

lançados em folhas de frequência manuscritas e, 

particularmente, no sistema informatizado de controle 

de frequência dos servidores Thiago Marçal Hostalácio, 

Suelen Mendonça Lima, Iasca Reginalda de Moura e 

Antônia Aparecida da Silva, todos lotados na UPA 24 

HORAS, servidores esses que, ao mesmo tempo em que 

agiam associadamente, para beneficiarem uns aos outros 

em reciprocidade, contavam com o auxílio direto dos 

seus superiores hierárquicos, no caso, o Prefeito 

Municipal, Sr. Paulo César Teodoro; o Secretário 

Municipal de Saúde, Sr. Geraldo Mangelo de Almeida; o 

Secretário Municipal de Administração, Sr. José 

Octaviano Zezinho Ribeiro; e o médico Diretor Técnico 

da UPA 24 HORAS, Sr. Diogo Oliveira Chaves. 

 

  Motivados por vantagens econômicas ilícitas 

conhecidas, e por outros interesses indevidos 

desconhecidos1, os agentes públicos acima nominados se 

                                                           
1 Informalmente, e a partir de notícias anônimas não confirmadas, o benefício do 
superfaturamento de horas extraordinárias, auferido pelos servidores Thiago 
Marçal Hostalácio, Suelen Mendonça Lima, Iasca Reginalda de Moura e Antônia 
Aparecida da Silva, seria a contrapartida financeira pelo silêncio para com 
irregularidades praticadas na UPA 24 HORAS pelo médico e Diretor Técnico, Dr. 
Diogo Oliveira Chaves, especialmente no que diz respeito ao não cumprimento de 
escalas de plantão. 
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organizaram criminosamente para que a Administração 

Pública, o serviço público e o erário municipal fossem 

indevidamente utilizados e/ou desviados em proveito 

particular. 

 

  Em consulta às folhas de ponto e aos 

comprovantes de pagamentos dos servidores Thiago Marçal 

Hostalácio, Suelen Mendonça Lima, Iasca Reginalda de 

Moura e Antônia Aparecida da Silva, é possível perceber 

facilmente um padrão espúrio de conduta, isto é, o 

pagamento de horas extras realizadas em jornadas excessivas 

de trabalho, com horários registrados de forma britânica e/ou com 

horários de entrada e de saída que sofreram edição. 
 

  A propósito da modificação dos horários de 

entrada e de saída no sistema de ponto eletrônico dos 

servidores da UPA 24 HORAS, a própria servidora Antônia 

Aparecida da Silva, ouvida na Promotoria de Justiça, 

confirmou não apenas a corriqueira e despudorada edição 

das folhas de ponto, mas também que não havia qualquer 

controle ou fiscalização quanto ao efetivo cumprimento de jornada 
extraordinária pelos servidores da UPA 24 HORAS. Vejamos: 
 

“(...) QUE TAMBÉM NUNCA HOUVE NA UPA ALGUÉM QUE SE 

RESPONSABILIZASSE PELO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO 

CUMPRIMENTO DE JORNADAS EXTRAORDINÁRIAS PELOS 

SERVIDORES; que, quando do uso do PONTO ELETRÔNICO, a 

forma de controle de horas extras por servidores era 

feita somente pelos registros eletrônicos de entrada e 

de saída dos servidores; RELATIVAMENTE AO SERVIDOR 

THIAGO MARÇAL HOSTALÁCIO, A DEPOENTE AFIRMA QUE O 

ENSINOU COMO FAZER O TRATAMENTO DAS FOLHAS DE PONTO NO 

SISTEMA PONTO SECULLUM E QUE ELE PRÓPRIO, DE REGRA, 

FAZIA AS EDIÇÕES DE SUAS PRÓPRIAS FOLHAS DE PONTO; a 

depoente afirma, contudo, que já fez a edição de 

algumas batidas de ponto de THIAGO MARÇAL HOSTALÁCIO; 

a depoente afirma que, no ano de 2016, quem fazia a 

conferência das folhas de ponto de THIAGO MARÇAL 

HOSTALÁCIO era a Coordenadora SUELEN MENDONÇA LIMA; 

QUE QUANDO THIAGO MARÇAL HOSTALÁCIO ERA O COORDENADOR 

DA UPA, NINGUÉM, A NÃO SER ELE PRÓPRIO, FAZIA A 

CONFERÊNCIA DAS SUAS PRÓPRIAS FOLHAS DE PONTO; QUANDO 

SUELEN MENDONÇA LIMA OCUPAVA O CARGO DE COORDENADOR 

ADMINISTRATIVO DA UPA, ELA TAMBÉM ERA A ÚNICA A 

CONFERIR AS PRÓPRIAS FOLHAS DE PONTO; a depoente 

também já fez edições nas folhas de ponto de SUELEN 

MENDONÇA LIMA; (...) A DEPOENTE NÃO SABE DIZER A RAZÃO 

PELA QUAL AS FOLHAS DE PONTO ELETRÔNICO DE THIAGO 

MARÇAL HOSTALÁCIO ERAM FREQUENTEMENTE EDITADAS; a 

depoente pode afirmar que nenhum servidor da UPA fazia 
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mais horas extras do que THIAGO MARÇAL HOSTALÁCIO e 

SUELEN MENDONÇA LIMA; (...) A DEPOENTE REAFIRMA QUE OS 

COORDENADORES DA UPA SEMPRE TIVERAM LIVRE ACESSO AO 

SISTEMA DE TRATAMENTO DE PONTO, PELO QUE ELES FAZIAM O 

SEU PRÓPRIO HORÁRIO; no período em que era feito o 

tratamento de ponto, a depoente nunca recebeu ordem ou 

orientação para não se realizar edição nas batidas de 

ponto dos servidores; A DEPOENTE PODE AFIRMAR QUE AS 

FOLHAS DE PONTO DOS COORDENADORES ERAM AS QUE MAIS 

PASSAVAM POR EDIÇÕES DE HORÁRIOS; (...).” (f. 169/170 

do ICP Nº 0372.17.000360-5 – grifamos e destacamos). 

 

  Também em 09/01/2018 aportou na Promotoria de 

Justiça denúncia anônima, registrada no “Termo de 

Declarações” e nos documentos de f. 105/116 do ICP nº 

0372.17.000360-5, contendo narrativa fática que somente 

veio a corroborar a concretude e a verossimilhança da 

engenharia avarenta e criminosa instalada na UPA 24 

HORAS de Lagoa da Prata/MG. Vejamos: 

 
“Que tem conhecimento que alguns servidores que 

trabalham na Unidade de Pronto Atendimento Médico 24 

Horas – UPA, em Lagoa da Prata/MG, recebem horas 

extras como complementação de salário para exercer 

função de coordenação, chefia e/ou assessoramento. Os 

servidores são os enfermeiros Suelen Mendonça Lima 

(que coordena a parte administrativa) e Thiago Marçal 

Hostalácio (que coordena a parte de enfermagem). 

 

O(a) declarante informa que na UPA, em Lagoa da 

Prata/MG, o registro de ponto é eletrônico e os 

servidores registram sua jornada de trabalho por 

impressão digital. 

 

No entanto, a auxiliar de serviços administrativos, 

Sra. Antônia Aparecida da Silva, CPF nº 841.218.586-

20, lotada na UPA, REALIZA AS ALTERAÇÕES NO SISTEMA DE 

PONTO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DO PONTO 

ELETRÔNICO, COM JORNADAS EXTRAORDINÁRIAS NÃO CUMPRIDAS 

EFETIVAMENTE, GERANDO O ESPELHO DE PONTO QUE NÃO 

RETRATA A REALIDADE DAS HORAS CUMPRIDAS. Segundo o (a) 

declarante, a servidora, Sra. Antônia Aparecida da 

Silva, também recebe horas extras como bonificação 

para realizar essa “MANOBRA NO SISTEMA DE PONTO”. 

 

O(a) declarante também informa que, atualmente, os 

servidores Suelen Mendonça Lima e Thiago Marçal 

Hostalácio preenchem manualmente os cartões de ponto 

por recomendação da chefia imediata. 

 

O(a) declarante tem conhecimento que o ponto 

eletrônico da UPA, em Lagoa da Prata/MG, estragou 

recentemente. 
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Por fim, o(a) declarante informa que no período de 

férias do servidor Thiago Marçal Hostalácio, a 

enfermeira Iasca Reginalda de Moura gozou dos mesmos 

benefícios das horas extras não cumpridas a título de 

complementação de salário, por exercer atividade de 

coordenação de enfermagem na UPA, em Lagoa da 

Prata/MG. 

 

Diante dos fatos expostos, o(a) declarante vem a esta 

Promotoria de Justiça solicitar providências diante 

das irregularidades apontadas.” (f. 105 – grifamos e 

destacamos parcialmente). 

 

  A documentação instrutória, portanto, 

demonstra nítido e premeditado desvio do dinheiro e do 

serviço público municipais para o provimento de interesses 
privados, em contexto ímprobo e criminoso que levam, em 

forma e conteúdo, o nome e a assinatura de Paulo César 
Teodoro, de Geraldo Mangelo de Almeida, de José 

Octaviano Zezinho Ribeiro, de Diogo Oliveira Chaves, de 

Thiago Marçal Hostalácio, de Antônia Aparecida da 

Silva, de Suelen Mendonça Lima e de Iasca Reginalda de 

Moura. 

 

  Passemos, então, à análise individualizada 

dos controles de frequência de cada um dos servidores 

favorecidos com pagamento irregular de horas extras, 

ficando desde já consignado que, a medir pela 

disposição contida no artigo 64 da Lei Complementar 

Municipal nº 02, de 08/05/1991 (Estatuto dos Servidores 

Públicos Civis do Município de Lagoa da Prata/MG), a 

jornada extraordinária para os servidores públicos 

municipais é permitida até o máximo de 60 (sessenta) 

horas mensais, EM REGIME DE COMPENSAÇÃO DE HORÁRIOS, o 

que significa dizer que O ORDENAMENTO JURÍDICO 

MUNICIPAL NÃO AUTORIZA O PAGAMENTO EM PECÚNIA DE HORAS 

EXTRAS2. 

 

Se por mais não for, a Lei Complementar 

Municipal nº 04, de 03/06/1991, estabeleceu o regime 

                                                           
2 O artigo 64 da Lei Complementar Municipal nº 02/1991 contém a seguinte 
redação: “Art. 64 - Somente será permitido serviço extraordinário para atender a 
situações excepcionais e temporárias, devendo nestas situações haver  
compensação de horários, salvo para o motorista de ambulância e do Gabinete  do 
Prefeito, até o limite de 60 (sessenta) horas mensais.” (original sem grifos). Vide f. 
399 do ICP nº 0372.17.000360-5. 
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jurídico celetista aos servidores públicos municipais3, 

estando a municipalidade, por isso mesmo, obrigada à 

observância do LIMITE DE 2 (DUAS) HORAS EXTRAS DIÁRIAS, 

nos termos do artigo 59 da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT)4, daí resultando que nenhum servidor 

público poderia praticar mensalmente mais do que 46 

(quarenta e seis) horas extras, se considerado o máximo 

de 23 (vinte e três) dias úteis/mês. 

 

 

DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS PAGAS A THIAGO MARÇAL 

HOSTALÁCIO. 

 

  Conforme se verifica do documento de f. 211 

do ICP nº 0372.17.000360-5, Thiago Marçal Hostalácio 

está (ou pelo menos deveria estar) subordinado à 

jornada semanal de 40 (quarenta) horas de trabalho, à 

razão de 8 (oito) horas diárias. 

 

  A tabela a seguir contém o número de horas 

extras pagas pelo Município de Lagoa da Prata/MG a 

Thiago Marçal Hostalácio, entre os meses de 

janeiro/2016 a novembro/2018: 

 

 
 

  Em revista às folhas de ponto que se 

encontram acostadas às f. 66/67, 69/75, 78/90, 190/192, 

                                                           
3 Vide f. 436 do ICP nº 0372.17.000360-5. 
4 O artigo 59 da CLT tem a seguinte redação: “Art. 59. A duração diária do trabalho 
poderá ser acrescida de horas extras, EM NÚMERO NÃO EXCEDENTE DE DUAS, 
por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.” 
(grifamos e destacamos). 
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195/209 e 450/459 do ICP nº 0372.17.000360-5, é 

possível perceber o seguinte: 

 

✓ apesar de estar submetido à carga horária de 8 

(oito) horas diárias de trabalho5, era corriqueiro 

que Thiago Marçal Hostalácio “laborasse” em 

doentias e escravocratas superjornadas de 24 (vinte 

e quatro) horas de trabalho, ou mais, em dias 

alternados (dia sim, dia não), sendo que a folha de 

ponto do mês de maio/20166 atesta que no dia 

11/04/2016 Thiago Marçal Hostalácio teria 

trabalhado por absurdas e delirantes 34 (trintas e 

quatro) horas seguidas (de 07h00min às 19h02min, e 

de 19h04min às 17h08min). A título de passageira 

curiosidade, nem mesmo nas minas e nas fábricas 

insalubres da revolução industrial, em que não 

existiam os direitos trabalhistas, exigiam-se 

tantas horas de serviço do trabalhador como as que 

se encontram formalmente registradas em algumas 

folhas de frequência de Thiago Marçal Hostalácio; 

 

✓ como regra generalíssima, os horários de entrada e 

de saída Thiago Marçal Hostalácio passam por aquilo 

que o sistema eletrônico “Ponto Secullum” 

identifica como “batida lançada manualmente”7, o 

que corresponde, na prática, à edição dos horários 

de entrada/saída, que deveriam ser registrados 

apenas eletronicamente; 

 

✓ de outubro/2016 a maio/2017 as horas extras pagas a 

Thiago Marçal Hostalácio tiveram uma acentuada 

curva de crescimento, que encontra pico no mês de 

janeiro/20178. No período sob comento, chamam a 

atenção as anotações de frequência de Thiago Marçal 

Hostalácio, que são escancaradamente lançadas sob o 

formato de “jornada britânica”, vale dizer, os 

pontos são marcados de maneira uniforme em todos os 

dias de trabalho, tal qual se vê, por exemplo, de 

                                                           
5 Vide declarações prestadas por Thiago Marçal Hostalácio à f. 15 e documento de 
f. 211 do ICP nº 0372.17.000360-5. 
6 Vide f. 72 do ICP nº 0372.17.000360-5. 
7 A “batida lançada manualmente”, que significa a edição de um registro 
eletrônico, é indicada no cartão de ponto com o sinal gráfico ASTERISCO (*), 
aposto imediatamente à frente do horário editado ou inserido manualmente. 
8 Vide f. 15/verso e 158 do ICP nº 0372.17.000360-5. 
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modo exemplar, nos cartões de ponto dos meses de 

outubro/2016 a janeiro/20179; 

 

✓ em outubro/2016 foram pagas 100 horas extras a 

Thiago Marçal Hostalácio (f. 63 do ICP nº 

0372.17.000360-5), embora a folha de ponto de f. 79 

do ICP registre a realização de apenas 5 horas 

extras; a folha de ponto está assinada apenas por 

Thiago Marçal Hostalácio e os horários nela 

registrados são repetidos e “britânicos”; 

 

✓ em março/201710 e em abril/201711 as folhas de 

frequência de Thiago Marçal Hostalácio registram, 

respectivamente, um total de 210 (duzentos e dez) e 

125 (cento e vinte e cinco) horas extras. Curioso, 

no entanto, é que os registros de ponto são 

acintosamente manuscritos e exteriorizam a já 

mencionada “jornada britânica” de trabalho. 

Coroando o trambique, tem-se que essas mesmas 

folhas de ponto, de conteúdos ideologicamente 

falsos, são assinadas pelo Prefeito Municipal, Sr. 

Paulo César Teodoro (a de março/2017), bem como 

pelo Diretor Técnico da UPA, Sr. Diogo Oliveira 

Chaves, e pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. 

Geraldo Mangelo de Almeida (a de abril/2017). Não 

bastasse a inusitada e até risível subscrição 

direta de folhas de ponto pelo Prefeito Municipal e 

pelo Diretor Técnico da UPA, certo é que, naqueles 

mesmíssimos meses, os servidores Antônia Aparecida 

da Silva12, Iasca Reginalda de Moura13 e Suelen 

Mendonça Lima14, além de terem passado pelo 

ordinário controle eletrônico de frequência, não 

tiveram o privilégio de ter suas folhas de ponto 

autografadas pelo Prefeito Municipal, pelo 

Secretário Municipal de Saúde ou mesmo pelo Diretor 

Técnico da UPA 24 HORAS, circunstância apta a 

indicar que Thiago Marçal Hostalácio era uma 

espécie de “amigo do rei”, isto é, ostentava o 

status de parceiro chegado do Sr. Paulo César 

Teodoro, do Sr. Geraldo Mangelo de Almeida e do Sr. 

                                                           
9 Vide f. 79/82 do ICP nº 0372.17.000360-5. 
10 Vide f. 64 e 85 do ICP nº 0372.17.000360-5. 
11 Vide f. 64 e 86 do ICP nº 0372.17.000360-5. 
12 Vide f. 298/299 do ICP nº 0372.17.000360-5. 
13 Vide f. 333/334 do ICP nº 0372.17.000360-5. 
14 Vide f. 372/373 do ICP nº 0372.17.000360-5. 
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Diogo Oliveira Chaves, ao ponto de ganhar imunidade 

para o controle eletrônico de assiduidade; 

 

✓ apesar de estar recebendo em espécie pelas horas 

extras “trabalhadas”, vale dizer, não estando sob o 

regime de compensação de horas pelo serviço 

extraordinário, como previsto na artigo 64 da Lei 

Complementar Municipal nº 02/199115, Thiago Marçal 

Hostalácio, ainda assim, usufruiu de “folga” por 

longos 32 (trinta e dois) dias consecutivos, no 

período compreendido entre 01/07/2017 a 01/08/2017, 

e também por mais outros fartos 32 (trinta e dois) 

dias consecutivos, no período compreendido entre 

12/08/2017 a 12/09/2017 (vide f. 89/90 e 191/192 do 

ICP nº 0372.17.000360-5); 

 

✓ a partir de julho/2017, quando Tiago Marçal 

Hostalácio e o Município de Lagoa da Prata/MG tomam 

conhecimento da instauração do ICP nº 

0372.17.000360-516, as horas extras prestadas pelo 

servidor passam por marcante curva de 

decrescimento; 

 

✓ nos dias 21/09/2017 e 05/10/2017 o cartão de ponto 

de Thiago Marçal Hostalácio registra entrada na UPA 

24 HORAS às 07h45min (vide f. 192 do ICP nº 

0372.17.000360-5). A menos que Thiago Marçal 

Hostalácio seja dotado dos sobrenaturais poderes do 

hollywoodiano Clark Kent, também conhecido como o 

bom e velho Superman, ou que seja ele, o jovem 

Thiago Marçal Hostalácio, fiel depositário, em 

carne e osso, dos também sobre-humanos atributos 

divinos da onipresença e da onipotência, são 

retumbantemente FALSOS aqueles registros de 

entrada, pela simples e elementar razão de que ele, 

o elástico Thiago Marçal Hostalácio, cumpriu 

jornadas de trabalho das 07h01min do dia 20/09/2017 

às 07h40min do dia 21/09/2017, e das 07h01min do 

dia 04/10/2017 às 07h40min do dia 05/10/2017 no seu 

                                                           
15 O artigo 64 da Lei Complementar Municipal nº 02/1991 contém a seguinte 
redação: “Art. 64 - Somente será permitido serviço extraordinário para atender a 
situações excepcionais e temporárias, devendo nestas situações haver  
compensação de horários, salvo para o motorista de ambulância e do Gabinete  do 
Prefeito, até o limite de 60 (sessenta) horas mensais.” (original sem grifos). Vide f. 
399 do ICP nº 0372.17.000360-5. 
16 Vide f. 13/15 e 20 do ICP nº 0372.17.000360-5. 
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segundo cargo público17, exercido no Município de 

Formiga/MG (vide f. 401/402 do ICP nº 

0372.17.000360-5), que está distante 70 (setenta) 

quilômetros desta Cidade de Lagoa da Prata/MG, 

sendo pouco provável, portanto, que ele, o 

driblador Thiago Marçal Hostalácio, de pé ou mesmo 

muito bem motorizado, fosse percorrer em apenas 5 

(cinco) minutos aqueles 70 (setenta) quilômetros, 

porque essa relação de tempo e espaço lhe 

demandaria zunir a 840km/hora, velocidade de voos 

de cruzeiro... O mesmo raciocínio nos conduz à 

afirmação de FALSIDADE do ponto eletrônico 

registrado no dia 28/09/2017, às 08h00min (vide f. 

192 do ICP nº 0372.17.000360-5), já que, nesta 

data, Thiago Marçal Hostalácio concluiu sua jornada 

de trabalho no Município de Formiga/MG às 07h21min 

(vide f. 402 do ICP nº 0372.17.000360-5), sendo 

muito pouco factível – para não dizer impossível – 

que os referidos 70 (setenta) quilômetros fossem 

concluídos em extraordinários 39 (trinta e nove) 

minutos. Dizendo de passagem, os aplicativos Waze e 

Google Maps, que funcionam como “Sistema de 

Posicionamento Global” (GPS), informam como sendo 

de 01h10min (uma hora e dez minutos) o tempo 

estimado para se percorrer, de veículo automotor, o 

trajeto rodoviário (BR-354 e MG-170) que liga a 

Cidade de Formiga/MG à Cidade de Lagoa da Prata/MG; 

 

✓ nos dias 22/06/2017 e 30/11/2017 as “folhas de 

frequência” de Thiago Marçal Hostalácio registram 

entradas na UPA 24 HORAS às 07h00min e às 07h15min, 

respectivamente (vide f. 164 e 195 do ICP nº 

0372.17.000360-5). A menos que o enfermeiro Thiago 

Marçal Hostalácio tenha “atalhado o tempo”, 

desbancado Albert Einstein, espatifado a “Teoria da 

Relatividade” e dado vida às teorias físicas dos 

“buracos de minhoca”, que sustentam a possibilidade 

de se trafegar de um lugar para outro em tempos 

diferentes, são terminantemente FALSOS aqueles 

horários de registro de ponto de entrada, pela 

                                                           
17 Vide declaração de f. 21 do ICP nº 0372.17.000360-5, onde consta que TIAGO 
MARÇAL HOSTALÁCIO assumiu o cargo de enfermeiro do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste (CISURG-OESTE), com carga 
horária de 24 (vinte e quatro horas semanais, prestadas todas as quartas-feiras, no 
Município de Formiga/MG, isso, portanto, em manifesta incompatibilidade com a 
jornada de trabalho a que está obrigado no Município de Lagoa da Prata/MG. 
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simples e elementar razão de que o criativo 

enfermeiro, Thiago Marçal Hostalácio, concluiu sua 

jornada de trabalho no Município de Formiga/MG às 

07h20min do dia 22/06/2017 (vide f. 445/verso do 

ICP nº 0372.17.000360-5), e às 08h13min do dia 

30/11/2017 (vide f. 403 do ICP nº 0372.17.000360-

5), sendo não mais do que cinematográficas e 

quiméricas, portanto, as possibilidades de ter 

Thiago Marçal Hostalácio “viajado no tempo”, em 

conjectura cronológica retrocessiva, apta a lhe 

permitir o registro do início de suas jornadas 

laborais no Município de Lagoa da Prata/MG em tempo 

passado (às 07h00min do dia 22/06/2017, e às 

07h15min do dia 30/11/2017), porque nos mesmos dias 

e horários, em tempo presente, ele ainda se 

encontrava em pleno cumprimento do seu ofício em 

território distinto, isto é, no Município de 

Formiga/MG; 

 

✓ pelas mesmas razões já apresentadas, é 

categoricamente FALSO o registro de entrada feito 

na “folha individual de frequência” de Tiago Marçal 

Hostalácio na UPA 24 HORAS, na data de 04/01/2018, 

no horário de 08h08min (vide f. 196 do ICP nº 

0372.17.000360-5), porque naquela mesma data a sua 

jornada de trabalho no Município de Formiga/MG 

encerrou-se às 07h56min (vide f. 403 do ICP nº 

0372.17.000360-5); 

 

✓ também é FALSO o registro de entrada feito na 

“folha individual de frequência” de Tiago Marçal 

Hostalácio na UPA 24 HORAS, na data de 11/01/2018, 

no horário de 08h00min (vide f. 197 do ICP nº 

0372.17.000360-5), porque naquela mesma data a sua 

jornada de trabalho no Município de Formiga/MG 

restou findada às 07h37min (vide f. 403 do ICP nº 

0372.17.000360-5); 

 

✓ é GRACIOSO e ideologicamente FALSO o atestado 

médico apresentado por Tiago Marçal Hostalácio ao 

Município de Lagoa da Prata/MG para se ausentar do 

seu trabalho na UPA 24 HORAS no dia 03/08/2017 

(vide f. 90 do ICP nº 0372.17.000360-5), porque no 

mesmo dia 03/08/2017 o malabarístico servidor Tiago 

Marçal Hostalácio exerceu normalmente as suas 

funções de enfermeiro no Município de Formiga/MG, 
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de 00h00min às 07h00min (vide f. 447 do ICP nº 

0372.17.000360-5); 

 

✓ é FALSO o registro de entrada feito na “folha 

individual de frequência” de Tiago Marçal 

Hostalácio na UPA 24 HORAS, na data de 10/08/2017, 

no horário de 07h01min (vide f. 90 do ICP nº 

0372.17.000360-5), porque naquela mesma data a sua 

jornada de trabalho no Município de Formiga/MG 

encerrou-se às 07h00min (vide f. 447 do ICP nº 

0372.17.000360-5); 

 

✓ é GRACIOSO e ideologicamente FALSO o atestado 

médico apresentado por Tiago Marçal Hostalácio ao 

Município de Lagoa da Prata/MG para se ausentar do 

seu trabalho na UPA 24 HORAS nos dias 17/01/2018 a 

19/01/2018 (vide f. 197 do ICP nº 0372.17.000360-

5), porque no dia 17/01/2018 aquele engenhoso e 

dedicado servidor público exerceu normalmente as 

suas funções de enfermeiro no Município de 

Formiga/MG, em ordinário plantão de 24 (vinte e 

quatro) horas (vide f. 403 do ICP nº 

0372.17.000360-5); 

 

✓ com perdão pela insistência, é FALSO o registro de 

entrada feito na “folha individual de frequência” 

de Tiago Marçal Hostalácio na UPA 24 HORAS, na data 

de 01/03/2018, no horário de 08h00min (vide f. 198 

do ICP nº 0372.17.000360-5), porque naquela mesma 

data a sua jornada de trabalho no Município de 

Formiga/MG teve termo final às 09h26min (vide f. 

404 do ICP nº 0372.17.000360-5); 

 

✓ é FALSO também o registro de entrada feito na 

“folha individual de frequência” de Tiago Marçal 

Hostalácio na UPA 24 HORAS, na data de 02/04/2018, 

no horário de 07h00min (vide f. 199 do ICP nº 

0372.17.000360-5), porque naquela mesma data a sua 

jornada de trabalho no Município de Formiga/MG 

encerrou-se às 07h50min (vide f. 405 do ICP nº 

0372.17.000360-5); 

 

✓ é ideologicamente FALSO, ainda, o registro de 

entrada feito na “folha individual de frequência” 

de Tiago Marçal Hostalácio na Vigilância 

Epidemiológica, na data de 20/09/2018, no horário 
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de 07h30min (vide f. 206 do ICP nº 0372.17.000360-

5), porque naquela mesma data a sua jornada de 

trabalho no Município de Formiga/MG encerrou-se às 

07h00min (vide f. 408 do ICP nº 0372.17.000360-5); 

 

✓ é decisivamente FALSO o registro de entrada feito 

na “folha individual de frequência” de Tiago Marçal 

Hostalácio na Vigilância Epidemiológica, na data de 

29/11/2018, no horário de 08h00min (vide f. 454 do 

ICP nº 0372.17.000360-5), porque naquela mesma data 

a sua jornada de trabalho no Município de 

Formiga/MG encerrou-se às 07h55min (vide f. 410 do 

ICP nº 0372.17.000360-5); 

 

✓ é indecorosamente FALSO o registro de entrada feito 

na “folha individual de frequência” de Tiago Marçal 

Hostalácio na Vigilância Epidemiológica, na data de 

26/12/2018, no horário de 07h00min às 17h05min 

(vide f. 457 do ICP nº 0372.17.000360-5), porque 

naquela mesma data a sua jornada de trabalho no 

Município de Formiga/MG iniciou-se às 04h01min, 

encerrando-se somente às 07h02min do dia 27/12/2018 

(vide f. 410 do ICP nº 0372.17.000360-5); 

 

✓ é igualmente FALSO o registro de entrada feito na 

“folha individual de frequência” de Tiago Marçal 

Hostalácio na Vigilância Epidemiológica, na data de 

03/01/2019, no horário de 08h01min (vide f. 457 do 

ICP nº 0372.17.000360-5), porque naquela mesma data 

a sua jornada de trabalho no Município de 

Formiga/MG encerrou-se às 08h29min (vide f. 410 do 

ICP nº 0372.17.000360-5); 

 

✓ é também ideologicamente FALSO o registro de 

entrada feito na “folha individual de frequência” 

de Tiago Marçal Hostalácio na Vigilância 

Epidemiológica, na data de 10/01/2019, no horário 

de 08h01min (vide f. 457 do ICP nº 0372.17.000360-

5), porque naquela mesma data a sua jornada de 

trabalho no Município de Formiga/MG encerrou-se às 

08h15min (vide f. 410 do ICP nº 0372.17.000360-5). 

 

Tais circunstâncias, somadas todas, 

evidenciam uma parceria clandestina, criminosa e 

altamente lesiva aos cofres públicos, estabelecida 

entre Tiago Marçal Hostalácio, Antônia Aparecida da 
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Silva, Suelen Mendonça Lima e Iasca Reginalda de Moura, 

uns avalizando as folhas de ponto dos outros, e todos 

eles resguardados pela decisiva aprovação dos seus 

superiores hierárquicos, quais sejam, o Prefeito 

Municipal Paulo César Teodoro; o Secretário Municipal 

Geraldo Mangelo de Almeida; o Secretário Municipal José 

Octaviano Zezinho Ribeiro; e o médico Diogo Oliveira 

Chaves, Diretor Técnico da UPA 24 HORAS. 

 

  Não se pode deixar de destacar, ainda, que a 

acumulação de 2 (dois) cargos públicos de enfermeiro 

por Thiago Marçal Hostalácio – o primeiro no Município 

de Lagoa da Prata/MG, com carga semanal de 40 

(quarenta) horas de trabalho18, e segundo no CISURG-

OESTE, com lotação no Município de Formiga/MG e carga 

horária semanal de 24 (vinte e quatro) horas de 

trabalho19 - se mostra absolutamente ofensiva à 

previsão contida no artigo 37, inciso XVI, alínea “c”, 

da CR, seja pela evidente sobreposição de jornadas, o 

que tem levado Thiago Marçal Hostalácio a seguidas 

faltas ao trabalho no Município de Lagoa da Prata/MG às 

quartas-feiras20; seja, especialmente, porque a 

acumulação se mostra apta a submeter Thiago Marçal 

Hostalácio a jornadas de trabalho desumanas21, com 

nítido e irracional desequilíbrio entre o tempo de 

atividade e o tempo de repouso pessoal, fato que, 

aliás, explica o rosário de falcatruas que, com o abono 

de seus pares e com a chancela de seus superiores 

hierárquicos, vêm sendo praticadas pelo dito servidor 

para sustentar a insustentável acumulação dos seus dois 

cargos públicos de enfermeiro. 

 

  Nesse contexto, já poderia e deveria a 

Administração Municipal de Lagoa da Prata/MG22, de há 

                                                           
18 Vide f. 211 do ICP nº 0372.17.000360-5. 
19 Vide f. 21 do ICP nº 0372.17.000360-5. 
20 Vide, por exemplo, cartões de ponto de f. 195, 202, 204, 205 e 451/459 do ICP nº 
0372.17.000360-5. 
21 Cumprindo jornada de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho às quartas-feiras, no 
Município de Formiga/MG, conforme informado à f. 21 do ICP nº 0372.17.000360-5, 
Tiago Marçal Hostalácio, ao encerrar essa jornada às quintas-feiras, assume 
simultaneamente outra, agora no Município de Lagoa da Prata/MG, de mais 8 (oito) 
horas de trabalho, no mínimo, o que equivale ao exaustivo e insalubre labor 
funcional por 32 (trinta e duas) horas seguidas. 
22 Em 04/08/2017, por meio do Ofício nº 494/2017 (f. 20 do ICP nº 0372.17.000360-5), 
a Administração Municipal de Lagoa da Prata/MG foi questionada sobre a 
flexibilização da jornada de trabalho pelo enfermeiro Thiago Marçal Hostalácio, que 
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muito, ter diligenciado no sentido de instaurar 

procedimento administrativo contra Thiago Marçal 

Hostalácio para a apuração da acumulação ilícita de 

cargos públicos e demissão do servidor, assegurando-se-

lhe o direito de opção por um dos seus cargos, nos 

moldes da disposição contida no artigo 133 da Lei 

Federal nº 8.112/1990, já que inexistente legislação 

específica municipal. 

 

  A propósito, o Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) já firmou entendimento no sentido de que a 

jornada de trabalho dos profissionais da saúde não pode 

exceder a 60 (sessenta) horas semanais. Vejamos: 

 
“EMENTA. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS 

REMUNERADOS. VIOLAÇÃO DO  ART.  535 DO CPC/73. 

INEXISTÊNCIA. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 HORAS.  

ACUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS 

E PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Impõe-se  o  

afastamento de alegada violação do art. 535 do 

CPC/1973, quando a questão apontada como omitida pelo 

recorrente foi examinada  no acórdão recorrido, 

caracterizando o intuito revisional dos embargos de 

declaração. II - O  acórdão regional recorrido está  

em conformidade com a jurisprudência do STJ de que “a  

análise da compatibilidade de horários não deve ser 

apreciada com a simples ausência de choque de horários 

de exercício efetivo do trabalho, mas deve-se ter o 

cuidado de garantir ao trabalhador o tempo para 

refeição, deslocamento e descanso necessários e 

suficientes para a sua adequada recuperação, a  fim  

de não comprometer a qualidade do serviço por ele 

prestado, especialmente considerando tratar-se de  

profissional da área da saúde, que executa tarefa 

notoriamente exaustiva [...]” (AgInt no AREsp  

645.071/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 

10/12/2018). III -  Ademais, havendo o Tribunal de 

origem, com fundamento no conjunto fático-probatório 

dos autos, concluído pela incompatibilidade da 

acumulação pretendida, a inversão do julgado 

demandaria necessariamente o revolvimento dos mesmos 

fatos e provas, o que é vedado na instância especial 

ante o óbice do Enunciado nº 7 da Súmula do STJ. 

Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.134.598/RJ, Rel. 

Ministra  Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado 

em 21/6/2018, DJe 28/6/2018. IV - Agravo interno 

                                                                                                                                                               

estaria se ausentando do trabalho às quartas-feiras. Mesmo reconhecendo a 
inexistência de autorização legal para a dita flexibilização (f. 23/24 e 59), a 
Administração Municipal nada fez para sanar a irregularidade. 
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improvido.” (STJ, Agravo Interno no Agravo Interno no 

Agravo em Recurso Especial – AgInt no AgInt no AREsp 

1042233/PE – Relator: Ministro Francisco Falcão – Data 

de Julgamento: 12/02/2019 – Data de Publicação: 

15/02/2019). 

 

“SERVIDOR PÚBLICO – CUMULAÇÃO DE CARGOS – LIMITAÇÃO DA 

JORNADA DE TRABALHO A 60 HORAS SEMANAIS – PRECEDENTES 

– Agravo interno no agravo em recurso especial. 

Servidor público da área de saúde. Cumulação de 

cargos. Limitação da jornada de trabalho a 60 horas 

semanais. Precedentes do STJ. Reexame de matéria 

fática. Súmula nº 7/STJ. 1. A 1ª Seção do STJ, no 

julgamento do MS 19.336/DF, J. 26.02.2014, DJe 

14.10.2014, decidiu que o Parecer GQ-145/1998 da AGU, 

que trata da limitação da carga horária semanal nas 

hipóteses de acumulação de cargos públicos, não 

esvazia a garantia prevista no art. 37, XVI, da 

Constituição Federal - ‘é vedada a acumulação 

remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 

compatibilidade de horários, observado em qualquer 

caso o disposto no inciso XI’ -, isto porque a 

acumulação de cargos constitui exceção, devendo ser 

interpretada de forma restritiva, de forma a atender 

ao princípio constitucional da eficiência, na medida 

em que o profissional da área de saúde precisa estar 

em boas condições físicas e mentais para bem exercer 

as suas atribuições, o que certamente depende de 

adequado descanso no intervalo entre o final de uma 

jornada de trabalho e o início da outra, o que é 

impossível em condições de sobrecarga de trabalho. 

Desse modo, revela-se coerente o limite de 60 

(sessenta) horas semanais, fato que certamente não 

decorre de coincidência, mas da preocupação em se 

otimizarem os serviços públicos, que dependem de 

adequado descanso dos servidores públicos’ (Ag Rg-

AREsp 635.757/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª 

T., J. 07.05.2015, DJe 13.05.2015). 2. A 

desconstituição da premissa lançada pela instância 

ordinária, segundo a qual apesar de o demandante ter 

carga horária contratual de 40 horas no Hospital 

Escola São Francisco de Assis e no Instituto Nacional 

de Traumatologia e Ortopedia, por força da Portaria do 

Ministério da Saúde nº 1.281/2006, cumpre efetivamente 

jornada semanal de 30 horas em cada vínculo, 

perfazendo no total 60 horas semanais de trabalho, não 

havendo sobreposição de jornada, com intervalos entre 

os plantões que permitem o seu descanso físico e 

mental, demandaria o reexame de matéria fática, 

procedimento que, em sede especial encontra óbice na 

Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – Ag Int-Ag-REsp 1.157.923 – 

(2017/0211369-1) – 1ª T. – Rel. Min. Sérgio Kukina – 

DJe 05.03.2018 – p. 1180). 
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“SERVIDOR PÚBLICO – ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS – 

PÚBLICOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE 

– EXEGESE JUDICIAL DAS LEIS ESCRITAS – CONFIGURAÇÃO –  

Administrativo. Agravo interno no agravo em recurso 

especial. Servidor público. Acumulação de dois cargos 

públicos privativos de profissionais da área da saúde. 

Art. 37 da Carta Magna e art. 118 da Lei nº 

8.112/1990. Exegese judicial das leis escritas. 

Finalidade e adequação do esforço interpretativo. 

Prevalência dos aspectos factuais relativos à proteção 

e à segurança dos profissionais e pacientes. Agravo 

interno da servidora desprovido. 1. Segundo a dicção 

do art. 37, XVI da Constituição Federal e do art. 118 

da Lei nº 8.112/1990, é vedada a acumulação remunerada 

de cargos públicos, ressalvados os casos topicamente 

previstos no art. 37, XVI da Constituição Federal, 

dentre eles o de dois cargos ou empregos privativos de 

Profissionais de Saúde, desde que haja compatibilidade 

de horários e os ganhos acumulados não excedam o teto 

remuneratório previsto no art. 37, XI da Lei Maior. 2. 

Contudo, a ausência de fixação da carga horária máxima 

para a acumulação de cargo não significa que tal 

acúmulo esteja desvinculado de qualquer limite, não 

legitimando, portanto, jornadas de trabalhos 

exaustivas, ainda que haja compatibilidade de 

horários, uma vez que não se deve perder de vista os 

parâmetros constitucionais relativos à dignidade 

humana e aos valores sociais do trabalho, previstos no 

art. 1º, III e IV da CF. 3. A Lei nº 8.112/1990, em 

seu art. 19, fixou para o Servidor Público a jornada 

de trabalho de, no máximo, 40 horas semanais, com a 

possibilidade de duas horas de trabalho extras por 

jornada. Tomando-se como base esse preceito legal, 

impõe-se reconhecer que o Acórdão TCU nº 2.133/2005 e 

o Parecer GQ nº 145/1998, ao fixarem o limite de 60 

horas semanais para que o servidor se submeta a dois 

ou mais regimes de trabalho, devem ser prestigiados, 

uma vez que atendem aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Neste sentido: MS 19.300/DF, Rel. 

Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18.12.2014. 4. Agravo 

Interno da Servidora desprovido.” (STJ – Ag Int-Ag-

REsp 1.062.022 – (2017/0043153-6) – 1ª T. – Rel. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho – DJe 22.08.2017 – p. 1552). 

 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO  DE  CARGOS PRIVATIVOS DE 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE. JORNADA SEMANAL  SUPERIOR A 60 

(SESSENTA HORAS). AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 

SEGURANÇA DENEGADA. 1.  Trata-se de mandado de 

segurança atacando ato do Ministro de Estado da Saúde 

consistente na demissão da impetrante do cargo de 

enfermeira por acumulação ilícita cargos públicos (com 

fundamento nos arts. 132, XII, e 133, § 6º, da Lei 

8.112/90), em razão de sua jornada semanal de trabalho 

ultrapassar o limite de 60 horas semanais imposto pelo 
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Parecer GQ-145/98 da  AGU e pelo Acórdão 2.242/2007 do 

TCU. 2. Acertado se mostra o Parecer GQ-145/98 da AGU, 

eis que a disposição do inciso XVI do art. 37 da 

Constituição Federal – “é vedada a acumulação 

remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 

compatibilidade de horários, observado em qualquer 

caso o disposto no inciso XI” - constitui exceção à 

regra da não-acumulação; assim, deve ser interpretada 

de forma restritiva. 3. Ademais, a acumulação 

remunerada de cargos públicos deve atender ao 

princípio constitucional da eficiência, na medida em 

que o profissional da área de saúde precisa estar em 

boas condições físicas e mentais para bem exercer as 

suas atribuições, o que certamente depende de adequado 

descanso no intervalo entre o final de uma jornada de 

trabalho e o início da outra, o que é impossível em 

condições de sobrecarga de trabalho. 4. Também merece 

relevo o entendimento do Tribunal de Contas da União 

no sentido da coerência do limite de 60 (sessenta) 

horas semanais - uma vez que cada dia útil comporta 

onze horas consecutivas de descanso interjornada, dois 

turnos de seis horas (um para cada cargo), e um 

intervalo de uma hora entre esses dois turnos 

(destinado à alimentação e deslocamento) -, fato que 

certamente não decorre de coincidência, mas da 

preocupação em se otimizarem os serviços  públicos, 

que dependem de adequado descanso dos servidores 

públicos. Ora, é limitação que atende ao princípio da 

eficiência sem esvaziar o conteúdo do inciso XVI do 

art. 37 da Constituição Federal. 5. No caso dos autos, 

a jornada semanal de trabalho da impetrante ultrapassa 

60 (sessenta) horas semanais, razão pela qual não se 

afigura o direito líquido e certo afirmado na inicial. 

6. Segurança denegada, divergindo da Relatora.” (STJ, 

MS nº 19.336-DF – Relator: Ministra Eliana Calmon – 

Data de Julgamento: 26/02/2014 – Data de Publicação: 

14/10/2014). 

 

  É de se dizer, por fim, que há razões 

fundadas para crer que Thiago Marçal Hostalácio 

exportou o ardil empregado no Município de Lagoa da 

Prata/MG para o Município de Formiga/MG, onde tem o seu 

segundo cargo público de enfermeiro, uma vez que os 

controles de frequência de f. 401/411 do ICP nº 

0372.17.000360-5 informam uma série de pontos com 

“registro tratado manualmente”, inclusive para fins de 

percepção de horas extras, chegando Thiago Marçal 

Hostalácio a realizar contínuas e disparatadas 39 

(trinta) e nove horas de trabalho, como teria ocorrido, 

por exemplo, nos dias 30/05/2019 e 31/05/2019 (vide f. 

406 do ICP nº 0372.17.000360-5). É possível perceber, 

mais, que, por vezes, Thiago Marçal Hostalácio tem 
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falta injustificada no Município de Lagoa da Prata/MG 

para cumprir jornada laboral no Município de 

Formiga/MG, como ocorreu, por exemplo, nas datas de 

30/04/2018 e 01/08/2018 (vide f. 200, 204, 405, 407 e 

451/459 do ICP nº 0372.17.000360-5). 

 

  O fato será devidamente comunicado à Promotoria de 
Justiça da Comarca de Formiga/MG, para a eventual adoção de 
medidas administrativas e/ou judiciais contra o CISURG-OESTE e 
contra Thiago Marçal Hostalácio. 
 

 

DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS PAGAS A SUELEN MENDONÇA LIMA. 

 

  A tabela abaixo contém o número de horas 

extras pagas pelo Município de Lagoa da Prata/MG a 

Suelen Mendonça Lima, entre os meses de janeiro/2016 a 

novembro/2018: 

 

 
 

  O exame das folhas de ponto que se encontram 

acostadas às f. 352/356, 358/359 e 361/392 do ICP nº 

0372.17.000360-5, constata-se que: 

 

✓ os cartões de ponto dos meses de janeiro/2016 a 

setembro/2016 (f. 352/365 do ICP nº 0372.17.000360-

5) tiveram horários de entrada e de saída editados 

(batidas lançadas manualmente) e registrados, de 
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regra, por meio de “jornadas britânicas”, isto é, 

com repetição diária dos mesmos horários de entrada 

e de saída; 

 

✓ tamanho o despropósito das horas extras pagas a 

Suelen Mendonça Lima que, entre os meses de 

maio/2016 e julho/2016, a servidora Suelen Mendonça 

Lima teve valores pagos a título de horas 

extraordinárias que superaram, em muito, o seu 

salário-base (vide f. 219 do ICP nº 0372.17.000360-

5). 

 

Desnecessário dizer que, se a Administração 

Municipal utiliza o controle eletrônico de frequência, 

contraria a lógica do razoável admitir que certos e 

determinados servidores tenham seus cartões de ponto 

sistematicamente editados manualmente, porque tal 

conduta, naturalmente, esvazia a efetividade e a 

segurança esperadas e desejadas do sistema de ponto 

eletrônico, deixando abertas as portas para manobras 

ardilosas como as do tipo que estes autos muito bem 

demonstram e que, no caso concreto, estão a esculturar 

o serviço e o dinheiro públicos sendo utilizados em 

proveito particular. No mesmo sentido: 

 
“(...) Inicialmente, abordaremos o sistema 

manual de controle de frequência, que se materializa, 

principalmente, por meio de livros e folhas ponto. Tal 

método requer a anotação do horário de entrada e saída 

do servidor ou empregado, bem como a sua assinatura. 

 

Como podemos constatar, o principal problema 

desse método é a FACILIDADE DE FRAUDÁ-LO. Seja pela 

impossibilidade de se manter alguém sempre controlando 

os dados apostados pelos agentes públicos no livro 

ponto, ou mesmo pela morosidade em se calcular a 

quantidade de horas trabalhadas manualmente. Por tais 

motivos, esse método não se demonstra fidedigno. 

 

Da análise dos locais em que esse método é 

utilizado, percebe-se a existência de “pontualidade 

britânica”. Ou seja, os agentes sempre chegam e saem 

no mesmo horário, nem um minuto a mais, nem um minuto 

a menos. 

 

Tal fato evidencia um total descompasso entre a 

realidade e o que restou apontado no livro ponto. É do 

senso comum que se extrai a certeza de que ninguém 

conseguirá chegar e sair do trabalho todos os dias 

exatamente no mesmo horário. Alguns chegam adiantados, 
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outros no horário e alguns se atrasam um pouco, isso 

faz parte do cotidiano. Dessa forma, é por este motivo 

que os tribunais superiores entendem pela 

inaplicabilidade do livro ponto que apresente a 

pontualidade britânica, senão vejamos (TRIBUNAL 

SUPERIOR DO TRABALHO, 2006): 

 

[...] REGISTROS DE FREQUÊNCIA COM PONTUALIDADE 

BRITÂNICA. 1 – Equivoca-se o recorrente ao 

sustentar a existência de hierarquia de provas, 

visto não mais existir no nosso ordenamento 

jurídico a intitulada “prova tarifada”. A prova 

documental não pode se sobrepor ao lídimo 

direito-poder do juiz de enfrentar a 

controvérsia, respaldado no princípio da 

persuasão racional, sobretudo pela amplitude de 

sua atividade cognitiva, extraída no art. 131 do 

CPC. O simples fato de os controles de 

frequência consistirem em documento não dá, por 

si só, credibilidade quanto aos horários nele 

registrados, se o exame da prova oral demonstra 

que tais registros não atendiam à realidade da 

jornada praticada. A propósito, esse é o 

entendimento da jurisprudência desta Corte, 

consubstanciada no item II da Súmula 338, o qual 

registra que “a presunção de veracidade da 

jornada de trabalho anotada em folha individual 

de presença, ainda que prevista em instrumento 

normativo, pode ser elidida por prova em 

contrário”. 2 – A alusão feita pelo Regional ao 

fato de os horários consignados nas folhas de 

frequência individual refletirem a impossível 

pontualidade “britânica”, atrai a aplicabilidade 

do item III da Súmula aludida, segundo o qual 

“os cartões de ponto que demonstram horários de 

entra e saída uniformes são inválidos como meio 

de prova, invertendo-se o ônus da prova, 

relativo às horas extras, que passa a ser do 

empregador, prevalecendo a jornada da inicial se 

dele não se desincumbir”. Recurso não conhecido. 

[...] (TST, 2006, p. 16). (...).”23 (grifamos e 

destacamos parcialmente). 

 

A questão, aliás, já havia sido enfrentada 

pelo Ministério Público no Procedimento Administrativo 

MPMG nº 0372.16.000084-3, inclusive com expedição de 

Recomendação à Administração Municipal para a 

inadmissibilidade de frequências registradas a partir 

de “jornadas britânicas”, ao menos para fins de 

                                                           
23 MARIN, Gabriel Schmidt. SCHERER, Flavia Luciane. A Administração Pública no 
Controle de Frequência dos Agentes Públicos. Disponível em: 
https://repositorio.ufsm.br/handle/1/2842 
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pagamentos de horas extraordinárias. A manifestação 

ministerial foi lançada nos seguintes termos: 

 
“(...) Um segundo detalhe me chama a atenção na 

documentação instrutória, mais especificamente nas 

folhas individuais de frequência apresentadas pela 

Administração Municipal às f. 14/49. 

 

É que, para alguns servidores, o controle de ponto é 

realizado por meio eletrônico (f. 21, 24/26, 31/32, 

34/35 e 41), enquanto que para outros, dentro de um 

mesmo Órgão, essa fiscalização se dá de modo manual, 

onde os horários de entrada e de saída são registrados 

manualmente (f. 14/20, 22/23, 27, 29/30, 33, 36/40 e 

42/49). 

 

Ora, as “folhas individuais de frequência” acostadas 

aos autos pela Administração Municipal não se prestam, 

ao meu juízo, à demonstração segura da efetiva jornada 

de trabalho desempenhada pelos servidores respectivos, 

porque registram as entradas e saídas no padrão 

conhecido como “britânico”, isto é, os pontos são 

lançados manualmente e de forma mecânica, automática, 

sem o necessário comprometimento do interessado com os 

horários reais de entrada e de saída, havendo, aliás, 

diversos precedentes jurisprudenciais que desacreditam 

esse sistema de controle de ponto como meio eficaz de 

prova de jornada de trabalho (vide Súmula nº 338, item 

III, do TST). 

 

No caso sob enfoque, a situação ganha ainda mais 

relevância a partir da admissibilidade, pela 

Administração Municipal, do controle manual de ponto, 

inclusive para fins de pagamento de jornada 

extraordinária, como se percebe, por exemplo, das 

folhas de frequência do servidor Adriano Moreira Pinto 

(f. 14/19), que registra diariamente, em regra, a 

realização de exatas 2 (duas) horas extras de 

trabalho, havendo dias em que o dito servidor chega 

mesmo a romper o limite de jornada suplementar 

previsto no artigo 59 da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), incidente na espécie, ao menos em 

tese, em razão do regime jurídico celetista adotado 

pela municipalidade para os seus servidores públicos. 

 

Feitas estas ponderações, estou convencido de que o 

presente procedimento administrativo comporta 

resolução por meio de RECOMENDAÇÃO a ser expedida ao 

Município de Lagoa da Prata/MG, para fins de revogação 

do(s) decreto(s) municipal(is) que tenham estabelecido 

a redução seletiva da jornada de trabalho de 

servidores municipais, bem como para fins de 

inadmissibilidade do conhecido ponto manual 
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“britânico” para fins de pagamento de jornada 

suplementar de trabalho. (...).”24 

 

  Cumprindo a Recomendação expedida pelo 

Ministério Público no Procedimento Administrativo MPMG 

nº 0372.16.000084-3, o Prefeito Municipal, Sr. Paulo 

César Teodoro, determinou à Procuradoria Jurídica 

Municipal que expedisse “recomendação”25 a todos os 

setores da Administração Municipal para que fossem 

glosadas as horas extras registradas manualmente ou com 

“jornada britânica”, o que significa dizer que o Chefe 

do Poder Executivo Municipal agiu contrariamente àquilo 

que determinou, já que ele próprio, Sr. Paulo César 

Teodoro, assim como os seus Chefes de Secretarias 

Municipais “carimbaram” autorizações para o pagamento 

de horas extraordinárias comprovadas manuscritamente 

e/ou no formato “britânico”.26 

 

 

DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS PAGAS A ANTÔNIA APARECIDA DA 

SILVA. 

 

  A tabela abaixo contém o número de horas 

extras pagas pelo Município de Lagoa da Prata/MG a 

Antônia Aparecida da Silva, entre os meses de 

janeiro/2016 a novembro/2018: 

 

 

                                                           
24 Vide f. 438/441 do ICP nº 0372.17.000360-5. 
25 Vide documento de f. 442 do ICP nº 0372.17.000360-5. 
26 Vide f. 353, 356, 357/361 do ICP nº 0372.17.000360-5. 
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  Conforme já ponderado, a Sra. Antônia 

Aparecida da Silva, ouvida na Promotoria de Justiça27, 

confirmou que “fazia a edição das batidas de ponto” dos 

servidores lotados na UPA 24 HORAS e que, inclusive, 

“ensinou” Thiago Marçal Hostalácio “como fazer o 

tratamento das folhas de ponto no sistema Ponto 

Secullum”. 

 

  A alegação de Antônia Aparecida da Silva, no 

sentido de que fazia a edição dos controles de 

frequência mediante preenchimento de um formulário de 

justificativas, se distancia muito da realidade, pois, 

evidentemente, não é razoável que, diária e 

continuamente, servidores tivessem justificativas 

plausíveis para a alteração manual de seus horários de 

trabalho, especialmente para anotações de “horários 

britânicos”, como se viu no caso dos servidores Thiago 

Marçal Hostalácio e Suelen Mendonça Lima. 

 

  Pelos cartões de ponto acostados às f. 

282/291 do ICP nº 0372.17.000360-5, percebe-se 

claramente que, entre os meses de dezembro/2015 a 

outubro/2016, a Sra. Antônia Aparecida da Silva, com 

habitualidade, editava as próprias folhas de ponto, 

inclusive para o registro de serviço extraordinário 

exorbitante, como se vê, por exemplo, nos horários de 

ponto do dia 12/03/2016 (vide f. 285 do ICP nº 

0372.17.000360-5). 

 

  Desperta curiosidade, ainda, o teor do 

documento de f. 297 do ICP nº 0372.17.000360-5, 

aparentando tratar-se de documento “fabricado”, pós-

verdadeiro, pois atesta que a Sra. Antônia Aparecida da 

Silva teria estado “oficialmente” de férias de 

01/04/2016 a 20/04/2016, período em que, contudo, 

trabalhou normalmente e até “realizou 24 horas 

extras”... sem registro de ponto!!!??? (vide 285/286 do ICP 
nº 0372.17.000360-5). 

 

Ora, como pode a Administração Municipal 

afirmar que Antônia Aparecida da Silva trabalhou, 

inclusive em jornada extraordinária, sem que tenha 

havido controle de frequência no período? Qual seria o 

                                                           
27 Vide f. 169/170 do ICP nº 0372.17.000360-5. 
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grande problema para a Administração Municipal em se 

fazer o regular lançamento de gozo de férias na folha 

de ponto da servidora do mês de fevereiro/2017?28 

 

  Tais circunstâncias nos levam a afirmar ter 

havido uma esforçada manobra da Administração Municipal 

para abonar a ausência de Antônia Aparecida da Silva ao 

trabalho, no período de 16/01/2017 a 03/02/2017, 

robustecendo, assim, o contexto de tratamento 

privilegiado e protetivo que o Prefeito Municipal, Sr. 

Paulo César Teodoro; os Secretários Municipais, Sr. 

Geraldo Mangelo de Almeida e Sr. José Octaviano Zezinho 

Ribeiro; e o Diretor Técnico da UPA, Sr. Diogo Oliveira 

Chaves, dispensavam aos servidores Tiago Marçal 

Hostalácio, Antônia Aparecida da Silva, Suelen Mendonça 

Lima e Iasca Reginalda de Moura. 

 

 

DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS PAGAS A IASCA REGINALDA DE 

MOURA. 

 

  A tabela abaixo contém o número de horas 

extras pagas pelo Município de Lagoa da Prata/MG a 

Iasca Reginalda de Moura, entre os meses de 

janeiro/2016 a novembro/2018: 

 

 
 

                                                           
28 Vide f. 296 do ICP nº 0372.17.000360-5. 



 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

29 

  Tal como se deu em relação aos controles de 

presença dos servidores Tiago Marçal Hostalácio, Suelen 

Mendonça Lima e Antônia Aparecida da Silva, as folhas 

de ponto da servidora Iasca Reginalda de Moura sofreram 

sistemáticas e repetitivas edições de horários de 

entrada/saída ao trabalho, entre os meses de 

dezembro/2015 a outubro/2016, atestando formalmente o 

cumprimento de jornadas que renderam a ela, Iasca 

Reginalda de Moura, a percepção por serviço 

extraordinária que, por múltiplas vezes, superaram 24 

(vinte e quatro) horas extras ininterruptas de 

trabalho, inclusive com acréscimos de adicional 

noturno, conforme bem demonstram os cartões de ponto de 

f. 319/321 do ICP nº 0372.17.000360-5. 

 

  Nesse ponto, cabe indagar uma vez mais: qual a 

finalidade útil, a eficiência, a transparência e a segurança de um 
sistema informatizado de controle de frequência, se os pontos 
lançados eletronicamente passam por sistemáticas edições manuais 
que, ordinariamente, se prestam à ampliação da jornada de trabalho 
dos servidores, com repercussões financeiras negativas para os 
cofres públicos? 
 

  No caso sob enfoque, a reiteração de “batidas 

lançadas manualmente” nas folhas de ponto de Iasca 

Reginalda de Moura, edições essas realizadas por 11 

(onze) meses seguidos (dezembro/2015 a outubro/2016), 

em palco único, demarcado pelo espaço físico da UPA 24 

HORAS e teatralizado numa conspiração que envolve os 

propósitos mercenários comuns e recíprocos dos 

protagonistas Tiago Marçal Hostalácio, Suelen Mendonça 

Lima e Antônia Aparecida da Silva, estes, por sua vez, 

coadjuvados pelos superiores hierárquicos, é possível 

afirmar, sem sombra de dúvidas, que os controles de 

frequência de Iasca Reginalda de Moura, no período 

acima delimitado, são fraudulentos, vale dizer, os 

registros de ponto não retratam a realidade da jornada 

de trabalho efetivamente praticada pela servidora. 

 

 

DO DIREITO. PAGAMENTO IRREGULAR DE HORAS EXTRAS A 

SERVIDORES LOTADOS NA UPA 24 HORAS DE LAGOA DA PRATA/MG 

– INSERÇÃO DOLOSA DE FALSAS DECLARAÇÕES DE JORNADA DE 

TRABALHO EM CONTROLES MANUAIS DE FREQUÊNCIA, COM O 

OBJETIVO DE CRIAR OBRIGAÇÃO FINANCEIRA PARA O PODER 

PÚBLICO MUNICIPAL, CONSISTENTE NO PAGAMENTO DE HORAS 
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EXTRAORDINÁRIAS (ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL) – EDIÇÃO 

E/OU INSERÇÃO DOLOSA DE DADOS FALSOS NO SISTEMA 

INFORMATIZADO DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS, VISANDO À PERCEPÇÃO DE HORAS 

EXTRAS INDEVIDAS (ARTIGO 313-A DO CÓDIGO PENAL) – 

PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COM INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 

59 DO DECRETO-LEI FEDERAL Nº 5.452, DE 1º/05/1943 

(CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – CLT), E DO ARTIGO 

64 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 02, DE 08/05/1991 

(ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE 

LAGOA DA PRATA/MG). OFENSA ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO 

ARTIGO 1º, INCISO XIV, DO DECRETO-LEI FEDERAL Nº 201, 

DE 27/02/1967 – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORES 

PÚBLICOS MEDIANTE CONTROLES DE FREQUÊNCIA FRAUDULENTOS. 

USO E/OU DESVIO DO SERVIÇO PÚBLICO E DE RENDAS PÚBLICAS 

EM BENEFÍCIO PARTICULAR. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE 

PARTICULARES VIABILIZADA PELA ATUAÇÃO DOLOSA DE AGENTES 

PÚBLICOS (ARTIGO 1º, INCISO II, DO DECRETO-LEI FEDERAL 

Nº 201, DE 27/02/1967) – OFENSA AOS PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, DA MORALIDADE, E DA 

EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVAS (ARTIGO 37, CAPUT, DA CR) – 

OFENSA ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 9º, CAPUT; 

10, CAPUT, E INCISOS I, IX, X E XII; E 11, CAPUT, E 

INCISOS I E II, TODOS OS DISPOSITIVOS DA LEI Nº 8.429, 

DE 02/06/1992. 

 

  As irregularidades e ilegalidades mencionadas 

na ementa acima já foram objeto de pontual e exaustiva 

análise fática e jurídica no tópico anterior. Passamos 

agora ao exame das repercussões delas à Lei nº 

8.429/1992. 

 

A probidade administrativa está 

intrinsecamente relacionada à moralidade administrativa 

e tem o sentido de honestidade, de boa-fé daqueles que 

lidam com a coisa pública. A propósito, valem ser 

lembradas as palavras de Raul Armando Mendes: 

 
“ (...) o exercício honrado, honesto, probo da função 

pública leva à confiança que o cidadão comum deve ter 

em seus dirigentes”. 29 

 

  A Lei Federal nº 8.429/1992, que veio a 

regulamentar o § 4º do artigo 37 da CR, definiu as 

                                                           
29 MENDES, Raul Armando. Comentários ao Estatuto das Licitações e Contratos 
Administrativos. São Paulo, 1991. Pág. 11. 



 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

31 

condutas caracterizadoras dos chamados “atos de 

improbidade administrativa”, descrevendo 

detalhadamente, em seu artigo 9º, os atos que importam 

enriquecimento ilícito; no artigo 10, os que causam 

prejuízo ao erário; e, finalmente, no artigo 11, os 

atos atentatórios aos princípios regentes da atividade 

estatal. 

 

Sob o foco desta Lei, são responsáveis todos 

os agentes públicos, inclusive os que exercem mandato 

eletivo (artigo 2º), além das pessoas que, mesmo não 

possuindo tal qualidade, concorram para a prática do 

ato de improbidade ou dele se beneficiem de qualquer 

forma (artigo 3º). 

 

A Lei nº 8.429/1992, em seus artigos 9º e 10, 

elenca os atos de improbidade administrativa que 

importam enriquecimento ilícito e que causam prejuízos 

financeiros ao erário, incluindo, dentre eles, os 

seguintes atos: 

 
“Art. 9º. Constitui ato de improbidade administrativa 

importando enriquecimento ilícito auferir qualquer 

tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do 

exercício de cargo, mandato, função, emprego ou 

atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta 

Lei, e notadamente: 

 

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa 

que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, 

dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, 

desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos 

bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º 

desta lei, e notadamente: 

 

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a 

incorporação ao patrimônio particular, de pessoa 

física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores 

integrantes do acervo patrimonial das entidades 

mencionadas no artigo 1º desta Lei;; 

 

(...); 

 

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não 

autorizadas em lei ou regulamento; 

 

X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou 

renda, bem como no que diz respeito à conservação do 

patrimônio público; 

 

(...); 
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XII - permitir, facilitar ou concorrer para que 

terceiro se enriqueça ilicitamente;” 

 

No mesmo sentido, referida Lei nº 8.429/1992, 

em seu artigo 11, diz expressamente que a ofensa aos 

princípios regentes da Administração Pública configura 

ato de improbidade administrativa: 

 
“Art. 11. Constituiu ato de improbidade administrativa 

que atenta contra os princípios da administração 

pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres 

de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade 

às instituições, e notadamente: 

 

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou 

regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de 

competência; 

 

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, 

ato de ofício;”. 

 

Analisando o tema, o Supremo Tribunal Federal 

(STF) assim se manifestou: 

 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. REQUISITO PARA A CONFIGURAÇÃO 

DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE ATENTE CONTRA 

OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Para a 

configuração dos atos de improbidade administrativa 

que atentam contra os princípios da administração 

pública (art. 11 da Lei 8.429/1992), é dispensável a 

comprovação de efetivo prejuízo aos cofres públicos. 

De fato, o art. 21, I, da Lei 8.429/1992 dispensa a 

ocorrência de efetivo dano ao patrimônio público como 

condição de aplicação das sanções por ato de 

improbidade, salvo quanto à pena de ressarcimento. 

Precedentes citados: REsp 1.320.315-DF, Segunda Turma, 

DJe 20/11/2013; e AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 

1.066.824-PA, Primeira Turma, DJe 18/9/2013. REsp 

1.192.758-MG, Rel. originário Min. Napoleão Nunes Maia 

Filho, Rel. para acórdão Min. Sérgio Kukina, julgado 

em 4/9/2014.” (Informativo STF n.º 547 – Período de 

08/10/2014 a 13/10/2014). 

 

Desse modo, não há dúvidas de que as condutas 

praticadas por Paulo César Teodoro, por Geraldo Mangelo 

de Almeida, por José Octaviano Zezinho Ribeiro, por 

Diogo Oliveira Chaves, por Tiago Marçal Hostalácio, por 

Suelen Mendonça Lima, por Iasca Reginalda de Moura e 

por Antônia Aparecida da Silva violaram grosseiramente 

a Lei nº 8.429/1992, por múltiplas razões, a saber: 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp+1192758
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp+1192758
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✓ o Prefeito Municipal, Sr. Paulo César Teodoro, e os 

Secretários Municipais, Sr. Geraldo Mangelo de 

Almeida e Sr. José Octaviano Zezinho Ribeiro, ao 

autorizarem o pagamento em pecúnia de horas extras, 

e ao permitirem que servidores pratiquem mais de 2 

(duas) horas extras diárias, estão a negar vigência 

ao artigo 59 da Consolidação das Leis do Trabalho e 

ao artigo 64 da Lei Complementar Municipal nº 

02/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do 

Município de Lagoa da Prata/MG); 

 

✓ os servidores públicos Tiago Marçal Hostalácio, 

Suelen Mendonça Lima, Iasca Reginalda de Moura e  

Antônia Aparecida da Silva, de forma livre, 

consciente e voluntária, conluiaram-se 

fraudulentamente para a adulteração dos seus 

controles de frequência (eletrônico e manual), 

mediante anotação de “jornadas britânicas” e/ou 

edição dos horários reais de entrada/saída no 

trabalho, sempre visando à percepção de vantagem 

econômica, no caso, o recebimento de horas extras a 

serem suportadas pelo erário municipal, combinação 

essa que contou com a protetiva e decisiva adesão 

dos seus superiores hierárquicos, quais sejam, o 

Prefeito Municipal Paulo César Teodoro, o 

Secretário Municipal Geraldo Mangelo de Almeida, o 

Secretário Municipal José Octaviano Zezinho Ribeiro 

e o Diretor Técnico da UPA 24 HORAS, Diogo Oliveira 

Chaves, os quais emitiram formal e expressa 

autorização para o pagamento das horas extras 

registradas nas folhas de ponto falsificadas por 

aqueles servidores; 

 

✓ o Prefeito Municipal, Sr. Paulo César Teodoro, o 

Secretário Municipal de Saúde, Sr. Geraldo Mangelo 

de Almeida, e o Diretor Técnico da UPA 24 HORAS, 

Sr. Diogo Oliveira Chaves, tomados pelo desejo 

incontido, criminoso e ímprobo de propiciar 

enriquecimento ilícito a Thiago Marçal Hostalácio, 

chegaram ao extremo de imunizá-lo do controle 

eletrônico de frequência nos meses de março/201730 

e abril/201731, tendo o dito servidor, nestes 

                                                           
30 Vide f. 85 do ICP nº 0372.17.000360-5. 
31 Vide f. 86 do ICP nº 0372.17.000360-5. 
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meses, percebido horas extras a partir de jornadas 

registradas em folhas manuais de frequência, mesmo 

estando disponível e acessível a todos os 

servidores da UPA 24 HORAS o sistema de ponto 

eletrônico; 

 

✓ os requeridos, conjuntamente, menosprezaram 

grosseiramente o princípio da supremacia do 

interesse público e o princípio da 

indisponibilidade do interesse público, fazendo-os 

sucumbir diante de interesses econômicos meramente 

privados; 

 

✓ o Prefeito Municipal, Sr. Paulo César Teodoro, os 

Secretários Municipais, Sr. Geraldo Mangelo de 

Almeida e José Octaviano Zezinho Ribeiro, e o 

Diretor Técnico da UPA 24 HORAS, Sr. Diogo Oliveira 

Chaves, ao autorizarem o pagamento de horas extras 

registradas a partir de horários manuscritos e/ou 

editados à margem de qualquer controle ou 

fiscalização efetivos, agiram contrariamente à 

legalidade, à moralidade e à eficiência 

administrativas, assim como permitiram que a 

Administração Pública, o serviço público e o 

dinheiro público fossem indevidamente utilizados em 

favor de interesses econômicos privados; 

 

✓ o Prefeito Municipal, Sr. Paulo César Teodoro, os 

Secretários Municipais, Sr. Geraldo Mangelo de 

Almeida e José Octaviano Zezinho Ribeiro, e o 

Diretor Técnico da UPA 24 HORAS, Sr. Diogo Oliveira 

Chaves, ao autorizarem o pagamento de horas extras 

registradas a partir de horários manuscritos e/ou 

editados à margem de qualquer controle ou 

fiscalização efetivos, adotaram o padrão da 

desonestidade e da deslealdade para com o dinheiro 

público, se omitindo na prática de ato que deveriam 

realizar de ofício, isto é, exercer efetivo e 

eficiente controle sobre a jornada de trabalho de 

servidores públicos a eles subordinados. 

 

Portanto, os atos de improbidade 

administrativa descritos nos artigos 9º, caput; 10, 

caput, e incisos I, IX, X e XII; e no artigo 11, caput, 

e incisos I e II, todos da Lei nº 8.429/1992, estão 

cabalmente demonstrados, assim como preenchidos estão 
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os seus requisitos configuradores: a clara e continuada 

lesão ao erário municipal; ações e omissões dolosas dos 

requeridos, que resultaram no uso indevido e no desvio 

do serviço/dinheiro públicos para o enriquecimento 

ilícito privado; e o nexo de causalidade entre as 

condutas comissivas/omissivas e os danos financeiros 

causados ao erário. 

 

A doutrina mais conceituada também se 

posiciona no mesmo sentido: 

 
“É possível apontar os seguintes requisitos para a 

configuração dos atos de improbidade administrativa 

que causem prejuízo ao erário: I) a lesão ao erário, 

que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 

malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das 

entidades referidas no art. 1º da LIA; II) a conduta 

dolosa ou culposa do agente; e III) nexo de 

causalidade entre a conduta do agente e a lesão ao 

erário”32. 

 

  Por todas as considerações acima expendidas, 

devem os requeridos ser condenados pela prática de atos 

de improbidade administrativa, na medida de suas 

responsabilidades. 

 

  Com relação à prática, em tese, dos crimes tipificados 
no artigo 1º, incisos II e XIV, do Decreto-Lei nº 201/1967, e nos 
artigos 288; caput, 299 e 313-A do Código Penal, informa o Ministério 
Público que estará remetendo cópia dos autos à Procuradoria-Geral 
de Justiça do Estado de Minas Gerais, para a adoção das medidas 
que entender cabíveis. 
 

 

DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, PARA FINS DE 

SE DECRETAR A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS 

REQUERIDOS. ARTIGOS 7º E 16 DA LEI Nº 8.429, DE 

02/06/1992. ARTIGO 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

(CPC). 

 

Conforme já pontuado, o pagamento irregular 

de horas extras aos servidores Tiago Marçal Hostalácio, 

Suelen Mendonça Lima, Iasca Reginalda de Moura e 

Antônia Aparecida da Silva, ao mesmo tempo que lhe 

propiciou enriquecimento ilícito, ensejou e ainda pode 

                                                           
32 HOLANDA JR., André Jackson de. e TORRES, Ronny Charles L. de. Improbidade 
Administrativa. Salvador, 2016. Editora Juspodivm, 2ª edição. Pág. 219. 
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ensejar continuados prejuízos financeiros ao erário 

municipal. 

 

Assim, pretende o Ministério Público seja 

determinado o bloqueio de bens dos requeridos, 

relativamente aos valores pagos por serviços 

extraordinários computados a partir de horários que 

sofreram edição manual e/ou registrados a partir de 

“jornada britânica”. 

 

  Os controles de frequência que contêm 

anotações de horários editados e/ou lançados em formato 

“britânico” são os seguintes: 

 

THIAGO MARÇAL HOSTALÁCIO: cartões de ponto dos meses de 

janeiro/2016 a abril/2017, conforme tabela a seguir: 

 

 
 

 

SUELEN MENDONÇA LIMA: cartões de ponto dos meses de 

janeiro/2016 a setembro/2016, conforme tabela a seguir: 
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ANTÔNIA APARECIDA DA SILVA: cartões de ponto dos meses 

de janeiro/2016 a outubro/2016, conforme tabela a 

seguir: 

 

 
 

 

IASCA REGINALDA DE MOURA: cartões de ponto dos meses de 

janeiro/2016 a outubro/2016, conforme tabela a seguir: 
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A Lei n° 8.429/1992, em seus artigos 7º e 16, 

prevê, como providência de natureza cautelar, a 

possibilidade de decretação da indisponibilidade dos 

bens do agente ou terceiro que tenha se enriquecido 

ilicitamente ou causado danos ao patrimônio público, 

como forma de se evitar a dificuldade ou até mesmo a 

frustração de ressarcimento daqueles prejuízos 

econômicos. 

 

Como medida de natureza cautelar que é, o 

pedido liminar de indisponibilidade de bens, deduzido 

em sede de ação civil pública, exige a demonstração da 

existência dos pressupostos jurídicos inerentes à 

espécie, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o 

“perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo” (artigo 300, caput, do CPC), os quais 

revelam, a um só tempo, a viabilidade da pretensão 

deduzida em Juízo e a plausibilidade do direito 

alegado. 

 

Ora, nos parece induvidoso que, na hipótese 

sob exame nestes autos, aqueles pressupostos se mostram 

comprovados, até mesmo com sobra de argumentos. 

Vejamos: 

 

a) probabilidade do direito: os cartões de ponto e os 

comprovantes de pagamento de f. 62/64, 66/86, 

218/219, 227/228, 236/238, 282/291, 319/327 e 

352/365 do ICP nº 0372.17.000360-5, registrando que 

o Município de Lagoa da Prata/MG pagou a Tiago 
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Marçal Hostalácio, a Suelen Mendonça Lima, a 

Antônia Aparecida da Silva e a Iasca Reginalda de 

Moura o valor total de R$65.410,46 (sessenta e 

cinco mil quatrocentos e dez reais e quarenta e 

seis centavos), a título de horas extras 

comprovadas por anotações de horários “britânicos” 

e/ou horários que passaram por edição manual nos 

controles de frequência dos referidos servidores, 

que não estavam submetidos a qualquer tipo de 

controle de jornada na UPA 24 HORAS de Lagoa da 

Prata/MG; 

 

b) perigo de dano ou risco de comprometimento do 

resultado útil do processo: não fosse pelo simples 

fato de estarmos tratando de lesão patrimonial aos 

cofres públicos, circunstância que, por si só, já 

se mostra bastante para justificar a adoção de 

medida emergencial capaz de prevenir o risco de 

eventual ineficácia da execução de um provimento 

jurisdicional futuro que venha a determinar o 

ressarcimento integral dos prejuízos suportados 

pelo erário municipal – o que equivale dizer: 

necessidade de se assegurar a efetividade e a 

utilidade da ação civil pública ora proposta –, 

quer nos parecer, ainda, que as regras ordinárias 

de experiência demonstram que as pessoas que se 

encontram em situação de litígio, salvo por 

determinação judicial, não preservam 

espontaneamente os seus bens. E mais: se estas 

mesmas pessoas tomam conhecimento prévio de que a 

medida judicial constritiva está na iminência de 

ser decretada, agem, também antecipadamente, no 

sentido de frustrá-la, o que recomenda a adoção da 

providência cautelar de constrição de bens dos 

requeridos. 

 

A indisponibilidade não é irreversível; não 

significa perda dos bens nem mesmo privação deles; é 

apenas uma medida acautelatória, anterior à completa 

apuração dos fatos, para se evitar que o agente ímprobo 

se desfaça do seu patrimônio, dificultando ou 

impossibilitando o ressarcimento ao erário. 

 

O bloqueio de bens, para os efeitos da Lei nº 

8.429/1992, deve se operar sem qualquer restrição ou 

limitação ao gravame da indisponibilidade, pois, o que 
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importa, é o adequado, eficaz e integral ressarcimento 

do dano aos cofres públicos, independentemente da 

origem lícita dos bens (artigo 7°, parágrafo único, da 

Lei de Improbidade Administrativa). 

 

A restrição, via de regra, deve recair sobre 

bens capazes de satisfazer eventual condenação ou, na 

impossibilidade de se apurar a extensão do dano, deve o 

autor apresentar uma estimativa dos prejuízos. 

 

Sobre o tema em discussão, MARCELO FIGUEIREDO 

disserta que: 

 
“Normalmente, não é fácil, desde logo, apurar-se a 

extensão do dano causado por atos de ‘improbidade’. 

Sendo assim, a norma autoriza – e a prudência 

aconselha – que o pedido de indisponibilidade seja 

amplo, devendo o requerente apresentar uma estimativa 

sempre superdimensionada, a fim de garantir, ainda que 

provisoriamente, futura recomposição” (Probidade 

Administrativa, Malheiros Editores, 4ª edição, pág. 

50). 

 

A propósito, é firme o entendimento, no 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que a 

decretação de indisponibilidade dos bens não se 

condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou 

iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a 

evitar dilapidação patrimonial futura. Nesse mesmo 

sentido vem decidindo o Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais (TJMG): 

 
“(...) De outro modo, verifico que o acórdão recorrido 

diverge da orientação firmada por esta Corte Superior 

no sentido de que a decretação de indisponibilidade de 

bens em ação civil pública por ato de improbidade 

constitui tutela de evidência, dispensando a 

comprovação de periculum in mora. É suficiente para o 

cabimento da medida, portanto, a demonstração, em uma 

cognição sumária, de que o ato de improbidade causou 

lesão ao patrimônio público ou ensejou enriquecimento 

ilícito, o que ocorreu na espécie. Nesse sentido, a 

medida cautelar em exame, própria das ações regidas 

pela Lei de Improbidade Administrativa – LIA, não está 

condicionada à comprovação de que o réu esteja 

dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-

lo, tendo em vista que o periculum in mora se encontra 

implícito no comando legal que rege, de forma 

peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de 

improbidade administrativa, sendo possível ao juízo 
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que preside a referida ação, fundamentadamente, 

decretar a indisponibilidade de bens do demandado 

quando presentes fortes indícios da prática de atos de 

improbidade administrativa. A propósito: 

 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º DA 

LEI N. 8429/92. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. 

ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DE RECURSO 

REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A 

Primeira Seção desta Corte de Justiça, no julgamento 

do REsp 1.366.721/BA, solucionado sob a sistemática 

dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), 

consolidou o entendimento de que o decreto de 

indisponibilidade de bens em ação civil pública por 

ato de improbidade administrativa constitui tutela de 

evidência, dispensando a comprovação de periculum in 

mora. É suficiente para o cabimento da medida, 

portanto, a demonstração, numa cognição sumária, de 

que o ato de improbidade causou lesão ao patrimônio 

público ou ensejou enriquecimento ilícito, o que 

ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no REsp 1.351.825/BA, de minha 

relatoria, SEGUNDA TURMA, DJe 23/4/2015). 

 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

ALEGADA AFRONTA AO ART. 535, II, DO CPC/1973. 

INEXISTÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. [...] 3. Como cediço, 

“esta Corte Superior, em interpretação ao art. 7º da 

Lei 8.429/92, firmou o entendimento de que a 

decretação de indisponibilidade de bens em ACP por 

Improbidade Administrativa dispensa a demonstração de 

dilapidação ou a tentativa de dilapidação do 

patrimônio para a configuração do periculum in mora, o 

qual está implícito ao comando normativo do art. 7º. 

da Lei 8.429/92, bastando a demonstração do fumus boni 

juris, que consiste em indícios de atos ímprobos 

(REsp. 1.366.721/BA, Rel. p/Acórdão Min. OG FERNANDES, 

DJe 19.9.2014)” (AgRg no AREsp 733.681/MT, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, 

DJe 28/06/2017). [...] 5. Agravo interno improvido. 

(AgRg no REsp 1.512.650/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018 - 

grifos acrescidos). 

 

Dessa forma, presentes os requisitos do fumus boni 

iuris e do periculum in mora, possível é decretação da 

indisponibilidade dos bens dos recorridos de modo a 

garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo 

ao erário. Ante o exposto, com fulcro na Súmula 

568/STJ e no art. 932, V, do CPC/2015, c/c o art. 255, 
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§ 4º, III, do RISTJ, dou parcial provimento ao recurso 

especial para decretar a indisponibilidade dos bens 

dos recorridos. (...).” (STJ, Recurso Especial nº 

1561282 – Relator: Ministro Og Fernandes – Data da 

Decisão: 13/11/2018 – Data de Publicação: 16/11/2018). 

 

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LIMINAR DE 

INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EM 

NORMA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. FUMUS BONI 

IURIS. FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. 

PERICULUM IN MORA. PRESUNÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 

RECURSO PROVIDO. Conforme precedentes do c. Superior 

Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento de 

Recurso Repetitivo, é possível decretar a 

indisponibilidade de bens do agente público, demandado 

por ato de improbidade administrativa, com constrição 

de tantos bens quantos bastem ao integral 

ressarcimento ao erário, bem como para garantir o 

pagamento da multa civil. Diante dos fortes indícios 

da conduta ímproba imputada ao réu e dos prejuízos 

causados aos cofres públicos, resta patenteado o fumus 

boni iuris. Por sua vez, o periculum in mora independe 

de prova da iminência de, ou da efetiva, dilapidação 

do patrimônio pelos demandados. De acordo com a 

orientação do STJ, havendo fortes indícios do ato de 

improbidade (fumus boni iuris), o outro requisito para 

a decretação da indisponibilidade de bens decorre da 

própria imposição da norma (art. 7º da Lei n. 

8.429/92), só se limitando ao juízo de 

proporcionalidade entre o dano demonstrado e a 

aplicação dessa medida extrema. No presente caso, 

restou comprovado o cumprimento de apenas 1/5 da 

jornada de trabalho pelo agravado, bem como a 

realização de nomeação em cargos de comissão para 

funções diversas das legalmente descritas para o cargo 

de Assessor Técnico Administrativo, demonstrando 

indícios de desvio de finalidade suficientes para a 

decretação da indisponibilidade de bens.” (TJMG, 

Agravo de Instrumento Cível nº 1.0372.18.000309-0/001 

– Comarca de Lagoa da Prata – Agravante: Ministério 

Público do Estado de Minas Gerais - Agravados: Aurélio 

de Oliveira Júnior, Eustáquio Afonso de Souza e Paulo 

César Teodoro – Relator: Desembargador Gilson Soares 

Mendes – Data de Julgamento: 08/11/2018 – Data de 

Publicação: 27/11/2018). 

 

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LIMINAR DE 

INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES. RECURSO NÃO PROVIDO. - A liminar de 

constrição de bens nos autos da ação civil pública 

exige demonstração de fundados indícios de 

responsabilidade, nos termos dos artigos 7º e 16 da 
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Lei Federal nº 8.429/92. - Conforme entendimento 

consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

prescindível a demonstração do risco de dissipação dos 

bens do processado em pedido liminar incidental nos 

autos de ação civil pública fundada em ato de 

improbidade administrativa. - Constatados fundados 

indícios de prática de ato de improbidade 

administrativa, há de ser deferida a medida cautelar 

constritiva de indisponibilidade dos bens dos 

indiciados, nos limites dos valores expressamente 

impugnados.” (TJMG, Agravo de Instrumento nº 

1.0344.16.005154-8/001 – Relator: Desembargador Moacyr 

Lobato – Data de Julgamento: 04/05/2017 – Data de 

Publicação: 16/05/2017). 

 

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - CAUTELAR DE 

INDISPONIBILIDADE DE BENS - ART. 7º DA LEI N. 8.429/92 

- DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO VÁLIDA - PERICULUM IN MORA - DEMONSTRAÇÃO 

DISPENSÁVEL - MANUTENÇÃO DA MEDIDA - EXCESSO NO 

CUMPRIMENTO DA ORDEM - CONJUNTO DE BENS EM VALOR 

SUPERIOR AO LIMITADO NA DECISÃO - NECESSIDADE DE 

REDUÇÃO -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei de 

Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) prevê, em 

seu art. 7º, a possibilidade de decretação da 

indisponibilidade de bens do agente público, quando o 

ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público 

ou ensejar enriquecimento ilícito. 2. O Superior 

Tribunal de Justiça posiciona-se majoritariamente no 

sentido de que, para a decretação de indisponibilidade 

de bens em ação civil pública, a prova do periculum in 

mora é prescindível, fazendo-se necessária, para 

tanto, apenas a comprovação do fumus boni iuris. 3. 

Ausente qualquer razão relevante a demonstrar o 

desacerto da decisão primeva que reconheceu, com 

amparo nos elementos dos autos, a existência do fumus 

boni iuris, e tendo os recorrentes se dedicado a 

demonstrar a suposta ausência do periculum in mora - 

sequer necessário na espécie -, forçosa a manutenção 

da ordem liminar de indisponibilidade de bens. 4. 

Evidenciado, todavia, o excesso havido na 

concretização da ordem de indisponibilidade - que veio 

a alcançar bens móveis e imóveis em montante muito 

superior ao limite estipulado na decisão agravada, 

que, por sua vez, observou os limites da postulação 

ministerial -, é de se determinar a liberação parcial. 

5. A indisponibilidade de bens do art. 7º da LIA deve 

garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo 

ao erário e o pagamento de possível multa civil - não 

mais do que isso. 6. Recurso parcialmente provido.” 

(TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0388.16.002256-1/001 

– Relatora: Desembargadora Áurea Brasil – Data de 

Julgamento: 27/04/2017 – Data de Publicação: 

09/05/2017). 
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Assim sendo, em sede de provimento liminar, 

REQUER o Ministério Público, desde já, que seja 

determinado o SEQUESTRO DE BENS DE PAULO CÉSAR TEODORO, 

DE GERALDO MANGELO DE ALMEIDA, DE JOSÉ OCTAVIANO 

ZEZINHO RIBEIRO E DE DIOGO OLIVEIRA CHAVES, até o 

montante de R$65.410,46 (sessenta e cinco mil 

quatrocentos e dez reais e quarenta e seis centavos); o 

SEQUESTRO DE BENS DE THIAGO MARÇAL HOSTALÁCIO, até o 

montante de R$35.314,73 (trinta e cinco mil trezentos e 

quatorze reais e setenta e três centavos); o SEQUESTRO 

DE BENS DE SUELEN MENDONÇA LIMA, até o montante de 

R$19.400,19 (dezenove mil e quatrocentos reais e 

dezenove centavos); o SEQUESTRO DE BENS DE ANTÔNIA 

APARECIDA DA SILVA, até o montante de R$5.736,93 (cinco 

mil setecentos e trinta e seis reais e noventa e três 

centavos); o SEQUESTRO DE BENS DE IASCA REGINALDA DE 

MOURA, até o montante de R$4.958,61 (quatro mil 

novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um 

centavos). 

 

 

CONCLUSÃO. 

 

  Diante do exposto e do mais que certamente 

será suprido por V.Exa., REQUER o Ministério Público: 

 

1) que, com fundamento nos artigos 300, § 2º, e 301 do 

CPC, e nos artigos 7º e 16 da Lei nº 8.429/1992, 

seja CONCEDIDA LIMINARMENTE, SEM OITIVA DAS PARTES 

CONTRÁRIAS OU JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA, A MEDIDA 

CAUTELAR DE: 

 

1.1) SEQUESTRO DE BENS DE PAULO CÉSAR TEODORO, DE 
GERALDO MANGELO DE ALMEIDA, DE JOSÉ OCTAVIANO 

ZEZINHO RIBEIRO E DE DIOGO OLIVEIRA CHAVES, 

até o montante de R$65.410,46 (sessenta e 

cinco mil quatrocentos e dez reais e quarenta 

e seis centavos), oficiando-se, para tanto, 

preferencialmente, a autoridade supervisora 

do sistema bancário, e, alternativamente, ao 

Registro Imobiliário e ao DETRAN/MG; 

 

1.2) SEQUESTRO DE BENS DE THIAGO MARÇAL 

HOSTALÁCIO, até o montante de R$35.314,73 

(trinta e cinco mil trezentos e quatorze 
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reais e setenta e três centavos), oficiando-

se, para tanto, preferencialmente, a 

autoridade supervisora do sistema bancário, 

e, alternativamente, ao Registro Imobiliário 

e ao DETRAN/MG; 

 

1.3) SEQUESTRO DE BENS DE SUELEN MENDONÇA LIMA, 

até o montante de R$19.400,19 (dezenove mil e 

quatrocentos reais e dezenove centavos), 

oficiando-se, para tanto, preferencialmente, 

a autoridade supervisora do sistema bancário, 

e, alternativamente, ao Registro Imobiliário 

e ao DETRAN/MG; 

 

1.4) SEQUESTRO DE BENS DE ANTÔNIA APARECIDA DA 

SILVA, até o montante de R$5.736,93 (cinco 

mil setecentos e trinta e seis reais e 

noventa e três centavos), oficiando-se, para 

tanto, preferencialmente, a autoridade 

supervisora do sistema bancário, e, 

alternativamente, ao Registro Imobiliário e 

ao DETRAN/MG; 

 

1.5) SEQUESTRO DE BENS DE IASCA REGINALDA DE 

MOURA, até o montante de R$4.958,61 (quatro 

mil novecentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta e um centavos), oficiando-se, para 

tanto, preferencialmente, a autoridade 

supervisora do sistema bancário, e, 

alternativamente, ao Registro Imobiliário e 

ao DETRAN/MG; 

 

2) que, com fundamento no artigos 300, caput, CPC, 

seja LIMINARMENTE IMPOSTA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO 

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA/MG, consistente no 

DEVER DE INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA 

THIAGO MARÇAL HOSTALÁCIO, PARA A APURAÇÃO DA 

ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS E DEMISSÃO DO 

SERVIDOR, assegurando-se-lhe o direito de opção por 

um dos seus cargos, nos moldes da disposição 

contida no artigo 133 da Lei Federal nº 8.112/1990, 

já que inexistente legislação específica municipal; 

 

3) no caso do item 2 (dois), tratando-se de medida 

liminar que atribui ao MUNICÍPIO DE LAGOA DA 

PRATA/MG UMA OBRIGAÇÃO DE FAZER, que sejam 
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observadas as disposições dos artigos 536 e 537 do 

Código de Processo Civil, fixando-se MULTA 

COMINATÓRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO; 

 

4) que seja ordenada a NOTIFICAÇÃO de PAULO CÉSAR 

TEODORO, de GERALDO MANGELO DE ALMEIDA, de JOSÉ 

OCTAVIANO ZEZINHO RIBEIRO, de DIOGO OLIVEIRA 

CHAVES, de THIAGO MARÇAL HOSTALÁCIO, de SUELEN 

MENDONÇA LIMA, de ANTÔNIA APARECIDA DA SILVA e de 

IASCA REGINALDA DE MOURA, a fim de que, querendo, 

se manifestem por escrito sobre os pedidos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos precisos termos do 

artigo 17, §§ 3º e 7º, da Lei nº 8.429/1992; 

 

5) que seja recebida a presente ação, determinando-se 

a CITAÇÃO DOS REQUERIDOS para apresentarem as 

defesas que tiverem (artigo 17, § 9º, da Lei nº 

8.429/1992; artigo 335 do CPC), informando o 

Ministério Público, desde já, QUE NÃO TEM INTERESSE 

NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA A QUE SE REFERE O ARTIGO 

334, CAPUT, DO CPC, uma vez que não há permissivo 

legal que autorize o autor a transigir diante das 

peculiaridades do caso concreto; 

 

6) que seja determinada a expedição de ofício 

requisitório ao Município de Lagoa da Prata/MG, a 

fim de que: 

 

6.1)  esclareça a razão e a origem dos créditos de 

dias ou de horas que justificaram a concessão 

de folgas a Thiago Marçal Hostalácio por 32 

(trinta e dois) dias consecutivos, no período 

de 01/07/2017 a 01/08/2017, e por outros 32 

(trinta e dois) dias seguidos, no período de 

12/08/2017 a 12/09/2017; 

 

6.2)  esclareça a razão pela qual o número de horas 

extras pagas a Thiago Marçal Hostalácio em 

outubro/2016 (100 horas extras) diverge do 

número de horas registradas em seu cartão de 

ponto (5 horas extras); 

 

6.3)  remeta a este Juízo cópia dos atestados 

médicos apresentados por Thiago Marçal 

Hostalácio para o gozo de licenças-médicas 
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entre os dias 03/08/2017 a 04/08/2017, e 

entre os dias 17/01/2018 a 19/01/2018; 

 

7) que sejam, ao final, JULGADOS TOTALMENTE 

PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NESTES AUTOS, 

para fins de se confirmar as medidas liminares 

pleiteadas nos itens 1 (um) e 2 (dois), supra, 

determinando-se, ao final, a condenação do 

requeridos PAULO CÉSAR TEODORO, GERALDO MANGELO DE 

ALMEIDA, JOSÉ OCTAVIANO ZEZINHO RIBEIRO, DIOGO 

OLIVEIRA CHAVES, THIAGO MARÇAL HOSTALÁCIO, SUELEN 

MENDONÇA LIMA, ANTÔNIA APARECIDA DA SILVA e IASCA 

REGINALDA DE MOURA nas sanções previstas no artigo 

12, incisos I, II e III, da Lei nº 8.429/1992. 

 

  O Ministério Público protesta e requer provar 

o alegado por todos os meios de prova em direito 

permitidos. 

 

  Atribui-se à causa o valor de R$70.000,00 

(setenta mil reais). 

 

 

Lagoa da Prata, 13 de março de 2019, às 18h52min. 

 

 

 

LUÍS AUGUSTO DE REZENDE PENA 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 


