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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA 
COMARCA DE ITAINÓPOLIS-PI 
 

 

PROCESSO Nº 0000081-39.2018.8.18.0055 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
REQUERIDO: FRANCISCO EUDES CASTELO BRANCO NUNES 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, pela Promotora de 

Justiça abaixo subscrita, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, vem à 

presença de Vossa Excelência apresentar: 

 

RÉPLICA À CONTESTAÇÃO 
 

Na ação que move contra o Prefeito do Município de Isaías Coelho-PI, 

Francisco Eudes Castelo Branco Nunes. 

 

I) DA BREVE SÍNTESE FÁTICA 
 

O Ministério Público do Estado do Piauí propôs ação civil pública contra o 

Prefeito do município de Isaías Coelho-PI pela prática de ato de improbidade 

administrativa previsto no art. 11, I da Lei 8429/92. 
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O TCE-PI homologou os termos da decisão Monocrática n. 81/2017 

(publicada no DOE TCE/PI n. 48 de 14/03/17) no Processo n. TC/003417/2017, que 

resolveu pelo não conhecimento do Decreto Municipal de Emergência da Prefeitura de 

Isaías Coelho de n. 02/2017 de 02/01/2017, bem como determinou ao Gestor que se 

abstivesse de realizar despesas com fundamento no referido decreto. 

 

Mesmo diante da decisão determinando que o Gestor se abstivesse de 

realizar despesas com fundamento no citado decreto, houve a continuação de 

pagamentos, até junho de 2017, consoante informa o TCE. 

 

Na peça vestibular foram anexados os documentos comprobatórios. 

 

Em decisão do dia 10/02/2020, o douto Juízo recebeu a petição inicial e 

determinou a citação do requerido para, querendo, apresentar contestação em 15 

(quinze) dias. 

 

O Prefeito de Isaías Coelho, citado da decisão, apresentou contestação, 

aduzindo ausência de prova suficiente para comprovar o ato de improbidade, 

requerendo a improcedência da lide. 

 

É o relatório. 
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II) NO MÉRITO 

 
Cumpre consignar a priori, que o requerido não lançou mão de preliminar 

na resistência ao presente feito. Desse modo seguem comentários combativos às 

alegações mérito. 

 

Em breve síntese, o demandado alega que não houve a prática de ato de 

improbidade. Porém, tal tese não merece prosperar, vejamos. 

 

Consoante documentos comprobatórios no âmbito do Inquérito Civil Público, 

o Prefeito de Isaías Coelho, em 02 de fevereiro de 2017, elaborou e fez publicar 

Decreto n. 02/2017 com o intuito de declarar situação de emergência no aludido 

município. 

 

Acontece que os fatos alegados não justificaram a decretação de situação 

de emergência, só cabível em caso de desastres de grande proporção, capazes de 

comprometer, de forma significativa, o exercício da competência administrativa e 

legislativa da municipalidade. 

 

Inclusive, este foi o posicionamento do TCE-PI que homologou os termos 

da decisão Monocrática n. 81/2017 (publicada no DOE TCE/PI n. 48 de 14/03/17) no 

Processo n. TC/003417/2017, que resolveu pelo não conhecimento do Decreto 

Municipal de Emergência da Prefeitura de Isaías Coelho de n. 02/2017 de 02/01/2017, 

bem como determinou ao Gestor que se abstivesse de realizar despesas com 

fundamento no referido decreto. 

 

Num. 12451755 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: ROMANA LEITE VIEIRA - 09/10/2020 17:47:09
http://tjpi.pje.jus.br:80/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100917443022400000011779757
Número do documento: 20100917443022400000011779757

http://tjpi.pje.jus.br:80/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100917443022400000011779757


 
 
 
 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAINÓPOLIS-PI 
 

 
 

4 
 

Mesmo diante de tal decisão, houve a continuação de pagamentos, até 

junho de 2017, consoante informa o TCE. 

 

Assim, restou cristalino que o referido decreto foi elaborado com desvio de 

finalidade, apenas para livrar a Administração dos rigores da Lei de licitações, bem 

como justificar remoções e demissões arbitrárias de pessoal e admissão de novos 

agentes públicos sem obrigatoriedade de prévio concurso público. 

 

Do exposto, é flagrante a ofensa aos princípios da impessoalidade, 

moralidade, boa-fé administrativa, motivação, legalidade e eficiência do serviço público. 

Ademais, não merece prosperar as alegações do requerido, pois restou configurado 

que ele incorreu em prática de ato de improbidade administrativa e patente conduta 

dolosa, pois contratou sem procedimento licitatório, não obstante a determinação do 

TCE-PI em sentido diverso. 

 
 
III) DOS PEDIDOS 
 

Ante ao exposto, o Ministério Público reitera os pedidos feitos na inicial 

acerca do mérito da presente demanda, quais sejam os seguintes itens da exordial: 
 

 A expedição de ofício à Secretaria de Saúde de Isaías Coelho para que 

informe se no mês de janeiro de 2017 houve alguma calamidade pública de grandes 

proporções no município, capaz de comprometer a saúde e integridade física da 

população em geral; 
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 A expedição de ofício à Secretária de Administração e finanças de Isaías 

Coelho, solicitando cópias de todos os contratos de fornecimento de bens e serviços 

celebrados pela Prefeitura Municipal de Isaías Coelho, desde o dia 02 de janeiro de 

2017 até o ajuizamento da presente ação, bem como cópias dos atos administrativos 

de remoção, demissão, admissão, contratação de agentes efetivos, contratos 

temporários, no mesmo período citado; 

- Que seja enviada cópia dos presentes autos à Câmara Municipal para 

adoção das providências cabíveis. 
 

Por fim, a condenação do réu pela prática do ato de improbidade 

administrativa, previsto no artigo 11, I, da Lei 8429/92. 

 

Termos em que, pede e espera deferimento. 

 

Itainópolis-PI, 9 de outubro de 2020. 

 

 

ROMANA LEITE VIEIRA 
Promotora de Justiça 
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