
ILUSTRÍSSIMOS SENHORES DOUTORES PROMOTORES DE JUSTIÇA DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIÃO DOS ADVOGADOS DO NORTE FLUMINENSE - UANF, entidade 

independente de direito privado sem fins lucrativos, localizada 

atualmente na Rua Caldas Viana, nº 239, Parque Flamboyant, 

Campos dos Goytacazes-RJ, CEP 28015-300, endereço eletrônico 

uanf@yandex.com, website URL http://bit.do/ua-nf, vem, com 

fundamento no Art. 129, Incisos II e III, da Constituição da 

República Federativa do Brasil, assim como no Art. 2º, Inciso I, 

da Lei Estadual 6.451/2013, DENUNCIAR e propor a presente 

 

 

REPRESENTAÇÃO 
POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, MALVERSAÇÃO DE 

RECURSO PÚBLICOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA 

 

 

em face de  

 

WAGNER CARVALHO MOTTA, brasileiro, casado, advogado (134.392 

OAB-RJ), Secretário Municipal de Planejamento de Macaé, natural 

de Macaé-RJ, portador do CPF nº 000.000.000-00, com endereço 

profissional na Avenida Presidente Sodré, nº 534, 3º Andar, 

Centro, Macaé-RJ, CEP 27913-080; 

 

FABIANO LIMA PASCHOAL DE SOUZA, brasileiro, casado, advogado 

(146.471 OAB-RJ), Procurador-Geral do Município de Macaé, 

natural de Macaé-RJ, portador do RG nº 00000000-0 IFP-RJ e do 

CPF nº 000.000.000-00, com endereço profissional na Avenida 

Presidente Sodré, nº 534, 2º Andar, Centro, Macaé-RJ, CEP 27913-

080; 

 



WALÉRIA CARVALHO MOTTA, brasileira, casada, professora, natural 

de Macaé-RJ, portadora do CPF nº 000.000.000-00, com endereço 

residencial na Av. Xxxxxx Xxxxxxx, xx 000, Xxxxxxx, Xxxxx-XX, 

XXX 00000-000; 

  

DENIZE CARVALHO MOTTA, brasileira, casada, dona de casa, natural 

do Rio de Janeiro-RJ, portadora do RG nº 00000000-0 IFP-RJ e do 

CPF nº 000.000.000-00, com endereço residencial na Av. Xxxxxx 

Xxxxxxx, xx 000, Xxxxxxx, Xxxxx-XX, XXX 00000-000, 

 

pelos motivos de fato e de direito que passa a expor: 

 

 

I – INTRODUÇÃO 

 

O primeiro denunciado, WAGNER MOTTA, é o atual Secretário 

Municipal de Planejamento de Macaé, nomeado em 04/01/2021 

através da Portaria nº 30/2021, publicada no Diário Oficial do 

Município em 05/01/2021, conforme consta no ANEXO 01. 

 

O segundo denunciado, FABIANO PASCHOAL, é o atual 

Procurador-Geral do Município de Macaé, nomeado em 04/01/2021 

através da Portaria nº 33/2021, publicada no Diário Oficial do 

Município em 05/01/2021, conforme também consta no ANEXO 01. 

 

A terceira e a quarta denunciadas, WALÉRIA MOTTA e DENIZE 

MOTTA, são, respectivamente irmã e mãe do primeiro denunciado 

WAGNER MOTTA. 

 

O primeiro, segundo e terceiro denunciados fizeram parte da 

Diretoria Executiva da União Municipal dos Estudantes – UME, do 

período de 2005 a 2008. Eles exerceram, respectivamente, os 

cargos de Tesoureiro, Presidente e Diretora de Ensino 

Fundamental e Médio (ANEXO 02). 

 

A UME, durante a gestão dos denunciados, recebeu dos cofres 

públicos, a título de subvenção social, valores que atualmente 

chegam próximos a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo IGP-M (ANEXO 03). 

 



Por atos incompatíveis com a legalidade e com a moralidade 

administrativa praticados com a verba da Prefeitura de Macaé 

repassada para a UME, o segundo denunciado, FABIANO PASCHOAL, 

então Presidente da entidade na época, já é Réu em uma Ação 

Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro em 16/08/2016 após receber diversas denúncias de mau 

uso do dinheiro público, que foi prontamente aceita pela Justiça 

e tramita de forma eletrônica no sistema do Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

II – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

 

Nos autos do Processo nº 0010423-71.2016.8.19.0028, que 

corre na 1ª Vara Cível da Comarca de Macaé, o MP-RJ de forma 

criteriosa demonstrou que a União Municipal dos Estudantes se 

mostrou como uma entidade de fachada com o propósito fraudulento 

de desviar recursos públicos e lesar de forma dolosa o erário do 

município de Macaé. 

 

Importante informar que os autos demonstram também que o 

Réu FABIANO PASCHOAL, após o Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro instaurar o procedimento investigatório, ficou mais 

de 02 (dois) anos utilizando-se dos mais diversos estratagemas e 

subterfúgios para fugir das notificações do MP-RJ, se furtando 

de prestar os esclarecimentos necessários à investigação. 

 

Somente após a abertura da Ação Civil Pública é que a 

Justiça conseguiu intimá-lo, na sede da 15ª Subseção da Ordem 

dos Advogados do Brasil, visto que o Réu estava na condição de 

Presidente da OAB-RJ em Macaé. 

 

Importante destacar que o denunciado WAGNER MOTTA é o 

advogado do Réu FABIANO PASCHOAL no referido Processo da Ação 

Civil Pública, reforçando a ligação entre ambos, além é claro de 

serem sócios juntamente com o atual Prefeito Welberth Rezende de 

um escritório de advocacia denominado PORTO, MOTTA & PASCHOAL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ 10.832.765/0001-41. 

 

 



 

Nas absurdas e inacreditáveis prestações de contas anexadas 

pelo Réu aos autos da ACP, fica claramente evidenciado que as 

subvenções do município (que era a única fonte de receita da 

União Municipal dos Estudantes) se destinavam principalmente a 

auferir vantagens financeiras para os membros da Diretoria da 

UME e seus familiares, em especial a irmã e a mãe do então 

Tesoureiro da entidade WAGNER MOTTA. Em alguns meses, por 

exemplo, o valor integral da verba pública foi utilizado somente 

para remunerar a irmã do Tesoureiro da UME, conforme observado 

no relatório do ANEXO 04. 

 

WALÉRIA MOTTA, mesmo sendo Diretora da entidade, recebeu 

reiteradas vezes entre os anos de 2005 a 2008 diversos 

pagamentos efetuados pela UME (recibos nos ANEXOS 05, 06 e 07), 

justificados como “serviços de Secretária”, “atendimento na sede 

da UME”, “gratificação natalina”, “transporte”, “alimentação”, 

“ajuda de custo”, dentre outras aberrações. 

 

DENIZE MOTTA, embora não integrasse a Diretoria Executiva 

da UME, mas na condição de mãe do Tesoureiro recebeu por 

diversos “serviços prestados” à UME, como por exemplo “limpeza”, 

“faxina” e “montagem e estrutura de evento”, de acordo com 

alguns recibos no ANEXO 08. 

 

Sob a gerência financeira de WAGNER MOTTA, a UME desvirtuou 

completamente a subvenção social do município e utilizou verba 

pública para realizar gastos bizarros como, por exemplo, 

inúmeros lanches, refeições e jantares para os Diretores; 

compras em supermercados (em uma das notas constam vários quilos 

de peito de frango), gasolina para uso em carro particular, 

corridas de táxi, pães, legumes a até produtos de umbanda 

(ANEXOS 09, 10 e 11)! 

 

O descontrole era tamanho, que chegou até a causar 

perplexidade ao Ministério Público, conforme alguns documentos 

confusos ilustrados nos ANEXOS 12 e 13. 

 

 

 



III – LEGITIMIDADE PASSIVA 

 

O Estatuto Social da União Municipal dos Estudantes 

constante nos autos da ACP, em seu Capítulo VII, Art. 21, deixa 

bem claro as atribuições e responsabilidades do Tesoureiro Geral 

da entidade (ANEXO 14), cargo na época exercido pelo denunciado 

WAGNER MOTTA, em especial destacamos: 

 
Art. 21º - Tesoureiro Geral. 

… 

II - Promover recebimentos e pagamentos. 

… 

V - Zelar para que as despesas com as atividades 

de apoio sejam compatíveis à realização 

financeira da UME, de modo a não prejudicar o 

alcance dos objetivos elencados. 

… 

X - Controlar saldos bancários, as aplicações e 

resgates. 

… 

XII - Emitir cheques, ordens de pagamento, 

borderôs e controlar pagamentos, observando os 

critérios normativos da UME. 
 

Portanto, resta demonstrado que, dada as responsabilidades 

do então Tesoureiro Geral WAGNER MOTTA a época, em especial as 

atribuições de assinar cheques e efetuar pagamentos, é imperioso 

que o mesmo seja incluído no Polo Passivo do Processo de 

Improbidade Administrativa em curso via ACP, visto que 

nitidamente o mesmo possui tanta culpa quanto o Presidente nos 

atos ilegais e imorais praticados que se tornaram alvos da 

investigação do MP-RJ e que, posteriormente, culminaram na 

abertura da atual Ação Civil Pública. E com o agravante de ter 

promovido condições para a obtenção de vantagens financeiras 

indevidas para sua irmã e mãe. 

 

Não é demais lembrar que, atualmente ocupando o cargo de 

Secretário Municipal de Planejamento do Município de Macaé, o 

denunciado WAGNER MOTTA será o responsável por planejar os 

gastos da Prefeitura em um orçamento de mais de R$ 2 BILHÕES por 

ano. 



 

 

IV – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DOS DENUNCIADOS 

 

Enquanto figurava apenas na condição de investigado no 

procedimento investigatório aberto pelo Ministério Público para 

apurar as condutas da Diretoria da UME, o denunciado FABIANO 

PASCHOAL ignorava completamente as notificações do MP-RJ e fugiu 

a todo momento de se apresentar ao órgão fiscalizatório. 

 

Portanto, agora na condição de Procurador-Geral do 

Município de Macaé, ele simplesmente se tornará o responsável em 

fornecer informações e documentos da Prefeitura acerca do 

convênio com a UME para a Justiça, e com os poderes 

estabelecidos pelo cargo de Procurador-Geral para representar o 

Município nos próprios autos, é absolutamente legítimo presumir 

que o mesmo terá plenas condições de obstruir o processo e 

atrapalhar a apuração dos crimes e atos ímprobos praticados. 

 

O mesmo se aplica ao denunciado WAGNER MOTTA, que ocupando 

a posição de Secretário Municipal de Planejamento da Prefeitura 

de Macaé também terá poderes para dificultar ou retardar as 

investigações, além de claramente não reunir condições morais e 

técnicas para ficar à frente do planejamento de um orçamento 

público bilionário como o da cidade de Macaé. 

 

Desta maneira, é imperativo que o atual Procurador-Geral do 

Município e o atual Secretário Municipal de Planejamento sejam 

afastados do cargo com a máxima urgência. 

 

 

V – PEDIDO 

 

Diante de todos os fatos expostos em prol da probidade, da 

legalidade e da moralidade administrativa, pilares que a 

sociedade tanto preza, bem como pelas provas ora apresentadas, a 

Representante vem REQUERER: 

 

 

 



 

1 – A inclusão do denunciado WAGNER MOTTA no Polo Passivo da 

Ação Civil Pública nº 0010423-71.2016.8.19.0028. 

 

 

2 – Que seja solicitado à Justiça o imediato afastamento do 

denunciado WAGNER MOTTA do cargo de Secretário Municipal de 

Planejamento de Macaé. 

 

 

3 – Que seja solicitado à Justiça o imediato afastamento do 

denunciado FABIANO PASCHOAL do cargo de Procurador-Geral do 

Município de Macaé. 

 

 

 

Termos em que se pede 

providências e justiça! 

 

 

 

Macaé-RJ, 18 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 

União dos Advogados 

do Norte Fluminense 

 

 

 



ANEXO 1
Portarias de nomeação dos denunciados como Secretário Municipal de Planejamento e

Procurador-Geral do Município.



ANEXO 2
Diretoria Executiva da UME, constando os denunciados como Presidente; 

Diretora de Ensino Fundamental e Médio; e Tesoureiro.



ANEXO 3
Exemplo de empenho mensal da subvenção repassada pela Prefeitura

de Macaé para a UME de 2005 a 2008.
*R$ 8.600 em 2007 corrigidos monetariamente equivalem a R$ 23.434,85 nos dias atuais.



ANEXO 4
Prestação de contas da UME em maio de 2005 demonstra que a subvenção daquele mês

foi usada quase integralmente somente para remunerar a irmã do Tesoureiro.
*O salário-mínimo entre 2005 e 2006 era de R$ 300.



ANEXO 5
Alguns recibos de pagamentos feitos para WALÉRIA MOTTA, irmã do então

Tesoureiro WAGNER MOTTA, no ano de 2005.



ANEXO 6
Alguns recibos de pagamentos feitos para WALÉRIA MOTTA, irmã do então

Tesoureiro WAGNER MOTTA, no ano de 2006.



ANEXO 7
Alguns recibos de pagamentos feitos para WALÉRIA MOTTA, irmã do então

Tesoureiro WAGNER MOTTA, no ano de 2007.



ANEXO 8
Alguns recibos de pagamentos feitos para DENIZE MOTTA, mãe do então

Tesoureiro WAGNER MOTTA, nos anos de 2005, 2006 e 2007.



ANEXO 9
Alguns recibos de lanches, refeições, jantares, compras em supermercados (uma das notas

constam vários quilos de peito de frango), gasolina para uso em carro particular,
corridas de táxi, pães e legumes.



ANEXO 10
Alguns recibos de lanches, refeições, compras em supermercados (uma das notas constam
vários quilos de peito de frango), gasolina para uso em carro particular, corridas de

táxi, pães e legumes.



ANEXO 11
Um estranho recibo de uma loja de produtos de umbanda cujo item comprado não é

identificável, pois o conteúdo da nota fiscal foi ocultado embaixo de outra nota.



ANEXO 12
Um ofício da UME assinado pelo Tesoureiro WAGNER MOTTA 

informando prestação de contas com notas fiscais retroativas.



ANEXO 13
Um ofício da UME assinado pelo Tesoureiro WAGNER MOTTA 

informando prestação de contas com notas fiscais retroativas.



ANEXO 14
Estatuto da União Municipal dos Estudantes destacando as atribuições e responsabilidades

do cargo de Tesoureiro Geral, que era ocupado pelo denunciado WAGNER MOTTA.


