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Processo nº 1113-03/2011 
Ação de Improbidade Administrativa 
Autor:  Ministério Público Estadual 
Réus: Glorismar Rosa Venâncio e Luís Carlos Teixeira Freitas 

 
 

S E N T E N Ç A 
 

O Ministério Público Estadual ingressou com ação civil 
pública, por ato de improbidade administrativa, em face de Glorismar Rosa 
Venâncio e Luís Carlos Teixeira Freitas, imputando a ambos a prática de ato de 
improbidade previsto no art. 10, inc. VIII, da Lei nº 8.429/92. 

 
Informa que foi instaurado inquérito civil na 1ª Promotoria 

de Justiça de Paço do Lumiar a partir da solicitação dos Srs. Raimundo Nonato 
Nogueira da Cruz Filho e José Antonio Ferreira da Silva, no dia 08/02/2010, 
para apurar diversas irregularidades perpetradas pela atual administração pública 
de Paço do Lumiar, com base na declaração feita pelo vereador Edson Arouche 
Júnior, no jornal “Folha de Notícias”. 

 
Acrescenta que no dia 12/02/2010 o referido vereador 

compareceu à 1ª Promotoria e prestou declarações, aduzindo que tomou 
conhecimento de que diversos editais de licitação promovidos pela Prefeitura 
Municipal de Paço do Lumiar foram publicados no Diário Oficial no dia 31 de 
dezembro de 2009 e que na verdade as referidas licitações já haviam ocorrido no 
início daquele ano, de modo que houve o favorecimento das empresas que 
saíram vencedoras, já que os editais não foram publicados na época das 
contratações, ferindo o princípio da ampla publicidade. 

 
Ainda segundo a inicial, relatou o vereador que procedeu a 

uma averiguação dos endereços das empresas ditas vencedoras, tendo constatado 
que algumas delas não funcionavam nos endereços indicados e que outras 
possuíam razão social e finalidade incompatíveis com a prestação de serviços 
para a qual foram contratadas. 

 
Com base nas diligências realizadas pela Promotoria e no 

parecer elaborado pela Assessoria Técnica do Centro de Apoio Operacional de 
Defesa do Patrimônio Público e Fiscal da Probidade Administrativa, foram 
constatadas várias irregularidades formais. 

 
No que concerne à Carta Convite nº 034/2009, que tem 

como objeto a aquisição de cestas básicas para a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, verificou-se que nele constam documentos pós-datados 
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à data de abertura do procedimento licitatório, o que representa indícios de 
montagem do processo. 

 
Em relação à Carta Convite nº 010/2009, com fins de 

contratação de serviços para acesso à internet, observou-se que dele constam 
certidões relativas às empresas participantes já vencidas à época da abertura do 
certame, o que deveria acarretar a inabilitação das mesmas.  

 
Igualmente em relação à Carta Convite nº 012/2009, cujo 

objeto é a aquisição e montagem de torre para interligação e recebimento de sinal 
de internet, verificou-se que o edital não estava assinado, que dele não constou a 
data e horário da abertura do certame, assim como certidões relativas a 
determinadas empresas cuja data de emissão era posterior à data do certame. 

 
Quanto à Carta Convite nº 043/2009, tendo por objetivo 

aquisição de kits de enxoval, foi verificada a ausência de diversos documentos 
indispensáveis à regular realização do processo licitatório, como cópia da portaria 
de designação da Comissão Permanente de Licitação, planilha de custo ou 
orçamento do objeto da licitação, assinatura no termo de homologação da 
licitação, além de ausência completa de documentação da empresa licitante 
vencedora (J. C. Comércio de Consumo).   

 
Concluiu pugnando pela condenação dos réus às penas 

previstas na Lei de Improbidade Administrativa relativas ao ato de improbidade 
indicado no art. 10, inc. VIII e, em caráter liminar, a indisponibilidade dos bens 
dos demandados, como garantia das sanções de perda dos valores acrescidos 
ilicitamente ao patrimônio pessoal e multa civil, além do afastamento da ré 
Glorismar do cargo de prefeita municipal, para proteção do patrimônio público 
da municipalidade contra novos abusos. 

 
Instruiu a inicial com as peças de informações das 

representações que têm como referência os procedimentos licitatórios 
investigados.  

 
Antes da apreciação do pedido de liminar, determinei a 

notificação dos demandados para se manifestarem previamente. 
 
O réu Luiz Carlos Teixeira de Freitas apresentou 

manifestação aduzindo que as datas nas certidões negativas e de regularidade 
fiscal das empresas licitantes são posteriores ao certame por fazerem parte do 
processo de pagamento e da assinatura do contrato, quando são exigidas novas 
certidões. Suscitou, ainda, que a conduta do demandado não se trata de ato 
ímprobo, pois carece de dolo, bem como sequer participou dos referidos 
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processos administrativos elencados nos autos, razão pela qual pugnou pela 
rejeição da inicial. 

 
Quanto à ré Glorismar, apresentou manifestação também 

aduzindo que as certidões negativas e de regularidade fiscal das empresas 
licitantes fazem parte do processo de pagamento e da assinatura do contrato, 
razão pela qual apresentam datas posteriores ao procedimento licitatório. Indicou 
também a impossibilidade de imputação de ato de improbidade administrativa a 
agentes políticos, uma vez que estes estão sujeitos às sanções do Decreto-Lei nº 
201/67, bem como informou que não participou dos processos de licitação 
indicados na inicial, não havendo qualquer assinatura sua na documentação 
apresentada pelo Ministério Público. Ao final, pugnou pela rejeição da inicial, 
bem como pelo indeferimento do pedido liminar, uma vez não preenchidos os 
requisitos para sua concessão. 

 
A ré Glorismar opôs exceção de suspeição contra esta 

magistrada, requerendo, ainda, a suspensão do presente feito. 
 
Não reconheci a suspeição alegada pela demandada, 

expondo os motivos e encaminhando a exceção ao Tribunal de Justiça para 
julgamento, com cópias dos autos, em 07.12.2001, ficando os autos paralisados 
até novembro de 2012, quando foi indeferida. 

 
Determinado o arquivamento da exceção pelo TJ/MA, o 

processo retomou seu andamento, sendo informado pela Câmara de Vereadores 
de Paço do Lumiar que a demandada Glorismar foi afastada do cargo de Prefeita 
Municipal em setembro de 2012 em decorrência de decisão proferida pela Justiça 
Federal, sendo dada posse ao vice-prefeito eleito. 

 
A inicial foi recebida em decisão de fls. 1.033/1.035, sendo, 

na mesma oportunidade, deferido o pedido liminar determinando a 
indisponibilidade dos bens dos réus até o valor de R$ 234.736,00 e determinada a 
citação dos réus para apresentarem contestação. 

 
Regularmente citada, a ré Glorismar apresentou 

contestação (fls. 1.083/1.085) sustentando, inicialmente, que o plenário do STF 
entendeu, quando do julgamento de liminar na Reclamação nº 2138, que os 
agentes políticos não respondem por improbidade administrativa com base no 
art. 37, §4º da CF/88, que é regulada pela Lei nº 8.429/92, uma vez que são 
regidos por normas especiais de responsabilidade previstas no art. 102, “c”, da 
Carta Magna, que por sua vez é regulado pela Lei nº 1.079/50. 
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Aduziu, ainda, que não participou dos processos 
licitatórios, não havendo sequer sua assinatura em qualquer um deles, bem como 
justifica as datas nas certidões negativas e de regularidade fiscal das empresas 
posteriores ao certame no fato destas fazerem parte do processo de pagamento e 
assinatura do contrato, quando são exigidos novos documentos. Ao final, 
pugnou pela improcedência da ação. 

 
Por sua vez, o réu Luiz Carlos apresentou resposta escrita 

mantendo a argumentação de que a razão das certidões possuírem data de 
expedição posterior à licitação se deu pelo fato destas pertencerem ao processo 
de pagamento, quando é novamente exigida documentação. Aduziu, ainda, que 
os serviços contratados através das licitações foram realizados pelas empresas 
vencedoras, à exceção da carta convite 043/2009, em face de ausência de 
qualquer tipo de pagamento, razão pela qual não há que se falar em lesão ao 
erário.  

 
Sustentou, por fim, que as irregularidades apontadas pelo 

Parquet se referem a meros erros formais, não caracterizando atos de 
improbidade, razão pela qual pugnou pela improcedência do pedido. 

 
Em manifestação final, a representante do Ministério 

Público esclareceu que a decisão proferida pelo STF mencionada pela ré 
Glorismar não possui efeito vinculante ou eficácia erga omnes, tendo sido, 
inclusive, determinado o arquivamento de três outras reclamações de prefeitos 
que objetivavam a extensão de seus efeitos. Ratificando os termos da inicial, 
pleiteou a procedência da ação. 

 
O feito foi chamado à ordem, sendo determinada a citação 

do Município de Paço do Lumiar para tomar conhecimento da presente ação e, 
querendo, integrar a lide. 

 
Em manifestação, o Município informou interesse no feito, 

pugnando pelo julgamento antecipado e procedência dos pedidos contidos na 
inicial. 
 

Eis o relatório. 
 
Verifica-se que a questão se cinge à lesão ao erário 

supostamente causada pelos denunciados em razão de fraude em processos de 
licitação, quando a ré Glorismar era a prefeita municipal e o réu Luiz Carlos, 
presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
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A Lei de Improbidade Administrativa, existente desde 
1992, veio com o propósito de criar mecanismos e sanções para o agente público 
e até mesmo para terceiros que pratiquem atos de improbidade contra ente da 
administração pública de qualquer dos Poderes, a fim de moralizar e conter o 
caminho perigoso da corrupção, tão alastrado nesse país. 

 
A probidade administrativa é exigência não só de estrita 

observância da legalidade, mas, sobretudo, decorrência do princípio da 
moralidade que deve nortear os atos dos agentes públicos, que devem obedecer e 
se ater à finalidade e interesse público de cada ato praticado. 

 
Segundo a lição de Emerson Garcia “a boa gestão exige tanto a 

satisfação do interesse público, como observância de todo o balizamento jurídico regulador da 
atividade que tende a efetivá-lo. O amálgama que une meios e fins, entrelaçando-se e alcançando 
uma unidade de sentido, é justamente a probidade administrativa. A improbidade aponta não 
só para uma desconsideração dos fins, como, também, para uma situação de ruptura entre meios 
e fins.”1 

 
No caso dos autos, o representante do Ministério Público 

entendeu estar configurada a prática de ato de improbidade administrativa 
prevista no art. 10, inc. VIII, da Lei nº 8.429/92, que contem os seguintes 
preceitos: 
 

“Art. 11 - 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: (...) 

VIII – frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo 
indevidamente; (...)” 

 

O caso não enseja dúvidas quanto à configuração da 
improbidade administrativa. 
 

Por toda a farta documentação acostada pelo Ministério 
Público, em especial os próprios processos licitatórios indicados na inicial, os 
quais foram analisados pela assessoria técnica da Procuradoria Geral de Justiça, 
restou provado o fato de que os demandados, a primeira na qualidade de gestora 
municipal e o segundo como presidente da comissão permanente de licitação à 

                                            
1
 GARCIA, Emerson, ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 4ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Júris, 2008, p. 47/48. 
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época, não obedeceram aos comandos legais estipulados na Lei de Licitações 
quando da realização dos certames em comento. 

 
No que se refere à Carta Convite nº 34/2009, que teve por 

objetivo a aquisição de 200 cestas básicas, em parecer da Assessoria Técnica da 
PGJ (fls. 39/42), quando da análise do referido processo de licitação, os 
especialistas apontaram as seguintes irregularidades: 1) emissão de Comprovante 
de Inscrição e de Situação Cadastral da empresa M. G. Lima da Silva em data 
posterior à da verificação da documentação apresentada pelas empresas 
concorrentes e abertura das respectivas propostas; 2) data de impressão da 
Certidão Negativa de Débito referente à empresa REALSERV – Serviços e 
Comércio Ltda, emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda, em data posterior 
à da verificação da documentação apresentada pelas empresas concorrentes e 
abertura das respectivas propostas 
 

Os réus, por sua vez, sustentaram que as datas de emissão 
das indicadas documentações são posteriores à do certame por se tratarem de 
documentos que dizem respeito à fase de pagamento, quando são novamente 
exigidas tais certidões. 

 
No entanto, as irregularidades apontadas no processo de 

licitação da Carta Convite nº 34/2009 não dizem respeito à empresa vencedora 
do certame, ao qual coube o pagamento, mas sim das outras duas empresas 
concorrentes. 

 
Ademais, o Comprovante de Inscrição e de Situação 

Cadastral da empresa M. G. Lima da Silva analisado (fl. 97), foi aquele juntado 
aos autos do processo licitatório com sendo integrante da documentação exigida 
das empresas licitantes para fins de habilitação no certame. No mesmo sentido é 
a Certidão Negativa de Débito da empresa REALSERV (fl. 120). 

 
Ou seja, as indicadas documentações deveriam apresentar 

datas de impressão anteriores à fase de habilitação das empresas licitantes, visto 
que, no dia 03/08/2009, já deveriam estar com tais certidões em mãos, a fim de 
comprovar os requisitos exigidos para sua participação no certame. 

 
No entanto, tal fato não ocorreu, visto que o Comprovante 

de Inscrição e de Situação Cadastral da empresa M. G. Lima da Silva é datado de 
28/09/2009, ao passo que a Certidão Negativa de Débito da empresa 
REALSERV foi impresso em 05/10/2010, ou seja, mais de 01 ano após a 
licitação ter sido concluída, com clara demonstração de que houve montagem 
posterior do processo de licitação. 

 



 
ESTADO DO MARANHÃO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PAÇO DO LUMIAR 

 

 7 

Não é escusa a alegação de que as cestas básicas adquiridas 
da empresa vencedora da licitação em análise foram, de fato, entregues à 
população do Município de Paço do Lumiar, conforme recibos apresentados 
pelo próprio Ministério Público nas peças de informações (fls. 199/431), uma 
vez que a consumação do ato ímprobo se dá com a frustração da licitude do 
processo licitatório, conforme disposto no art. 10, inc. VIII da Lei de 
Improbidade Administrativa. É o que se verifica no presente caso. 

 
No que diz respeito à Carta Convite nº 10/2009, para 

contratação de serviços de acesso à internet, a assessoria técnica da PGJ, após 
analisar o indicado processo licitatório, indicou irregularidades no sentido de que 
as duas outras empresas concorrentes, que não a vencedora, apresentaram 
documentação vencida para fins de habilitação. No entanto, em vez de serem 
inabilitadas para a licitação, prosseguiram no certame, que foi homologado e 
adjudicado. 

 
Foi apontado que o Certificado de Regularidade do FGTS 

– CRF da empresa Microway Informática tinha validade até 13/05/2009, ao 
passo que a Certidão Negativa de Dívida Ativa da Secretaria de Fazenda do 
Estado do Maranhão era válida até 28/05/2009. Ambas, portanto, teriam 
apresentado documentação vencida à data do certame (02/06/2009), 
prosseguindo, ainda assim, na concorrência, outro indicativo de montagem do 
processo licitatório. 

 
Os réus, por outro lado, limitaram-se apenas a sustentar 

que os serviços foram efetivamente prestados pela empresa vencedora do 
certame. 

 
Em relação à Carta Convite nº 12/2009 (parecer técnico de 

fls. , tendo por objeto aquisição e montagem de torre para interligação e 
recebimento do sinal de internet, foram apontadas, novamente, irregularidades 
quanto à apresentação de documentação das empresas licitantes com datas 
posteriores à da fase de habilitação, o que deveria acarretar suas inabilitações. 

 
Uma vez que todas as 03 empresas participantes do 

processo licitatório apresentaram irregularidades na sua documentação, deveriam 
ter todas sido inabilitadas e, conseqüentemente, a licitação seria considerada 
fracassada. No entanto, deu-se prosseguimento ao certame, sendo apontada 
como vencedora, ao final, a empresa SUPRISERV Informática. 

 
Foi apontada, ainda, outra irregularidade pela assessoria 

técnica, indicado que, embora conste no Processo Administrativo o Edital de 
Licitação, não há nele qualquer assinatura ou data, bem como não consta data e 
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horário para abertura do certame, de modo a concluir-se que se trata, na verdade, 
de simples minuta de edital, e não o instrumento convocatório formal. 
 

No que se refere à irregularidade da empresa vencedora, o 
requerido Luiz Carlos sustentou que o art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006 
autoriza que as microempresas e empresas de pequeno porte comprovem sua 
regularidade fiscal somente no ato da assinatura do contrato. No entanto, na ata 
de licitação (fl. 677) não consta qualquer menção a tal dispensa, havendo 
indicação, apenas, de que foi “constatada a regularidade da documentação das 03 (três) 
empresas”. 

 
Ademais, pela montagem dos autos do processo licitatório, 

verifica-se que a Certidão Positiva com Efeito de Negativa da empresa 
SUPRISERV em referência (fl. 641) não diz respeito à fase de assinatura do 
contrato ou de pagamento, como querem fazer crer os demandados, mas sim à 
fase de habilitação, pela ordem cronológica dos eventos. 
 

No mais, os réus limitaram-se apenas a sustentar que os 
serviços foram efetivamente prestados pela empresa vencedora, o que não elide a 
fraude ocorrida no processo licitatório. 

 
Por fim, em relação à Carta Convite nº 43/2009, para 

aquisição de kits de enxoval, foram apontadas as seguintes irregularidades em 
parecer técnico (fls. 728/730): 1) ausência de cópia da Portaria de Designação da 
Comissão Permanente de Licitação; 2) ausência de planilha de custo ou 
orçamento; 3) ausência de documento de adjudicação em favor da empresa 
licitante vencedora; 4) ausência de assinatura no Termo de Homologação; 5) 
ausência de cópia da Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal da 
empresa vencedora. 

 
Foi apontado, ainda, que não constam dos autos do 

processo licitatório qualquer documento relativo ao processo de pagamento na 
forma disciplinada pela Lei Federal nº 4.320/64. 

 
Consta ainda que saiu vencedora no referido certame a 

empresa J. C. Comércio de Consumo, cujo valor do contrato foi de R$ 69.736,00.  
 
Com efeito, pela análise da cópia do processo licitatório 

apontado, verifica-se serem pertinentes todas as irregularidades apontadas pela 
assessoria técnica. Os réus, por outro lado, não lograram êxito em comprovar 
que procederam com os ditames legais na realização do procedimento licitatório. 
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Na verdade, apenas tentaram afastar a responsabilização 
aduzindo que não houve qualquer pagamento à empresa vencedora relativa ao 
certame nº 43/2009, pois a Administração Pública Municipal teria “desistido da 
aquisição dos kits de enxoval”. 

 
A despeito dessa alegação, a sócia-gerente da empresa J. C. 

Comérciio, em declarações prestadas perante a Promotoria de Justiça (fls. 735), 
relata que entregou todos os kits de enxoval objeto do contrato, inclusive 
emitindo notas fiscais no valor total do contrato, mas que nunca recebeu o 
respectivo pagamento. 
 

Novamente, há de se esclarecer que a conduta tipificada no 
art. 10, inc. VIII da Lei nº 8.429/92, ora imputada aos réus, diz respeito ao 
simples ato de frustrar licitude de processo de licitação. 

 
Aponte-se que o Ministério Público só teve acesso ao 

indicado processo licitatório após ingressar com ação de busca e apreensão, 
sendo deferida por este Juízo a expedição do competente mandado, não obstante 
todas as solicitações anteriores feitas pela representante ministerial à Prefeitura de 
Paço do Lumiar, o que só reforça a conclusão de nova montagem também deste 
processo licitatório, tanto é que dele constam peças que sequer foram assinadas, 
como a adjudicação e contrato. 

 
Quanto à alegação da requerida Glorismar de que não teve 

qualquer participação nos fatos, visto que não consta qualquer assinatura sua nos 
processos apontados como irregulares, esta não merece acolhida.  

 
A despeito dos contratos e homologações terem sido 

assinadas pelos Secretários Municipais que respondiam à época pelos órgãos 
solicitantes dos processos licitatórios, fica evidente a responsabilidade da então 
Prefeita Municipal.  
 

Isso porque a ré era a gestora municipal, detentora do 
mandato público concedido pelo povo, e como tal era a principal ordenadora de 
despesa, cabendo-lhe a boa gestão do interesse e dos bens públicos, inclusive no 
que se refere à sua aplicação mediante realização de procedimentos licitatórios, 
não podendo se furtar de tal responsabilidade, sobretudo porque é a responsável 
pela escolha de sua equipe de trabalho. E isto ficou bem claro porque a portaria 
que designou a comissão de licitação foi assinada por ela. 

 
Ademais, esta é apenas mais uma das muitas ações de 

improbidade administrativa a que a Sra. Glorismar Rosa Venâncio responde 
nesta comarca, a quem são imputadas inúmeras condutas ilícitas e fraudes 
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realizadas durante sua gestão, que implicaram em processos licitatórios 
fraudulentos, realização de despesas vultosas sem processo licitatório ou com 
utilização indevida da dispensa de licitação, desvio de verbas públicas em somas 
vultosoas, pagamentos feitos a empresas sem que os serviços ou obras tenham 
sido prestados, entre outros, demonstrando claramente que ela comandou um 
grande esquema de corrupção e malversação de dinheiro público junto com a sua 
equipe de trabalho, responsáveis pelo caos que se instalou no município de Paço 
do Lumiar de 2009 a 2012, conduta que só cessou quando então foi afastada 
definitivamente do cargo por decisão da Justiça Federal em setembro de 2012, 
não obstante as diversas decisões deste Juízo que a afastaram do cargo em 
momentos anteriores, que não foram mantidas pela instância revisora, 
propiciando o retorno dela ao cargo. 
 

Quanto ao réu Luiz Carlos, na qualidade de Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação à época, possuía responsabilidade direta 
quanto aos procedimentos aplicados à realização das licitações do Município de 
Paço do Lumiar, com participação efetiva em todos os atos dos processos 
mencionados, cabendo-lhe a observância dos ditames legais no exercício de suas 
funções, o que não ocorreu. 
 

Ressalte-se que o art. 10 da Lei de Improbidade 
Administrativa elenca várias condutas lesivas ao patrimônio público, dentre elas, 
a frustração da licitude de processo licitatório ou sua dispensa indevida. Em se 
tratando da situação prevista no inciso VIII, deve-se esclarecer que não é exigida 
a comprovação do enriquecimento ilícito próprio, mas tão somente da 
malversação ou perda patrimonial. 
 

Os contratos gerados pelas licitações acima apontadas 
foram celebrados no valor total de R$ 234.736,00 (duzentos e trinta e quatro mil, 
setecentos e trinta e seis reais), a respeito do qual não há comprovação de que 
sua ordenação foi realizada nos moldes determinados pela lei, pois a despeito da 
alegação de que não houve pagamento em relação à Carta Convite nº 043/2009, 
a representante lega da empresa afirmou que fez a entrega do objeto da licitação 
e que não recebeu o pagamento, o que não restou confirmado, não se sabendo se 
o pagamento foi feito com destinação diversa ou se realmente o dinheiro não 
saiu dos cofres públicos. 

 
Configurado, portanto, o ato de improbidade elencado no 

art. 10, inc. VIII, da Lei nº 8.429/92, pois os requeridos, através de ação 
comissiva e dolosa, não observaram os comandos legais quanto ao procedimento 
para ordenação de despesas, fazendo uso de verbas públicas de forma irregular. 
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Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, para 
condenar os réus Glorismar Rosa Venâncio e Luiz Carlos Teixeira Freitas pelo 
ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, inc. VIII, da Lei º 
8.429/92, incidindo assim nas sanções do art. 12, incs. II da mesma lei. 

 
A aplicação das sanções previstas em lei deve passar por 

um processo de dosimetria, que deve levar em consideração os seguintes 
parâmetros: personalidade do agente, vida pregressa na administração pública, 
grau de participação no ilícito e reflexos de seus atos e interferência no interesse 
público, extensão do dano e proveito patrimonial obtido pelo agente. 

 
Quanto à ré Glorismar Rosa Venâncio: 

 
Nesse contexto, tem-se que a demandada Glorismar 

responde a outras ações por ato de improbidade administrativa e que visam 
ressarcimento ao erário nesta Comarca, as quais lhe imputam a prática de atos 
que violam o interesse público e que atentam contra os princípios da 
administração pública, sendo certo que algumas já foram julgadas procedentes, 
de modo que teve participação decisiva como a pessoa que comandou esse 
esquema de corrupção no município.  

 
A ré, na qualidade de Prefeita Municipal e principal 

ordenadora de despesas, tinha o dever de fiscalizar seus subordinados, sendo que 
o dano ocorreu, não se tendo certeza a respeito da destinação de soma 
considerável oriunda dos cofres públicos, fato este que é de extrema gravidade. 
De qualquer modo, houve comprovada malversação de verba pública em valor 
razoável, na medida em que demonstrada a fraude nos processos licitatórios 
objeto desta demanda. 
 

Considerando que a ré não mais detém o cargo de Prefeita 
Municipal ou cargo público algum, aplico as seguintes sanções:  

 
a) ressarcimento do dano causado ao erário,  no valor de 

R$ 117.368,00 (cento e dezessete mil e trezentos e 
sessenta e oito reais), correspondente à metade do valor 
total dos contratos originados dos processos de licitação 
analisados, devidamente tal valor ser corrigido 
monetariamente pelo INPC do IBGE e acrescido de 
juros de 1% ao mês, a partir de agosto/2009, a ser 
revertida em prol do Município de Paço do Lumiar; 

b) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 anos; 
c) pagamento de multa civil no valor total do dano, R$ 

234.736,00 (duzentos e trinta e quatro mil, setecentos e 
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trinta e seis reais), acrescida de correção monetária pelo 
INPC do IBGE e juros de 1% ao mês, a incidirem 
desde agosto/2009, que será revertida em prol do 
Município de Paço do Lumiar;  

d) proibição de contratar com o Poder Público, por 
qualquer de seus entes federados, incluindo a 
administração direta e indireta, ou receber benefícios e 
incentivos fiscais e creditícios, direta ou indiretamente, 
ainda que por intermédio de pessoa jurídica do qual seja 
sócio majoritário, pelo prazo de 05 anos. 

 
 
Quanto ao réu Luiz Carlos Teixeira Freitas: 

 
Quanto ao indicado réu, o mesmo também responde, 

perante este Juízo, a outras ações civis públicas por improbidade administrativa, 
visando apurar fatos semelhantes aos dos presentes autos, bem como responde a 
ações criminais afetas ao exercício do cargo que ocupou como Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação. Teve participação direta e decisiva na fraude 
de processos licitatórios do Município, como os apurados nesta demanda. 

 
Ao réu, na qualidade de presidente da comissão de 

licitações do Município de Paço do Lumiar, cabia-lhe a observância dos ditames 
legais no exercício de suas funções, sendo que o dano ocorreu, não se tendo 
certeza a respeito da destinação de soma considerável oriunda dos cofres 
públicos, fato este que é de extrema gravidade. De qualquer modo, houve 
comprovada malversação de verba pública em valor razoável. 

 
Considerando que o demandado não mais detém o cargo 

de Presidente da Comissão Permanente de Licitação ou cargo público algum, 
aplico as seguintes sanções:  

 
a) ressarcimento do dano causado ao erário,  no valor de 

R$ 117.368,00 (cento e dezessete mil e trezentos e 
sessenta e oito reais), correspondente à metade do valor 
total dos contratos originados dos processos de licitação 
analisados, devidamente tal valor ser corrigido 
monetariamente pelo INPC do IBGE e acrescido de 
juros de 1% ao mês, a partir de agosto/2009, a ser 
revertida em prol do Município de Paço do Lumiar; 

b) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 anos; 
c) pagamento de multa civil no valor total do dano, R$ 

234.736,00 (duzentos e trinta e quatro mil, setecentos e 



 
ESTADO DO MARANHÃO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PAÇO DO LUMIAR 

 

 13 

trinta e seis reais), acrescida de correção monetária pelo 
INPC do IBGE e juros de 1% ao mês, a incidirem 
desde agosto/2009, que será revertida em prol do 
Município de Paço do Lumiar;  

d) proibição de contratar com o Poder Público, por 
qualquer de seus entes federados, incluindo a 
administração direta e indireta, ou receber benefícios e 
incentivos fiscais e creditícios, direta ou indiretamente, 
ainda que por intermédio de pessoa jurídica do qual seja 
sócio majoritário, pelo prazo de 05 anos. 

 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
 
Após o trânsito em julgado, comunique-se esta decisão à 

Justiça Eleitoral, para fins de anotação da suspensão dos direitos políticos dos 
réus, bem como à Procuradoria do Município de Paço do Lumiar, à Procuradoria 
Geral do Estado do Maranhão e à Procuradoria da Fazenda Nacional, para 
cumprimento da sanção de proibição de contratação com o Poder Público. 
Retornem também os autos para inserção no cadastro do CNJ de condenações 
por ato de improbidade. 

 
Esta decisão não está sujeita ao reexame necessário, caso 

não seja interposto recurso. 
 

Paço do Lumiar, 23 de setembro de 2013. 
 
 

Jaqueline Reis Caracas 
- Juíza da 1ª Vara - 

 
 
 

 


