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Processo nº 639-66/2010 
Ação de Improbidade Administrativa 
Autor:  Ministério Público Estadual 
Réus: Glorismar Rosa Venâncio e Noé Santos Rodrigues 

 
 

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 Noé Santos Rodrigues, imputando à primeira a prática de ato de 
improbidade previsto no art. 10, inc. XII e art. 11, inc. V da Lei nº 8.429/92 e 
ao segundo a prática de improbidade do art. 9º da Lei nº 8.429/92. 

 
Informou que foi instaurado inquérito civil na 1ª 

Promotoria de Justiça de Paço do Lumiar para apurar notícia de contratação 
de funcionários para ocupar vagas na Prefeitura de Paço do Lumiar, sem 
prévia aprovação em concurso público, cujas investigações se iniciaram em 06 
de julho de 2009, a partir de representação de Raimundo Nonato Nogueira da 
Cruz Filho, José Antônio Ferreira da Silva, Josimar Sousa Silva e Jean Marcelo 
Silva Pinheiro. 

 
Ressaltou que mesmo antes da representação já haviam 

sido requisitadas informações sobre contratação de funcionários à Prefeita 
Municipal Glorismar, sem resposta, razão pela qual expediu notificação 
recomendatória para demissão de todos os funcionários contratados 
irregularmente. Apenas em 06 de julho de 2009, o então Procurador-Geral do 
Município deu conhecimento que, no dia 02 de janeiro de 2009, fora 
decretada situação de emergência no Município. 

 
A Câmara Municipal de Paço do Lumiar, por seu turno, 

informou que em 09.03.2009 foi encaminhada ao Poder Executivo projeto de 
lei que dispunha sobre a contratação por tempo determinado de servidores 
para atender à necessidade de excepcional interesse público, que foi aprovada 
por unanimidade, resultando na Lei Municipal nº 412, de 18.03.2009. 

 
Prosseguiu afirmando que a referida lei municipal 

autorizou a contratação de pessoal pelo prazo máximo de um ano, constando 
a discriminação dos cargos, o número de vagas e os vencimentos. 
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Assentou que foram feitas requisições ministeriais para 
encaminhamento da relação completa dos servidores municipais, que jamais 
foram cumpridas, com exceção da Secretária Municipal de Saúde, que enviou 
a relação de concursados, dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de 
saúde da dengue, não sendo constatado nada de comprometedor. 

 
Em 16 de novembro de 2009 foram requisitadas 

providências para cessar as irregularidades nas contratações de pessoal, bem 
como informações quanto às medidas adotadas para realização de concurso 
público, expediente que nunca foi respondido. 

 
Após a oitiva de várias pessoas, concluiu que se trata de 

pessoas contratadas pela Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar, na gestão 
da demandada, sem prévia aprovação em concurso público, “premiadas” após 
trabalharem na campanha eleitoral da Prefeita Municipal, a exemplo do 
segundo demandado, Sr. Noé Santos Rodrigues, que recebia salário sem a 
contraprestação do serviço. 

 
Em 26.01.2010 foi novamente requisitada à Prefeita 

Municipal relação de todos os funcionários municipais contratados ao longo 
de sua gestão, sem resposta. 

 
Em 17.03.2010 o então Procurador-Geral do Município 

protocolou exposição de motivos, alegando que a atual administração estava 
buscando regularizar a desordem administrativa deixada pela gestão anterior e 
que o concurso público estava sendo providenciado, mas que em razão das 
formalidades para a conclusão do procedimento, não poderiam ser 
interrompidos os serviços de saúde e educação do Município, o que justificaria 
a contratação temporária, através de seleção simplificada. 

 
Em 06.04.2010, o Presidente da Câmara Municipal 

encaminhou ata de audiência pública em que foram discutidos vários 
problemas na educação de Paço do Lumiar, inclusive o atraso no início do 
ano letivo de 2010 e atraso no pagamento tanto dos professores contratados 
quanto dos efetivos, apesar de transcorrido mais de 01 ano e 04 meses da atual 
gestão. 

 
Em 19.04.2010 foi encaminhada cópia do projeto de lei 

cujo objeto é a criação de vagas no quadro permanente de servidores públicos 
do Município de Paço do Lumiar. 
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Acrescentou que, diante da inércia da primeira 
demandada em fornecer relação atualizada dos servidores municipais 
contratados, o Ministério Público Estadual ingressou com pedido de quebra 
de sigilo bancário a partir de janeiro de 2009, o qual foi deferido, tendo o 
gerente do Banco do Brasil fornecido folha de pagamento dos servidores 
municipais, mês a mês, encaminhada pela Prefeitura Municipal. 

Dessa documentação, extraiu o grande número de 
servidores municipais contratados na gestão, aproximadamente 3.000, sendo 
que alguns deles chegaram a receber, em alguns meses, mais de um salário, 
indicando, mês a mês, o quantitativo de funcionários que constaram das 
folhas de pagamento. 

 
Destacou que o número de funcionários municipais 

extrapola enormemente o que foi fixado pela Lei Municipal nº 412/2009.  
 
Sustentou que a contratação de servidor público sem 

prévia aprovação em concurso público encontra óbice no art. 37, inc. II da 
Constituição Republicana de 1988, preceito este que deve ser obedecido por 
todo e qualquer administrador público. Logo, concluiu que a conduta da 
Prefeita Municipal implica na prática de ato de improbidade administrativa, 
que atenta contra os princípios da Administração Pública, em especial os da 
legalidade, impessoalidade e moralidade. 

 
Quanto ao demandado Noé, assentou que este, 

conforme suas próprias declarações, recebeu um emprego na Prefeitura em 
troca de favores feitos à demandada Glorismar durante a campanha eleitoral, 
mas que ela havia lhe prometido cargo com salário melhor, acrescentando que 
nunca trabalhou efetivamente no posto de trabalho a si atribuído. 

 
Argumentou ser inconstitucional a Lei nº 412/2009, que 

autorizou a contratação temporária de servidores, na medida em que as mais 
básicas necessidades do Município (saúde, educação e administração) foram 
enquadradas na hipótese de contratação excepcional, para suprir insuficiência 
de servidores estáveis, sem a realização de concurso público. Além disso, a 
efetiva contratação superou em muito o quantitativo de vagas previsto na 
referida lei, evidenciando que as contratações ocorreram a partir de 
apadrinhamentos e outras práticas odiosas. 

 
Aduziu que o prazo de um ano era mais do que 

suficiente para planejar, organizar e realizar concurso público, mas que a 
contratação irregular persistiu até parte do ano de 2010, a despeito da 
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existência de sentença proferida na Ação Civil Pública nº 358/2006 
condenando o Município de Paço do Lumiar a realizar concurso público no 
prazo de 90 dias, de cuja decisão a Prefeita foi notificada em 06.10.2009. 

 
Concluiu pugnando pelo reconhecimento incidental da 

inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 412/2009 e, em caráter liminar, o 
afastamento da demandada Glorismar do cargo, para proteção do patrimônio 
público da municipalidade contra novos abusos, já que demonstrado que a 
contratação de funcionários constitui verdadeiro escândalo, a comprovar que 
o trato da coisa pública tem sido feito como se particular fosse, com o 
objetivo de favorecimento político e financeiro da demandada, em detrimento 
do patrimônio público. 

 
Instruiu a inicial com os documentos de fls. 25/527. 
 
Antes de apreciar o pedido de liminar, determinei a 

notificação dos réus para se manifestarem. No entanto, embora regularmente 
notificados, deixaram transcorrer o prazo sem apresentar manifestação 
preliminar. 

 
A inicial foi recebida em 27/07/2010, sendo deferido o 

pedido de liminar e determinado o afastamento da requerida Glorismar do 
cargo de prefeita, bem como foi declarada a inconstitucionalidade da Lei 
Municipal nº 412/2009, de modo a obrigar o Município de Paço do Lumiar a 
não mais efetuar contratações temporárias com base na indicada lei, além de 
tornar sem efeitos as já efetivadas sob esse fundamento. Foi determinada, 
ainda, a citação dos réus para apresentarem contestação. 

 
Às fls. 552/563 foi juntado pelo Ministério Público 

relação de servidores contratados pela Prefeitura de Paço do Lumiar por 
indicação dos vereadores, os quais apóiam a gestão da requerida Glorismar. 

 
A demandada Glorismar apresentou, de forma 

intempestiva, manifestação preliminar. 
 
Não obstante a intempestividade da manifestação e de já 

ter sido recebida a inicial, analisei os argumentos trazidos pela ré Glorismar. 
No entanto, mantive a decisão de recebimento da inicial e a determinação de 
afastamento da mesma do cargo de prefeita municipal. 
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A demandada Glorismar foi regularmente citada em 
12/08/2010. 

 
Em seguida, foi comunicado a este Juízo quanto à 

suspensão da liminar, por determinação do Tribunal de Justiça, que deferiu o 
afastamento da ré. 

 
A ré interpôs, ainda, agravo de instrumento perante o 

Tribunal de Justiça, pugnando pela extinção da presente ação civil pública. 
 
O requerido Noé foi regularmente citado em 

16/11/2010, sendo o mandado juntado aos autos em 25/11/2010. 
 
Foi determinado pelo magistrado que à época respondia 

por este Juízo vista ao Ministério Público para réplica, embora não constasse, 
ainda, contestação apresentada por nenhum dos réus. 

 
O representante ministerial se manifestou pugnando pela 

designação de audiência para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal dos 
réus. 

 
Em seguida, o magistrado atuante no projeto Pauta Zero 

designou audiência preliminar. 
 
O juiz que passou a responder por este Juízo chamou o 

feito à ordem desmarcando a audiência anteriormente designada, tendo em 
vista o não cabimento de transação no feito. 

 
Intimadas as partes para informarem se possuíam 

interesse na produção de provas em audiência, o Ministério Público ratificou o 
interesse na oitiva de testemunhas e depoimento pessoal dos réus. 

 
Com o meu retorno às atividades judicantes, chamei o 

feito à ordem determinando a citação do Município de Paço do Lumiar para, 
querendo, ingressar na lide, bem como foi decretada a revelia dos réus. No 
entanto, foi mantida a determinação de intimação dos requeridos para 
informarem se pretendiam produzir provas em audiência, bem assim como o 
Município de Paço do Lumiar. 

 
Foi comunicado a este Juízo quanto à decisão do TJ 

proferida nos autos do agravo de instrumento interposto pela requerida 
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Glorismar, sendo dado parcial provimento ao recurso para manter 20% do 
conjunto de servidores contratados, bem como permanecer a demandada no 
exercício do cargo de prefeita municipal. 

 
A ré apresentou contestação de forma intempestiva, 

tendo em vista que já havia sido decretada sua revelia, razão pela qual foi 
determinado o desentranhamento da peça e devolução ao advogado 
subscritor. 

 
Foi certificado que, embora regularmente intimados para 

informar se possuíam interesse na produção de provas em audiência, tanto os 
réus quanto o Município de Paço do Lumiar não se manifestaram. 

 
A demandada, por sua vez, interpôs novo agravo de 

instrumento perante a Corte Estadual insurgindo-se contra a decisão decretou 
sua revelia, sendo negado o pedido liminar para efeito suspensivo.  

 
A ré Glorismar interpôs embargos de declaração em face 

da decisão de declarou intempestiva a contestação por ela apresentada, sendo 
estes rejeitados por não se vislumbrar nenhuma omissão, contradição ou 
obscuridade. 

 
Em 02/12/2011 a ré interpôs exceção de suspeição 

contra esta magistrada, acarretando a suspensão do feito, até julgamento da 
exceção pelo Tribunal de Justiça, a qual foi indeferida pela Corte em 
02/02/2012. 

 
Os autos vieram conclusos. 

 
É o relatório. 
 
Aponte-se que, em que pese a manifestação do 

Ministério Público pugnando pela realização de audiência de instrução para 
oitiva de testemunhas e depoimento pessoal dos réus, o feito comporta 
julgamento no estado em que se encontra, em razão da farta prova 
documental já juntada aos autos, bem como os réus não indicaram interesse 
na produção de demais provas, embora tenham sido devidamente intimados 
para tanto, a despeito de sua revelia. 

 
Verifica-se que a questão se cinge à afronta pela ré 

Glorismar ao princípio da legalidade, em razão de contratação de servidores 
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públicos para integrar o quadro de pessoal da Administração Pública 
Municipal, sem prévia aprovação em concurso público, quando era a prefeita 
municipal. 

 
Quanto ao requerido Noé, a representante ministerial 

imputou-lhe conduta também descrita como ato de improbidade 
administrativa, por perceber salário pago pelo Município de Paço do Lumiar 
sem a devida contraprestação do serviço.    

 
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, a representante do Ministério Público 

entendeu estar configurada a prática, por parte do réu Noé a prática prevista 
no art. 9º, caput, da Lei de Improbidade Administrativa conforme abaixo 
transcrito: 

 
“Art. 9° 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 art. 1° desta lei, e notadamente: (...)” 

 
 

                                            
1
 GARCIA, Emerson, ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 4ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Júris, 2008, p. 47/48. 
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Quanto à ré Glorismar, o Parquet imputou-lhe a prática 
dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, inc. XII, e art. 11, 
inc. V, ambos da Lei nº 8.429/92, que contêm os seguintes preceitos: 
 

“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: (...) 

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se 
enriqueça ilicitamente; (...) 

 

Art. 11. Constitui 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: (...) 

V - frustrar a licitude de concurso público;” 

 

O caso não enseja dúvidas quanto à configuração da 
improbidade administrativa por parte de ambos os réus. 

 
Por toda a documentação acostada pelo Ministério 

Público, em especial os procedimentos administrativos, restou provado o fato 
de que a ré Glorismar, na qualidade de gestora municipal à época, não 
obedeceu ao comando legal que exige, para admissão de servidores no serviço 
público, prévia aprovação em concurso público. 

 
Ao longo do feito, foram juntados processos 

administrativos instaurados pela Procuradoria-Geral de Justiça do Maranhão, 
onde se constata que diversos ex-servidores públicos municipais de Paço do 
Lumiar, ao ingressarem na Justiça do Trabalho pleiteando verbas trabalhistas, 
afirmaram que foram admitidos no serviço público sem aprovação em 
concurso público, somente mediante contratação precária, à época em que a 
ré era a gestora municipal. 

 
Da mesma forma, constam dos autos pedidos de 

providências formulados por candidatos aprovados em concurso público 
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realizado pela Administração Municipal em 2010, aduzindo que não foram 
nomeados pela municipalidade, permanecendo nos cargos servidores 
contratados de forma temporária pela Prefeitura. 

 
Aponte-se que a recalcitrância do Poder Executivo 

Municipal, através de seus sucessivos gestores, em realizar concurso público e 
prover os cargos públicos de forma constitucional, é evidente. 

 
Com efeito, o referido concurso só foi promovido pela 

Administração Municipal após determinação deste Juízo proferida na Ação 
Civil Pública nº 358/2006, em outubro de 2009, conferindo ao Município o 
prazo de 90 dias para a realização de concurso público. 
 

Enquanto isso, o que se viu foi um rol de 
inconstitucionalidades praticadas ao longo desse tempo, através da edição de 
leis municipais permitindo a contratação temporária de servidores para toda 
sorte de cargos públicos, inclusive os cargos básicos e comuns de qualquer 
ente público.  

 
Desde 2006 o inc. VII da Lei Municipal n° 299/2004 foi 

declarado inconstitucional por este Juízo, para obrigar o município a não mais 
efetuar contratações temporárias com base nesse dispositivo legal e ainda 
tornar sem efeito as contratações até então feitas. 

 
Não obstante, tal decisão nunca foi cumprida pelo Poder 

Executivo, que simplesmente optou por ignorar a ordem do Poder Judiciário 
e continuou a efetuar contratações, a despeito das cominações determinadas, 
como multa diária incidente sobre o então prefeito municipal, Gilberto Aroso, 
e instauração de ações por crime de desobediência e improbidade 
administrativa. 

 
A demandada Glorismar repetiu essa mesma conduta, 

trilhando o mesmo caminho de inconstitucionalidade e ilegalidade que o 
gestor anterior. 

 
Logo no início da gestão da ré, o Município de Paço do 

Lumiar foi cientificado quanto à decisão proibitiva de contratação temporária, 
mas mais uma vez, ignorando a ordem judicial, cuidou de encaminhar para 
aprovação pelo Legislativo Municipal uma nova lei para justificar as 
contratações temporárias, a qual foi aprovada e deu ensejo à Lei Municipal nº 
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412/2009, que repetiu as mesmas inconstitucionalidades coibidas 
anteriormente. 

 
Nesse ponto, deve ser confirmada a decisão liminar 

anteriormente proferida para declarar, de forma incidental e definitiva, a 
inconstitucionalidade da indicada lei. 

 
Conforme já bem delineado na ocasião da decisão 

liminar, a referida norma cria a possibilidade de contratação para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público, pelo prazo máximo 
de 01 ano, para vários cargos que elenca no Anexo I, como auxiliar de 
serviços diversos, auxiliar administrativo, motorista, professor e auxiliar de 
enfermagem. 

 
Assim, a regularidade dessa contratação traz como 

requisito imprescindível que haja necessidade excepcional de interesse público, 
de caráter temporário, vale dizer, não pode ocorrer para as atividades normais 
e regulares da administração. Daí se infere que nenhum dos cargos elencados 
no Anexo I da referida lei se afiguram realmente como de situações 
excepcionais e estão em dissonância com a Lei Federal n° 8.745/93. 

 
A lei municipal pretende preencher, através de 

contratação temporária, cargos públicos normais, como de professor e auxiliar 
de serviços diversos, os quais, evidente, são absolutamente previsíveis e 
existem em qualquer estrutura administrativa. 

 
Ora, nenhuma contratação de servidores para cargos 

normais da Administração pode ser tida como temporária de excepcional 
interesse público, o que só ocorre em situações realmente extraordinárias ou 
imprevisíveis, razão pela qual é inconstitucional, porque fere a regra básica de 
que os cargos públicos devem ser providos por concurso, garantindo 
igualdade de oportunidades a todos. 

 
E não há que se invocar que foi decretado estado de 

calamidade pública ou que as atividades administrativas não poderiam ser 
paralisadas. Tal alegação não poderia se perpetuar indefinidamente para 
justificar a constante contratação irregular, autorizando o Poder Público 
Municipal a não realizar concurso. 

 
O fato é que, como resultado dessa brecha trazida pela lei 

municipal apontada, houve um absurdo e injustificado crescimento na 
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quantidade de servidores contratados, sem qualquer mudança estrutural do 
Poder Executivo Municipal que justificasse o aumento da demanda, até atingir 
o ápice de mais de 3.000 funcionários em julho de 2009.  

 
A análise das folhas de pagamento obtidas por meio de 

quebra de sigilo bancário junto ao Banco do Brasil demonstra com clareza os 
desmandos feitos pela requerida com o dinheiro público, para premiar as 
pessoas de sua escolha ou de seus aliados políticos com empregos e cargos, 
algumas das quais chegaram inclusive a receber salários em dobro em um 
mesmo mês e certamente muitos dos quais sequer trabalhavam efetivamente, 
como é o caso do requerido Noé. 

 
Nada se presta a legitimar a contratação de mais de 2.000 

servidores para atender à necessidade de excepcional interesse público, 
sobretudo porque esse número supera em muito a própria previsão feita pelo 
Município de cargos a serem preenchidos pela contratação temporária, 
conforme anexo I da Lei nº 412/2009. 

 
Não bastasse isso, o que restou apurado no inquérito 

civil, pelos depoimentos testemunhais prestados, é que a contratação de 
servidores desde o início da gestão da demandada Glorismar foi utilizada 
como meio de barganha política, troca de favores ou como recompensa pelo 
trabalho de aliados durante a “campanha eleitoral”. Não havia qualquer 
critério objetivo ou processo seletivo para tais contratações, que eram feitas de 
forma aleatória e sem qualquer embasamento. Aliás, qualquer forma de 
contratação que não seja por concurso público, não é isonômica. 
 

A demandada, por outro lado, não se desincumbiu de 
provar que tais contratações foram efetuadas de forma legal, inclusive em 
razão dos efeitos próprios da revelia decretada. Assim, tenho como 
incontroversos tais fatos. 

 
Dispõe a Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, II, 

que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 
em concurso de provas ou de provas e títulos. No mesmo dispositivo, a Carta 
Magna indica a exceção, referente às nomeações para cargo em comissão 
declarado por lei, casos em que é de livre nomeação e exoneração. 

 
Certo é que se trata de comando constitucional de 

observância obrigatória por parte de todas as esferas da Administração 



 
ESTADO DO MARANHÃO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PAÇO DO LUMIAR 

 

 12 

Pública, não havendo que se falar em discricionariedade por parte dos 
gestores quanto ao atendimento ou não do determinado pela Lei Maior. 

 
À bem da verdade, tal regra possui exceção, prevista no 

inc. IX do mencionado artigo, que dispõe que a lei estabelecerá os casos em 
que será permitida a contratação por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público. A lei 
infraconstitucional que disciplina essa norma constitucional é a Lei nº 
8.745/93.  

 
No entanto, pela análise das provas constantes dos autos, 

em especial das reclamações trabalhistas ajuizadas pelos ex-servidores 
municipais, verifica-se que os indicados funcionários foram inseridos no 
serviço público municipal para ocupar cargos que não integram o rol daqueles 
cuja nomeação e exoneração é livre, a critério do gestor, bem como não têm 
caráter de necessidade temporária de excepcional interesse público. 

 
Ora, seguindo o espírito constitucional, para a 

regularidade de tais contratações, é requisito imprescindível que haja 
necessidade excepcional de interesse público, de caráter temporário; vale 
dizer, não pode ocorrer para as atividades normais e regulares da 
administração.  
 

No entanto, os cargos ocupados pelos ex-servidores, por 
exemplo, que ajuizaram reclamações trabalhistas, revelam que a contratação 
temporária vinha sendo utilizada para provimento de cargos públicos normais, 
retirando, por completo, o caráter de excepcionalidade e temporariedade 
próprio desse tipo de contratação. 

 
A discricionariedade administrativa encontra seu limite 

nos princípios da Administração Pública, em especial os da legalidade, da 
impessoalidade e da moralidade. Nesse contexto, o art. 11 da Lei nº 8.429/92 
classifica como improbidade qualquer ação ou omissão que viole, em especial 
no presente caso, o dever de legalidade. 

 
Da mesma forma, sendo evidente que a demandada 

Glorismar infringiu, com tal conduta, os princípios da legalidade, da 
impessoalidade e moralidade, deixando de promover concurso público e 
autorizando a contratação temporária de servidores, na condição de Gestora 
do Município, contribuiu para que terceiros se enriquecessem ilicitamente a 
expensas do erário público municipal. 
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Oportuno enfatizar que em 2010 foi efetivamente 

realizado um concurso público, mas pouquíssimos servidores chegaram a ser 
nomeados e empossados, persistindo a utilização indevida e sob critérios 
pessoais do preenchimento dos cargos.  

 
Vários candidatos se viram obrigados a ingressar 

judicialmente com demandas para obrigar o Município a cumprir o que era 
sua obrigação: nomear os concursados a fim de que eles passassem a ocupar 
osc cargos e funções até então preenchidos por “contratados” ilegalmente. 
Muitas decisões judiciais foram concedidas nesse sentido e a maioria delas não 
cumprida, sendo certo que somente depois da requerida Glorismar ter sido 
afastada pela Justiça Federal do cargo de Prefeita é que os concursados 
puderam começar a ser nomeados. 

 
Fica clara, portanto, a responsabilidade direta da 

demandada Glorismar no descumprimento à norma constitucional e 
incorrência em ato de improbidade, pois a nomeação dos concursados e a 
contratação ilegal era ato pessoal dela. 

 
Também configurado o ato de improbidade 

administrativa perpetrado pelo segundo demandado, Noé, na medida em que 
admitiu que recebeu salários pagos pelo Município de Paço do Lumiar sem 
que tenha efetuado a contraprestação do serviço, conforme confessado por 
ele, em termo de declarações prestado perante a representante ministerial no 
inquérito civil anexado aos presentes autos. 

 
Restou claro que o ingresso do réu Noé no quadro de 

servidores municipais se deu em razão de troca de favores firmada entre ele e 
a primeira demandada, na medida em que ele confirmou à representante 
ministerial que trabalhou na campanha eleitoral, e que havia emprestado um 
cheque do Banco do Brasil seu à então candidata Glorismar Venâncio para 
pagar o abastecimento de combustível de veículos que participaram de uma 
carreata dela, fato que gerou inclusive uma demanda na Justiça Eleitoral.  

 
Em troca, tão logo assumiu o cargo de Prefeita, 

Glorismar o chamou para receber um emprego na Secretaria Municipal de 
Saúde, ganhando apenas um salário mínimo, valor inferior ao que lhe fora 
prometido, e por isso o demandado Noé estava insatisfeito, apesar de nunca 
ter efetivamente trabalhado, confirmando o locupletamento ilícito. 
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Configurado, portanto, o ato de improbidade elencado 
no art. 9º, caput, da Lei nº 8.429/92, pelo requerido Noé, uma vez que este 
auferiu vantagem pecuniária de forma ilícita, na medida em que, na qualidade 
de servidor municipal contratado, recebeu salário pago pela municipalidade 
sem que tenha realizado a contraprestação do serviço. 

 
Da mesma forma, restou demonstrada, de forma 

inequívoca, a prática das condutas descritas no art. 10, inc. XII, e art. 11, inc. 
V, ambos da mesma Lei de Improbidade Administrativa, por parte da ré 
Glorismar, sendo certo que esta foi a responsável pelo enriquecimento ilícito 
de terceiros em prejuízo do erário municipal, além de clara afronta ao 
comando de exigência de aprovação em concurso público para provimento de 
cargos no serviço público. 

 
Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, para 

declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 
412/2009, para condenar a requerida Glorismar Rosa Venâncio pelos atos de 
improbidade administrativa previstos no art. 10, inc. XII, e art. 11, inc. V da 
Lei º 8.429/92, incidindo assim nas sanções do art. 12, incs. II e III da mesma 
lei, bem como condenar o requerido Noé Santos Rodrigues pelo ato de 
improbidade administrativa previsto no art. 9º, caput da mesma lei, incidindo 
nas sanções do art. 12, inc. I. 

 
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 requerida Glorismar Rosa Venâncio: 

 
Considerando que esta demandada incorreu em dois atos 

de improbidade, deverá incidir sobre ela a sanção mais grave, que é a do art. 
12, inc. II da Lei nº 8.429/92. 

 
Nesse contexto, tem-se que a demandada Glorismar 

responde a outras ações por ato de improbidade administrativa, 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. Foi uma gestora pública desastrosa, que deixou o 
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Município de Paço do Lumiar em estado de caos e comandou um enorme 
esquema de corrupção, com prejuízos vultosos ao erário.  

 
A ré, na qualidade de Prefeita Municipal e principal 

gestora, era a responsável pela nomeação dos servidores, tendo o dever de 
observar se tais contratações eram regulares, sendo certo que foram inúmeras 
as contratações irregulares, beneficiando pessoas escolhidas sob critérios 
exclusivamente pessoais e até mesmo duvidosos, em detrimento do direito de 
todos de concorrer em igualdade de condições para os cargos públicos. 

 
Vislumbra-se grande dano ao erário municipal, na 

medida em que soma vultuosa foi despendida dos cofres públicos para 
pagamento de salários de funcionários oriundos de contratações ilegais, 
embora não tenha sido possível quantificar esse valor, inclusive porque não é 
esse o objeto da presente ação. 

 
Considerando que a requerida Glorismar não mais detém 

o cargo de Prefeita Municipal ou cargo público algum, aplico as seguintes 
sanções:  

 
a) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 

(oito) anos; 
b) pagamento de multa civil no valor de 100 (cem) vezes 

a última quantia recebida a título de remuneração 
como prefeita, em dezembro de 2009, que foi de R$ 
12.384,10 (doze mil, trezentos e oitenta e quatro reais 
e dez centavos), que será revertida em prol do 
Município de Paço do Lumiar;  

c)  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 (cinco) anos. 

 
Quanto ao réu Noé Santos Rodrigues: 
 

Tem-se que o requerido Noé responde somente a esta 
ação civil pública perante este Juízo, deixando entrever que o fato trata-se de 
situação isolada em sua vida.  
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O demandado, por outro lado, tinha plena consciência da 

ilegalidade de sua conduta, sendo de conhecimento do homem médio de que 
perceber remuneração, a título de salário, sem efetivamente trabalhar, 
configura ato ilegal, em especial por se tratar de verbas oriundas dos cofres 
públicos. 
 

Tendo em vista que o requerido percebeu remuneração 
equivalente a um salário mínimo, que à época do fato equivalia ao valor de R$ 
465,00, por um período de cerca de 13 meses – de janeiro/2009, quando a ré 
Glorismar assumiu o cargo a janeiro/2010, como  informado pelo próprio réu 
Noé - vislumbra-se dano ao erário municipal no total de R$ 6.045,00, quantia 
esta que foi despendida dos cofres públicos para pagamento de salários de 
funcionário oriundo de contratação ilegal e que sequer prestou o serviço. 

 
Considerando que o requerido Noé não mais detém o 

cargo que anteriormente ocupava ou cargo público algum, aplico as seguintes 
sanções:  

 
a) Ressarcimento ao erário municipal no valor R$ 

6.045,00 (seis mil e quarenta e cinco reais), referente à 
soma dos salários percebidos indevidamente; 

b) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 
(oito) anos; 

c) pagamento de multa civil no valor de R$ 6.045,00, 
equivalente ao acréscimo patrimonial ilícito, 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 
10 (dez) anos. 

 
De outro turno, confirmando os termos da liminar 

anteriormente deferida, declaro, incidentalmente, a inconstitucionalidade da 
Lei Municipal n° 412/2009, para obrigar o município a não mais efetuar 
contratações temporárias com base nessa norma, bem como tornar sem efeito 
as contratações efetivadas sob esse mesmo fundamento, fixando, para tanto o 
prazo de 30 dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (um 
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mil reais), a incidir sobre a pessoa ocupante do cargo de Prefeito Municipal, 
sem prejuízo de eventual ação penal e de improbidade administrativa. 

 
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. 

 
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 - 

 
 
 

 


