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SENTENÇA  1.  RELATÓRIO  Trata-se  de  Ação  Civil  Pública  por  Atos  de  Improbidade
Administrativa,  ajuizada  pelo  Ministério  Público  Estadual  em desfavor  de  FÁBIO MARCELO
MONTELO  DE OLIVEIRA,  ex-Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Bacuri/MA,  devidamente
qualificado nos autos. Alega o autor, que da análise da prestação de contas da Câmara Municipal de
Bacuri/MA,  referente  ao  exercício  financeiro  de  2009,  pelo  Tribunal  de  Contas  do  Estado  do
Maranhão  (TCE/MA),  foram  encontradas  inúmeras  irregularidades  na  gestão  da  referida  Casa
Legislativa,  que  ensejaram  a  reprovação  das  contas,  responsabilizando-se  pessoalmente  o  réu
FÁBIO MARCELO MONTELO DE OLIVEIRA, conforme Acórdão PL-TCE n° 458/2012 (fls.
17/18), configurando-se, as mencionadas irregularidades, em atos de improbidade administrativa,
descritas, respectivamente, no art. 10, incisos VI, VIII e IX e art. 11, inciso I, da Lei n° 8.429/92.
Dentre as irregularidades apontadas na inicial,  que tiveram por base o Relatório de Informação
Técnica n° 309/2011 – UTCGENUPEC 2 (fls. 03/13), e que permaneceram depois de oportunizada
a ampla defesa no TCE/MA, estão: 1) irregularidades na abertura de créditos adicionais; 2) ausência
de  procedimento  licitatório  em desacordo com o art.  2°  da  Lei  n°  8.666/93;  e  3)  ausência  de
comprovante de despesa (recibo de pagamentos e notas fiscais), no valor de R$ 6.000,00 (seis mil
reais), com serviços e despesa indevida no valor de R$ 57.330,00 (cinquenta e três mil, trezentos e
trinta reais). Juntou a inicial os documentos de fls. 09/19 – mídia à fl. 20. Despacho determinando a
notificação do réu para apresentar manifestação por escrito (fl. 22). Devidamente notificado à fl. 23-
v, o réu apresentou manifestação por escrito às fls. 40/54[1], na qual pugnou, preliminarmente pelo
reconhecimento da prescrição, e no mérito, que seja reconhecida a total ausência de dolo e má-fé na
conduta perpetrada pelo réu, bem como a ausência de dano ao erário.  Não juntou documentos.
Despacho concedendo vistas ao Ministério Público Estadual à fl. 55. Manifestação Ministerial às
fls. 57/59, pugnando pelo prosseguimento do feito. Decisão afastando a preliminar de prescrição,
deferindo o pedido liminar de indisponibilidade dos bens do réu, recebendo a inicial e determinando
sua citação para apresentar contestação no prazo legal (fls. 60/65). Devidamente citado à fl. 72-v, o
réu apresentou contestação às fls. 79/83[2], pugnou pela produção de prova testemunhal, bem como
pela realização de perícia contábil nos relatórios de informação técnica do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão, que fundamentaram a petição ministerial, e, no mérito, reiterou a inexistência
de ato de improbidade pela ausência de má-fé, dolo ou prejuízo ao erário, requerendo, desse modo,
que fosse julgada improcedente a ação. Não juntou documentos. Réplica à contestação apresentada
às fls. 88/91-v, na qual o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo indeferimento da produção
de  prova  testemunhal  e  perícia  contábil,  formulado  pelo  réu,  pugnando,  ao  final,  por  sua
condenação nas  penas  do art.  12,  inciso I,  II  e  III,  da Lei  n°  8.429/92,  uma vez que estariam
configurados atos de improbidade administrativa, descritos no art. 10, incisos VI, VIII e IX, e art.
11, inciso I, do diploma legal em referência. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 2 -
DA FUNDAMENTAÇÃO: 2.1. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Compulsando
os autos, verifico que há a possibilidade do julgamento antecipado do mérito, com fulcro no art.
355, inciso I, do novo CPC, uma vez que a questão de mérito é de direito e de fato, não existindo a
necessidade de produção de outras provas, como pleiteado pela defesa em sede de contestação. Vale
ressaltar que a defesa pugnou pela produção de prova testemunhal, além de realização de perícia
contábil nos relatórios de informação técnica elaborados pelo TCE/MA, no entanto, o indeferimento
de tais pedidos é medida que se impõe, haja vista a presente demanda reclamar essencialmente de
produção de provas documentais.  Tal entendimento torna-se evidente,  quando se verifica que a
inicial encontra-se carreada de farta prova técnica documental referente ao julgamento das contas da
Câmara  Municipal  de  Bacuri/MA (exercício  financeiro  de  2009),  pelo  TCE/MA,  que  aponta
diversas  irregularidades  na  gestão  da  referida  Casa  Legislativa,  que  ensejaram,  inclusive  na
desaprovação das contas, com a conseguinte responsabilização do réu. Nesse passo, entendo que a



prova testemunhal pleiteada teria o condão de apenas protelar o julgamento da lide, uma vez que o
réu sequer  especifica  o que pretende demonstrar  com a produção da  referida  prova.  O mesmo
entendimento se dá em relação ao pedido de realização de perícia contábil, pois, a prestação de
contas já foi analisada por equipe técnica do TCE/MA, sendo produzido o Relatório de Informação
Técnica  n°  309/2011  –  UTCGE-NUPEC 2;  o  Relatório  de  Informação  Técnica  Conclusivo  n°
01/2012 – UTCGE-NUPEC 2; o Parecer n° 1468/2012 do Ministério Público de Contas; o Voto do
Relator; e o Acórdão PL-TCE n° 458/2012 (fls. 17/18), sendo oportunizado o direito a ampla defesa
e ao contraditório, sendo, a produção de perícia técnica no presente momento, ato desnecessário e
meramente protelatório. Ressalte-se, por derradeiro, que dada a peculiaridade do caso, o réu deveria
ter juntado provas documentais a sustentar sua tese defensiva, nos momentos em que lhe foram
oportunizados (manifestação escrita e contestação), devendo, no mínimo, ter comprovado o motivo
que o impediu de tê-las juntado anteriormente, conforme previsão do art. 435, do CPC, o qual não o
fez. Nesse sentido é a disposição do art. 355, caput e inciso I, do CPC: Art. 355. O juiz julgará
antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver
necessidade de produção de outras provas; Como se pode verificar não se trata de permissão da lei,
mas, sim, de mandamento. Ela usa de toda a força que dispõe, obrigando o magistrado a proceder
conforme seus desígnios. "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é
dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder"[3]. “O preceito é cogente: "conhecerá", e não,
"poderá conhecer": se a questão for exclusivamente de direito, o julgamento antecipado da lide é
obrigatório. Não pode o juiz, por sua mera conveniência, relegar para fase ulterior a prolação da
sentença, se houver absoluta desnecessidade de ser produzida prova em audiência (cf. tb. art. 130).
Neste  sentido:  RT 621/166”[4].  Ainda,  é  interessante  afirmar  que  o  julgamento  antecipado  do
mérito, quando satisfeitos os requisitos legais, não constitui constrangimento ou cerceamento de
defesa.  Nesse  desiderato,  para  a  análise  do  objeto  da  lide  afigura-se  desnecessária  a  oitiva  de
testemunhas e/ou produção de perícia contábil, uma vez que se trata de desaprovação da prestação
de contas do réu pelo TCE e o deslinde da presente ação somente depende da aferição das provas
documentais já carreadas aos autos. Portanto, devidamente robustecido o posicionamento de adotar
o julgamento antecipado, passo à análise do MÉRITO. 2.2. DO MÉRITO A Constituição Federal
em seu parágrafo 4º do art. 37, dispõe que: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência  e,  também,  ao
seguinte: (...)  § 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão à suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.” Percebe-se claramente que
o aludido artigo trata de norma de eficácia contida, uma vez que a regulamentação da prática de atos
de improbidade administrativa e suas penalidades ficou a cargo de lei infraconstitucional, no caso a
Lei nº. 8.429/92, que em seus arts. 9 a 11, além de conceituar, elenca rol de atos praticados por
agentes públicos, servidor ou não, que caracterizam a improbidade administrativa. No que interessa
ao  caso  dos  autos,  referida  Lei  estabelece  o  seguinte:  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: [...] (...) VIII - frustrar a licitude de processo
licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos,
ou  dispensá-los  indevidamente;  (...)  IX  –  ordenar  ou  permitir  a  realização  de  despesas  não
autorizadas em lei  ou regulamento [...]  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: I - praticar ato
visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;
Fazendo uma análise sistemática da referida Lei, depreende-se que a Improbidade Administrativa
ocorre  quando  o  sujeito  ativo,  investido  de  função  pública,  seja  ela  qual  for,  temporária  ou
efetivamente, responsável pelo gerenciamento, destinação e aplicação de valores, bens e serviços de
natureza  pública  (art.  1º  e  2º  da  Lei  n°  8.429/92),  obtenha  os  seguintes  resultados:  1  -



enriquecimento ilícito (artigo 9º, Lei n° 8.429/92), ou seja, atos que importem auferir qualquer tipo
de vantagem patrimonial indevida em razão do cargo, mandato, função, emprego ou atividade. 2 -
lesão  ao  erário  por  ação  ou  omissão,  ainda  que  não  receba  direta  ou  indiretamente  qualquer
vantagem (artigo 10, Lei n° 8.429/1992). 3 - ação ou omissão que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. (artigo 11, Lei n° 8.429/1992). A prática dos
atos descritos acima resulta na aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92: “
Art.  12.  Independentemente  das  sanções  penais,  civis  e  administrativas,  previstas  na  legislação
específica,  está  o  responsável  pelo  ato  de  improbidade sujeito  às  seguintes  cominações:  I  -  na
hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento
integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a
dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição
de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta
ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de dez anos; II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou
valores  acrescidos  ilicitamente  ao  patrimônio,  se  concorrer  esta  circunstância,  perda  da  função
pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas
vezes  o valor  do dano e proibição de contratar  com o Poder  Público ou receber  benefícios  ou
incentivos  fiscais  ou  creditícios,  direta  ou  indiretamente,  ainda  que  por  intermédio  de  pessoa
jurídica  da  qual  seja  sócio  majoritário,  pelo  prazo  de  cinco  anos;  III  -na  hipótese  do  art.  11,
ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos
de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida
pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo de três anos. Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei
o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo
agente”.  Posta  a  legislação  aplicável  ao  caso,  deve-se  analisar  os  fatos  descritos  nos  autos.  O
Relatório de Informação Técnica n° 309/2011 – UTCGE-NUPEC 2; o Relatório de Informação
Técnica  Conclusivo  n°  01/2012  –  UTCGE-NUPEC  2;  o  Parecer  n°  1468/2012  do  Ministério
Público de Contas; o Voto do Relator; e do Acórdão PL-TCE n° 458/2012 (fls. 17/18), apontam um
rosário de irregularidades que configuram os atos de improbidade administrativa, os quais podem
ser divididos em três grupos, como se verifica in verbis: 1) ausência de procedimento licitatório na
contratação de prestação de serviços  de assessoria  contábil,  de assessoria  jurídica e  locação de
veículo;  2)  realização  de  despesas  indevidas  e/ou  sem comprovação  (ausência  de  documentos
comprobatórios – recibos de pagamento e nota fiscal de prestação de serviços e despesa pessoal
contabilizada  indevidamente  por  meio  de  dotação  339035);  3)  irregularidades  de  natureza
financeira/orçamentária (abertura de créditos adicionais suplementares por anulação de dotação) A
primeira irregularidade, descrita no grupo um (item 3.4.2 e 3.4.3 dorit 3089/2011), refere-se a não
realização de processos licitatórios para a contratação de mão de obra (pessoa física), referentes a
serviços de natureza contábil e assessoria jurídica, bem como para locação de veículo, ao dispêndio
de R$ 87.600,00 (oitenta e sete mil e seiscentos reais), escalonado a seguir: a) Pagamentos a Sra.
Carla Tatiane A. Travassos de Sousa, por serviços de assessoria e consultoria contábil, no valor
mensal de R$ 1.800,00, integralizando o valor anual de R$ 21.600,00; b) Pagamentos ao Sr.Rodrigo
Passinho  Azevedo,  por  serviços  de  assessoria  e  consultoria  jurídica,  no  valor  mensal  de  R$
2.700,00, integralizando o valor anual de R$ 32.400,00; e c) Pagamentos ao Sr. Whelio Márcio de
A. Silva, referente a locação de veículo, no valor mensal de R$ 2.800,00, integralizando o valor
total  de R$ 33.600,00 Portanto,  ao  realizar  diretamente  as  despesas  acima mencionadas,  o  réu
dispensou indevidamente processo licitatório, sendo que tais práticas constituíram desvio, causando
prejuízo ao erário municipal na quantia de R$ 87.600,00 (oitenta e sete mil e seiscentos reais),
configurando  atos  de  improbidade  administrativa  descritos,  no  art.  10,  inciso  VIII,  da  Lei  n°
8.429/92 e  art.  11,  caput,  e  inciso I,  do mesmo diploma legal,  pois,  “praticou ato visando fim
proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência”, no caso as
disposições do art. 2° e 89 da Lei n° 8.666/93, além dos princípios constitucionais orientadores da



Administração Pública. A segunda irregularidade,  descrita no grupo dois (itens 3.4.4.2 e 3.4.4.4
dorit 309/2011) refere-se à realização de despesas indevidas e/ou sem comprovação, que consistem
em desvio, causando prejuízo ao erário municipal na quantia de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos
reais), escalonado a seguir, já excluídos os valores despendidos indevidamente para a realização de
Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil e Jurídica, uma vez que já abordados e contabilizados
na irregularidade anterior: a) Ausência de documentos comprobatórios - recibos de pagamento e
nota fiscal de prestação de serviços, supostamente realizados por Ricardo César de Souza, na monta
de  R$  4.200,00  e  por  Luiza  Caldas  Silva,  na  monta  de  R$  1.800,00;  b)  Despesa  pessoal
contabilizada indevidamente por meio da dotação n° 339035 – Serviços de Assessoria e Consultoria
Contábil,  na  monta  de  R$  21.600,00  (valor  já  abordado  na  primeira  irregularidade,  alínea
“a”),Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica, na monta de R$ 32.400,00 (valor já abordado na
primeira irregularidade, alínea “b”), e Serviços de Assessoria Administrativa do Departamento de
Pessoal,  na monta de R$ 3.300,00 A realização das despesas indevidas e/ou sem comprovação,
referenciadas, configuram atos de improbidade administrativa descritos, no art. 10, inciso IX, da Lei
n° 8.429/92, vez que “ordenou ou permitiu a realização de despesas não autorizadas em lei  ou
regulamento”, e art. 11, caput, e inciso I, do mesmo diploma legal,pois, além de violar princípios
orientadores da administração pública, “praticou ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou
diverso daquele previsto, na regra de competência”, no caso as disposições do art. 62 e 63 da Lei n°
4.320/64. A terceira irregularidade, descrita no grupo três (item 3.3.2 dorit 309/2011) refere-se às
irregularidades  de  natureza  financeira/orçamentária,  no  caso,  a  abertura  de  créditos  adicionais,
mediante  anulação  de  dotação,  que  também consistem em desvio,  causando prejuízo  ao  erário
municipal na quantia de R$ 231.177,85 (duzentos e trinta e um mil, cento e setenta e sete reais e
oitenta e cinco centavos), o que também configura atos de improbidade administrativa descritos, no
art. 10, inciso VI, da Lei n° 8.429/92, vez que “realizou operação financeira sem observância das
normas legais e regulamentares”, e art. 11, caput, e inciso I, do mesmo diploma legal,pois, além de
violar princípios orientadores da administração pública, “praticou ato visando fim proibido em lei
ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência”, no caso as disposições do
art. 42, da Lei n° 4.320/64. As mencionadas irregularidades, quando analisadas em conjunto, o dolo
do  réu  em  desviar  recursos  públicos  e  violar  princípios  constitucionais  orientadores  da
Administração Pública,  vez que as praticou,  mesmo tendo todo o aparato profissional  contábil,
jurídico e de assistência técnico-financeira a sua disposição. Desse modo, conforme apurado pelo
TCE/MA, nos termos da documentação acima referenciada, verifica-se que a conduta do réu, então
gestor  e  ordenador de despesas,  violou manifestamente os princípios  constitucionais  básicos  da
Administração  Pública,  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência,
dispostos  no  art.  37,  caput,  da  Constituição  Federal  de  1988.  Como  mencionado,  as  práticas
perpetradas pelo réu constituem atos de improbidade administrativa, previstos nos arts. 10, caput e
incisos VI, VIII e IX, da Lei de Improbidade Administrativa, e art. 11, caput, e inciso I, da referida
Lei, diante da violação de princípios constitucionais da administração pública. Da análise dos autos,
extrai-se do inteiro teor do PROCESSO nº 3706/2010 – TCE/MA que a desaprovação das contas da
Câmara  Municipal  de  Bacuri/MA,  referente  ao  exercício  financeiro  de  2009,  decorreu  de
irregularidades  insanáveis,  configuradoras  de  atos  dolosos  de  improbidade  administrativa,  nos
termos da legislação vigente. In casu, o Relatório de Informação Técnica n° 309/2011 – UTCGE-
NUPEC 2; o Relatório de Informação Técnica Conclusivo n° 01/2012 – UTCGE-NUPEC 2;  o
Parecer n° 1468/2012 do Ministério Público de Contas; o Voto do Relator; e do Acórdão PL-TCE n°
458/2012  (fls.  17/18),  descrevem  em  minúcias  as  irregularidades  constatadas,naexecução  das
despesas do exercício de 2009, da Câmara Municipal de Bacuri/MA, especialmente no que tange a
não realização de  procedimentos  licitatórios,  quando se  era  obrigado,  e  realização de  despesas
indevidas e/ou sem comprovação, que somado as demais constatações, evidenciam a prática de atos
de gestão ilegais e ilegítimos. Ressalte-se que tais irregularidades foram reconhecidas no voto do
Conselheiro Raimundo Nonato de Carvalho Júnior, sendo que tal voto conduziu o Acórdão PL-TCE
nº 458/2012 (fls. 17/18), aplicando-se multa e imputando-se débito ao réu, na ocasião, não havendo
qualquer oposição por parte do réu na Corte de Contas,  posto que mesmo após oportunizado o



exercício da ampla defesa e contraditório, quedou-se inerte, tendo o acórdão transitado livremente
em  julgado.  Por  fim,  o  próprio  TCE/MA determinou  a  remessa  de  cópia  da  documentação
pertinente ao Ministério Público Estadual para o ajuizamento da respectiva ação de improbidade
administrativa  (alínea  “g”).  Acrescente-se,  outrossim,  além  das  conclusões  do  TCE/MA,  a
valoração que ora fazemos acerca da insanabilidade das irregularidades da prestação de contas e a
configuração de atos dolosos de improbidade administrativa estão inseridas na competência deste
juízo. Nesses termos, impõe-se a aplicação de sanção por improbidade administrativa ao ex-gestor,
nos moldes do art. 37, § 2º, da CF/88[5]. Registre-se, por oportuno, que tratando-se da configuração
da prática de atos de improbidade administrativa que se subsumem a dois tipos legais diferentes
(art. 10, caput, e incisos VI, VIII e IX, e art. 11, caput, e inciso I da Lei 8.429/92), as condutas do
art. 11, por serem menos graves, são absorvidas pelas condutas do art. 10, incisos VI, VIII e IX, que
são mais graves e apresentam punições mais severas, em homenagem ao princípio da consunção,
aplicável  à  espécie.  Quanto  ao  elemento  subjetivo,  vislumbro  que  restou  demonstrada  a
consolidação do dolo do ex-Presidente  da Câmara  Municipal  de Bacuri,  posto que tinha pleno
conhecimento da das irregularidades perpetradas e já abordadas, não podendo, desse modo, o réu se
esquivar  da  responsabilidade,  uma  vez  que  como  gestor  Casa  Legislativa,  é  quem  ostenta  a
qualidade de ordenador de despesas. Ademais, caso assim não se entenda, deve se reconhecer que o
ex-gestor agiu,  no mínimo, a título de culpa,  pois não foi diligente ao ponto de revisar os atos
administrativos por ele praticados no exercício do mandato eletivo de que foi investido, devendo
arcar  com o ônus  de  sua  irresponsabilidade  administrativa  que  implicou no mau  uso  da  coisa
pública. Registre-se, por oportuno, que o STJ unificou a tese de que o elemento subjetivo necessário
para caracterizar a improbidade do art. 10 da Lei 8.429/92 pode se dar na modalidade dolosa, ou,
pelo  menos,  na  modalidade  culposa,  consoante  ementa  transcrita  abaixo:  ADMINISTRATIVO.
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  PAGAMENTO  DE  DESPESAS  PESSOAIS  COM  VERBA  PÚBLICA.
PRESENÇA DO  ELEMENTO  SUBJETIVO.  REEXAME  DE  MATÉRIA FÁTICA.  SÚMULA
7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo
elemento  subjetivo  da  conduta  do  agente.  Por  isso  mesmo,  A JURISPRUDÊNCIA DO  STJ
CONSIDERA INDISPENSÁVEL,  PARA A CARACTERIZAÇÃO DE IMPROBIDADE,  que  a
conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos arts. 9º e 11 da Lei
8.429/92, OU PELO MENOS EIVADA DE CULPA GRAVE, NAS DO ARTIGO 10" (AIA 30/AM,
Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Corte Especial, DJe 28/9/11 e AgRg no AREsp 44.773/PR,
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe
15/08/2013). Diante das argumentações acima postas, assiste razão ao autor, devendo o requerido
ser condenado nas penas impostas no art. 12, incisos II e III, da Lei nº. 8.429/92, por ter praticado
ato de improbidade administrativa, capitulado no artigo 10, incisos VI, VIII e IX, da referida lei.
Registre-se, por oportuno, que a presente valoração acerca da caracterização de ato de improbidade
administrativa  independe  do  resultado  do  julgamento  definitivo  das  contas  do  ex-gestor  pela
Câmara Municipal, ex vi, art. 21, inciso II, da Lei de Improbidade Administrativa[6]. Quanto ao
valor  do  dano  causado,  entendo  que  diante  das  irregularidades  retromencionadas,  restou
configurado  manifesto  prejuízo  ao  erário,  bem  como  expressa  violação  aos  princípios
constitucionais  orientadores  da  Administração  Pública.  Destarte,  considerando  o  valor
individualizado de cada uma das despesas irregulares discriminadas no Relatório de Informação
Técnica  n°  309/2011e  noAcórdão  PL-TCE  458/2012  (fls.  17/18),entendo  que  o  valor  do
ressarcimento integral dos danos equivalem ao somatório das despesas indevidamente realizadas,
integralizando o valor global de R$ 328.077,85 (trezentos e vinte mil, setenta e sete mil reais e
oitenta e cinco centavos). 3 - DISPOSITIVO Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos
consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão condenatória deduzida na inicial e, por consequência
CONDENO  o  réu  FÁBIO  MARCELO  MONTELO  OLIVEIRA,  ex-Presidente  da  Câmara
Municipal de Bacuri/MA, por violação às normas contidas nos artigos 10, VI, VIII e IX e 11, caput
e inciso I, da Lei 8.429/92; Outrossim, considerando a extensão do dano causado à coletividade, a
gradação  da  improbidade  praticada,  sua  repercussão  no  erário  público,  bem  como  as  demais



diretrizes normativas insculpidas no artigo 12, incisos II e III e parágrafo único da Lei 8.429/1992,
APLICO  AO  Réu  AS  SEGUINTES  PENALIDADES:  01)  ressarcimento  integral  dos  danos
causados, no valor de R$ 328.077,85 (trezentos e vinte mil, setenta e sete mil reais e oitenta e cinco
centavos),  acrescidos  de  correção  monetária  pelo  INPC,  e  juros  moratórios  de  1,0%  ao  mês,
contados da data do dano (dezembro 2009) até a data do efetivo pagamento; 02) SUSPENSÃO
DOS  DIREITOS  POLÍTICOSpelo  prazo  de  05  (cinco)  anos;  03)  pagamento  de  multa  civil
equivalente ao valor do dano, acrescida de correção monetária pelo INPC, e juros moratórios de
1,0% ao mês, contados da data do dano (dezembro de 2009) até a data do efetivo pagamento. 04)
Proibição  de  contratarcom  o  Poder  Público  ou  receber  benefícios  ou  incentivos  fiscais  ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos; Por oportuno, deixo de condená-lo à sanção de perda da
função  pública,  tendo  em vista  que  encerrado  o  período  do  mandato  eletivo  do  requerido.  4-
DISPOSIÇÕES FINAIS a)  A multa  civil  deverá  ser  revertida  em favor  dos  cofres  da  Câmara
Municipal de Bacuri, nos termos do que preceitua o art. 18 da Lei nº. 8.429/92[7], tendo em vista
que os valores já estavam incorporados ao patrimônio do Ente Municipal. b) Intime -se o Ministério
Público  Estadual.  c)  Intime-se  a  Câmara  Municipal  de  Bacuri  (MA),  a  fim  de  que  tome
conhecimento  da  presente  sentença.  d)  Custas  processuais  por  conta  do  condenado.  e)  Após  o
trânsito em julgado da sentença, oficie-se aos órgãos estatais, remetendo-lhes cópia dessa decisão,
para os fins de direito e, especialmente, para as anotações, nos registros respectivos, da proibição
acima determinada, como ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MA e ao Cartório da 107ª Zona
Eleitoral, acerca da suspensão dos direitos políticos pelo prazo epigrafado, nos termos do art. 15, V,
e art. 37, § 4º, da Constituição Federal e art. 71, inciso II, do Código Eleitoral. f) Com o trânsito em
julgado,  inclua-se  a  presente  condenação  no  Cadastro  do  CNJ  de  condenados  por  atos  de
improbidade (Resolução nº 44 de 20 de novembro de 2007). g) Oficie-se, ainda, ao Tribunal de
Contas do Estado, comunicando sobre esta sentença. h) Publique-se a presente sentença no Diário
de Justiça Eletrônico. i) Registre-se. Intime-se o requerido, na pessoa de seu advogado, via DJe. j)
Após  o  trânsito  em  julgado,  arquivem-se  os  autos,  com  baixa  na  distribuição.  Cumpra-se.
Bacuri/MA, 10 de outubro de 2017. Thadeu de Melo Alves Juiz de Direito Titular da Comarca de
Bacuri/MA 


