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SENTENÇA

Cuida-se  ação  civil  pública  por  ato  de  improbidade  administrativa

ajuizada  pelo  Ministério  Público  Estadual em  face  de  Patrícia  Maciel  Ferraz

Castilho, objetivando a condenação da ré nas sanções dispostas no art. 12, inciso II,

da Lei 8.429/92.

Sustenta o Ministério Público que:

1.  o  Tribunal  de  Contas  do  Estado  do  Maranhão,  ao  analisar  a

prestação de contas do Município de Montes Altos/MA, no exercício fnanceiro de

2005,  então  sob  gestão  da  requerida,  constatou  ausência  de  licitação  para  a

realização de diversas contratações perpetradas pelo referido ente;

2. no Relatório de Informação Técnica de nº 605/09, do Tribunal de

Contas do Estado, são detalhadas diversas dispensas indevidas de licitação;

3.  as  ausências  se  deram  para  a  contratação  de  serviços  de

contabilidade, assessoria em metodologia de ensino, assessoria jurídica, locação de

aplicativo de contabilidade, serviços de publicidade,  locação de veículos,  serviços

gráfcos, aquisição de combustíveis, material de construção, medicamentos etc.;

4.  fracionamento  de  despesas  a  fm  de  burlar  a  necessidade  de

realização de licitação;

5. ausência de aplicação do percentual mínimo com a manutenção e

desenvolvimento de ensino;
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6.  repasse  a  maior  para  o  Poder  Legislativo  no  montante  de

R$9.999,37 (nove mil novecentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos).

Juntou os documentos de fs. 10/285.

Notifcada, a ré apresentou manifestação às fs. 292/303, asseverando

que:

1.  há  que  se  reconhecer  a  incidência  de  prescrição  da  pretensão

autoral, uma vez que o Ministério Público Estadual não propôs a ação no prazo de

cinco anos;

2.  os  agentes  políticos  não  poder  ser  penalizados  por  atos  de

improbidade administrativa, porquanto já são sancionados pelo Decreto-Lei 201/67.

A decisão  de fs.  306/308 recebeu a peça exordial  e  determinou a

citação da ré.

Citada, a requerida apresentou contestação às fs. 314/336, reiterando

os argumentos contidos na defesa preliminar.

O Ministério Público Estadual apresentou réplica às fs. 344/349.

Intimadas as partes para especifcarem as provas, ambas quedaram-se

inertes.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, há que se afastar a alegação de incidência de prescrição,

pois  o  documento  de  f.  276,  expedido pela  Câmara  Municipal,  atesta  que  a  ré

ocupou o  cargo de  prefeita  até  o  dia  31  de  dezembro de 2008.  Assim,  como a

presente  ação  foi  ajuizada  no  dia  28  de  agosto  de  2013  antes,  portanto,  do

transcurso do prazo de cinco anos previsto no art. 23, inciso I, da Lei nº 8.429/92.

No tocante à incidência da Lei de Improbidade em relação a agentes

políticos, é “remansoso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os

agentes  políticos  se  submetem  aos  preceitos  da  Lei  de  Improbidade  Administrativa,  sem
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prejuízo  da  responsabilização  política  e  criminal  estabelecida  no  Decreto-lei  n.  201/1967”

(AREsp 1486734 / RN, DJe 18/11/2019).

Assim, não há que se falar em imunidade dos agentes políticos em

relação aos preceitos da Lei de Improbidade Administrativa.

DO MÉRITO

A lei de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992) tem natureza

principiológica  estabelecendo  padrões  éticos  de  governo,  deveres  ao  agente

público e direito à sociedade, com vista a assegurar a probidade na administração

pública. Esse arcabouço jurídico tem por fundamento preceptivo constitucional que

assim dispõe:

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 efciincia

e, também, ao seguinte:

(omissis)

§  4º  -  Os  atos  de  improbidade  administrativa  importarão  a  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.

Nesse cenário, considera-se improbidade administrativa a prática de

ato, por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta,

indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito

Federal,  dos  Municípios,  de  Território,  de  empresa  incorporada  ao  patrimônio

público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário  haja concorrido ou

concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, que

importem em enriquecimento ilícito,  dano ao erário ou violação aos princípios e

deveres da administração pública.
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Atenta  à  circunstância  de  que  a  probidade  administrativa  é  da

essência da democracia, a Constituição Federal estabeleceu no mencionado artigo

que os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos

políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento

ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível.

A base do combate à improbidade administrativa está no princípio da

moralidade que, como ensina Gilmar Ferreira Mendes: “o princípio da moralidade

densifca o conteúdo dos atos jurídicos, e em grau tão elevado que a sua inobservância

pode confgurar improbidade administrativa e acarreta-lhe a suspensão dos direitos

políticos e o ressarcimento ao erário”. (Curso de Direito Constitucional, 5ª ed., pág.

968).

Na espécie, não existem controvérsias de que não foram realizados os

processos  licitatórios  para  aquisição  de  diversos  bens,  bem  como  para  a

contratação de serviços, consoante apontado no relatório do Tribunal de Contas às

fs.  23/24,  o  que  implicou  na  dispensa  indevida  no  valor  de  R$1.279,697,76  (um

milhão duzentos e setenta e nove mil seiscentos e noventa e sete reais e setenta e

seis centavos).

O  art.  37,  inciso  XXI,  da  Constituição  Federal  estabelece  que

“ressalvados os casos  especifcados na legislação,  as  obras,  serviços,  compras  e  alienações

serão  contratados  mediante  processo  de  licitação  pública  que  assegure  igualdade  de

condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,

mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as

exigincias de qualifcação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das

obrigações”.

Os arts. 2º e 3º da Lei 8.666/93, por sua vez, estabelecem que:

Art.  2o  As  obras,  serviços,  inclusive  de  publicidade,  compras,  alienações,

concessões,  permissões  e  locações  da  Administração  Pública,  quando
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contratadas  com  terceiros,  serão  necessariamente  precedidas  de  licitação,

ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

Art.  3o  A  licitação  destina-se  a  garantir  a  observância  do  princípio

constitucional  da  isonomia,  a  seleção  da  proposta  mais  vantajosa  para  a

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da

probidade  administrativa,  da  vinculação  ao  instrumento  convocatório,  do

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Esses  dispositivos  objetivam  garantir  a  observância  do  princípio

constitucional  da  isonomia  e  a  selecionar  a  proposta  mais  vantajosa  para

Administração Pública, ou como ensina José dos Santos Carvalho Filho “não poderia

a lei deixar ao exclusivo critério do administrador a escolha das pessoas a serem contratadas,

porque,  fácil  é  prever,  essa  liberdade  daria  margem  a  escolhas  impróprias,  ou  mesmo

concertos  escusos  entre  alguns  administradores” (Manual  de  Direito  Administrativo,

30ªed., pág. 245).

Com  efeito,  é  sabido  que  a  situação  emergencial  –  situação  que

poderia  regular  a  dispensa de licitação  -  é  aquela  que precisa  ser  atendida com

urgência,  objetivando  a  não  ocorrência  de  prejuízos,  não  sendo  comprovada  a

desídia do administrador ou falta de planejamento (art. 24 da Lei nº 8.666/93). 

No  entanto,  a  existência  ou  extensão  de  tal  situação  não  foi

demonstrada nestes autos, sendo de rigor ressaltar que era encargo probatório da

parte  requerida  atestar  sua  concreta  ocorrência,  uma  vez  que  se  trata  de  fato

impeditivo da aplicação das penalidades da Lei 8.429/92.

A licitação é um procedimento administrativo vinculado que antecede

a formalização de contratos realizados pelos entes públicos da administração direta

e indireta e tem por fnalidade a seleção, entre os interessados, daquele que oferece

a melhor proposta, considerando as peculiaridades de cada caso.



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MONTES ALTOS

Émerson Garcia, na obra “Improbidade Administrativa”, 4ª ed., 2008,

p. 350, ensina que:

Ao contratar sem prévia realização de licitação, deve a administração declinar

os  motivos  que  justifcam  a  contratação  direta,  demonstrar  o  seu

enquadramento nas normas de execução já referidas e, consoante o art. 26 da

Lei nº 8.666/1993, justifcar a escolha de determinado contratante e as razões

do acolhimento da proposta por ele apresentada. Não basta, assim, a mera

invocação do disposto nos arts. 24 e 25 da Lei de Licitações: é imprescindível

seja  devidamente  documentado  e  motivado  todo  o  iter  percorrido  pela

administração até concluir pela possibilidade de contratação direta. 

Nas palavras diretas de Waldo Fazzio Júnior:

Se  dispensar  licitação  é  uma  excepcionalidade  vinculada  a  normas  que  se

constituem numerus clausus, fazi-lo fora das causas legais signifca dispensar o

que a lei  não dispensa, derrogando a regra geral de sua obrigatoriedade. O

Administrador público, ao dispensar indevidamente o processo licitatório, em

vez  de  construir  a  lei,  constrói  com  a  má-fé,  faz  da  anomalia  o  regular

(Improbidade Administrativa, 4ª ed., pag. 278).

Assim,  a  ré  infringiu  as  normas  legais  ao  realizar  as  diversas

contratações listadas às fs. 23/24 ao deixar de seguir as determinações contidas na

Lei nº 8.666/93 para a dispensa da licitação, isto é, quando deixou de obedecer aos

ditames legais para o processo de dispensa de licitação.

Não  por  outro  motivo,  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de

Justiça entende que a dispensa ilegal de licitação confgura dano in re ipsa, dado que

impede a escolha da melhor proposta para o ente público. Nesse sentido:

STJ:  AgRg  no  AREsp  617563  /  SP  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM

RECURSO ESPECIAL 2014/0288309-0. Data da Publicação/Fonte DJe 14/10/2016.

Ementa  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO REGIMENTAL  NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO.
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ART.  10,  VIII,  DA LEI  8.429/92.  ACÓRDÃO QUE, EM FACE DOS ELEMENTOS  DE

PROVA DOS ATOS, CONCLUIU PELA COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO

E PELA CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SÚMULA

7/STJ. PREJUÍZO AO ERÁRIO, NA HIPÓTESE. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES DO

STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I.  Agravo  Regimental  interposto  contra  decisão  publicada  na  vigincia  do

CPC/73.

II.  No  acórdão  objeto  do  Recurso  Especial,  o  Tribunal  de origem  julgou

parcialmente  procedente  o  pedido  em  Ação  Civil  Pública,  ajuizada  pelo

Ministério Público do Estado de São Paulo, na qual postula a condenação dos

agravantes,  ex-Prefeito  e  ex-Diretor  de  Administração  do  Município  de

Alumínio/SP,  e  de outros  réus,  pela  prática  de ato  de  improbidade

administrativa, consubstanciado  na  contratação,  sem  prévio  processo  de

licitação, de empresa para a realização de Curso de Planejamento Estratégico.

Concluiu  o  acórdão  recorrido,  em  face  das  provas  dos  autos,  que  "o

fracionamento dos pagamentos foi o artifício utilizado pelos réus para violar o

art.  24,  II,  da Lei  8.666/93,  que autoriza a  dispensa da  licitação apenas nas

hipóteses de prestação de serviços de valor reduzido.

Confgurado o ato ímprobo e a lesão ao erário já que a dispensa indevida da

licitação privou  o  Estado  de selecionar  a  proposta  mais  vantajosa  e/ou

econômica aos munícipes de Alumínio".

III. Em se tratando de improbidade administrativa, é frme a jurisprudincia do

Superior Tribunal  de Justiça no sentido  de que "a  improbidade é ilegalidade

tipifcada e qualifcada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso

mesmo, a jurisprudincia do STJ considera indispensável, para a caracterização

de improbidade,  que a conduta do agente seja dolosa, para a tipifcação das

condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de

culpa grave, nas do artigo 10" (STJ,  AIA 30/AM, Rel.  Ministro TEORI ALBINO

ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/09/2011).

IV. No caso, o acórdão recorrido, mediante exame do conjunto probatório dos

autos, concluiu que "foi demonstrado o dolo na prática do ato ímprobo já que
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'os valores pagos são todos iguais e, 'coincidentemente',  no exato limite  de

dispensabilidade da realização de licitação quando foram emitidos".

V.  Nos  termos  em  que  a  causa  foi  decidida,  infrmar  os  fundamentos  do

acórdão  recorrido,  para  acolher  a  pretensão  dos  agravantes  e  afastar  sua

condenação pela prática  de ato  de improbidade administrativa, por não ter

sido comprovado o dolo, demandaria o reexame  de matéria fática, o que é

vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: STJ,

AgRg  no  AREsp  210.361/PE,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA

TURMA,  DJe  de  01/06/2016;  AgRg  no  AREsp  666.459/SP,  Rel.  Ministro  OG

FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2015; AgRg no AREsp 535.720/ES,

Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/04/2016.

VI. Quanto à alegada ausincia de dano ao Erário, o Superior Tribunal de Justiça

possui jurisprudincia no sentido de que "a indevida dispensa de licitação, por

impedir que a administração pública contrate a melhor proposta, causa dano

in re ipsa, descabendo exigir do autor da ação civil pública prova a respeito do

tema" (STJ, REsp 817.921/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,

DJe  de  06/12/2012). Com efeito, "a contratação  de serviços advocatícios sem

procedimento licitatório, quando não caracterizada situação de inexigibilidade

de licitação, gera lesividade ao erário, na medida em que o Poder Público deixa

de contratar a melhor proposta, dando ensejo ao chamado dano in re ipsa,

decorrente da própria ilegalidade do ato praticado, conforme entendimento

adotado por esta Corte.  Não cabe exigir a devolução dos valores recebidos

pelos serviços efetivamente prestados, ainda que decorrente  de contratação

ilegal,  sob  pena  de enriquecimento  ilícito  da  Administração  Pública,

circunstância que não afasta (ipso facto) as sanções típicas da suspensão dos

direitos políticos e da proibição de contratar com o poder público. A vedação

de restituição  não  desqualifca  a  infração  inserida  no  art.  10,  VIII,  da  Lei

8.429/92 como dispensa indevida de licitação. Não fca afastada a possibilidade

de que o ente público praticasse desembolsos menores, na eventualidade  de

uma  proposta  mais  vantajosa,  se  tivesse  havido  o  processo  licitatório  (Lei

8.429/92 - art. 10, VIII)" (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.288.585/RJ, Rel. Ministro
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OLINDO  MENEZES  (Desembargador  convocado  do  TRF/1ª  Região),  PRIMEIRA

TURMA,  DJe  de 09/03/2016).  Nesse  mesmo  sentido:  STJ,  AgRg  no  REsp

1.512.393/SP, Rel. Ministro MAURO CAMBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe

de 27/11/2015.

VII. Agravo Regimental improvido.

DIREITO ADMINISTRATIVO. PREJUÍZO AO ERÁRIO IN RE IPSA NA HIPÓTESE DO

ART. 10, VIII, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. É cabível a aplicação

da  pena  de  ressarcimento  ao  erário  nos  casos  de  ato  de  improbidade

administrativa consistente na dispensa ilegal de procedimento licitatório (art.

10, VIII, da Lei 8.429/1992) mediante fracionamento indevido do objeto licitado.

De  fato,  conforme  entendimento  jurisprudencial  do  STJ,  a  existincia  de

prejuízo ao erário é condição para determinar o ressarcimento ao erário, nos

moldes do art. 21, I, da Lei 8.429/1992 (REsp 1.214.605-SP, Segunda Turma, DJe

13/6/2013; e REsp 1.038.777-SP, Primeira Turma, DJe 16/3/2011). No caso, não há

como concluir pela inexistincia do dano, pois o prejuízo ao erário é inerente

(in re ipsa) à conduta ímproba, na medida em que o Poder Público deixa de

contratar a melhor proposta, por condutas de administradores. Precedentes

citados:  REsp 1.280.321-MG, Segunda Turma, DJe 9/3/2012; e REsp 817.921-SP,

Segunda Turma, DJe 6/12/2012. REsp 1.376.524-RJ, Rel. Min. Humberto Martins,

julgado em 2/9/2014.

É importante  consignar  que no caso  de lesão  ao erário  a  conduta

ímproba pode ser sancionada mesmo que tenha sido praticada a título de culpa,

consoante estabelecido no art. 10 da Lei n. 8.429/92.

A conduta se diz culposa “quando a lesão ao erário, previsível, decorre

do comportamento voluntário do agente público, imprudente, negligente ou imperito,

contrário ao dever funcional da boa gestão administrativa e de atenção no trato dos

negócios públicos” (Cléber Masson, Interesses Difusos e Coletivos, pág. 677).
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Hugo  Nigro  Mazzilli  ensina  que  “o  dolo  que  se  exige  é  o  comum,

vontade genérica de fazer o que a lei veda, ou não fazer o que a lei manda. Não seria

preciso  que  o  administrador  violasse  um  concurso  ou  uma  licitação  por  motivos

especiais  (como  para  contratar  parentes  ou  benefciar  amigos0”  (A  Defesa  dos

Interesses Difusos em Juízo, 14ª Ed., pág. 200).

Na  hipótese  dos  autos,  o  dolo  está  confgurado  pela  manifesta

vontade de realizar conduta contrária à legalidade e aos princípios da moralidade

administrativa e da impessoalidade. 

A ré desobedeceu às regras constitucionais, assim como as dispostas

na  Lei  nº  8.666/93,  quando  autorizou  a  contratação  serviços  e  a  aquisição  de

materiais  sem o procedimento correto,  não havendo qualquer demonstração de

situação excepcional que legitimasse sua conduta, incorrendo, portanto, no art. 10,

VIII, da Lei 8.429/92.

A demandada tinha o dever de saber que a contratação por parte do

Poder  Público  depende  de  prévio  processo  licitatório,  salvo  em  casos

expressamente previstos em lei, o que não é o caso dos autos, mormente pelo fato

de  que  houve  contratação  e  aquisição  de  bens  de  forma  extremamente

diversifcada,  tais  como: contratação de serviços de contabilidade,  assessoria em

metodologia de ensino, assessoria jurídica, locação de aplicativo de contabilidade,

serviços  de  publicidade,  locação  de  veículos,  serviços  gráfcos,  aquisição  de

combustíveis, material de construção, medicamentos etc.

Esse conjunto de contratações e aquisições indica que a regra passou

a ser a não realização de licitação, pois a amplitude de serviços e bens adquiridos,

sem a realização de certame, indica tal prática.
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Ademais,  a  requerida  não  comprovou  a  existência  causas  que

autorizariam as contratações da forma como se deram, a teor do art. 373, inciso II,

do novo Código de Processo Civil. 

O  descumprimento  doloso  ou  culposo  da  obrigação  de  realizar

licitação  é  conduta  grave e  reveladora  de  incompatibilidade  com  o  exercício

adequado de função pública,  porquanto  implica  em clara  ofensa  à  Constituição

Federal às leis, bem como os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade.

Assim,  caracterizado  o  ato  de  improbidade  pela  ré  Patrícia  Maciel

Ferraz Castilho, por ofensa ao disposto no art. 10, inciso VIII, da Lei 8.429/92. 

Passo  a  sopesar  as  sanções  previstas  no  art.  12,  inciso  II,  da  Lei

8.429/92.

Segundo a doutrina,  “a aplicação das sanções previstas neste artigo deve

nortear-se pelas noções de proporcionalidade e razoabilidade, quer para seleção das penas a

serem impostas,  quer para o dimensionamento das sanções de intensidade variável (multa

civil  e  suspensão dos direitos  políticos).  A intenção do agente e a  existincia  de pretéritas

condutas ímprobas também devem ser levadas em conta na dosimetria da pena. Além disso,

condenação a ressarcir o erário somente deve ter lugar quando existir dano efetivo e deve ter

as precisas dimensões deste”2.

Sendo assim, a dosimetria das penas deve ser norteada pelo princípio

da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de a conduta praticada

pela ré ser reprovável e reveladora de incompatibilidade com o exercício adequado

de função pública.

Atendendo, pois, às diretrizes do artigo supracitado, a sanção que se

mostra mais razoável e proporcional para prevenir futuras condutas confguradoras

de  improbidade  é  o  ressarcimento  integral  do  dano  ao  erário,  proibição  de
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contratar com o Poder Público e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 06

(seis) anos. 

O  ressarcimento  integral  deverá  corresponder  ao  montante  dos

gastos sem licitação, dado que a dispensa ilegal desta implica na impossibilidade de

seleção  da  melhor  proposta  e  contratação  de  forma  impessoal,  implicando  em

prejuízo in re ipsa consoante entendimento do STJ acima reproduzido.

Assim, o total a ser ressarcido aos cofres públicos é de R$1.279,697,76

(um  milhão duzentos  e  setenta  e  nove  mil  seiscentos  e  noventa  e  sete  reais  e

setenta e seis centavos), fruto do somatório das dispensas indevidas de licitação

indicadas pelo Tribunal de Contas do Estado.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,  JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos

formulados pelo Ministério Público Estadual, a fm de condenar a requerida Patrícia

Maciel Ferraz Castilho, nos termos do art. 10, inciso VIII, c/c art. 12, inciso II, da Lei nº.

8.429/92, nas seguintes sanções:

a) –  ressarcimento integral do dano, consistente no pagamento da

importância  de  R$1.279,697,76  (um  milhão  duzentos  e  setenta  e  nove  mil

seiscentos  e  noventa  e  sete  reais  e  setenta  e  seis  centavos),  devidamente

atualizada, a ser revertida para o Município de Montes Altos/MA;

b)  – suspensão dos direitos políticos da ré pelo prazo de 06 (seis)

anos;

c)  -  proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público  ou  receber

benefícios ou incentivos fscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que

por intermédio de pessoa jurídica da qual  seja sócio majoritário,  pelo prazo de

cinco anos
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Para a atualização dos valores deverá ser utilizada a taxa SELIC.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais. 

Sem condenação em honorários advocatícios, por incabíveis.

Após o trânsito em julgado ofcie-se ao Tribunal Regional Eleitoral do

Maranhão comunicando a suspensão dos direitos políticos do demandado.

Havendo interposição de recurso,  intime-se a parte recorrida para

apresentar  contrarrazões  no  prazo  legal.  Após,  remetam-se  os  presentes  autos  ao

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os presentes

autos mediante as cautelas de praxe.

Montes Altos/MA, 11 de dezembro de 2019.

                                                                                    

Eilson Santos da Silva
Juiz de Direito
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