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1. Relatório

•
o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública por ato de

improbidade administrativa contra Fernando Edson dos Santos Loureiro, ex-prefeito do

Município de Santarém Novo/PA, objetivando a condenação do réu às penalidades

previstas no art. 12, da Lei nº 8.429/1992 .

Alegou o autor que o requerido teria se omitido no dever de prestar contas

dos recursos recebidos, nos exercícios de 2006 e 2007, do Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação para a consecução do Programa Nacional de Apoio ao

Transporte Escolar,perfazendo o montante de R$30.390,32 (trinta mil, trezentos e noventa

reais e trinta e dois centavos) (fI. 4).

Instruem a inicial os autos do Inquérito IJ Público

1.23.000.001266/2009-66.
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A União informou não ter interesse em integrar a lide (fI. lOS-v.).

Recebimento da inicial (fls. 139/144) .

Citado (fI. 150), o requerido não apresentou contestação (fI. 152).

Sem requerimento de provas (fls. 156/157).

Alegações finais pelo autor às fls. 161/164.

É o relatório .

2. Fundamentação

2.1 Da conduta

A condenação por ato de improbidade administrativa requer o

enquadramento da conduta do agente em uma das hipóteses arrolada, de forma

exemplificativa, nos artigos 9.º a 11 da Lei n.º 8.429/92, os q

comportamento de quem, por ação ou omissão, viole' os deve~s.
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imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e notadamente: a) importe

enriquecimento ilícito (art. 9º); b) cause prejuízo ao erário (art. 10) e c) atente contra os

princípios da Administração Pública (art. 11).

De acordo com a jurisprudência mais autorizada, "Para que se configure a

conduta de improbidade administrativa é necessária a perquirição do elemento volitivo do

agente público e de terceiros (dolo ou culpa), não sendo suficiente, para tanto, a

irregularidade ou a ilegalidade do ato. Isso porque 'não se pode confundir ilegalidade com

improbidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo

da conduta do agente: (REspn. 827.44S-Sp' relator para acárdão Ministra Teori Zavascki,

DJE8/3/2010).

Como mencionado no relatório acima, o autor imputa ao réu a prática de ato

• configurador de improbidade administrativa, consistente na ausência de prestação de

contas de recursos recebidos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos

exercícios de 2006 e 2007, para a consecução do Programa Nacional de Apoio ao

Transporte Escolar, totalizando a quantia de R$30.390,32, o que configuraria atentado aos

princípios regentes da Administração Pública.

Na hipótese, observa-se que os extratos de fls. 30/35, apontando, valores

repassados ao ente federativo, dão conta de não ter sido cumprido o dever legt e prestar

contas dos recursos. Por sua vez, o ofício do FNDEde fI. 72 revela que a

persistia até 10/06/2013 (data da expedição do ofício). G

I
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Diante das imputações feitas pelo autor, o ônus probatório quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão condenatória recaía

sobre o requerido, nos termos do estabelecido no art. 333, inciso 11,do Código de Processo

Civil. Do aludido encargo processual, o demandado não se desincumbiu, porquanto,

embora intimado dos atos processuais, não providenciou defesa.

Configurado, na hipótese, o ato de improbidade elencado no art. 11, inciso VI,

da Lei nQ 8.429/92, vez que, a teor das provas destacadas, descumpriu o requerido, gestor

à época da municipalidade, a obrigação inserta no parágrafo único, do art. 70, da

Constituição Federal.

Cumpre salientar, por último, que o dolo necessário à caracterização do ato

• de improbidade administrativa por atentado aos princípios aplicáveis à Administração

Pública, em conformidade com entendimento largamente adotado pela jurisprudência

pátria, não é o denominado dolo específico, bastando que, para caracterizar o ato de

improbidade nesta modalidade, se comprove sua existência ainda que de forma genérica.

Assim, prescinde-se da demonstração de que o agente público tenha

praticado o ato ou se omitido de praticá-lo visando a determinado fim esf~' . o, bas.tando

que a ação ou omissão tenha se dado de forma. consciente e vOlunta9~ente, em amparo

em qualquer situação justificadora para a falha, como ocorre na prele e sit ação. ,
/ /
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Deveras, o fato de o requerido ter se omitido quanto à adoção das

formalidades expressamente determinadas em lei, mesmo tendo condições de fazê-lo,

torna induvidosa a vontade livre e consciente de furtar-se a sua obrigação constitucional e

legalmente imposta, consubstanciando comportamento passível de tipificação como

• improbidade administrativa.

2.2 Das sanções

Enquadradas as condutas apontadas à inicial no disposto no art. 11, inciso VI,

da Lei nº 8.429/92, lhe são aplicáveis as sanções do art. 12, inciso 111, desta lei.

•
Nos termos do art. 12, da Lei nº 8.429/92, para os atos que importem

violação aos princípios da administração pública, como ocorreu na hipótese, é prevista a

condenação ao ressarcimento integral do dano, a perda da função pública, a suspensão dos

direitos políticos de três a cinco anos, o pagamento de multa civil de até cem vezes o valor

da remuneração recebida pelo agente e a proibição de contratar com o Poder Público ou

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta e indiretamente, ainda que

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três)

anos.

para a incidência de tal sanção.

não

No que respeita à perda da função pública, inaplicável nFYr. sen e caso, por

haver informação de que o réu esteja no seu exercício, circu?Jrtânc'
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Não vislumbrando circunstâncias outras que agravem a conduta do réu, além

daquelas imprescindíveis à caracterização da improbidade, aplicam-se, em observância ao

princípio da proporcionalidade, as penalidades de ressarcimento integral do dano,

•. suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos e o pagamento de multa civil

equivalente a 1 (uma) vez o valor da última remuneração percebida.

Devida, ademais, a aplicação da sanção de proibição de contratar com o

Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta e

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,

pelo prazo de três anos.

Portanto, considerando todas as premissas elencadas nos parágrafos acima e

• tendo em vista a responsabilidade advinda do cargo ocupado pelo réu à época da prática

dos atos ímprobos, suficiente a lhe atribuir o múnus de responder pelas obrigações

impostas ao ente público por ele representado, entendo devidamente demonstrado ter

incorrido na hipótese prevista no art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/92, restando inconteste

a necessidade de aplicação da reprimenda legalmente imputável à situação, com as

ressalvas contidas nos parágrafos imediatamente acima.

3. Dispositivo
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Fernando Edson dos Santos Loureiro, como incurso no art. 11, inciso VI, da Lei nº

8.429/92. Em consequência, aplico-lhe as seguintes sanções, de acordo com o art. 12,

inciso 111, do referido diploma legal:

a) ressarcimento do dano causado ao erário no valor originário de R$

30.390,32 (trinta mil, trezentos e noventa reais e trinta e dois centavos);

b) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos;

c) pagamento de multa civil, equivalente a 1 (uma) vez o valor da última

remuneração percebida;

d) 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 3

(três) anos.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará

sobre a suspensão dos direitos políticos do réu, bem como ao Município de Santarém

Novo/PA.

Comunique-se ao CNJ.
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Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, mas deixo de impor

condenação em honorários advocatícios, porque incabíveis, haja vista que o Ministério

Público não pode auferir honorários, por vedação constitucional, consoante o art. 128, 9

• 5º, 11, letra "a", da Constituição da República.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Castanha, 9 d~eiro-d

•
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