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SENTENÇA TIPO A
CLASSE : AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
ASSUNTO : INDISPONIBILIDADE DE BENS - PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS - 
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DO DIREITO PÚBLICO
AUTOR : MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
RÉU : ALDIRO GARCILEI GALVAO DA COSTA, DENILSON BATALHA 
GUIMARAES, RICARDO FLAVIO REIS FERNANDES
 

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL contra DENILSON BATALHA GUIMARAES, ex-Prefeito Municipal  de 
Faro/PA, ALDIRO GARCILEI GALVÃO DA COSTA, ex-Tesoureiro, e RICARDO FLÁVIO REIS 
FERNANDES, empresário.

Afirma que os requeridos foram responsáveis por desvio de recursos do 
FUNDEB  –  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação  Básica,  que  seriam 
utilizados  para  a  pintura  de  três  escolas  municipais:  Divino  Espírito  Santo,  Maria 
Cristina  Andrade  de  Carvalho  e  Maria  do  Faro  Lopes  Chaves.  Sustenta  que  fora 
simulada licitação, que culminou na contratação da firma individual RFR FERNANDES. 
Alega ainda que a obra contratada não foi realizada pela firma, mas por servidores da 
prefeitura e professores das escolas. Alega que a contratada também deveria fornecer 
os materiais para a pintura, mas estes foram adquiridos pela própria prefeitura. Relata 
ainda que a licitação se referiu a prestação de outros serviços, os quais não teriam 
sido executados, conforme posicionamento da Controladoria-Geral da União.

Sustenta  que  o  pagamento  ao  contratado  foi  efetuado  em  espécie, 
conforme confessado pelo Tesoureiro Municipal.

Aponta o prejuízo ao Erário no valor de R$41.270,00.

Juntou os documentos de fls. 16-243.

Às fls. 246-249, indeferida a liminar de indisponibilidade de bens e o Juízo 
determinou a notificação dos requeridos.

Interposto  agravo pelo MPF (fls.  254-264),  a  decisão foi  mantida pela 
Corte Superior (fls. 266-267) e pelo Juízo de origem (fl. 271).

Os  requeridos  DENILSON  BATALHA  GUIMARAES  e  ALDIRO  GARCILEI 
GALVÃO DA COSTA se manifestaram às fls. 290-295. Sustentam haver animosidade 
entre o Promotor responsável pelo Inquérito Civil  Público e os próprios requeridos. 
Alegam ainda que: de fato alguns professores auxiliaram na pintura as escolas, mas 
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agiram  assim  voluntariamente;  que  houve  a  contratação,  pela  empresa,  de 
trabalhadores para realização do serviço de pintura; que o pagamento foi realizado em 
espécie, em razão e inexistir agência bancária em Faro; parte dos recursos repassados 
pelo FUNDEB foram utilizados para aquisição de condicionadores de ar; o material foi 
adquirido pela própria empresa contratada.

O requerido RICARDO FLÁVIO REIS FERNANDES, embora notificado, não 
se manifestou (fl. 309).

Manifestação do MPF às fls. 312-314.

A petição inicial foi recebida às fls. 319-322.

O FNDE e a União manifestaram desinteresse em integrar a lide (fls. 324 
e 340).

Citados (fl.  346),   DENILSON BATALHA GUIMARAES e ALDIRO GARCILEI 
GALVÃO  DA  COSTA  contestaram  às  fls.  348-352,  com  conteúdo  semelhante  à 
manifestação preliminar.

Embora devidamente citado (fl. 368), RICARDO FLÁVIO REIS FERNANDES 
não se manifestou (fl. 370).

Réplica à contestação às fls. 371-372.

Intimadas, as partes não pugnaram por outras provas.

Este juízo, em decisão de fl. 377, determinou, de ofício, a produção de 
prova testemunhal, consistindo na oitiva das pessoas que prestaram depoimentos em 
sede de inquérito civil público.

Às fls. 385-391, decisão proferida pela instância superior, determinando a 
indisponibilidade de bens dos requeridos.

Prova testemunhal produzida às fls. 443-450.

Alegações  finais  às  fls.  453-454  e  458-459.  O  MPF  pugnou  pela 
condenação  dos  requeridos,  considerando  que  foi  demonstrada  a  realização  de 
serviços de engenharia por servidores da prefeitura e não pela vencedora da licitação. 
Os requeridos alegaram que o serviço foi prestado pela contratada, mas os servidores 
(professores) colaboram voluntariamente, a pretexto de agilizar sua conclusão, diante 
da iminência do início do ano letivo.

Relatados. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Os  atos  de  improbidade  administrativa  contam  com  previsão 
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constitucional, conforme art. 37, §4º, da Lei Maior:

“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.”

Ou seja,  o  constituinte  previu,  além da  possibilidade  de  aplicação  de 
sanções  penais,  penalidades  de  cunho  político-administrativo,  consistentes  em 
suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e 
ressarcimento ao erário, àqueles considerados responsáveis pela prática de atos de 
improbidade administrativa.

Referido  dispositivo  constitucional  foi  regulamentado  pela  Lei  n. 
8.429/1992. Considerou que os atos de improbidade seriam aqueles praticados 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 (art. 1º).

Considera-se agente público, nos termos da norma, todo aquele possua 
algum vínculo com a Administração, exercendo, ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração,  por  eleição,  nomeação,  designação,  contratação  ou  qualquer  outra 
forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função públicos.

Esta Lei, conforme seus arts. 9º, 10, e 11, previu três espécies de atos de 
improbidade:  a)  atos  que importam  enriquecimento  ilícito,  constituindo em auferir 
qualquer  tipo  de  vantagem patrimonial  indevida  em razão  do  exercício  de  cargo, 
mandato, função, emprego ou atividade nas entidades protegidas pela norma; b) atos 
que importam em  prejuízo 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  c)  atos  que 
atentam contra os princípios da Administração Pública, consistindo em qualquer ação 
ou  omissão  que  viole  os  deveres  de  honestidade,  imparcialidade,  legalidade,  e 
lealdade às instituições.

Havendo  os  réus  DENILSON BATALHA GUIMARAES  e  ALDIRO GARCILEI 
GALVÃO DA COSTA exercido os cargos de Prefeito Municipal e Tesoureiro de Curuá, 
respectivamente,  tendo  a  municipalidade  recebido  recursos  da  União,  podem  ser 
responsabilizados pela prática de atos de improbidade,  conforme art.  2º  da Lei  n. 
8.429/1992, já que eram agentes públicos.

Também  RICARDO  FLÁVIO  REIS  FERNANDES  também  pode  ser 
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responsabilizado, consoante art. 3º da Lei n. 8.429/1992, diante da imputação de ter 
concorrido e se beneficiado da prática do ato de improbidade.

No  caso  dos  autos,  o  Ministério  Público  Federal  imputa  aos  réus 
irregularidades na aplicação de recursos do FUNDEB, consistentes na realização de 
pagamento,  a  particular,  de  valores  relativos  a  serviços  de  pintura  efetuados  em 
escolas municipais, mas que na verdade foram executados por servidores da própria 
prefeitura.

Os fatos narrados pelo MPF estão demonstrados nos autos.

Às  fls.  50-159,  consta  documentação relativa  à  licitação realizada,  na 
modalidade convite. A licitação foi  vencida por R F R FERNANDES, titularizada por 
Ricardo  Flávio  Reis  Fernandes,  que  ofereceu  a  proposta  com  o  valor  toral  de 
R$41.270,00 (fls. 126-127). Para prestação de serviço de pintura nas escolas Divino 
Espírito Santo, Maria Cristina Andrade de Carvalho e Maria do Faro Lopes Chaves, foi 
ofertado o valor de R$22.450,05; para instalação de condicionadores de ar nas escolas 
São  João  Batista  e  Maria  do  Faro  Lopes  Chaves,  R$3.849,95;  e  para  reparação 
hidráulica  e  elétrica  nas  escolas  Maria  do  Faro  Lopes  Chaves,  Maria  Cristina  A. 
Carvalho e Divino Espírito Santo, o valor de R$14.970,00.

Contrato firmado entre as partes às fls. 147-150.

As testemunhas ouvidas, em sede inquérito civil público e judicialmente, 
ratificaram os fatos expostos na inicial, quanto à prestação do serviço de pintura das 
escolas. Conforme exposto, o serviço não foi executado integralmente pela contratada 
R F R FERNANDES, mas por servidores da prefeitura municipal – auxilares de serviços 
gerais (pintores) e professores.

Inácio Rocha de Almeida Filho declarou que é conhecido como “Inacinho” 
e trabalha como servidor concursado da Prefeitura de Faro, lotado na Secretaria de 
Obras, na função de pintor. Afirmou que “pintou quase toda a escola Maria do Faro 
Lopes Chaves, faltando pintar as portas da sala da secretaria” e que “teve a ajuda do 
três contínuos da referida escola”, “também teve a ajuda de outra pessoa, de nome 
Jorge Farias, conhecido como 'Pimbola'”. Para tanto, afirmou que trabalhou durante 
suas férias, tendo acertado a “venda” de suas férias com o Prefeito, havendo recebido 
o valor de R$500,00. Afirmou que as tintas utilizadas para a pintura eram adquiridas 
no  estabelecimento  de  propriedade  do  prefeito,  “Comercial  Denis”  e  os  demais 
materiais eram comprados no “Comercial Vander”. Afirmou que não trabalhou para 
qualquer empresa e não teria ouvido falar de R F R FERNANDES (fls. 117-118, 446).

Jorge de Azevedo Batista,  o  “Pimbola”,  também declarou  ser  servidor 
concursado  da  Prefeitura,  no  cargo  de  auxiliar  de  serviços  gerais,  atuando  como 
pintor. Declarou que, em 2012, “ajudou a pintar as escolas municipais Divino, Maria 
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Cristina e  Maria do  Faro”,  sendo que assim procedeu por  ordem do Secretário  de 
Obras,  José  Maria  Gato  Gonçalves,  conhecido como 'Dez  Pau”.  Declarou  que,  nas 
escolas  Maria  Cristina  e  Divino,  os  professores  também  ajudaram  a  pintar,  não 
lembrando se houve ajuda destes para pintura da escola Maria do Faro. Informou que 
não conhece a empresa R F R FERNANDES e pelo serviço foi remunerado apenas com 
o salário que já recebia perante a prefeitura (fls. 161, 446-v).

José Costa, técnico pedagógico da escola Divino Espírito Santo, declarou 
que  o  serviço  de  pintura,  no  ano  de  2012,  foi  feito  pelo  servidor  da  prefeitura, 
conhecido como “Pimbola”, e outros rapazes que não conhecia. Afirmou ainda que os 
professores auxiliaram no serviço e que as tintas utilizadas provieram do “Comercial 
Denis”, de propriedade do prefeito (fls. 165-166, 447-v).

Aldevane Batalha, diretor da escola Divino Espírito Santo, afirmou que a 
pintura da escola foi feita pelos professores, sendo que posteriormente o Secretário de 
Obras do Município enviou alguns outros funcionários para realizarem o serviço, dentre 
os  quais  estava  “Pimbola”.  Afirmou  que  não  sabia  haver  uma  escola  de  fora  do 
Município responsável pela pintura (fls. 180-181, 450).

Juciney Pinto, diretora da Escola Maria do Faro Lopes Chaves, declarou 
que, no ano de 2012, o serviço de pintura foi feito por dois funcionários da prefeitura,  
“Pimbola”  e  “Inacinho”,  sendo  que  também cedeu três  servidores  da  escola  para 
auxiliar no serviço. Declarou que as tintas eram fornecidas pela prefeitura (fls. 168-
169, 448).

O professor Enoque Wenceslau, que trabalhava na escola Maria Cristina, 
confirmou que a pintura da escola foi feita pelos professores, com auxílio de duas 
pessoas “de fora da escola” (fls.163, 447).

Lisete Pereira, servente na escola Maria Cristina, afirmou que a pintura foi 
feita pelos professores e demais funcionários do educandário, em conjunto com mais 
duas pessoas que conheceria de vista (fls. 172, 448-v).

Dalva Silva, professora da escola Maria Cristina, declarou que a pintura 
da salas de aula da escola foi feita pelos professores, os banheiros foram pintados 
pelos serventes e duas pessoas cedidas pela prefeitura pintaram o restante. Afirmou 
que comprou, juntamente com outra professora, um galão utilizado na pintura do piso 
de sua sala de aula (fls. 174-175, 449).

Ronan Silva, Diretor da Escola Maria Cristina, afirmou que a pintura da 
escola foi  feita  por  quatro pessoas,  “Pimbola”,  “Pelado”,  “Inácio”  e “Altitude”,  não 
sabendo  se  são  funcionários  da  prefeitura,  sendo  que  as  professoras  também 
auxiliaram no serviço (fls. 177-178, 449-v).

Ou seja, extrai-se do teor dos depoimentos que os serviços de pintura 
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das três escolas foram realizados por funcionários e professores das três escolas, e 
não por  R F R FERNANDES, contratado para o serviço. Assim, não é compatível com a 
prova dos autos a versão dos réus, de que houve colaboração voluntária por parte dos 
servidores, para uma conclusão mais célere do serviço.

Ainda que esta versão fosse comprovada (o que não ocorre), o dano ao 
Erário não estaria afastado, pois ainda assim haveria pagamento de remuneração à 
contratada por serviço que,  na realidade,  foi  prestado parcialmente por servidores 
públicos municipais.

Assim,  quanto  à  pintura  das  escolas,  evidenciado  que  houve 
enriquecimento ilícito por parte de R F R FERNANDES, por ato praticado pelo Prefeito e 
pelo Tesoureiro, que efetuaram pagamentos por serviços que não foram prestados por 
este.

Quanto aos serviços de instalação de ar condicionado e realização de 
serviços de manutenção hidráulica e elétrica nas escolas, também está evidenciado 
que houve pagamento irregular, que redundou em prejuízo ao Erário.

Enoque Wenceslau declarou que, pelo que sabia, não foram realizados 
reparos hidráulicos ou elétricos na escola Maria Cristina, na qual trabalhava, no ano de 
2012 (fls. 163, 447).

Ronan Silva, Diretor da Escola Maria Cristina, declarou que foi realizadas 
apenas uma avaliação na parte elétrica da escola, mas nenhum serviço foi executado 
(fls. 177-178, 449).

José Costa, técnico pedagógico da escola Divino Espírito Santo, afirmou 
que foram realizados reparos na parte elétrica no ano de 2012, sendo que os materiais 
eram oriundos do Comercial Denis (fls. 165-166, 447-v).

Juciney Pinto, diretora da Escola Maria do Faro Lopes Chaves, afirmou que 
o serviço na parte elétrica e hidráulica da escola foi realizado por Marcos, funcionário 
da prefeitura, em conjunto com mais duas pessoas; quanto aos condicionadores de ar, 
não conhecia os responsáveis por sua instalação e também desconhecia  sociedade R 
F R FERNANDES (fls. 168-169, 448).

Os  depoimentos  revelam,  portanto,  que  ou  os  serviços  não  foram 
executados  ou  foram  feitos  por  servidores  municipais,  não  pela  contratada, 
evidenciando mais uma vez pagamentos irregulares à R F R FERNANDES.

O  MPF  colacionou,  ainda,  relatório  elaborado  pela  CGU,  no  qual  se 
registram elementos de constatação indicativos de fraude à licitação na qual R F R 
FERNANDES restou vencedor, indicando que houve atuação deliberada, por parte dos 
gestores públicos, para favorecê-lo.
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O documento consigna o seguinte (fls. 37-38):

- Ausência de detalhamento do objeto a ser contratado, que  
forneça  aos  licitantes  elementos  suficientes  para  uma  composição  
adequada do preço a ser ofertado e quantidade a ser fornecida;

-  Ausência de projeto básico da obra com elementos que  
permitam a caracterização do objeto licitado;

-  Ausência  de  orçamento  estimado  em  planilhas  de  
quantitativos  e  preços  unitários,  mediante  comprovada  pesquisa  de  
mercado;

-  O  edital  deixou  de  fixar  critério  de  aceitabilidade  dos  
preços unitário e global;

-  Protocolo  de  entrega  dos  convites  sempre  com mesma 
data  (03/02/2012)  para  todos  os  licitantes,  mesmo quando estes  têm  
sede  em  cidades  diferentes.  Foram  entregues  convites  para  R  F  R  
Fernandes ME (Parintins-AM), L.P. Devesas Me (Faro/PA) e A. Amâncio de  
Souza (Parintins-AM);

-  O  edital,  o  parecer  jurídico,  o  aviso  de  publicação,  o  
despacho para providenciar pesquisa de preços, a dotação orçamentária,  
a autorização para abertura do processo licitatório, a minuta do edital e o  
protocolo  de  entrega  dos  convites  foram  emitidos  na  mesma  data,  
03/02/2012, numa improvável eficiência;

-  O  termo de  homologação  e  adjudicação  foi  emitido  em 
17/02/2012,  a  nota  fiscal  nº  019  e  o  recibo  de  pagamento,  em 
20/02/2012, ou seja, como no dia 20/02/2012 a empresa declarou que  
recebeu pagamento, supostamente todo o serviço teria sido realizado em  
apenas três dias.

A fraude é evidente. É requisito da lei de licitações que o certame deve 
ser  precedida  de  projeto  básico,  com  indicação  precisa  dos  serviços  a  serem 
executados;  igualmente,  deve  ser  elaborada  planilha  com  indicação  de  todos  os 
custos respectivos:

 Art. 6o  Para os fins desta Lei, considera-se:
(...)
IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de  
precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou  
serviços  objeto  da  licitação,  elaborado  com base  nas  indicações  dos  estudos 
técnicos  preliminares,  que  assegurem  a  viabilidade  técnica  e  o  adequado 
tratamento  do  impacto  ambiental  do  empreendimento,  e  que  possibilite  a  
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avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução,  
devendo conter os seguintes elementos:
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra  
e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a 
minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de  
elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem;
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a 
incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores  
resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua 
execução;
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos,  
instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o  
caráter competitivo para a sua execução;
e)  subsídios  para  montagem  do  plano  de  licitação  e  gestão  da  obra,  
compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de 
fiscalização e outros dados necessários em cada caso;
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos  
de serviços e fornecimentos propriamente avaliados;
(...)
Art. 7o  As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços  
obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:
I - projeto básico;
II - projeto executivo;
III - execução das obras e serviços.
§ 1o  A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e  
aprovação,  pela  autoridade  competente,  dos  trabalhos  relativos  às  etapas  
anteriores,  à  exceção  do  projeto  executivo,  o  qual  poderá  ser  desenvolvido  
concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que também 
autorizado pela Administração.
§ 2o  As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para  
exame dos interessados em participar do processo licitatório;
II  -  existir  orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de 
todos os seus custos unitários;
III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das  
obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício  
financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no  
Plano Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o  
caso.

Tais providências não foram adotadas. A proposta de preços apresentada 
é  absolutamente  genérica,  fazendo  menção  apenas  aos  serviços  de  pintura, 
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manutenção e instalação de condicionadores de ar,  mas não se indica a área ser 
pintada, o material a ser utilizado, o custo com material e com mão-de-obra, quais 
aparelhos seriam fornecidos, etc, indicando que a licitação tratava-se de simulação de 
formalidade apenas para favorecer a contratada R F R FERNANDES.

Igualmente,  todas  as  datas  dos  atos  praticados  na  fase  interna  da 
licitação são as mesmas, reforçando que o procedimento foi fabricado.

Por  fim,  o  prazo  compreendido  entre  a  finalização  da  licitação,  com 
adjudicação do objeto, e data de emissão de nota fiscal e recibo, de apenas três dias,  
é exíguo e fora da realidade, ratificando a ocorrência de fraude.

Devem  ser  responsabilizados,  portanto,  o  prefeito  e  o  tesoureiro, 
responsáveis  pelos  pagamentos  irregulares;  destaque-se  que,  conforme  declarado 
pelas  testemunhas,  o  alcaide  fornecia  os  materiais  para  realização  do  serviço  de 
pintura,  que  eram oriundos  de  estabelecimento  de  sua  propriedade,  o  que  deixa 
manifesta sua participação no esquema. Também deve ser responsabilizado  RICARDO 
FLÁVIO REIS FERNANDES, titular da R F R FERNANDES, beneficiado com o pagamento 
irregular.

Evidenciada  a  lesão  ao  Erário,  como  expressamente  tipificado 
expressamente na Lei de Improbidade Administrativa, vejamos:

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:

I  -  facilitar  ou concorrer  por  qualquer  forma para a incorporação ao  
patrimônio  particular,  de  pessoa  física  ou  jurídica,  de  bens,  rendas,  
verbas  ou  valores  integrantes  do  acervo  patrimonial  das  entidades 
mencionadas no art. 1º desta lei;

DAS PENALIDADES

Por haver frustrado a licitude da licitação e concorrido com o desvio, em 
prol de particular, de verba pública,, a conduta dos réu é enquadrada no art. 10, I, da  
Lei de Improbidade Administrativa.

Com esta tipificação da conduta, devem ser aplicadas as penas previstas 
no art. 12, II, que ora transcrevo:

Art. 12.  Independentemente das sanções penais, civis e administrativas  
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previstas  na  legislação  específica,  está  o  responsável  pelo  ato  de  
improbidade sujeito às seguintes cominações,  que podem ser aplicadas  
isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

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;

A gravidade do ato ímprobo se afigura, por fim, devido à relevância da 
atividade prejudicada pela conduta dos réus. Os recursos, cuja aplicação regular não 
foi comprovada, destinava-se à educação, com manifesto prejuízo aos alunos da rede 
municipal de ensino.

É viável a aplicação da pena de suspensão dos direitos políticos, pois os 
réus demonstraram falta de compromisso e zelo com a administração do patrimônio 
público, por ação dolosa.

Cabível, ainda, a imposição de multa civil, em razão da gravidade de sua 
conduta, sendo que arbitro-a no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Também cabível o ressarcimento do dano causado ao patrimônio público.

Por fim, pela manifesta má-fé no exercício do cargo, os agentes públicos 
devem ser condenados à perda da função exercida,  diante da manifesta inaptidão 
para tanto.

Considerando a prática do ato ímprobo, as a seguintes sanções guardam 
proporcionalidade com as condutas praticadas: a) perda da função pública, quanto ao 
prefeito e tesoureiro; b) suspensão dos direitos políticos, por seis anos; c) pagamento 
de multa civil, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais); 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 cinco anos; e) ressarcimento ao Erário, no valor histórico de 
R$41.270,00.

III - DISPOSITIVO

Nestes  termos,  ACOLHO  OS  PEDIDOS constantes  da  petição  inicial, 
resolvendo  o  mérito,  na  forma  do  art.  487,  I,  do  CPC,  para  CONDENAR os  réus 
DENILSON BATALHA GUIMARÃES (CPF ), ALDIRO GARCILEI GALVÃO DA 
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COSTA (CPF ) e RICARDO FLÁVIO REIS FERNANDES (CPF 
), às penas do artigo 12, II, da lei 8.429/92, determinando:

I – suspensão dos direitos políticos, por seis anos;

II – pagamento de multa civil, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), 
para cada réu;

III – 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;

IV – ressarcimento ao Erário, no valor histórico de  R$41.270,00.

Condeno  ainda  os  réus  DENILSON  BATALHA  GUIMARÃES  e  ALDIRO 
GARCILEI GALVÃO DA COSTA à perda da função pública.

Juros  e  correção pelo Manual  de Orientação de Procedimentos para o 
Cálculo na Justiça Federal.

Custas pelos réus. Deixo de condenar em honorários advocatícios. (art. 
18 da Lei n. 7.347/1985)1.

Após o trânsito em julgado ou confirmação desta sentença pela Corte 
Superior,  proceda-se  ao  registro  no  Cadastro  Nacional  de  Condenados  por  Ato  de 
Improbidade  Administrativa  e  por  Ato  que  Implique  Inelegibilidade  (CNCIAI)  e 
comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, via SIEL (art. 1º, I, “l” da Lei Complementar 
n. 64/1990).

Intimem-se.

Santarém, 1 de outubro de 2018.

ÉRICO RODRIGO FREITAS PINHEIRO
Juiz Federal

1 Dentro da absoluta simetria de tratamento e à luz da interpretação sistemática do ordenamento, não pode o 
parquet beneficiar-se de honorários, quando for vencedor em ação civil pública." (STJ - 1ª Seção, Recurso Especial 
nº 895.530 - DJ 18/12/2009).
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