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PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃOVARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM
JARDIMProcesso nº 1023-75.2015.8.10.0074S E N T E N Ç A / M A N D A D O Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, promovida pelo MUNICIPIO DE BOM JARDIM, em desfavor de LIDIANE LEITE DA SILVA,
devidamente qualificado nos autos, em razão de irregularidades na Concorrência 01/2013 - Convênio 019/2013 - SECID -
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. Petição inicial e documentos juntados às fls. 02/279. Em decisão de fls. 281/286 este juízo
determinou a indisponibilidade de bens da ex-gestora além da notificação da requerida. Devidamente notificada, a requerida
apresentou defesa preliminar (fls. 314/327). Às fls. 330/332 este juízo recebeu a inicial e documentos apresentados determinando
a citação do réu. A réu foi citada e apresentou contestação (fls. 338/351).Intimadas as partes sobre outras provas a produzir, a
defesa da requerida não apresentou manifestação pela produção de outras provas (certidão de fls. 401), apesar de devidamente
intimada (fls. 400 - verso).O ente demandante apresentou provas a produzir (fls. 362/364), pedido este indeferido por este juízo,
conforme decisão de fls. 402, da qual não houve recurso pelas partes. O Ministério Público apresentou parecer às fls. 206/209
pugnando pelo julgamento antecipado da lide, opinando pela procedência dos pedidos formulados e condenação da demandada
pela prática de ato de improbidade administrativa previstos nos arts. 10 e 11 da Lei 8.429/92, com aplicação das penalidades do
art. 12 da citada lei. É o relatório. Decido. Passo ao mérito. A Lei Federal nº 8.429/92 disciplina a matéria em questão,
estabelecendo que configura improbidade administrativa o ato praticado por agente público que importe (i) enriquecimento ilícito,
(ii) prejuízo ao erário e (iii) violação aos princípios da administração pública (arts. 9, 10 e 11 da Lei nº. 8.429/92). Feita esta breve e
necessária introdução, passo a analisar o caso concreto posto nos presentes autos. Inicialmente, ressalta o art. 70, parágrafo único
da Constituição Federal que o administrador público possui o dever de prestar contas dos valores por ele geridos a fim de
satisfazer as necessidades coletivas, e empregar a referida verba conforme determinação legal ou contratual, razão pela qual o
não atendimento do dispositivo constitucional fere frontalmente os princípios constantes do art. 37 da Carta Magna. Assim, da
análise dos autos, verifico de forma cristalina que não foi executado o objeto da Concorrência 01/2013 - Convênio 019/2013 -
SECID para a pavimentação asfáltica, execução de meios fios, sarjetas, passeios públicos e sinalização vertical e horizontal neste
Município nas áreas descritas as fls. 87/89, conformem comprovam as provas acostadas aos autos processuais. Outrossim, não há
provas da publicidade do processo licitatório nos autos, o que viola o princípio da publicidade dos atos administrativos e ao
disposto no art. 11 da Lei 8.429/92. Como bem comprovado nos autos, houve o recebimento de valores nas contas municipais,
conforme extratos de fls. 44 (R$ 70.000,00); 46 (R$ 420.000,00); 47 (R$ 33,90); 4 (R$ 33,90); 49 (R$ 33,90); 57 (R$ 254.609,57); e
59 (R$ 253.980,00), totalizando o montante de R$ 998.691,27 (novecentos e noventa e oito mil, seiscentos e noventa e um reais e
vinte e sete centavos), sem, contudo, as obras serem realizadas, conforme comprovam as fotografias juntadas, o que faz com que
este juízo conclua, sem sobra de dúvidas, pelo desvio de verba pública destinada a melhorias para pavimentação nas ruas e
passeios públicos deste Município para uso unicamente pessoal, ocasionando prejuízo evidente ao erário público e violação do art.
10 da lei de improbidade administrativa, ficando rebatidas as teses defensivas pela prova documental apresentada, não
comprovando a defesa o destino dado ao dinheiro público recebido nas contas municipais. Destarte, houve ainda violação ao art.
11, "caput" da Lei 8.429/92, incidindo na prática de diversos atos de improbidade administrativa. DAS PENALIDADES APLICÁVEIS
À ESPÉCIE: A Lei 8.429/92 impôs penalidades para aquelas pessoas que, na qualidade de agente público, pratiquem atos de
improbidade administrativa. Referidas penalidades estão previstas no artigo 12, I, II e III da LIA e são: (i) o ressarcimento do dano;
(ii) multa civil; (iii) perda dos valores ilicitamente incorporados ao patrimônio do agente, (iv) perda da função pública; (v) proibição
de contratar com o poder público e (vi) suspensão dos direitos políticos. Assim sendo, verificada a conduta ímproba e desonesta
de agente público na condução de interesses públicos, caberá ao Judiciário a aplicação das reprimendas designadas no citado
artigo 12 da Lei 8.429/92. Entrementes, não se pode desconhecer que as penalidades deverão ser aplicadas obedecendo a
parâmetros de proporcionalidade entre a natureza do ato de improbidade e a extensão do dano causado à coletividade, sob pena
de serem inquinadas de inconstitucionais. Diante de todos esses fatores, deverá o requerido receber censura deste juízo, ficando
condenado nas sanções de pagamento de multa civil, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o poder
público, nos patamares a seguir fixados, bem como perda da função pública atualmente exercida, caso ainda esteja no cargo. No
que diz respeito à sanção de ressarcimento integral do dano, deve ser ressaltado que, para sua aplicação, nos termos do que
preceitua o art. 21, I, da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a efetiva comprovação de dano ao patrimônio público.
Assim, restou comprovado nos presentes autos os danos materiais causados, haja vista que a gestora não empregou a verba
pública destinada a melhorias nas ruas deste Município, desviando-as para para uso pessoal no valor de R$ 998.691,27
(novecentos e noventa e oito mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos), razão pela qual deve ser condenado a
demandada ao ressarcimento do referido montante, comprovados através dos extratos bancários de fls. 44 (R$ 70.000,00); 46 (R$
420.000,00); 47 (R$ 33,90); 4 (R$ 33,90); 49 (R$ 33,90); 57 (R$ 254.609,57); e 59 (R$ 253.980,00). Deixo de aplicar a perda da
função pública, em razão da demandada não ocupar mais a Chefia do Poder Executivo municipal diante das eleições de
2016.DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, julgo PROCEDENTE o pedido formulado e CONDENO LIDIANE LEITE DA SILVA por
violação às normas capituladas nos arts. 10 e 11, "caput", da Lei 8.429/92, à luz das argumentações acima aduzidas e extingo o
processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I do NCPC. Tendo em consideração a gradação da improbidade
praticada, sua repercussão no Município, bem como as demais diretrizes normativas gravadas no artigo 12, inciso II e III, e
parágrafo único da Lei 8.429/1992, aplico ao demandado as seguintes penalidades:I) Suspensão dos direitos políticos pelo período
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