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(requerente):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

Andamentos

28/01/2020
Certidão de Publicação de Expediente
Certifico que o movimento "Com Resolução do Mérito->Procedência", de 24/01/2020, foi disponibilizado no DJE nº
10665, de 28/01/2020 e publicado no dia 29/01/2020, onde constam como patronos habilitados para receberem
intimações: ALENCAR FÉLIX DA SILVA - OAB:7.507/MT, ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - OAB:24.538/O,
FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A MT, representando o polo passivo.

25/01/2020
Certidão de Envio de Matéria para Imprensa
Certifico que remeti para publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE nº 10665, com previsão de disponibilização em
28/01/2020, o movimento "Com Resolução do Mérito->Procedência" de 24/01/2020, onde constam como patronos
habilitados para receberem intimações: ALENCAR FÉLIX DA SILVA - OAB:7.507/MT, ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE
- OAB:24.538/O, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A MT representando o polo passivo.

24/01/2020
Com Resolução do Mérito->Procedência

SENTENÇA

1. Relatório:

Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de
Mato Grosso em face de Fernando Augusto Vieira de Figueiredo e Maria Risolina Amaral de Assis, ambos devidamente
qualificados.
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Narra o autor que os fatos motivadores da presente ação foram apurados em sede de inquérito civil, a partir de noticia
de fato formulada por condôminos do Edifício Serra das Flores, os quais relataram suposta doação de bem público
imóvel pelo Município de Cuiabá em favor de um particular, qual seja, Avelino Tavares.

Aduz que o imóvel em questão fica localizado na área contígua ao Edifício Serra das Flores, “Cáceres à confluência da
Avenida Jules Rimet com Rua Cáceres, com área de 1.043,90 m²”.

Assevera que a referida área trata-se, na verdade, de uma via projetada, destinada à continuação da Av. da Prainha e,
conforme aprovação do Loteamento “Senhor dos Passos”, seria destinada ao sistema de circulação da região.

Ressalta a utilidade pública da área em questão foi revelada por parecer jurídico elaborado pelo IPDU (Instituto de
Pesquisa e Desenvolvimento Urbano), no qual constou: “No caso em tela, existe a possibilidade futura de ampliação da
via, ou seja, da locomobilidade de ir, vir e ficar dos transeuntes e dos carros, ampliando o sistema viário local, conforme
determina o Estatuto da Cidade e a própria Constituição Federal de 1988” (sic). 

Diz que, ao apresentar a denúncia de irregularidades, os condôminos do Edifício Serra das Flores informaram que há
tempos vinham postulando, junto ao município, que lhes fosse alienada a dita faixa de terras, por ser lindeira ao
condomínio, porém, os requerimentos foram indeferidos, a exemplo de comunicado exarado, em 02.09.2007, pelo
Secretário Municipal do Meio Ambiente.

Ressalta que, a despeito do aludido comunicado de indeferimento, menos de um ano após, os condôminos foram
procurados por uma corretora de imóveis lhes oferecendo a venda da mesma área por R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais) e, diligenciando junto ao município, tomaram conhecimento que o imóvel foi doado ao particular
Avelino Tavares, no curso do processo admistrativo nº 446428-4.

Assinala que, em diligências realizadas pela Promotoria de Justiça, foi verificado que o imóvel em questão retornou ao
patrimônio de Avelino Tavares, através de averbação feita na matrícula de nº 41.911 pelo 2º Serviço Notarial e Registral
de Cuiabá.

Afirma que o ato sobredito se deu por procedimento administrativo realizado pelos procuradores do Município de
Cuiabá, Fernando Augusto Vieira de Figueiredo e Maria Risolina Amaral de Assis, ora requeridos, os quais “atropelaram
os princípios comezinhos de direito da área que certamente conhecem muito bem (direito administrativo e de
propriedade)”, praticando atos flagrantemente contrários às normas legais e ao interesse público, que resultaram na
“reversão” do mencionado imóvel em benefício da empresa Comércio de Imóveis Rio Preto Ltda, de propriedade de
Avelino Tavares.

Aponta o autor que a leitura do parecer emitido pela requerida Maria Risolina Amaral de Assis, por si só, revela a
quebra do dever de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade à instituição que lhe pagava os salários e cuja
função precípua era, exatamente, a defesa desses valores.

Pontua que após o parecer da mencionada requerida, o procedimento administrativo foi remetido à Procuradoria Geral
do Município, onde o então Procurador Geral, Fernando Augusto Vieira de Figueiredo, ora requerido, produziu o
parecer nº 34/2008, acolhendo o parecer anterior, utilizando-se de argumentação incabível ao caso e, ao final, deferiu o
pedido do requerente, justificando ser este “um cidadão cuiabano de coração”.

O autor sustenta também que no aludido parecer o então Procurador Geral do Município, como “saída encontrada” para
“fugir do complexo procedimento relativo à desafetação”, abordou o instituto da “retrocessão” como o instrumento
jurídico hábil a justificar seu entendimento, o que culminou com a doação do imóvel a particular.

Menciona, ainda, que após o parecer do requerido Fernando Augusto Vieira, os autos foram encaminhados à
Coordenadoria de Patrimônio Imobiliário/SMADES, cuja Assessoria produziu o Parecer Técnico “CAP/CPI/SMADES nº
074/08”, que refuta e desaconselha o parecer anterior da “PGM”, alertando para as ilegalidades que estavam em vias
de ocorrer, alertando, ainda, aos requeridos que a área havia sido pleiteada por representantes de condomínios, sendo
indeferido o pedido de alienação por se tratar de via pública. 

Porém, segundo o autor, nem mesmo a força dos argumentos contidos no Parecer Técnico “CAP/CPI/SMADES nº
074/08” impediu o requerido de levar adiante seu intento de deferir o pleito do requerente, uma vez que, seu ato
seguinte foi o de oficiar ao Cartório de Registro de Imóveis determinando que se desse cumprimento à “esdrúxula
decisão administrativa” (sic).

Cita, assim, que o instrumento autorizador da efetiva averbação da doação do imóvel foi o Ofício nº 257/2008, subscrito
pelo Procurador Geral do Município, ora requerido, o que foi feito em “absoluta e flagrante ilegalidade”, tendo em vista
que, se restasse comprovado que o patrimônio em questão pertencia ao Município de Cuiabá, a decisão final do pleito
caberia tão somente ao representante do município, no caso ao Prefeito de Cuiabá, conforme disciplina o art. 41, inciso
VII, da Lei Orgânica do Município. 

Alega que a única conclusão a que se pode chegar é que os pareceres tendenciosos foram elaborados apenas para
servirem de “cortina” ao último e determinante ato ilegal praticado no processo, ou seja, a autorização, mediante
simples ofício subscrito pelo Procurador Geral do Município, que permitiu a transferência de patrimônio municipal a
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terceiros.

Assim, assevera que a atuação dos requeridos caracterizou-se como um grave ataque aos princípios da administração
pública, incorrendo, portanto, na conduta que se amolda ao art. 11 da Lei nº 8.429/1992, pelo que requer a aplicação
das sanções previstas no art. 12 da mesma legislação.

Documentos juntados à inicial (fls. 35/164).

Em despacho inicial, foi determinada a notificação dos requeridos (fl. 165).

O requerido Fernando Augusto Vieira foi notificado e apresentou manifestação preliminar (fls. 183; 184/223).

A requerida Maria Risolina Amaral foi notificada e apresentou manifestação preliminar (fls. 238; 243/279).

O autor apresentou impugnação às manifestações (fls. 283/300).

Em seguida, a inicial foi recebida, conforme razões de fls. 302/308.

Intimado, o Município de Cuiabá manifestou interesse em integrar o polo ativo da lide (fls. 312/313).

A requerida Maria Risolina Amaral foi citada, porém, deixou de contestar (fls. 316/317). 

O requerido Fernando Augusto Vieira foi citado e apresentou contestação (fls. 362/406).

Pelo autor, impugnação à contestação (fls. 408/419).

O ingresso do Município de Cuiabá no polo ativo da lide foi deferido (fl. 421).

Foi reconhecida a revelia da requerida Maria Risolina Amaral, sem, contudo, aplicar-lhe os efeitos, tendo em vista a
contestação apresentada pelo correquerido (fls. 430/432).

Intimadas, as partes indicaram as provas que pretendiam produzir (fls. 434/436, 437/439, 440442/443).

O feito foi saneado, sendo designada audiência de instrução (fls. 451/453).

Foram inquiridas as testemunhas Tatiana Monteiro Costa, Silvio César Santana e Robelia da Silva Menezes. Ainda, foi
colhido o depoimento pessoal do requerido Fernando Augusto Vieira (fls. 516/520; 525/527). 

Razões finais do Ministério Público às fls. 593/596.

Razões finais do Município de Cuiabá às fls. 597/600.

Razões finais da requerida Maria Risolina Amaral às fls. 626/648.

Razões finais do requerido Fernando Augusto Vieira de Figueiredo às fls. 649/684.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É a síntese.

DECIDO. 

2. Fundamentação.

2.1. Preliminares:

A requerida Maria Risolina Amaral suscitou em suas alegações finais as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia
da inicial.

Anoto que foi decretada a revelia dessa demandada, sem aplicação de seus efeitos, em razão de não ter apresentado
contestação.

Inobstante a isso, as matérias suscitadas em sede de alegações finais são cogniciveis ex officio, podendo ser arguidas
em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, conforme dispõe o art. 485, §3º,
do Código de Processo Civil, razão pela qual passo a apreciá-las.

Afasto, desde já, as preliminares arguidas, pois os vícios processuais apontados não se encontram no processo.

Com efeito, tendo o autor descrito condutas praticadas pela requerida que, em tese, subsumem-se ao preceito primário
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da norma invocada (art. 11 da LIA), consistente na emissão de parecer contrário às normais legais aplicáveis à espécie
com vistas a beneficiar particular, não há falar-se em ilegitimidade passiva.

As questões afetas ao animus da requerida [dolo], à excludentes [ter agido no exercício regular de um direito] ou
mesmo à incidência de eventuais dirimentes/justificantes [erro invencível], as quais poderiam afastar a ocorrência do
ato ímprobo, a sua antijuridicidade ou a culpabilidade da ré, estão ligadas ao meritum causae.

No que tange à inépcia da petição inicial, ressalto que da sua análise não se pode inferir os vícios descritos no art. 295,
parágrafo único, incisos I a V, do CPC/73, pretendendo, em verdade, a requerida, imiscuir-se no mérito do processo
com as razões expostas a título de inaptidão da peça de ingresso, razão pela qual a irresignação também deve ser
afastada. 

2.2. Mérito:

Conforme anotado no relatório, a partir de uma denúncia formulada pelos condôminos do Edifício Serra das Flores,
localizado na Rua Professora Tereza Lobo, nº 196, bairro Senhor dos Passos, nesta cidade, o Ministério Público
Estadual instaurou procedimento visando apurar suposta doação ilegal de área pública.

Compulsando os autos, constato que, de fato, o documento acostado às fls. 50/52 demonstra que, em 05.12.2005, o
Condomínio Edifício Serra das Flores protocolou junto à Prefeitura requerimento pleiteando a realização de estudo para
amparar futura decisão que concedesse permissão de uso da referida área, através de doação ou venda, a fim de
possibilitar a “posse legal” em seu favor.

Verifico, ainda, que outros dois requerimentos com a mesma pretensão constam nos autos, conforme documentos de
fls. 54/59, os quais teriam sido apresentados ao ente municipal em datas pretéritas (17.02.2005 e 23.05.2002).

Outrossim, conforme documento de fl. 48, datado de 12.09.2007, o então Secretário do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano de Cuiabá comunicou ao representante do Condomínio Edifício Serra das Flores que o pedido
sobre a área em questão foi indeferido, pois a Procuradoria Geral do Município emitiu parecer desfavorável, “embasada
na legislação vigente e amparada pelos pareceres do IPDU e CPI onde a Prefeitura tem projeto para ocupação da área
pleiteada”. 

Ocorre que, muito embora o pedido do Condomínio Edifício Serra das Flores tenha sido indeferido, a mesma área
retornou ao patrimônio da empresa Comércio de Imóveis Rio Preto Ltda, portadora do CNPJ nº 14.936.421/0001-33, de
propriedade da pessoa física de Avelino Tavares, conforme se verifica da averbação nº AV-9-41.911, feita na matrícula
de nº 41.911, pelo 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, o que somente foi possível em razão de pareceres
jurídicos elaborados pelos requeridos Fernando Augusto Vieira de Figueiredo e Maria Risolina Amaral de Assis, os
quais, à época, exerciam a função de Procuradores do Município.

O autor sustenta que os requeridos, ao elaborarem os pareceres, praticaram atos “flagrantemente contrários às normas
legais e aos interesses públicos”, resultando na “reversão” da área em benefício de particular e, consequentemente,
suas condutas moldam-se ao ato de improbidade administrativa descrito no art. 11 da Lei nº 8.429/1992.

Os atos praticados pelos requeridos Fernando Augusto Vieira de Figueiredo e Maria Risolina Amaral de Assis
configuradores da imputada improbidade administrativa são os pareceres jurídicos nºs 038/2008 e 34/PGM/2008 (fls.
44/46 e 131/138), bem como o Ofício nº 257/08, assinado pelo primeiro requerido, o qual serviu de instrumento para as
averbações AV-9-41.911 e AV-11-41.911 na Matrícula nº 41.911 (fls. 67/68), averbações essas que permitiram a
abertura da Matrícula nº 91.159 e, por conseguinte, a consolidação da propriedade sobre a área à empresa privada,
Comércio de Imóveis Rio Preto Ltda (fl. 77).

Anoto que o parecer jurídico nº 038/2008 foi emitido em 23.04.2008 pela requerida Maria Risolina Amaral, então
Procuradora de Assuntos Fundiários do Município. Já o parecer jurídico nº 34/PGM/2008 foi emitido em 29.10.2008
pelo requerido Fernando Augusto Vieira de Figueiredo, então Procurador Geral do Município de Cuiabá. 

A emissão dos pareceres se deu no bojo do processo administrativo nº 446428, autuado em 10.12.2007, tendo como
origem requerimento formulado por Avelino Tavares, endereçado à Prefeitura Municipal, em que solicitou
“remanejamento” do Loteamento Senhor dos Passos, “em particular, da Quadra 07, rua TERESA LOBO, com a rua
JULES RIMET, visando a apropriação da referida ‘FAIXA DE TERRA’ de domínio da imobiliária SENHOR DOS
PASSOS, de propriedade do sr. AVELINO TAVARES (...)” (sic) - fls. 95/96.

Trata-se, portanto, de ato de improbidade administrativa imputado a advogado no exercício do múnus de
assessoramento jurídico a ente público, razão pela qual é imperioso o enfrentamento do tema afeto à imunidade
profissional.

Sabe-se que a Constituição Federal protege o exercício da advocacia, o que foi concretizado através da previsão
contida em seu art. 133, segundo o qual, “o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por
seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.” 

Ao erigir a advocacia como função essencial para a concretização da Justiça, o dispositivo constitucional citado
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possibilita, via de consequência, que o advogado goze de inviolabilidade quanto aos atos e manifestações praticados
no exercício da profissão, exatamente como prevê o §3º do art. 1º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem
dos Advogados do Brasil). 

Por outro lado, não se pode olvidar que a inviolabilidade funcional não é ilimitada, pois, o próprio mandamento
constitucional, quando previu importante garantia, impôs a ressalva traduzida na expressão “nos limites da lei”. Nesses
termos, o art. 32 da Lei nº 8.906/94 estabelece que o advogado possui responsabilidade “pelos atos que, no exercício
profissional, praticar com dolo ou culpa”.

Com base em tais premissas, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual, no âmbito da
improbidade administrativa, a inviolabilidade do parecerista deve ser a regra, sendo admitida sua responsabilização
somente quando demonstrado que o parecer foi emitido com dolo ou culpa grave. 

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MINISTÉRIO PÚBLICO COMO AUTOR DA AÇÃO –
DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PARQUET COMO CUSTOS LEGIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NÃO
OCORRÊNCIA DE NULIDADE – RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PÚBLICO – POSSIBILIDADE EM
SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO PRESENTES NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO
DO PARECERISTA – ATUAÇÃO DENTRO DAS PRERROGATIVAS FUNCIONAIS – SÚMULA 7/STJ. [...] 3. É possível,
em situações excepcionais, enquadrar o consultor jurídico ou o parecerista como sujeito passivo numa ação de
improbidade administrativa. Para isso, é preciso que a peça opinativa seja apenas um instrumento, dolosamente
elaborado, destinado a possibilitar a realização do ato ímprobo. Em outras palavras, faz-se necessário, para que se
configure essa situação excepcional, que desde o nascedouro a má-fé tenha sido o elemento subjetivo condutor da
realização do parecer. [...]. Recurso especial improvido”. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.183.504 - DF (2010/0040776-5).
RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MARTINS, Brasília (DF), 18 de maio de 2010).

Em igual direção leciona José dos Santos Carvalho Filho:

“A responsabilização do agente parecerista somente é cabível quando atua de forma dolosa, ciente da ilegalidade do
ato a ser produzido com base em seu opinamento, como já se decidiu com acerto; nesse caso, agiu consciente de sua
improbidade. De qualquer modo, cumpre a produção de prova que demonstre claramente a falta de ética do servidor.
Além da conduta dolosa, é cabível também a responsabilização do parecerista quando comete erro grosseiro dentro da
área de conhecimento para a qual foi nomeado. Advirta-se, no entanto, que não basta o erro em si da conclusão do ato
opinativo, mas sim o erro grosseiro e injustificável, vale dizer, o equívoco inadmissível para o parecerista, somado à
falta de qualquer explicação plausível para o cometimento do erro” . 

Sobre o assunto, importante destacar, ainda, o ensinamento de Emerson Garcia:

“Tratando-se de advogado que mantenha vínculo com a administração, ostentando a condição de agente público,
também ele está sujeito às regras e aos princípios de regência da atividade estatal. À luz dessa constatação, não
haverá que se falar em inviolabilidade se o parecer, por sua absoluta e indefectível precariedade, erigir-se como prova
insofismável do dolo ou da culpa do agente no exercício de suas funções (...)” .

Portanto, o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa por advogado no exercício de função
pública pressupõe dolo ou o erro grosseiro na análise jurídica empreendida no parecer.

Diante dos parâmetros acima descritos que indicam os elementos aptos a caracterizar ato ímprobo cometido por
advogado autor de parecer jurídico, tenho que, no caso concreto em exame, os requeridos Fernando Augusto Vieira de
Figueiredo e Maria Risolina Amaral de Assis violaram de forma livre e consciente os princípios da impessoalidade,
legalidade e lealdade à instituição a que serviam.

Com efeito, os elementos de prova juntados à inicial revelam que o pedido formulado pelo particular Avelino Tavares foi
apresentado sem qualquer justificativa fática ou legal que pudesse amparar a pretensão de “remanejamento” do
loteamento “Senhor dos Passos”. Além disso, o requerimento foi apresentado desacompanhado de documentação
acerca da “faixa de terras” que era objeto do pedido, impossibilitando saber se se tratava de área pública ou particular
(fls. 95/96).

A informação da escassez de documentos que pudessem subsidiar a análise do pleito foi anotada pela Coordenadora
de Aprovação de Projetos – CAP, Engenheira Francineide Aguiar da Fonseca (fl. 98), bem como por Lindomar
Guimarães de Oliveira, Analista da Coordenadoria de Aprovação de Projetos (fl. 100).

Na sequência, aportou ao procedimento administrativo a informação de que a área pretendida fazia parte do “sistema
viário” (fl. 108, 22.02.2008). 

Ademais, constata-se que foi juntado ao procedimento parecer elaborado por Tatiana Monteiro Costa, Diretora de Plano
Diretor do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano – IPDU, onde foi expressamente registrado que a área
objeto da solicitação é bem público, “sendo uma via projetada, continuação da Av. Prainha, conforme aprovação do
loteamento Senhor dos Passos”, bem como que havia “previsão da construção de 2 pistas, porém há 01 pista” (fls.
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117/118).

Nesse mesmo parecer, restou consignado que diante da “especulação” de terceiros sobre a área analisada, sugeria-se
o encaminhamento do procedimento à “SMADES, SEMINFE e à Procuradoria do Município”, a fim de que fosse
verificada a possibilidade daquela ter outra destinação, como por exemplo, um projeto urbanístico de lazer para a
comunidade do Bairro Consil.

Porém, a despeito dos relevantes dados até então colhidos no procedimento, que apontavam para a concreta
existência de interesse público na área pleiteada por particular, inclusive de que o imóvel possuía a condição de bem
público [por se tratar de via projetada no loteamento], a requerida Maria Risolina elaborou o Parecer Jurídico nº
038/2008, por meio do qual, de forma livre e consciente, violou os princípios da impessoalidade, legalidade e lealdade a
instituição a que servia.

De fato, ao longo da peça elaborada, a requerida mostrou-se ciente das informações que obstavam o deferimento do
pedido, tanto que fez menção ao que denominou de “bem fundamentado parecer técnico que alude a uma futura
ampliação da via existente, tudo de conformidade com o projeto anterior”, referindo-se ao já citado parecer do Instituto
de Planejamento e Desenvolvimento Urbano – IPDU. Mas, mesmo assim, manifestou-se positivamente ao acolhimento
do pedido, verbis:

“O que podemos ver pelas imagens é que não existe nenhum tipo de trabalho de recuperação do corrégo a não ser
canalização do trecho ao lado do referido Supermercado. Existe hoje um início de estudos para realizar a regularização
do bairro Alvorada. Donde se conclui que, segundo o que consta no processo, por não haver aprovação do projeto do
Loteamento Senhor dos Passos, todo descaracterizado, pela não imprescindibilidade de se manter a área para futura
pista dupla, por não haver matrícula da área em nome da Prefeitura Municipal de Cuiabá, e, por último, por se tratar de
um cidadão cuiabano de coração, que muito tem contribuído com doação de áreas para construção de equipamentos
comunitários em nosso Município, somos pelo atendimento do solicitado”. 

Veja-se que a requerida elencou como razões para o deferimento do pedido o fato de não haver “imprescindibilidade de
se manter a área para futura pista dupla”, bem como por não “haver matrícula da área em nome da Prefeitura Municipal
de Cuiabá”. Ora, tais argumentos utilizados são diametralmente opostos às análises dos setores técnicos da Prefeitura,
quando se consignou que existia a “previsão da construção de 2 pistas”, bem como que, por ser área pública, não
possuía matrícula (fl. 116).

Inarredável que, nos pontos supradescritos, a requerida cometeu erros grosseiros nas afirmações postas como motivos
autorizadores do requerimento particular.

Não bastasse isso, a manifestação conteve clara violação ao princípio da impessoalidade, pois preteriu dados técnicos
e jurídicos face a aspectos pessoais do interessado, a quem considerou “um cidadão cuiabano de coração”, anotando
até mesmo informação que sequer existia nos autos, quando disse que aquele requerente “muito tem contribuído com
doação de áreas para construção de equipamentos comunitários em nosso Município”.

Em seguida, o procedimento administrativo foi remetido à Procuradoria Geral do Município, quando então foi elaborado
o Parecer nº 34/PGM/2008, de autoria do requerido Fernando Augusto Vieira, em que este também entendeu que
existiam razões para deferimento do pedido. Em determinado trecho do parecer, assim consignou:

“é fato público que o requerente já contribuiu muito no passado para o desenvolvimento dessa cidade, diversas
doações de áreas para a construção de equipamentos comunitários no solo municipal foram por ele efetivadas ao longo
do últimos anos, o que também é atestado pela Procuradora de Assuntos Fundiários à fl. 28. Por ironia, levando-se em
consideração a quantidade de imóveis que figurava como proprietário e o demasiado números de doações de terras à
municipalidade e a particulares que implementou ao longo dos anos, atualmente não é o Sr. Avelino proprietário de
nenhum imóvel, não tendo inclusive um bem de família para viver com dignidade ao lado de sua esposa também idosa”
– fl. 134. 

Assinalou, também, que:

“Da forma como está mantida a gleba de terra, que no momento o requerente pleitea para que retorne ao seu
patrimônio, nota-se que esta não é bem público de uso comum do povo, ou seja, não é uma rua propriamente dita. É
apenas um pedaço de terra tomado por arbustos e plantas agrestes totalmente desprovido de função social, o que fere
os mandamentos constitucionais. Consta nos autos que não é imprescindível manter a referida área de terra para a
construção de via pública, assim, não é razoável manter esse domínio municipal se existe outrem que quer dar uma
função social a este. O requerente quer dar uma função social a tal gleba de terra, ao contrário da municipalidade”. 

Como se observa, o requerido também se valeu de razões que, claramente, feriram o princípio da impessoalidade,
quando direcionou o deferimento do pedido com a afirmação de que o requerente “já contribuiu muito no passado para
o desenvolvimento dessa cidade”, bem como que este não seria proprietário de nenhum imóvel, “não tendo inclusive
um bem de família para viver com dignidade (...)”.

Essas anotações feitas pelo requerido indicam que o parecer foi elaborado com a finalidade específica de atender
interesse pessoal do particular requerente, tanto que não havia nos autos do procedimento administrativo nenhum dado
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que atestasse que tal beneficiário não era proprietário de nenhum outro imóvel e, ainda que isso fosse verdade, não
seria motivo jurídico apto a autorizar o deferimento da pretensão.

Aliás, importante observar que consta nos autos cópia de documento emitido em 14.01.2008, oriundo de departamento
da Prefeitura denominado de “Comissão de Assuntos Fundiários Pró-Bairro Alvorada”. Tal documento se trata de ofício
endereçado ao particular Avelino Tavares, convidando-o para uma reunião no dia 16.04.2008, no Gabinete do
Procurador Geral Adjunto, para tratar de assunto relacionado à comissão que visava regularizar a situação fundiária do
Bairro Alvorada.

Disto se denota, novamente, que os pareceres não observaram o princípio da impessoalidade. E, a corroborar ainda
mais com a constatação de que os pareceres tinham a finalidade precípua de atender interesse privado, e não o
público, tem-se como relevante a informação dos Condôminos do Edifício Serra das Flores no sentido de que, em
meados do mês de junho de 2008, foram procurados por uma corretora de imóveis que oferecia a área ora em questão
à venda, pelo valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) (fl. 41).

Inclusive, tal corretora de imóveis teria informado ao condôminos que o imóvel seria “doado” pelo Município,
apresentando-lhes um documento com parecer favorável emitido em 23.04.2008 pela Procuradoria do Município. Tal
data corresponde àquela existente no parecer da requerida Maria Risolina (fls. 119/121), revelando que, antes mesmo
de concretizado o deferimento do requerimento do particular, este já tinha ciência do êxito e já se antecipava em vender
o bem por considerável quantia.

De acordo com a doutrina de Fernanda Marinela, “O princípio da impessoalidade estabelece que a atuação do agente
público deve basear-se na ausência de subjetividade, ficando esse impedido de considerar quaisquer inclinações e
interessespessoais, próprios ou de terceiros. A impessoalidade objetiva a igualdade de tratamento que a Administração
deve aplicar aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica, representando, nesse aspecto, uma
faceta do princípio da isonomia” .

No mais, observa-se que o requerido Fernando Augusto Vieira, assim como a requerida Maria Risolina, assentou não
ser imprescindível manter a referida área de terras para construção de via pública, o que, como já dito, é o oposto do
que fizeram constar os departamentos técnicos da Prefeitura. Essa assertiva do parecista caracteriza-se como erro
grosseiro, não só porque contrariou sem base empírica às manifestações dos órgãos técnicos, mas também porque
não cabe ao parecista incurcionar sobre juízos discricionários acerca de conveniência e oportunidade do ato, afetos à
chefia do Poder Executivo.

Não bastasse isso, após a juntada aos autos do parecer do requerido Fernando Augusto Vieira, o processo
administrativo foi encaminhado ao engenheiro Silvio César Santana Barreto, lotado na Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Urbano (fl. 139), que elaborou o Parecer Técnico “CAP/CPI/SMADES nº 074/08” – fls.
140/141, de 07.10.2008, no qual anotou a impossibilidade de deferir o requerimento do particular.

Dentre as razões do apontadas no referido parecer técnico, constou que “A única forma de alteração (remanejamento)
do Loteamento é a devida confecção de nova planta do loteamento, pelo interessado, bem como apresentação de
documentos que comprovem a titularidade da área em questão, documentos que até o presente momento não foram
apresentados”. 

O parecer técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente mencionou, ainda, que a assertiva da Procuradoria Geral
do Município no sentido de que não era imprescindível manter a área contrariava os pareceres do IPDU e SMADES,
“uma vez que foram apontados nos pareceres que a área requerida faz parte da área reservada para duplicação de
pista e que a mesma foi incorporada como via pública, quando da aprovação do Loteamento”. E, “caso a área tenha
outra destinação será impossível uma futura duplicação da referida via, paralela ao Córrego da Prainha”.

Em arremate, o Engenheiro Silvio César Santana concluiu:

“Diante do exposto, entendemos e somos favoráveis ao mérito do Sr. Avelino Tavares, pelos serviços prestados ao
município, porém cabe a PGM encontrar, junto ao Excelentíssimo Prefeito, outros meios de atender a solicitação (...). O
único caminho que vislumbramos é a desafetação da área em favor do Sr. Avelino, porém sabemos que tal instrumento
é um ato vinculado, que deverá ter aprovação na Câmara Municipal de Cuiabá e, em sendo aprovada, terá
obrigatoriedade de pagamento, pelo interessado, do valor da área desafetada. Tal desafetação, conforme informado,
não impedirá processos contra a PMC por parte de representantes de condomínios vizinhos da área”.

O parecer técnico acima mencionado corroborou com as manifestações anteriores, dando conta que a área pleiteada
pelo particular era de interesse público, bem como que o requerimento não estava instruído com os documentos
necessários. Não bastasse isso, o Engenheiro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi além, pois mencionou
aspectos de legalidade que impossibilitava o remanejamento do loteamento na forma requerida.

Neste ponto, é importante consignar que há algumas divergências de datas dos atos praticados no procedimento
administrativo. Como se vê, a data do parecer do requerido Fernando Augusto Vieira é 29.10.2008 (fl. 138); e a do
parecer técnico do Assessor da “SMADES”, que foi elaborado depois daquele, é 07.10.2008 (fl. 141).

A despeito de não ter sido esclarecido o porquê de ter ocorrido tal divergência de datas, nota-se que o parecer do
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Assessor da “SMADES” foi de fato realizado após o parecer do requerido Fernando Augusto Vieira, pois aquele fez
menção ao “Parecer Jurídico nº 34/PGM/2008” (fl. 140). 

No mais, abstrai-se que o procedimento retornou à Procuradoria Geral do Município, oportunidade em que os
requeridos desconsideraram as relevantes ressalvas feitas no parecer da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sem
sequer mencioná-las e, visando concretizar o deferimento do pedido, elaboraram Ofício (20.10.2008) endereçado ao
Cartório de Registro de Imóveis, solicitando que fosse lavrada a escritura de “reversão do bem” em favor da empresa
de Imóveis Rio Preto Ltda, pessoa jurídica esta de propriedade do particular requerente Avelino Tavares (fls. 142/144;
145/146). Vale frisar que a data do mencionado Ofício também é estranha porque é anterior à data do parecer jurídico
(29.10.2008).

Como se vê, as razões jurídicas invocadas nos pareceres atentam contra os princípios da impessoalidade e da
legalidade e, por constituírem erro grosseiro, atraem à responsabilidade dos parecistas.

No que tange à legalidade, não bastasse a ausência de elementos aptos a afastar a conclusão dos órgãos técnicos do
Município, bem como a incompetência dos parecistas para incursionarem em aspectos discricionários, o instituto da
“retrocessão”, utilizado como fundamento no parecer jurídico nº 34/PGM/2008 (fl. 131/138), não se aplica à área objeto
dos requerimentos.

Com efeito, a retrocessão assegura o direito de preferência ao proprietário que foi indenizado em razão de
desapropriação (art. 519, CC), qualidade essa que a empresa Comércio de Imóveis Rio Preto Ltda nunca possuiu, haja
vista que a área em questão não foi desapropriada, mas sim destinada a logradouro público por ocasião do loteamento
denominado “Senhor dos Passos”.

Destarte, restou demonstrado nos autos, por meio do “PARECER IPDU/DPD/2007”, emitido aos 08.08.2007 pelo
Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano – IPDU, órgão técnico do Município de Cuiabá, que a “área objeto
da solicitação é bem público, sendo uma via projetada, continuação da Av. Prainha, conforme aprovação do Loteamento
do Senhor dos Passos, bem como despacho de fl. 15 do processo, que ressalta a ‘previsão da contrução de 2 pistas,
porém há 01 pista” (sic, fl. 117).

Tal situação jurídica não se enquadra no instituto da retrocessão, que tem lugar somente quando, efetivada a
desapropriação, a Administração Pública, seja por abandono ou por desvio de finalidade, não confere destinação
pública ao imóvel desapropriado.

Ademais, tendo sido a área em questão projetada para ser via pública no projeto de loteamento, se trata de bem de
domínio público, classificado como de “uso comum do povo”, tal como as praças, rios e mares, (art. 99, inciso I, CC).

Aliás, consoante disposto no art. 22 da Lei nº 6.766/79, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras
providências, desde a data de registro do loteamento, “passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os
espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do
memorial descritivo”.

E, na condição bem de domínio público, a área é inalienável “enquanto conservarem a sua qualificação” (art. 100, CC),
razão pela qual somente poderia retomar ao domínio privado após realizada a desafetação, ou seja, a transformação do
bem público em bem dominical (art. 99, inciso III, CC), a qual apenas pode ser promovida por lei específica.

Ademais disso, mesmo após desafetado o bem, possibilitando, assim, a sua alienação, nos termos do art. 101 do
Código Civil, tal alienação ao particular dever-se-ia ocorrer “observadas as exigências da lei” .

Logo, nos termos do artigo 186 da Constituição do Estado de Mato Grosso c/c os artigos 2º e 17, inciso I, ambos da Lei
n. 8.666/93, a alienação de bem público, quando possível (bem dominical), dependerá de prévia autorização da
respectiva Câmara Municipal e ser precedida de licitação pública.

Portanto, no caso da área objeto dos autos, sendo derivada de projeto de loteamento com destinação específica para
utilização como via pública, “rua ou avenida”, se trata de área pública, classificada como bem de uso comum, não
havendo que ser acolhida a tese defensiva no sentido de que a área “era e ainda é bem particular”. 

Além disso, imperioso ressaltar, ainda, que, também ao contrário do anotado no parecer jurídico nº 34/PGM/2008, o
disposto no art. 28 da retrocitada Lei nº 6.766/79 não é fundamento legal hábil a amparar o retorno da área ao domínio
da empresa Comércio de Imóveis Rio Preto Ltda, na medida em que não está a se tratar, na hipótese dos autos, de
alteração no loteamento que envolva “o loteador e os adquirentes de lotes”. 

Mas não é só! 

A ordem exarada por meio do Ofício nº 257/08 (fls. 145) é manifestamente ilegal, posto que tal instrumento serviu para
dar efeitos concretos aos pareceres jurídicos, autorizando a “reversão” da área. Ora, não bastasse a inusitada ordem de
transferência de bem público a particular ter sido exarada por Ofício, sem autorização legislativa, nele sequer consta
assinatura do Prefeito Municipal. 
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De fato, ao enviarem o mencionado Ofício ao Cartório de Registro de Imóveis sem a prévia deliberação de autoridade
competente, os requeridos desvirtuaram a própria função dos pareceres jurídicos.

Em suas alegações finais, o requerido Fernando Augusto Vieira sustenta que o ato que lhe é atribuído decorreu de ato
de terceiro, o que lhe induziu a eventual erro jurídico, de modo que não houve dolo em sua conduta.

Afirma que apesar do parecer nº 34/PGM/2008 e o Ofício nº 257/2008 terem sido por ele assinados, não são de sua
autoria, já que contava com auxílio de quadro de assessores e técnicos nos trabalhos do dia a dia. 

Contudo, em que pese se compreenda a relevância da argumentação apresentada, indicando a grande demanda de
compromissos do requerido à época dos fatos, em razão da função exercida, não se vislumbra hipótese de indução a
erro. Isso porque, além de não ter sido produzida prova segura nesse sentido, isso contraria o próprio depoimento do
requerido, quando declarou ter lido o parecer, checado os documentos e, assim, “entendeu que o pleito era justo”.

Ademais disso, verifica-se que o parecer da requerida Maria Risolina foi emitido em 23.04.2008, sendo que nesta
mesma data o requerido Fernando Augusto exarou seu “de acordo” com o entendimento, tendo assinado na última
página do documento (fl. 121). E, depois disso, já no mês de outubro daquele ano, teve ainda o parecer de sua autoria,
bem como o ofício enviado ao Cartório de Registro de Imóveis, este último assinado pelos dois requeridos.

No mais, o requerido frisou em seu depoimento que uma das razões de ter entendido pelo deferimento do pedido,
foram as informações do servidor Lindomar Guimarães de Oliveira (fls. 100 e 107), quando este teria anotado não ser
possível saber se a área era pública ou particular.

Sobre o documento de fls. 107 mencionado nas alegações finais, que consta não ser possível saber se a área era
pública ou particular, o que se constata de tal afirmação é que ela se deu no início do procedimento (23.01.2008),
quando foi anotado que o requerimento do “Sr. Avelino Tavares” não estava instruído com nenhum documento,
deficiência esta já destacada em linhas anteriores, e que impossibilitava saber a natureza da área.

De todo modo, fato é que os pareceres seguintes destacaram com clareza que se tratava de área de interesse público,
e que continha planejamento de uso, mas ainda assim os requeridos levaram adiante suas considerações.

Com efeito, a quantidade de atos praticados pelo requerido no curso do procedimento, denotando plena ciência daquela
demanda administrativa, impossibilitam a conclusão de que teria sido induzido a erro.

O requerido Fernando Augusto Vieira pontuou ainda em suas alegações finais que a sentença proferida na ação civil
pública que tramitou na Vara Especializada do Meio Ambiente desta Comarca (Código 22153) promoveu a anulação
das averbações [AV-9-41.911 e AV-11-41.911 na Matrícula nº 41.911 (fls. 67/68)] e da matrícula do imóvel [Matrícula nº
91.159], as quais derivaram dos pareceres jurídicos impugnados (fls. 157/164). Segundo sustenta, em decorrência de
tal anulação, a última averbação que consta na matrícula é a que aponta a empresa Comércio de Imóveis Rio Preto
Ltda como proprietária, o que comprova que a área em questão era particular (fls. 685/686).

Contudo, a assertiva no sentido de que a área continua sendo particular deve ser afastada. Como assentado acima,
sendo a área objeto dos autos derivada de projeto de loteamento com destinação específica para utilização como via
pública, “rua ou avenida”, se trata de área pública, classificada como bem de uso comum. In casu, foi apontado pelos
órgãos técnicos do Município que a área objeto da solicitação é bem público, “sendo uma via projetada, continuação da
Av. Prainha, conforme aprovação do loteamento Senhor dos Passos”, bem como que havia “previsão da construção de
2 pistas, porém há 01 pista” (fls. 117/118).

Ocorre que, em decorrência dos pareceres jurídicos e com base no Ofício nº 257/2008, o Oficial do Cartório de Registro
de Imóveis abriu o procololo nº 112279 [seu número consta no carimbo de recebimento do parecer encaminhado junto
com o Ofício, fls. 88] e, em decorrência dele, procedeu às averbações AV-9-41.911 e AV-11-41.911 na Matrícula nº
41.911 (fls. 67/68), averbações essas que permitiram a abertura da Matrícula nº 91.159, a qual consolidou o domínio da
via pública com área de 1.043,90 m² a empresa de Avelino Tavares.

Como se vê, com a abertura da Matricula nº 91.159 a via projetada passou a ser imóvel particular, sendo inclusive
alieada pelo beneficiário Avelino Tavares para o terceiro Francisco Carlos Ferres, em 07/05/2009, pelo valor de R$
180.000,00 (cento e oitenta mil reais), conforme registro R-1-91.159 (fls. 77). 

No entanto, com as anulações das averbações AV-9-41.911 e AV-11-41.911 na Matrícula nº 41.911, bem como com a
anulação da Matrícula nº 91.159, aberta em decorrência daquelas averbações, a área “retrocedida” ao particular
retornou ao domínio público, sem, contudo, por suas características [via pública], possuir matrícula própria . 

Portanto, não é correta a assertiva do requerido Fernando Augusto Vieira no sentido de que o imóvel está registrado em
nome de particular. 

No que tange à alegação dos requeridos de ausência de dano ao erário, importa ressaltar que em se tratando de
demanda que imputa, exclusivamente, ato ímprobo por violação de princípios (art. 11), a aplicação das sanções
independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, conforme dispõe o art. 21 da Lei nº 8.429/1992. 
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A esse respeito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ARTIGO 11, CAPUT, DA LEI Nº 8.429/92. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL, PENAL E
ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ATO DE IMPROBIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. ART. 21, INC. II, DA LEI Nº 8.429/92. NÃO VINCULAÇÂO FRENTE AO PODER
JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO VIA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO [...] 3. No caso
dos autos, restou comprovado que o então gestor Municipal burlou o procedimento licitatório, configurando ato de
improbidade administrativa previsto no art. 11, caput da Lei nº. 8.429/92, atentatório aos princípios norteadores da
Administração Pública. Configuração do dolo genérico. 4. O fato de não haver sido verificado dano ao erário ou
locupletamento ilícito, não afasta a responsabilidade dos apelantes, porquanto os atos previstos no art. 11 prescindem
da comprovação de prejuízo aos cofres públicos. Precedente do STJ. 5. Redução da pena aplicada. 6. Recurso
conhecido e parcialmente provido.” (TJ-PI - AC: 00000882120138180094 PI, Relator: Des. Fernando Lopes e Silva
Neto, Data de Julgamento: 29/11/2017, 4ª Câmara de Direito Público).

Outrossim, ao contrário do que sustentam os requeridos, a existência da Portaria “GPP nº 009/07”, de 19.12.2007,
assinada pelo então Prefeito do Município de Cuiabá, Wilson Pereira dos Santos, não é suficiente para ilidir suas
responsabilidades pelos atos de improbidade ora constatados nos pareceres jurídicos. Referido ato do executivo
apenas criou uma espécie de Comissão para “estudar e levantar soluções para resolver o problema do Bairro Alvorada,
nesta Capital”.

Por certo, aquela portaria não autorizava seus membros a tomar decisões nem possibilitava a pratica de atos cuja
finalidade fosse, exclusivamente, atender interesse privado.

Com efeito, resta demonstrado que os requeridos, na condição de procuradores jurídicos do Município de Cuiabá-MT,
violaram os princípios da impessoalidade, legalidade e lealdade à instituição que serviam, o que os faz incorrer na
prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, da Lei 8.429/1992, in verbis:

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”:

Portanto, a procedência da ação é medida que se impõe, para fins de aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei
de Improbidade.

3. Penas:

Passo a sopesar as sanções a serem aplicadas aos requeridos.

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 4º, estabelece as penalidades cabíveis para a hipótese de configuração de ato
ímprobo: 

“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.”

No âmbito da legislação infraconstitucional, essas penas foram reguladas, especificamente, pelo art. 12 da Lei nº
8.429/92, sendo que, nos casos de ato de improbidade administrativa capitulado no art. 11 de referida legislação, as
sanções são previstas pelo inciso III daquele dispositivo, in verbis:

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”.

Nessa perspectiva, em análise às peculiaridades do caso concreto, tenho que as condutas dos requeridos que violaram
os princípios da impessoalidade, legalidade e lealdade, caracterizadoras do ato de improbidade administrativa previsto
no art. 11, não reclamam aplicação das sanções além do mínimo legal, pois, inobstante a ilicitude, tem-se que não
houve prejuízo ao erário e, além disso, contribuíram com a prestação de informações necessárias à fase do inquérito. 

Assim sendo, entendo como razoáveis e proporcionais as seguintes sanções: 

Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos.

Proibição de contratarem com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 03 (três)
anos.
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O pagamento de multa civil correspondente ao valor de 01 (uma) remuneração mensal que, respectivamente, cada um
dos requeridos recebia em suas funções à época dos fatos, a ser apurado em liquidação. 

No tocante à perda da função pública, as informações constantes nos autos indicam que os requeridos não mais
ocupam os cargos comissionados que exerciam à época dos fatos, motivo pelo qual, houve perda de objeto quanto a tal
penalidade.

4. Dispositivo:

Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos
formulados na presente Ação Civil Pública, pelo que CONDENO os requeridos Fernando Augusto Vieira de Figueiredo
e Maria Risolina Amaral de Assis pela prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei nº
8.429/1992.

a) Aplico aos requeridos as sanções de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos, bem como
proibição de contratarem com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 03 (três)
anos.

b) Aplico, ainda, a sanção de pagamento de multa civil que deverá corresponder ao valor de 01 (uma) remuneração
mensal que cada um percebia, respectivamente, em suas funções à época dos fatos, com incidência de correção
monetária e juros moratórios a partir da data do pagamento recebido, nos termos do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54
do STJ . 

c) A apuração do valor da multa civil imposta deverá se dar, se for o caso, por liquidação pelo procedimento comum, na
forma do art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, deixando de aplicar a condenação em
relação aos honorários advocatícios, por serem incabíveis ao Ministério Público.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

Cuiabá, 17 de Janeiro de 2019.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito
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