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MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  ESPÍRITO  SANTO 
ingressou com ação de improbidade administrativa em face de  DEJANIRO SALES DO 
AMARAL, objetivando a condenação deste nas sanções do art. 12, da Lei 8.429/92.

Argumenta que o réu praticou ato de improbidade,  administrativa 

preconizado no art. 11, da Lei 8.429/92, ao tentar, valendo-se da condição de Vereador, 

obter alvará de funcionamento de circo em proveito de terceiro, sem o pagamento do 

valor da taxa prevista na legislação municipal.

Acrescenta que, ante a recusa dos servidores municipais do Setor 

de Tributação do Município de Ibatiba, o réu desacatou-os com expressões injuriosas e 

com ameaças.

O réu, na manifestação sobre a inicial (fls. 43/49) e na contestação 

(fls. 58/64) sustenta que os fatos não ocorreram de acordo com a versão dada a conhecer 

na inicial,  eis que ele compareceu ao Setor de Tributação do Município de Ibatiba em 

companhia  do  proprietário  de  um  Circo  apenas  para  pleitear  o  pagamento  da  taxa 

referente ao alvará de funcionamento no valor mínimo previsto na legislação, não tendo 

desacatado os servidores lotados naquele setor.



O autor  pronunciou-se sobre a contestação,  fazendo acostar  aos 

autos a petição de fls. 66/67.

A prova em audiência foi oral. As partes apresentaram alegações 

finais naquele ato (fls. 78/90).

É o sucinto relatório. DECIDO.

Compulsando os autos verifico que o réu, valendo-se do fato de ser 

Vereador, compareceu ao Setor de Tributação do Município de Ibatiba, acompanhando o 

proprietário de um Circo que pretendia instalar-se neste Município, com o intuito de obter 

alvará de funcionamento para regularização das atividades circenses.

A pretensão do réu – sempre na qualidade de vereador – era a de 

que o alvará fosse concedido sem o pagamento da respectiva taxa, ou seja, de forma 

gratuita.

Os servidores públicos municipais lotados no Setor de Tributação 

fizeram ver ao réu que a isenção do pagamento da taxa não era devida para atividades 

com fins lucrativos, como as circenses.

Inconformado,  o  réu  dirigiu-se  aos  servidores  de  forma 

desrespeitosa, inclusive com ameaças.

É  o que se infere da prova oral produzida nos autos.

Vislumbra-se da prova oral:

“... que diante da negativa de isentar o referido circo o Sr. Vereador, ora requerido,  
disse  que  o  Sr.  Prefeito  só  havia  colocado  bostas  lá  dentro,  chamando  os 
funcionários do setor de tributação de filhos da puta e filhos da égua;” (fls. 80)

O mesmo consta dos depoimentos de fls. 82/83, 84/85 e 86/87.



Ressalte-se  que  as  testemunhas  ratificaram  em  juízo  as 

declarações de fls. 13, 21/22, 24/25 e 27/28, prestadas na sede da Promotoria de Ibatiba, 

das quais se infere que o réu também fez ameaças aos servidores do Setor de Tributação 

do Município de Ibatiba.

As testemunhas arroladas pelo réu (fls. 88/90) não presenciaram os 

fatos e, em consequência, nada podem informar a respeito.

Não há dúvida, portanto, de que o réu: (1) tentou burlar o princípio 

da legalidade; e (2) atentou contra o princípio da moralidade administrativa.

A função primordial do vereador é a de apreciar os projetos de lei, 

por  isto  que  no  exercício  desse  mister,  ele  é  obrigado  a  conhecer  a  legislação 
municipal.

O réu era sabedor de que o funcionamento de atividade circense no 

Município de Ibatiba depende de autorização municipal, que é dada através da expedição 

de um alvará, sujeito ao pagamento de uma taxa.

Ao pretender a isenção do pagamento dessa taxa o réu nada mais 

fez do que tentar jogar por terra o princípio da legalidade. Entretanto, por se encontrar 

diante de servidores probos, cumpridores da lei,  não logrou alcançar o seu censurável 

intento.

Insatisfeito,  o  réu  desacatou  os  servidores,  injuriando-os  e 

chamando-os de incompetentes, além de proferir ameaças.

O vereador é eleito para representar o povo na Câmara Legislativa. 

No exercício dessa nobre função o vereador é obrigado não apenas a respeitar como 

também a fazer cumprir a legislação municipal, por isto que ao tentar burlar a lei para 

obtenção de alvará de funcionamento de circo em proveito de terceiro sem o pagamento 



da taxa devida, o réu agiu de forma totalmente oposta àquela para a qual foi eleito, pois o 

fez em detrimento do princípio da legalidade.

Por outro lado, é dever de todo agente público o da observância 

estrita do princípio da moralidade.

Ao se dirigir ao Setor de Tributação do Município de Ibatiba o réu 

não o fez como cidadão comum, pois ali chegou (e tal resulta da prova oral) ostentando a 

condição de vereador.

O Vereador tem, dentre suas atribuições, a de fiscalizar os atos do 

Poder Executivo. Nestas condições, caberia ao réu, não exigir isenção, mas exigir que o 

alvará fosse expedido rigorosamente de acordo com as regras da legislação municipal, ou 

seja, contra o pagamento da respectiva taxa.

E  essa  exigência  não  poderia  ser  externada  de  maneira 

desrespeitosa,  eis  que  sendo  agente  público,  o  vereador  tem  o  dever  de  tratar  os 

servidores públicos educadamente.

O que se deu,  entretanto,  foi  o  contrário.  Descurando-se do seu 

dever de fiscalizar os servidores públicos no estrito cumprimento da legislação municipal o 

vereador  que  figura  no  polo  passivo  da  relação  processual  exortou  os  servidores  a 

descumprir as normas legais e tratou-os com extrema e reprovável falta de respeito ao 

desacatá-los e ameaçá-los pelo fato de estarem eles agindo em conformidade com o art. 

37, da Constituição Federal, ou seja, em obediência ao princípio da legalidade.

O art. 12, da Lei 8.429/82, disciplina:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas 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: (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).

(...)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12120.htm#art1


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.

O art. 11, dessa lei, estabelece: 

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:

O ato praticado pelo réu atentou – e de forma grave, como visto – 

contra princípios da administração pública, quais sejam os da legalidade e da moralidade 

administrativa.

De maior gravidade é o ato do réu na medida em que ele, sendo 

vereador, ao invés de pugnar pela observância da legislação municipal, tentou burlá-la e o 

que é pior, exortando servidores públicos a desrespeitar o princípio da legalidade com 

desacato e ameaças.

A  pessoa  que  age  dessa  forma  não  reúne  condições  para  o 

exercício de mandato legislativo, por isto que a pretensão deduzida na proemial deve ser 

acolhida.

Em  face  do  exposto,  JULGO  PROCEDENTE o  pedido  para: 

DECRETAR a perda do mandato de vereador do Réu e Determinar o seu imediato 
afastamento das  funções.  Expeça-se  mandado  para  tanto.  Condeno  o  réu ainda: à 

perda dos direitos políticos por cinco (5) anos, ao pagamento de multa no valor dez (10) 

vezes a remuneração por ele recebida no cargo de vereador; à 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; e ao pagamento das custas processuais.



P. R. I.

Comunique-se.  Oficie-se  ao  i.  Presidente  da  Câmara,  inclusive 

encaminhado-lhe cópia integral deste Decisum.

Ibatiba, 07 de maio de 2012

VANDERLEI RAMALHO MARQUES
Juiz de Direito


