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Determinação de citação e intimação de partes e advogados
(Clique para resumir) PODER JUDICIÁRIO PERNAMBUCO JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE
GARANHUNS VARA DA FAZENDA PÚBLICA Processo Nº 642-67.2008.8.17.0640 Ação Civil por Ato de
Improbidade Administrativa Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO Requerido: SILVINO DE ANDRADE DUARTE
DECISÃO R. h. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, qualificado nos autos, por seu
Representante legal, ingressou com a presente Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa contra
SILVINO DE ANDRADE DUARTE, já qualificado, alegando que o mesmo na qualidade de Prefeito do Município
de Garanhuns e durante o exercício da função pública, efetuou renúncia de receita sem observância das
disposições legais. Despacho determinando a notificação para manifestação escrita do denunciado no prazo de
15 (quinze) dias. Notificado, o requerido apresentou resposta por escrito, que denominou de contestação, em
que requer a improcedência da ação civil pública (fls. 284/308). É o relatório. DECIDO. O art. 17, § 4º, da Lei nº
8.429/92, autoriza a rejeição da ação por inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da
inadequação da via eleita. O requerido requer a improcedência da ação civil pública alegando que não houve o
cometimento de qualquer ato de improbidade. Não existe fundamento para que seja rejeitada a ação in limine.
As alegações do réu, em relação ao mérito, também não autorização o julgamento de improcedência na ação
neste momento. A via eleita pelo Ministério Público (ação civil pública por ato de improbidade administrativa) é a
adequada para o caso, caso fiquem comprovados os fatos narrados na inicial, uma vez que visa proteger a
probidade administrativa. Por todo o exposto, RECEBO A AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA CONTRA SILVINO DE ANDRADE DUARTE, POR NÃO ESTAR PROVADA A INEXISTÊNCIA
DO ATO DE IMPROBIDADE, A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO OU A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, NOS
TERMOS DO ART. 17, § 8º, DA LEI Nº 8.429/92. Intime-se. Cite-se o réu para contestar a ação, no prazo de 15
(quinze) dias, nos termos do art. 285 c/c o art. 297 do CPC. Cite-se o Município de Garanhuns na pessoa de seu
representante legal para, nos termos do art. 17, § 3º, da Lei nº 8.429/92, integrar o feito na qualidade de
litisconsorte. Garanhuns, 09 de julho de 2013. GLACIDELSON ANTONIO DA SILVA Juiz de Direito 2 2
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