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Representacão contra o Prefeito Municipal NELSON LUIS ARANJUEZ MONTORO.

Complementação (Adendo) à Representação protocolada no dia 2811212017
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Da ciência do Prefeito Municipal tinha contrecimento das
condenações clo Assessor nomeador Nelson Antonio Avellar:

Na entrevista concedida à Radio l)ifusora AM de Monte
Aprazivel, no dia 09 de outubro de 2017, o Prefeito Municipal enalteceu o trabalho de
i.trelson Avellar, quando Assessor do Ex-Prefeito Wanderley Sant'Anna, e o trabalho
do Assessor, a frente a Diretoria do CPP-Centro Professorado Paulista de Monte
Aprazível, e questionado pelo Reparter- sobre as condenações do Nelson Avellar, o
Prefeito assim respondeu:

Reporter Marcos: -Na nomeação dele, o Senhor
recebeu criticas de todos os lados, por conta dos
processos que o Nelson Avellar tem tramitando na
Justiça, alguns até com condenação em seg-rnda
instancia:

O Prefeito Municipal assim respondeu: "...Se você
tem um filho seu, que erra alguma vez? Você vai
excluí-lo da sua família?... A gente não pode é...... Os

problemas que ocofferam.... se ele tem algum

problema..., quem define não é eu... é a justiça...
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JORGE MENDES, já
Representação, vem a presença de Vossa Senhoria,
contra o atual Prefeito Municipal NELSON LUIS
passa a expor os motivos:
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pelo Prefeito
contendo na

A mídia de gravação da entrevista concedida
Municipal no dia 0911012017, estâ anexada a presente Representação,
integra a entrevista.

No dia 23 de outubro de 2017, segundo a matéria
Radio Difusora AM de Monte Aprazível:

do Jornal da

"O prefeito de Monte Aprazivel, Dr Montoro (PSD), deve
dispensar ainda hoje seu assessor de Planejamento, Nelson
Avelar. Anunciado como assessor há l5 dias, ele ainda não
foi nomeado, através de portaria. Desde sua nomeação, o
prefeito tem sido pressionado por aliados políticos e

vereadores para dispensá-lo.
Na manhã desta segunda-feira, (23), o prefeito se reuniu
com o vereador Donaldo Paiola (PSDB). Segundo
Donaldo, que também é advogado, o prefeito ouviu seus
conselhos e deverá dispensar o assessor ainda hoje.
Outros vereadores se posicionaram contra a contratação de
Avelar, tanto pessoalmente quanto na tribuna da cãmara.
Nelson, que já foi assessor de Wanderley Sant'Anna, tem
condenações judiciais em segunda instância.
Nesta segunda-feira, o vereador Ailto Faria (PV),
protocolou na Prefeitura oficio pedindo que o prefeito
dispense Avelar.
O vereador ponderou que o prefeito não usou de má fé. Ele,
foi induzido a anunciar a nomeação, sem ter o
conhecimento das implicações legais do ato.
No dia da posse, em primeiro de janeiro, Montoro tentou
nomear Nelson Avelar, mas ele foi pressionado por aliados
e voltou na decisão.
A reportagem da Difusora Aparecida tentou falar tanto com
Montoro quanto com Avelar mas ambos não atenderam
nossas ligações."

Diante de todo impasse, e do habitual poder de indecisão do
Prefeito Municipal, e mesmo sobre forte pressão dos Vereadores e população em geral,
acabou por nomear o Assessor no inicio de novembro de 2017, conforme demonstrado
na Representação, que houve pagamento ao Assessor no mês de novembro de 2017 e
perÍnanecendo até hoje.

Do Alerta ao Prefeito Municipal

Para oficiar o Prefeito Municipal, sobre a possível

irregularidade em nomear o Assessor Nelson Avellar, na dia 23 de outubro de 2017,

data anterior à nomeação, o Vereador Ailto Antunes Vauler Faria, através de Oficio,
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protocolado na Prefeitura Municipal (no do protocolo 35.750), alertoú o Prefeito
Municipal sobre os riscos da nomeação.

O conteúdo do oficio do Vereador Ailto Faria, dispõe sobre a
ilegalidade da contratação do Assessor Nelson Avellar, um verdadeiro relatório, que indica
o nome do Assessor, especifica o caso das condenações, registrando as principais
ocorrências havidas com a vida pregressa do Assessor; possui fundamentos legais, de fato
e de direito; está de forma bem clara, e cumpriu a missão, em auxiliar o Departamento
Jurídico da Prefeitura Municipal, evitando-se que o Prefeito Municipal, viesse cometer tal
ilegalidade.

O Oficio merece ser transcrito as partes essenciais:

'órorr", 
DD. Prefeito que o Sr. Ne/son Antonio

Avelar possui condenações por ato de improbidade

administrativa e por crime em procedímento

licitatorio, tanto em 10 lnstância, quanto em 20

lnstância.

Sendo Assim, s.m.j. o Sr. Ne/son Antonio Avelar

não poderia ter sido contratado, pois tal nomeação

é NULA DE PLENO DlRElTlO, alem de constituir

ATO DE MPROBIDADE ADMINISTRATIVA, haja

vista estar ofendendo a Lei 8429/92, obseruando,

ainda, que o Poder Judiciário de 10 e 20 instâncias

não concedeu "efeito suspensivo" em suas

decisões condenatorias de mérito.

lnsta obseruar, que as sanções previstas no artigo

12 da Lei 8.429/92 tem natureza extrapenal.

Apesar de não constar na Lei 8.429/92 a ressalva

de aplicação subsidiárÍa da Lei no. 97.347/85 (Lei

da Ação Civil Pública) e pacífico o entendimento

jurisprudencial no sentido de que ação de

improbidade administrativa e espécie de ação civil

pública. As drsposções da Lei no. 7.347/85 se

aplicam subsidiaiamente as ações de

improbidade- conforme precedentes do SIF do

SIJ.

Desta forma, segundo o artigo 14 da Lei no.

7,347/85, "O juiz poderá conferir efeito
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suspensr'yo aos recursos, para evitar dano
irreparáver à parte". Da reitura do dispositivo
deduz-se que, em regra, os recursos rnÍerposÍos
em agôes que seguem procedimento previsto
nessa lei devem ser recebidos apenas no efeito
devolutivo. Excepcionalmente, o juiz poderá,

anarisada situação concreta, atribuir o efeito
suspensiuo ao recurso. Desse modo, em regra,

apelação interposta em face de sentença que

condena réu em ação de improbidade

administrativa será recebida apenas no efeito
devolutivo.

Ressa/Ía-se, ainda, que o caput do artigo 20 da
Lei no. 9.429/92 prevê qlte ,,A perda da função
pública e a suspensão dos direitos políticos só se
efetivam com trânsito em julgado da sentença

condenatória",

Em que pese, o Sr: Ne/son Antônio Avelar possua

vários processos por lmprobidade Administrativa,

nesse momento, cito apenas o processo de no

0002552-44.2013.9.26.0369 que já bastaia para

decretar 'de oficio' a ANULAOÃO DESSA

CONTRATAÇÃO. conforme dipõe a primeira parte

da SltMttLA 4Tg DO SU4REMO TRTBUNAL

FEDERAL:

"A administração pode anular seus propios aÍog
quando eivados de vícios que os tomam ilegais,

porque deles não se orÍginam direitos; ou revoqa_

lpg por motivo de conveniência ou oportunidade,

respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada,

em todos os casos, a apreciação judícial."

O processo acima citado já foi jutgado em 20

instância pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
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Paulo, onde condenou o Sr. NetsàAnônio Avelar
por ato de improbidade administrativa (cópia

anexada), além do fato de ser inadmitido o Recurso

Especial na data de 10/08/2017 e já ter certidão
que não houve interposição de Agravo dessa

decisão.

NoÍa-se

concedeu efeito suspensivo à condenação,

conforme cópia anexa, além do fato que a sanção

do artigo 12 da Lei de improbidade administrativa

'da proibição de contratar com o poder púbtico,

NÃO EXTGE o transito em iuloado.

As finalidades do combate a improbidade

administrativa são tutelar a moralidade

administrativa e proteger o interesse público, sendo

certo que o reconhecimento judicial de afronta a
moralidade administrativa recomenda afastamento

dos condenados do trato da coisa púbtica.

Ante o exposto, nota-se que a condenação em 20

lnstância e sem efeito suspens,yo desÍe decisão,
já, por si só, impediria a contratação do Sr. Ne/son

Antônio Avelar, pors o aftigo 20 da Lei de
lmprobidade Administrativa drspões

expressamente que só e exigido o trânsito em
julgados nos dois casos, ou seja, "da sanção de

perda a função pública e da suspensão dos direitos

políticos" e para a sanção da pROlBtçAO DE

CONTRATAR COM O PODER 7UBL\CO não há

esta exigência legal.

Por fim, esclareço que a finalidade do presente

oficio e tão somente proporcionar uma

oportunidade de Vossa Excelência corigir o ato

praticado, dando ciência formal de sua ilegatidade

e ofensa à moralidade, prevenindo a

responsabilidade de Vossa Excelência e presunção
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da boa-fé, que é nossa deíer preseruar como

representante do Povo.

Aguardo providências,

Atenciosamente.

nos subscrevemos.

o Prefeito Municipal Nelson Montoro, mesmo com o Alerta, o

fez ignorar o oficio devido estar orientado pelo seu Coordenador Jurídico, Dr. Cesar Augusto

Spina, que ocupa cargo comissionado na Prefeitura Municipal, e que por ironia, também

possui condenação por ato de improbidade em 2o fnstancia ( Processos: 0001323-

20-2011.8.26.0660:' 000868-55.2011.8.26.0660, com origem da Comarca de Viradouro-
SP);

o não atendimento ao alerta dado pelo vereador, concluiu-se que

o Prefeito Municipal, deu preferência aos riscos da perda de Mandato, que eventualmente

poderiam ocorrer através de Representações de qualquer cidadão, perante o Ministério

Público, Poder Judiciário e Câmara Municipal.

DA DE OUT ES POR A
IMPROBIDAD O PENAL INSTAN DAS POR

PODER

como já citado no oficio do vereador Ailto Faria, há um processo

julgado em2o Instancia: processo de no 0002552-44.2019.9.26.0J69.

E dentre vários outros processos eÍn andamento e julgados
pelo Colegiado do Tribunal de Justiça de Sáo Paulo, que o Assessor IVeIson Antonio
Avellar está condenado, em ação cível e penal, elencamos aqui mais 02 (dois)
processos julgados:

Processo:

Classe:

Área:

Assunto:

Origem:

Números de
origem:

Distribuição:

Relator:

0002258-89.2013.8.26.0369 Ju leado

Apelação

Cível

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATERIAS DE DIREITO PUBLICO.
Atos Adminishativos-Improbidade Administrativa
Comarca de Monte Aprazivel / Foro de Monte Aprazivel I 2u Yara

0002258-89 .2013 .8 .26.0369

7^ Cãmara de Direito Público

LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
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Processo:

Classe:

Área:

Assunto:

Origem:

Números de
origem:

Distribuição:

Relator:

0001875-43.2015.8.26.0369 Juteado
Apelação

Cível

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATERIAS DE DIREITO PUBLICO
-Atos Administrativos-Improbidade Administrativa-Dano ao Erário
Comarca de Monte Aprazível / Foro de Monte Aprazivel / 2a yara

000 I 87 5 -43 .20 I 5.8.26.03 69

2 Càmara de Direito público

CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI

Embora arquivado, este processo no: 0001334-g3.2010 .9.26.0369
da 2" Vara Criminal - sentença: 05non0É- Acórdão: 24tllt2ol6- Transiro em Jutgado para a Defesa: 29t0sÍ2017 -p*ao
I'4lp 16t02?017, qu. descrevemos a condenação:

c) CONDENAR o réu NELSON AÀITONIO AVELAR,
qualificado nos autos, ao cumprimento de pena de 3 (três)
anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial
aberúo e pagamento de 11 (onze) dias-multa em valor
unitário correspondente a 2 (dois) salários mínimos
vigentes ao tempo do fato, por infração aos artigos lo, I,
do Decreto-lei 201/67, e 304, ç.c. 299, ambos do Código
Penal, em concurso material (artigo 69, do código penal),
ficando a pena privativa de liberdade substituída por uma
pena restritiva de direitos consistente em prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena
substituída, devendo o serviço ser especificado pela E. vara
das Execuções Criminais, e pelo pagamento de mais 10
(dez) dias-multa em valor unitário equivalente a 2 (dois)
salários mínimos vigentes ao tempo dos fatos;

Comprovando ainda, a péssima índole do Assessor, referente a atos de

improbidade administrativa neste Município, existem várias Ações em que o Assessor Nelson

Avellar, está sendo processado (em andamento) e condenado em lo Instancia, fazemos a seguinte

relação de processos que encontram em l" e 2o Instancia: Fraudes/crimes em Licitacões:

JUSTICA FEDERAL

000L090-57.20L5.4.03.6124 - Ação penat - São José do Rio

Preto/ales - crimes/fraude em Licitação.

0003620-54.2016.4.03.6106 Açâo Civel São José do Rio

Preto/ales - lmprobidade Adminístrativa -
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Orioem: Foro de Monte Aprazivel

ooo2187-19.2015.8.26.O369
Ação Civil de Improbidade Administrativa / Dano ao Erário
Reqdo: Nelson Antonio Avellar
Recebido em= 07/07/2015 - 2a Vara
ooo2162-06.201s.8.26.0369
Açãô Civil de Improbidade Administrativa ,/ Dano aô Er.ário
Reqdo: Nelson Antonio Avellar
nec-ebido em= O3/O7/2O15 - 1a Vara
ooo 2083- 27 .20L5.A.26.O369
Ação Civil de Improbidade Administrativa / Dano ao Erário
Reqdo: Nelson Antonio de Avelar
Recebido em= 26/06/2015 - 2a Vara
ooo2001-93.2015.a.26.O369 :

Ação Civil de Improbidade Administrativa / Dano ao Erário
Reqdo: Nelson Antonio Avellar
Recebido em| 22/06/2015 - 2a Vara
ooo1938-68.2015.8.26.0369
Ação Civil de Improbidade Administrativa / Dano ao Erário
Reqdo: Nelson Antonio Avellar
Recebido em= L7/06/2O15 - 1a Vara
ooo 1875-43. 2015.8.26.0369
Ação Civil de Improbidade Administrativa 1 Dano ao Erário
Reqdo: Nelson Antonio Avelar
Recebido em= L2/06/2O15 - 2a Vara
0001842-53.2015.8.26.0369
Ação Civil de Improbidade Administrativa / Dano ao Erário
Reqdo: Nelson Antonio Avellar
Recebido em. 10/0612015 - 1a Vara
ooo1841-68.2015.8.26.O369
Ação Civil de Improbidade Administrativa / Dano ao Erário
Reqdo: Nelson Antonio Avellar
Recebido em: 10/06/2015 - 2a Vara
ooo40 1 6-6 9.20L4.8.26. O3 69
Ação Civil de Improbidade Administrativa / Improbidade Administrativa
Reqdo: Nelson Antonio Avelar
Recebido em= 05/tl/2OL4 - 2a Yara
ooo3 642- 5 3.20L4.A.26.0369
Ação Civil de Improbidade Adminiitrativa / Dano ao Erário
Reqdo: Nelson Antonio Avellar
Recebido eÍnz t3/1O/2O14 - 1a Vara
ooo2ss2- 44.2o L3.8.26. O 3 6 9 ( 0 3 6. 9 2. 0 1 3 0. 0 0 2 5 s 2 )
Ação Civil de Improbidade Administrativa / Improbidade Administrativa
Reqdo: Nelson Antonio Avellar
Recebido em: L9/O7/2013 - 1a Vara

9O_O 
2_258-89. 20 13. 8. 26. 03 69 ( O 36. 9 2. 0 1 3 O. OO 2 2 58)

Ação Civil de Improbidade Adminiôtrativa / Improbidade Administrativa
Reqdo: Nelson Antonío Avellar

ooo3101-59.2010.8.26.0369 (369.01.2010.003101)
Ação Penal - Procedimento Ordinário / Crimes da Lei de licitações
Réu: Nelson Antonio Avellar
Recebido emz 27/09/2010 - 2a Vara
oooooS2-45.201o.8.26.0369 (369.01.20 10.000082)
Ação Civi| Púb!Íca / DIREITO ADMINISTiTATIVO Ê OUTMS úerÉnins DE DIREITo PÚBLIco
Reqdo: Nelson Antonio Avellar
nec-ebido em. I2/OL1àO1O - 2a Vara
ooo3s86-93.2OO9.8.26.0369 (369.0 1.2009.003s86)
Ação Penal - Procedimento Ordinário / Crimes da Lei de licitações
Réu: Nelson Antonio Avellar
Recebido em= 24/09/2009 - 2a Vara
0004659-3 7 .200A.8.26.O3 69 ( 3 69. 0 1. 2 0 08. 004659)
Crimês Relativos à Lei de Licitações públicas (Lei 8.666/93) / Ciiríres da Lei de licitações
fndiciado: Nelson Antonio Aveilar
Recebido em= 29/12/2008 - 2a Vara
ooo1546-75.2OO8.8.26.0369 (369.0 1. 2OOB.OO 1 546)
Crimes Relativos à Lei de Licitações Públicas (Lei 8.666/93) / Crimes da Lei de licitações
Réu: Nelson Antonio Avellar
Recebido emt 26/O5/2008 - 2a Vara

o

JUSTIçA ESTADUAL
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA:- pnOrrrnarxrf coxsnr,no
SUPERIOR DA MAGISTRATURA. SM NO 2.24012015:

No mais, quanto ao efeito suspensivo ou não das decisões de Colegiado de 2o

Instancia dos Tribunais do Poder Judiciario, o PROVIMENTO CONSELHO SIIPERIOR DA
MAGISTRATIIRA - SM No 2.24012015: "Disciplina a inscrição e attalizaçáo de dados referentes a pessoas
fisicas ou a pessoas jurídicas no sistema Cadastro Nacional de Condenados nor Ato de Improbidade
Administrativa ou por Ato que Implique Inelegibilidade";

O CONSELHO SUPENOR DA MAGISTMTUM, no uso de suas
atribuições legais e regimentais;

CONSIDEMNDO o disposto na Resolução n" 44/2007, alterada pela
Resolução n" 172/2013, ambas do Conselho Nacional de Justiça, que dispôs
sobre a criação do Cadastro Nacional de Condenados por Ato de
Improbidade Administrativa e por Ato que Implique Inelegibilidade -
CNCIAI;

CONSIDEMNDO o disposto no Proyimento no 29 da Corregedoria
Nacional de Justiça, que dispôs sobre a responsabilidade pela inclusão,
alteração e exclusdo de dados no Cadastro Nacional de Condenados por
Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que Implique Inelegibilidade -
CNCIAI;

CONSIDEMNDO o disposto na Lei Complementar 64, de 18 de maio de
1990, e suas alterações - Lei de Inelegibilidade;
Na Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, e suas alterações - Lei de
Improbidade Ádministrativa; na Lei 12.527, de 18 de novembro de 20ll -
Lei de Acesso à Informação;

CONSIDEMNDO a atribuição dos Tribunais de fornecer informações para
o sistema Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade
Administrativa ou por Ato que Implique Inelegibilidade - CNCIAI,
alimentando-o com dados para consultas públicas, decotendo daí a
necessidade de disciplinar a execução de tal íunção;

RESOLVE:
Artigo l" - Determinar o preenchimento e atualização contínua de dados
referentes a pessoas tísicas ou a pessoas jurídicas definitivamente
condenadas por atos de improbidade administrativa ou por decisões
condenatórias exaradas por órgãos colegiados, mesmo sem o trônsito ern
julgado, que resultem em inelegibilidade do réu, no sistema Cadastro
Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Ádministrativa ou por Áto
que Implique Inelegibilidade - CNCIAI.

Artigo 2" - No Tribunal de Justiça do Eslado de São Paulo os dados serdo
exlraídos das decisões condenalórias transitadas emjulgado em ações de
improbidade administrutiva, bem como das decisões condenatórias por
atos que ocasionem a inelegibilidade do réu, exaradas por órgãos
colegiados, não se exigindo o trânsito emjulgado nesta hipótese.

Ártigo 3o - Á inclusão, a alteraçdo e a exclusão desses dados serão
realizadas no sistema CNCIAI pelas unidadesjudiciárias responsá»eis pela
execução da sentença condenatória ru$ ações de improbidade
administrativa, bem como pelas secretarias dos órgdos julgadores, se ainda
não operados os efeitos do trônsito emjulgado da decisão colegiada.

§ I" - Depois de inseridos, alterados ou excluídos os dados no CNCIÁI, os
relatórios administrativos de controle das operações realizadas no sistema
serdo encaminhados à Cotegedoria Geral .le Justiça (operações realizadas
em primeiro grau) e à Secretaria Judiciária (operações realizadas em 2"
grau), por meio eletrônico, pelas anidades judicidrtas responsár:eis pela
execução da senlença condenatória nas ações de improbidade
adminislrativa e pelas secretarias dos órgãos julgadores, respectivamcnte.

§ 2'- Os dados a serem incluídos no sistema serão os
relativos às condenações transitadas em julgado,
conforme artieo 12 da Lei 8429, de 1992. e saos

l
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alterações; os dados relativos ,, "*rr:::r:::rr,,r,inelegibilidade, naforma da Lei Complementar 135, de 2010, aqual alterou
a Lei de Inelegibilidade, de 1990.

Ártigo 4'- O sistema CNCIAI, constante da págiru do Conselho Nacional
de Justiça na internet, deverd ser alimentado com dados exigidos pelo
sistema, observando-se que a atualização dos dados deverá ser feita até o
dia 10 do mês subsequente ao trônsito em julgado de condenações ou à
constatação de cumprimento de alguma das obrigações pelos condenados.
§ l" - Idêntico procedimento deveró ser obsemado em relação às decisões
proferidas por órgãos colegiados, a contar da publicação do acórdão.
Artigo 5" - Caberá aos coordenadores das respectivas unidades
responsáveis pela execução da sentença condenatória nas ações de
improbidade administrativa e às secretarias dos órgãosjulgadores zelarem
pela veracidade e pela integralidade das informações decorrentes das
condenações proferidas no Tribunal de Justiça do Estado de São paulo.

Artigo 6" - Este Proyimento entra em vigor na data de sua publicação.
P UBLISUE-SE, REGISTRE-SE E CUMP RÁ-SE.
São Paulo,.03 de fevereiro de 201 5.
(aa) JOSE RENATO NALINI, Presidente do Tribunal de Justiça, EROS
PICELI, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, HAMILTON ELLIOT
AKEL, Coffegedor Geral da Justiça, SÉRGIO JACINTHO GUERRIEN
REZENDE, Decano, ARTUR MAROUES DA SILVA FILHO, presidente da
Seção de Direito Privado, GEMLDO FMNCISCO ?INHEIRO FMNCO,
Presidente da Seção de Direito Criminal, NCARDO MAIR ANAFE,
Presidente da Seção de Direito Público.

Nesta linha de raciocínio do Provimento do coNSELHo
SUPERIOR DA MAGISTRATURA - SM N" 2.24012015. não existe efeito suspensivo
após decisões de Colegiados do Poder Judiciário Paulista, previstas no artigo 12 da Lei de
Improbidade Administrativa, mesmo com a interposição de Recurso Especialparao STJ e ou
Extraordinário para o STF.

Das Penas
AÍt. L2. lndependentemente 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).
I - na hipótese do art. 9", perda dos bens ou valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento
integral do dano, quando houver, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez
anos, pagamento de multa civil de até três vezes o
valor do acréscimo patrimonial 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 sócío majoritário, pelo prazo de
dez anos;
ll - 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 proibicão 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;
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lll - 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 cívil 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.
lV - na hipótese prevista no art. 10-A, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a g
(oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do
benefício financeiro ou tributário concedido. flncluído
oela Lei Complementar no 157. de 2016)
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta
lei o juiz levará em conta a extensão do dano
causado, assim como o proveito patrimonial obtido
pelo agente.

Considerando os processos 0001875-43.2015.8.26.0369 e 0002258-8g.2013.8.26.0369,
julgados pelo Colegiado do TJSP no exercício de2017, e mantendo a condenação do Assessor Nelson Antonio
Avellar, com a cassação dos seus direitos políticos, remete-se a fundamentação do titulo de eleitor
suspenso, cometendo o Prefeito Municipal, irregularidade ao descumprir o artigo 15
da Lei Municipal n'01/2010 de 2710912010 que reestruturou o Quadro de servidores
da Prefeitura Municipal, que reiteramos neste adendo:

DO INGRESSO

Artigo 15 - Os empregos públicos serão acessíveis a
todos que preencham, obrigatoriamente, os
seeuintes requisitos básicos:

I - ser brasileiro, nato ou naturalizado nos termos
de lei específica;

ll - ter 18 (dezoito) anos completos na data da
posse;

lV - estar em situação de regularidade com as

obrigações militares e eleitorais;

V - o nível de escolaridade exigido para o exercício
do emprego; e

Vl - gozar de boa saúde física e mental para o
exercício das funções do emprego.

v
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O artigo 15 da Lei Complementar Municipat
OtlzOtO, é taxativa, e é requisito obrigatório para
a sua nomeação.

O titulo de eleitor está suspenso, e incorreu o
Prefeito Municipal em infração politico-
administratÍva no artigo 74 da Lei Orgãnica do
Municipio:

Subseção II
administrativa

- Da responsabilidade político-

Art. 74. As infrações políticeadministrativas
praticadas pelo Prefeito serão julgadas pela Câmara
Municipal e compreendem:

YIII - praticar atos contra expressa disposição de lei
ou omitir-se na prática daqueles de sua competência;

Na esfera penal, o incorreu o Prefeito no artigo 73
da Lei Orgânica de Monte Aprazíve!:

Subseção I - Da responsabilidade penal

Art. 73. Os crimes de responsabilidade do Prefeito
compreendem:
(.. .)

Xll!-nomear, admitir ou designar servidor, contra
expressa disposição de lei;

(...)

Pela condenação judicial por improbidade administrativa, em
ambas as esferas (cível e criminal) o condenado passa a ser o'ímprobo" e a sua inidoneidade
decorre logicamente da sua condenação. Ímprobo não é idôneo; ímprobo recebe a pecha de
inidôneo. Não adianta questionar!

A nomeação e manutenção política do réu em cargo ou função de
livre provimento, em comissão ou de confiança, além do princípio da legalidade, ofende
também aos princípios da moralidade, idoneidade de agentes e servidores públicos,
impessoalidade, eficiência e igualdade, em desvio de finalidade, diante da mácula por
condenação em improbidade administrativa, com evidente falta de interesse público e ameaça
às relações jurídicas na atuação de servidor envolvido e condenado por improbidade
administrativa.

Portanto, Nelson Avelar, está condenado até o momento por
improbidade administrativa, dentre as sanções: a proibição de contratação com o poder
publico e suspensão dos direitos políticos, mantidas em decisão de Colegiado, pelos próprios
fundamentos da sentença/acórdão.

A admissibilidade de recursos ao STJ e STF, são no efeito
devolutivo, sem imqadir a execução da sentença/acórdão. A sanção de suspensão dos
direitos políticos §o{/edida pelo Juízo de primeira instância e mantida no julgamento de+'
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segunda instância, a condenação em si já trazmancha jurídica na pessoa de Nelson Avellar,
com efeito de impedir que o Senhor Nelson Avellar, se relacione juridicamente com a
municipalidade, ao menos para a sua contratação em cargo/emprego de confiança ou de
provimento em comissão.

Frise-se que as sanções, implica fia execução ou cumprimento
da sentença imediatamente, e a sua nomeação paÍa cargolemprego de confiança configura
relação laborativa, ou seja, a sua contratação.

DADE AD
PARA NOM ODE

A nomeação e manutenção de Nelson Avellar em cargo/emprego
de livre provimento, em comissão e de confiança, também afronta à moralidade
administrativa. A moralidade administrativa tem contornos jurídicos e deve ser seguida
juridicamente, sem depender de respaldo legal, por autonomia normativa e principiológica.

Após comparar o Direito e a Moral, a professora Maria Sylvia
Zanella di Pietro enfatiza que a moralidade administrativa exige do administrador público
comportamentos compatíveis com o interesse público que the cumpre atingir, voltados para
os ideais ou valores presentes no grupo social e que estão expressos de forma muito nítida no
preâmbulo da Constituição (Discricionariedade Administrativa na Constituição de 1988,
Atlas, São Paulo,l.99l,p. 107).

E ainda, Rodolfo de Camargo Mancuso, ao analisar a ação
popular, observa que pode ser acolhidaação por ato ofensivo à moralidade administrativa,
erigida em "fundamento autônomo" pata a ação popular, mesmo sem outra conotação de
palpável lesão ao erário.

Acrescentando que o ordenamento jurídico colocou a moralidade
administrativa "numa categoria jurídica passível de controle jurisdicional, per se", sendo que
o ato administrativo pode ser legalmente formal, não lesivo ao erário, "mas, inobstante,
moralmente insustentável".

Inexiste antinomia entre os valores lei e moral (Ação popular, 5u
ed., RT, 2003, p. 106-116). Assim, para aplicação e reforço da moralidade administrativa
inexiste dependência da lei ou da legalidade, pois se tratam de princípios normativos
autônomos e independentes, com tranquila possibilidade de coúecimento pelo Judiciário e
reprovação de ato administrativo pautado pela imoralidade, mesmo que sem amparo na lei.

A própria Constituição Federal prevê os efeitos nefastos da
improbidade administrativa, com a restrição de direitos dos condenados por tal infração (art.
37, §7o, CF). A moralidade administrativa (art. 37, caput, CF) impõe naturalmente postura,
cautelas e cuidados da Administração Pública e dos entes estatais para reprovação de atos
imorais e em imoralidade, visível em relação a condenados por improbidade administrativa,
por evidente restrição de relacionamento jurídico com quem sofrer condenação por
improbidade administrativa.

Além disso, a legislação municipal determina ao Município a
observância aos princípios da moralidade administrativa e da idoneidade dos agentes e dos
servidores públicos previsto na Lei Orgânica Municipal de Monte Aprazivel. na sua
organizaçáo.

Tais princípios e diretrizes organizacionais não são meras palavras
destituídas de significados, mas sim termos jurídicos de conceito determinável, cujo
preenchimento traz qvidências de que o Município deve exigir em nome da moralidade e da

PROVIMENTO.
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idoneidade de agentes e servidores públicos que as contratações de servidores se pautem em
consonância com tais princípios jurídicos.

A nomeação ou contratação em função de livre provimento ou de
confiança de pessoa condenada por improbidade administrativa, ainda que não transitada
em julgado, deve levar em consideração os valores da moralidade e da idoneidade, como
fatores essenciais para a escolha pública, em limites aos princípios normativos
constitucionais, da lei orgânica e de outros diplomas legais.

A idoneidade é um fator preponderante e não pode ser nomeada
pessoa ímproba. Os dicionaristas definem idoneidade como "qualidade de idôneo; aptidão,
capacidade, competência" (Dicionário Aurélio Eletrônico), ou "qualidade, çaracterística de
pessoa ou coisa idônea" (Caldas Aulete) ou "qualidade de idôneo; aptidão, capacidade,
competência" (Dicionário Michaelis) ou "a qualidade de boa reputação, do bom conceito que
se tem de uma pessoa" (In: http://www.significados.com.brlidoneidade-moral/ ou
http ://www. dicionarioinformal. com.brlidoneidade%20moral/).

Definem também idoneidade moral como "conjunto de qualidades
que distinguem o indivíduo, pela boa prática dos deveres e costumes, dignificando-o no
conceito público" (Dicionário Michaelis) ou "conjunto de qualidades que recomendam o
indivíduo à consideração pública, com atributos como honra, respeitabilidade, seriedade,
dignidade e bons costumes" (In: http://www.significados.com.brlidoneidade-moral/ ou
http ://www. dicionarioinformal. com.brlidoneidade%20moral/).

Idôneo é algo "próprio para alguma coisa; conveniente,
adequado" ou "que tem condições para desempenhar certos cargos ou realizar certas obras"
(Aurélio) ou "que é muito honesto, confiável, correto (comportamento idôneo)" ou "que é
competente, autorizado, abalizado" ou "que é considerado apto técnica e moralmente para
ocupar certo cargo ou desempenhar determinada função" (Caldas Aulete).

Em tal linha, a conotação da norma municipal sobre "idoneidade
dos agentes e servidores públicos" é jurídica, no sentido de aptidão técnica e moral para
ocupar cargo ou desempenhar função, dentro da noção de ilibado ("Não tocado; sem
mancha; puro, incornrpto", Aurélioi "que não foi tocado, que perÍnanece puro (reputação
ilibada); INCORRUPTO; livre de culpa, reabilitado", Íros conceitos de Caldas Aulete).

E óbvio que não se pode considerar idônea ou com idoneidade ou
ilibada uma pessoa condenada por improbidade administrativa, impedindo o exercício de
função pública para cargo de confiança ou em comissão. Falta a chamada idoneidade moral
e social, cuja configuração depende da ausência de mácula, mancha e pureza na sua vida,
retirada no caso pela condenação por improbidade administrativa.

Pouco importa que a condenação seja dolosa ou culposa,
definitiva ou em grau recursal, pois o sistema já prevê efeitos jurídicos de condenação não
transitada em julgado por órgão colegiado para exercício de direitos políticos (Lei
Compleme ntar 64 I 199 0).

A falha legislativa da chamada Lei da Ficha Limpa (Lei
Complementar 6411990, alterada pela LC 135/2010) não impede a aplicaçáo da reskição à
contratação do requerido para çargo em comissão ou de livre provimento. É bem verdade
que para ser candidatoo a norrna veda a sua condenação à suspensão dos direitos políticos, em
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, por ato doloso de
improbidade administrativa em lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, até I
anos após o cumprimento da pena (art. lo, inciso I, letra "1", da LC 64/1990).

E por ter sido condenado à sanção específica de "suspensão dos
direitos políticos" neste caso, também e proibição de contratar com o poder público, o
Seúor Nelson Avellar, poderia ser candidato a cargo eletivo. Porém, mesmo que

,r 1*l

I,Vv
:

J



15

^ 
000034

eventualmente não dolosa a conduta, a norÍna tem efeito valorativo, de reprovação de conduta
ímproba.

Do mesmo modo, a decisão transitada em julgado ou por órgão
colegiado pode não afetar a elegibilidade do candidato detentor de cargo na administração
pública (direta, indireta ou fundacional) e condenado por indevido beneficio próprio ou de
terceiro, para a eleição do mesmo concurso ou diplomação (art. lo, inciso I,letra"h", daLC
64/1990), assunto da esfera eleitoral, mas seguramente provoca a reprovação legal à
conduta ilícita para fins de relacionamento do condenado com o Poder Público.

Fere o princípio da legalidade a nomeação de alguém condenado
por improbidade administrativa a cargo de confiança ou de provimento em comissão. Por
estes e outros dispositivos, verifica-se que o legislador ao tratar de questão de elegibilidade
deu o mesmo valor jurídico para a condenação transitada em julgado e aquela originária de
órgão colegiado, mesmo que especificamente não ocorra a afetação da elegibilidade do
candidato concorrente.

Assim, a moralidade foi afrontada diretamente, por nomeação e
manutenção de servidor condenado por improbidade administrativa em cargo de livre
provimento. Além, disso, a nomeação política de Nelson Avellar, pelo representante do
Município, o Prefeito Municipal, Nelson Luriz Aranjues Montoro, mesmo condenado por
improbidade administrativa, para cooptação política, em face de arranjos políticos para
dominação e exercício de poder com menos potencial de cobrança, crítica da imprensa,
munícipes pela Redes sociais, e contestação partidáxia de todos os Vereadores, expressa
evidente quebra da impessoalidade administrativa, por sua íntima ligação com o Assessor
Nelson Antonio Avellar, que o compara como se filho fosse (palavras do Prefeito
Municipal em entrevista na Radio Difusora AM em 09/1012017. Se comparado como
"frlho" incorre o Prefeito Municipal Lei do Nepotismo. Ah, Ah, Ah.

Que também pode ser vista como lesão à eficiência administrativa
a nomeação de pessoa condenada por improbidade administrativa, por risco de contestação da
legitimidade política da municipalidade e da sua representatividade social perante a sociedade
e as suas relações institucionais no desempeúo das funções e prestação de serviços públicos.

Os atos administrativos que o condenado participe podem ser
questionados e não atingirem o resultado esperado. Ou provocar algum de tipo de
dificuldade jurídica para a Administração no desempenho de sua atividade típica de prestador
de serviço ou de agente regulador dos serviços públicos concedidos ou permitidos.

A manutenção de pessoa condenada por improbidade
administrativa em cargo de livre provimento afronta ao princípio da igualdade, por
tratamento desigual em relação a outra pessoa condenada por improbidade administrativa, ou
em confronto com aqueles que realmente possuem idoneidade moral, social e pessoal, sem
mancha alguma, com aptidáo para serem nomeados em cargo de livre provimento.

Tudo isso implica desvio de finalidade e possibilidade de
invalidação do ato administrativo de nomeação e necessidade da exoneração do servidor
condenado por improbidade administrativa, seja dolosa ou culposa. Na irrelevância de ato
culposo ou doloso, porque a condenação por improbidade administrativa retirou a
"idoneidade" para exercer função pública, em cargo de confiança; fia inexistência de dúvidas
da condição de ímprobo do réu; o agente público deve agir para satisfação dos interesses
públicos, a probidade administrutiva é uma forma de moralidade administrativa e é "nítido o
desrespeito à moralidade administrativa"; a administração dos interesses públicos não se
limita à obediência à lei, mas também aos princípios do ordenamento jurídico; ao se afastar
dos princípios administrativos e da boa administração, o agente público pratica ato inválido,
com desvio de finalidade, e a manutenção no cargo ou função de confiança de condenado por
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improbidade administrativa afronta os princípios da legalidade e morálidade e também
configura desvio de finalidade.

As decisões condenatórias do colegiado, impostas ao Assessor
Nelson Antonio Avelar, são ignoradas pelo Prefeito Municipal, . nô- as ácidas críticas da
imprensa, bem representadas pela imprensa local, redes ,o"iui, de internet, o oficio do
Vereador Ailton Fatia, a Emenda a Lei Orgânica de autoria do Vereador Donaldo paiola eoutros, frzeram com que a Municipalidade, por seu Prefeito Municipal, exonerasse
definitivamente o Assessor Nelson Antonio Avêlar, inclua-se também, o Coordenador
Juridico, Cesar Augusto Spina, ambos condenados por improbidade administrativa
anteriormente, com qualificação de ímprobo, inidôneo para exercício de cargo de livre
provimento ou em comissão ou de confiança.

DO PEDIDO

Por todo o exposto, e diante das ilegalidades das nomeações
dos Assessores Nelson Antonio Avellar e Cesar Augusto Spinã, que foram feitas pelo
Prefeito Municipal Nelson Luiz Aranjues Montoro, é coÀsicieraàa infração politico-
administr ativ a, c abendo j ul gamento pela C àmar a Municipal de Vereadores:

Requer a rnstauração do procedimento previsto nos
artigo 345 a 348 do Regimento Interno.

Pede Deferimento.

Mte. Aprazivel,25 de janeiro de 2018

\1.6 ií


