
DENÚNCIA APRESENTADA CONTRA EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
RIBEIRA DO POMBAL.
Processo TCM n° 12.364/11.
Exercícios Financeiros: 2009 a 2011.
Denunciante: Carlos Vinicius de Melo Gomes Calasans (vereador).
Denunciado: José Lourenço Morais da Silva Júnior.
Relator: Cons. Francisco de Souza Andrade Netto.

Ementa: Irregularidade resultante da prática de nepotismo na contratação de 
servidores públicos municipais (cunhado, companheira e sogro do 
líder da situação na Câmara Municipal), agravada pelo pagamento 
de  salários  a  servidor  “fantasma”.  Emissão  do  Parecer  MPC nº 
175/2013, no sentido do “conhecimento e procedência da presente  
denúncia,  aplicando-se  multa  proporcional  à  gravidade  das  
ilegalidades cometidas ao senhor José Lourenço Morais da Silva,  
em razão da nomeação indevida de parentes do vereador Ricardo  
Maia,  os  quais  devem  ser  exonerados  caso  ainda  estejam  no  
exercício do cargo”. Constatação, nos registros deste Tribunal de 
Contas  dos  Municípios,  de  que  foi  pago  indevidamente  ao  Sr. 
Marck  Viana  Cruz  o  montante  de  R$37.400,00.  Procedência. 
Ressarcimento  de  R$37.400,00,  multa  de  R$4.000,00  e 
representação  ao  Ministério  Público  Estadual,  para  que  sejam 
adotadas  as  providências  judiciais  relacionadas  ao(s)  ato(s)  de 
improbidade administrativa  porventura praticado(s).

RELATÓRIO

Versa  o  presente  expediente,  protocolado  sob  TCM n°  12.364/11,  sobre 
denúncia  apresentada  a  este  Tribunal  de  Contas  dos  Municípios  pelo 
vereador  Sr.  Carlos  Vinicius  de Melo Gomes Calasans contra o Sr.  José 
Lourenço  Morais  da  Silva  Júnior,  ordenador  das  despesas  da  Prefeitura 
Municipal de Ribeira do Pombal, nos exercícios financeiros de 2009 a 2011, 
assacando-lhe  o  cometimento  de  irregularidade  resultante  da  prática  de 
nepotismo na  contratação  dos  servidores  públicos  municipais  Srs.  Marck 
Viana  Cruz,  Marla  Viana  Cruz  e  Antônio  de  Carvalho  Cruz,  cunhado, 
companheira e sogro do líder da situação na Câmara Municipal Sr. Ricardo 
Maia, para ocupar os cargos em comissão de Diretor de Esportes, Motorista 
e Chefe de Divisão, agravada pelo pagamento de salários ao servidor Sr. 
Marck Viana Cruz sem trabalhar.

Formalizada a Denúncia TCM nº 12.364/11, em homenagem aos princípios 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, preconizados no inciso 



                    

LV, do art. 5°, da Constituição Federal, foi o denunciado notificado através do 
Edital nº 220/2011, publicado no Diário Oficial do Estado em 28 de setembro 
de 2011, para, querendo, produzir esclarecimentos no prazo regimental de 
20  (vinte)  dias,  sob  pena  da  aplicação  de  revelia  e  da  possibilidade  de 
presunção da veracidade das irregularidades anotadas na peça vestibular, 
na forma do disposto no § 2º, do art. 7º, da Resolução TCM nº 1.225/06.

Em 18 de outubro de 2011,  teve ingresso neste  Tribunal  de Contas dos 
Municípios o arrazoado protocolado sob TCM nº 13.400/11 (fls.  65 a 69), 
desacompanhado de documentos, aduzindo, em relação ao Sr. Marck Viana 
Cruz, que “o servidor atua como locutor de uma rádio local, com programa  
diário  sem,  contudo,  interferir  na  sua  atividade  perante  a  prefeitura  
municipal,  desenvolvendo  projetos  esportivos  destinados  a  incentivas  a  
prática  desportiva  aos  jovens  do  município”,  e,  em relação  à  prática  de 
nepotismo, que  “a servidora Marla Viana não faz mais parte do quadro do  
município desde junho de 2011”, e que “no que tange ao nepotismo cruzado  
em razão de ser parente por afinidade de vereador, não resta demonstrado,  
pois este tipo de nepotismo exige para sua caracterização a reciprocidade  
entre os membros dos distintos poderes, o que não houve”.

Em 24 de outubro de 2011,  teve ingresso neste  Tribunal  de Contas dos 
Municípios o arrazoado protocolado sob TCM nº 13.600/11 (fls. 78 a 82), de 
conteúdo idêntico ao do arrazoado protocolado sob TCM nº 13.400/11 (fls.  
65 a 69), acompanhado dos documentos de fls. 83 a 302.

Compulsados os autos, entendeu por bem a relatoria solicitar a audiência da 
Assessoria Jurídica deste Tribunal de Contas dos Municípios, resultando no 
Parecer DEN nº 16/13, no sentido da “procedência da presente denúncia”.

Concluída  a  instrução  processual,  foram  os  autos  encaminhados  ao 
Ministério Público Especial de Contas, para fins de cumprimento do disposto 
no inciso II, do art. 5º, da Lei Estadual nº 12.207/11, resultando no Parecer 
MPC nº 175/2013, no sentido do “conhecimento e procedência da presente  
denúncia,  aplicando-se  multa  proporcional  à  gravidade  das  ilegalidades  
cometidas  ao  senhor  José  Lourenço  Morais  da  Silva,  em  razão  da  
nomeação indevida de parentes do vereador Ricardo Maia, os quais devem  
ser exonerados caso ainda estejam no exercício do cargo”.

Analisado o processo, restou evidenciado o cometimento  da irregularidade 
resultante da prática de nepotismo na contratação dos servidores públicos 
municipais Srs. Marck Viana Cruz, Marla Viana Cruz e Antônio de Carvalho 
Cruz,  cunhado,  companheira  e  sogro  do  líder  da  situação  na  Câmara 
Municipal  Sr.  Ricardo Maia,  para ocupar os cargos em comissão de Diretor  de 
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Esportes, Motorista e Chefe de Divisão, agravada pelo pagamento de salários ao 
servidor  Sr.  Marck  Viana  Cruz  sem  trabalhar,  sendo  relevante  registrar  as 
conclusões  extraídas  do  Parecer  MPC  nº  175/2013,  proveniente  do  Ministério 
Público Especial de Contas, nos termos seguintes:

- “... não há dúvidas que o senhor Marck Viana Cruz efetivamente não exerce o cargo de  
Diretor  de  Departamento,  tendo  em  vista  que  os  seus  programas  radialísticos  são  
transmitidos ao vivo e em horário coincidente com o expediente da prefeitura, fazendo-o,  
inclusive, com a anuência do prefeito que, conforme demonstrado na denúncia, já lhe  
concedeu entrevistas e não negou tais informações ao contestar essa demanda”;

-  “...  em situações semelhantes,  o STJ entendeu pela prática de ato de improbidade  
administrativa por violação aos princípios da moralidade e eficiência, previstos no art. 37,  
caput, da Constituição Federal, bem como pela ocorrência de prejuízo ao erário”;

-  “...  existe  uma  vedação  constitucional  às  contratações  em lume,  uma  vez que  os  
agentes  nomeados  possuem  grau  de  parentesco  com  um  vereador  de  Ribeira  do  
Pombal,  consistindo  em  clara  imoralidade  a  nomeação  destes  para  o  exercício  de  
qualquer cargo público ou função de confiança no âmbito desse município”;

- “Como bem pontuado no parecer da AJU (fls. 03/05), a peça inicial e os documentos a  
ela acostados indicam que os parentes por afinidade do senhor Ricardo Maia, vereador  
de Ribeira do Pombal, foram nomeados para o exercício de cargos municipais em razão  
da  afinidade  política  entre  este  e  o  gestor  ora  demandado,  não  tendo  havido  a  
demonstração de que possuíam qualificação técnica  e nível  de escolaridade aptos  a  
justificar os cargos que lhes foram concedidos”.

É de se registrar, por oportuno, que entre 01 de março de 2009 e 31 de dezembro 
de  2011  foi  pago  indevidamente  ao  Sr.  Marck  Viana  Cruz  o  montante  de 
R$37.400,00 (trinta e sete mil  e quatrocentos reais),  que deverá recair  sobre o 
patrimônio pessoal do ordenador das despesas.

Cumpre, portanto, a este Tribunal de Contas dos Municípios conhecer e, no mérito, 
deliberar no sentido da procedência da Denúncia TCM nº 12.364/11, para imputar 
ao Sr. José Lourenço Morais da Silva Júnior, ordenador das despesas da Prefeitura 
Municipal  de Ribeira  do Pombal,  nos exercícios  financeiros  de 2009 a 2011,  o 
ressarcimento  aos  cofres  públicos  municipais  da  importância  de  R$37.400,00 
(trinta  e  sete  mil  e  quatrocentos  reais),  e  aplicar-lhe  multa  no  importe  de 
R$4.000,00 (quatro  mil  reais),  sem prejuízo da promoção de representação ao 
Ministério  Público  Estadual,  para  que sejam adotadas  as  providências  judiciais 
relacionadas ao(s) ato(s) de improbidade administrativa  porventura praticado(s).

VOTO

Diante do exposto, com fundamento no inciso XX, do art. 1°, da Lei Complementar 
Estadual  n°  06/91,  combinado  com o  §  1°,  do  art.  10,  da  Resolução TCM n° 
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1.225/06, é de se conhecer e, no mérito, deliberar no sentido da procedência da 
Denúncia  TCM  nº  12.364/11,  apresentada  a  este  Tribunal  de  Contas  dos 
Municípios pelo vereador Sr. Carlos Vinicius de Melo Gomes Calasans contra o Sr. 
José  Lourenço  Morais  da  Silva  Júnior,  ordenador  das  despesas  da  Prefeitura 
Municipal  de Ribeira  do Pombal,  nos exercícios  financeiros  de 2009 a 2011,  a 
quem se  imputa,  com respaldo  na  alínea  “c”,  do  inciso  III,  do  art.  76,  da  Lei 
Complementar Estadual nº 06/91, o ressarcimento aos cofres públicos municipais 
da  importância  de  R$37.400,00  (trinta  e  sete  mil  e  quatrocentos  reais),  a  ser 
corrigida  monetariamente  e  acrescida  dos  juros  de  lei  a  partir  da  saída  dos 
numerários dos cofres públicos municipais, e se aplica, com amparo nos incisos II 
e III,  do art.  71,  da Lei  Complementar  Estadual  n°  06/91,  multa no importe de 
R$4.000,00  (quatro  mil  reais),  que  deverão  ser  recolhidos  aos  cofres  públicos 
municipais no prazo máximo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado da decisão, 
através  de  cheque da  emissão do próprio  imputado,  sob  pena de  adoção das 
medidas  previstas  no art.  49,  combinado com o art.  74,  da  Lei  Complementar 
Estadual  nº  06/91,  com a  cobrança  judicial  dos  débitos,  considerando  que  as 
decisões dos tribunais de contas que imputam débito e/ou multa possuem eficácia 
de título executivo, nos termos do § 3°, do art. 71, da Constituição Federal e do § 
1°, do art. 91, da Constituição do Estado da Bahia.

É de se determinar, outrossim, com respaldo na alínea “b”, do inciso I, do art. 76, 
da  Lei  Complementar  Estadual  nº  06/91,  a  promoção  de  representação  ao 
Ministério  Público  Estadual,  para  que  seja(m)  adotada(s)  a(s)  providência(s) 
relacionada(s) ao(s) ato(s) de improbidade administrativa porventura praticado(s).

Notificar o Sr. Carlos Vinicius de Melo Gomes Calasans (vereador) e o Sr. José 
Lourenço Morais da Silva Júnior, ordenador das despesas da Prefeitura Municipal 
de Ribeira do Pombal, nos exercícios financeiros de 2009 a 2011, para que tomem 
conhecimento da decisão, e a CCE para acompanhar a satisfação das penalidades 
impostas.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em 15 de 
Agosto de 2013.

Cons. Francisco de Souza Andrade Netto 
Relator

Este documento foi assinado digitalmente conforme orienta a resolução TCM nº01300-11. Para verificar a autenticidade deste, vá na página do TCM 
em www.tcm.ba.gov.br e acesse o formato digital assinado eletronicamente.
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