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A C Ó R D Ã O

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA –  ADMINISTRATIVO - 
AQUISIÇÃO DE  COMBUSTÍVEIS MEDIANTE 
DOZE  LICITAÇÕES NA  MODALIDADE 
CONVITE  – VALOR  TOTAL  DO  OBJETO 
DETERMINANTE  DA  MODALIDADE  TOMADA 
DE  PREÇOS  -  FRACIONAMENTO  INDEVIDO 
DE  DESPESA  – VIOLAÇAO  A  LITERAL 
DISPOSIÇAO DA LEI DE LICITAÇÕES - AÇÃO 
LIVRE  E  CONSCIENTE  DO  RECORRIDO  - 
DOLO CARACTERIZADO - DANO AO ERÁRIO 
NÃO COMPROVADO -  NÃO CABIMENTO DA 
PENA  DE  RESSARCIMENTO  -  APELAÇÃO 
CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA, RECEBIDA 
DE  OFÍCIO  –  PROVIMENTO  PARCIAL  DO 
RECURSO VOLUNTÁRIO E DO REEXAME EX 
OFÍCIO.
 -  Do  farto  conjunto  probatório  carreado  aos 
autos,  é  possível  inferir  que  o  recorrido,  na 
condição  de  Prefeito,  efetuou  a  compra  de 
combustíveis, realizando, no ano de 2004, doze 
licitações na modalidade "convite", cujos valores, 
somados totalizam R$ 958.934,49 (novecentos e 
cinquenta e oito mil, novecentos e trinta e quatro 
mil  e quarenta e nove centavos),  patamar  que 
determina  a  realização  de  licitação  na 
modalidade  "tomada  de  preços",  consoante  o 
art. 23 II, da Lei nº 8.666/93.
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−O art. 11 da Lei nº 8.429/92 enfatiza a tutela da 
moralidade  administrativa  e  dos  demais  
princípios  explícitos  ou  implícitos  da  
Administração  Pública,  exigindo  do  agente  
estatal a conduta ética e em conformidade com 
a  lei.  Não  agindo  nestes  limites,  
independentemente de existir prejuízo ao erário  
ou  conduta  dolosa,  o  agente  comete  ato  
ímprobo. Precedentes do STJ.

− Sem  demonstração  de  prejuízo  real  para  o 
erário  público,  devidamente  comprovado  no 
processo de conhecimento, não há fundamento 
para condenação em ressarcimento.  

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível,  à 
unanimidade  de  votos,  em dar  provimento  parcial  ao  recurso  apelatório  e 
remessa  necessária,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  da  certidão  de 
julgamento de fl. 408.

RELATÓRIO

O  Município  de  Patos ajuizou  Ação  Civil  Pública  de 
Improbidade  Administrativa em  face  de  Dinaldo  Medeiros  Wanderley, 
argumentando, em síntese, que o promovido, na qualidade de ex-prefeito da 
Cidade  de  Patos  e  ordenador  Primário   de  despesa,  praticou  ato  de 
improbidade administrativa, consistente em fraude a procedimento licitatório, 
na medida em que fracionou uma licitação para aquisição de combustíveis, no 
valor total de R$ 958.934,49 (novecentos e cinquenta e oito mil, novecentos e 
trinta e quatro mil e quarenta e nove centavos), em inúmeros procedimentos 
licitatórios, na modalidade convite, sempre no valor inferior a R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), com participação, em todas as licitações, de  apenas 03 
(três) concorrentes determinados, e com o mesmo vencedor, não obstante a 
existência  de,  aproximadamente,  15  (quinze)  postos  de  combustíveis  na 
cidade com possibilidade de participação na licitação.

Pugnou  pela  procedência  do  pedido,  com  aplicação  das 
seguintes sanções: ressarcimento dos danos causados ao erário; suspensão 
dos direitos políticos; pagamento de multa civil; proibição de contratar com o 
Poder  Público  ou  receber  benefícios  públicos;  indisponibilidade  dos  bens, 
além de outras sanções previstas  na legislação;

Manifestação escrita pelo recorrido às fls. 181/188;

Recebimento da inicial às fls. 281/282;
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Regularmente  citado,  o  apelado  apresentou  contestação, 
aduzindo  basicamente  os  mesmos  argumentos  da  defesa  preliminar, 
notadamente  que  o  fracionamento  do  processo  licitatório  teria  sido  mais 
vantajoso  para  a  administração,  além do que  o vencedor  da  licitação  era 
sempre  o  Posto  Petrobrás  em  virtude  do  aludido  licitante  preencher  os 
requisitos legais e ter o menor preço (fls. 285/308);

Impugnação à contestação (fls. 313/322);

Parecer Ministerial pela procedência do pedido (fls. 324/334)

Razões  finais  pelo  apelante  (fls.  344/349),  pugnando  pela 
procedência do pedido.

Sem razões finais pelo apelante, conforme certidão de  fl. 351;

Sobreveio  sentença  de  mérito  (fls.  354/360),  julgando 
improcedente o pedido,  sob o fundamento de que  o ato praticado não se 
mostra ímprobo a ensejar a aplicabilidade das penalidades previstas na Lei nº  
8.429/92.

Irresignado,  o  Município  interpôs  recurso  de  apelação  (fls. 
362/371), sustentando que houve desacerto na decisão recorrida, ao passo 
que a aquisição de combustíveis realizada na forma fracionada é contrária a 
Lei  de  Licitações,  além do  que  teve  por  objetivo  beneficiar  determinadas 
empresas em detrimento ao erário, restando, assim, caracterizado o dolo do 
agente. Pugnou, assim, pela reforma integral da sentença vergastada.

Contrarrazões  às  fls.  375/389,  onde  o  recorrido  refuta  os 
argumentos do apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do apelo;

Com vista dos autos,  a d.  Procuradoria-Geral  de Justiça em 
seu parecer de fls. 394/398, opinou pelo provimento do apelo, a fim de que o 
apelado seja condenado nas penas previstas nos arts. 12, II e III, da Lei nº 
8.429/92.

É o relatório.  VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, seu 
conhecimento se impõe. 

De início, verifico a necessidade quanto ao recebimento destes 
autos  também  sob  o  enfoque  do  reexame  necessário,  eis  que,  conforme 
exaustivamente  decidido  pelo  Colendo STJ,  no caso de improcedência  da 
ação civil pública, aplica-se, analogicamente, a primeira parte do art. 191, da 
Lei nº 4.717/64 (Lei da Ação Popular). Nesse sentido:

1  Art. 19.  A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao 
duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que 
julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo.
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“PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA. 
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  REEXAME 
NECESSÁRIO. CABIMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, 
DO ART. 19 DA LEI 4.717/1965. 1. "Por aplicação analógica 
da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65, as sentenças 
de  improcedência  de  ação  civil  pública  sujeitam-se 
indistintamente  ao  reexame  necessário"  (Resp 
1.108.542/SC, Rel.  Ministro Castro Meira,  j.  19.5.2009,  Dje 
29.5.2009).  2.  Agravo Regimental  não provido.” (AgRg no 
REsp 1219033 / RJ – Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN 
-  Órgão  Julgador  T2  -  SEGUNDA  TURMA  -  Data  do 
Julgamento  17/03/2011  -  Data  da  Publicação/Fonte  DJe 
25/04/2011)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO 
DE DANOS AO ERÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 
REMESSA  NECESSÁRIA.  ART.  19  DA  LEI  Nº  4.717/64. 
APLICAÇÃO. 1. Por aplicação analógica da primeira parte 
do  art.  19  da  Lei  nº  4.717/65,  as  sentenças  de 
improcedência  de  ação  civil  pública  sujeitam-se 
indistintamente  ao  reexame  necessário.  Doutrina.  2. 
Recurso especial provido.” (REsp 1108542 / SC – Relator(a) 
Ministro CASTRO MEIRA - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA 
TURMA  -  Data  do  Julgamento  –  19/05/2009  -  Data  da 
Publicação/Fonte DJe 29/05/2009)

Desse modo, sem maiores delongas,  recebo, de ofício, este 
caderno processual também como remessa necessária.

No mérito, verifico que o apelado, quando Prefeito Municipal da 
Cidade de Patos, no exercício do ano de 2004, determinou a realização de 
aquisição de combustíveis, por meio de 12 (doze) cartas convites, totalizando 
a quantia de R$ 958.934,49 (novecentos e cinquenta e oito mil, novecentos e 
trinta  e  quatro  mil  e  quarenta  e  nove  centavos),  através  de  licitações, 
realizadas na modalidade convite, sempre em valor que não ultrapassava R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais), de modo a haver suposto enquadramento legal.

Isto porque, a Lei nº 8.666/93, em seu art. 23, II, “a”, permite a 
contratação  na  modalidade  convite  para  compras  cujos  valores  não 
ultrapassem o referido valor. Senão vejamos:

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem 
os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas 
em função dos seguintes  limites,  tendo em vista  o 
valor estimado da contratação:
[...]:

II  -  para  compras  e  serviços  não  referidos  no  inciso 
anterior:

a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

[…] (negritei).
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No que tange ao fracionamento ilícito do objeto da licitação, 
existe  vedação  expressa  do  art.  244,  II,  da  Lei  n.º  8.6666/93,  quanto  à 
possibilidade de o administrador, utilizando-se do valor da dispensa prevista 
no referido dispositivo, venha a fracionar o objeto de sua aquisição para burlar 
o princípio da licitação, verbis: 

Art.  244.  É  dispensável  a  licitação:  II  -  para  outros 
serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do 
limite previsto na alínea a, do inciso II do artigo anterior e 
para  alienações,  nos  casos previstos  nesta Lei,  desde 
que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, 
compra ou alienação de maior vulto que possa ser 
realizada de uma só vez; 

No  caso  concreto,  tem-se  que  os  constantes  e  sucessivos 
fracionamentos  dos  contratos  ocorridos  no  ano  de  2004,  com  regulares 
intervalos de tempo e de mesmo produto (combustíveis e óleo lubrificantes) 
que  poderia  ser  objeto  de  projeção  para  aquisições  globais,  cuja  quantia 
poderia ser facilmente prevista por um determinado período, evidenciam um 
gritante desprezo à lei, ao que se soma a curiosa circunstância de que as 
aquisições dos produtos foram sempre direcionadas a três empresas: POSTO 
PETROBRÁS, CID POSTO – COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 
e   POSTO  BRASÍLIA  LTDA,  possuindo,  sempre,  a  mesma  vencedora: 
POSTO PETROBRÁS, consoante se infere dos documentos de fls. 24/176, de 
modo  que  não  se  pode  descartar  até  mesmo  a  possibilidade  de 
favorecimento,  notadamente  em razão  do  gestor  ter  deixado  de  exigir da 
empresa vencedora a documentação prevista em Lei, inclusive as certidões 
de regularidade junto ao INSS e FGTS. 

Ademais,  a  ilicitude foi  atestada pelo Tribunal  de Contas do 
Estado, ao realizar auditoria que tinha como fundamento apurar a legalidade 
das  contratações  efetivadas  pelo  ex-gestor  do  Município  de Patos,  julgou 
todas as licitações irregulares,  não só pelo fato da Administração ter  
dirigido  convite  sempre  às  mesmas  empresas  (Posto  Petrobrás,  Cid  
Posto – Comércio de Derivados de Petróleo e Posto Brasília Ltda), como  
pelo  fato  dos  procedimentos  licitatórios  terem  tido  sempre  como 
vencedor o Posto Petrobrás - Cleto Pereira da Cruz. (fls. 215/269).

Nesse  diapasão,  saliente-se  que  o  recorrido  praticou 
pessoalmente  todos  os  atos  necessários  à  caracterização  do  ato  de 
improbidade  administrativa,  na  medida  em que determinou  a abertura  dos 
doze  processos  licitatórios,  adjudicou  e  adotou  as  medidas  necessárias  à 
liberação dos pagamentos em favor de um único credor.

Não prevalecem, portanto, a tese do recorrido de que não tinha 
certeza  do total  dos gastos com combustíveis  para o ano,  nem tampouco 
dolo, nem dano efetivo ao erário.

Eis que, ainda que não tivesse certeza do total de gastos que 
teria  para  o  ano,  deveria  o  Apelado,  por  cautela,  ordenar  a  adoção  do 
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procedimento de Tomada de Preço, nos termos autorizados no 4.º do mesmo 
artigo  23,  que  dispõe  que  "nos  casos  em  que  couber  convite,  a 
Administração poderá utilizar a tomada de preços e, em qualquer caso, a 
concorrência", para garantir o atendimento aos princípios da legalidade, da 
igualdade e da busca do melhor preço.

Por  isso,  não se mostra  aceitável  a  justificativa do recorrido 
para a dispensa de licitação e de seu fracionamento, e nem se pode afirmar 
que  não  tenha  havido  intenção  direta  na  prática  dos  fatos  descritos,  na 
tentativa de fraudar modalidade de licitação.

De mais disso, não importa se o administrador conseguiu, por 
meio de seu ato  de improbidade,  causar  dano efetivo ao erário  ou auferir 
vantagem econômica concreta, mas se ele cometeu ato contrário aos ditames 
legais e constitucionais que regem o seu mister, de maneira que, em geral, o 
agir probo relaciona-se intimamente com a moralidade administrativa. 

Nesse sentido,  é firme a jurisprudência  do Colendo Superior 
Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA. 
FRACIONAMENTO  DE COMPRAS.  BURLA À LEI  DE 
LICITAÇÕES.  ART.  11  DA  LEI  8.429/1992. 
CONFIGURAÇÃO  DO  DOLO  GENÉRICO. 
PRESCINDIBILIDADE  DE  DANO  AO  ERÁRIO. 
COMINAÇÃO  DAS  SANÇÕES.  ART.  12  DA  LIA. 
PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E 
PROPORCIONALIDADE.  SÚMULA  7/STJ.  1.  A 
caracterização do ato  de  improbidade por  ofensa  a 
princípios  da  administração  pública  exige  a 
demonstração  do  dolo  lato  sensu  ou  genérico. 
Precedentes.  2.  O  ilícito  previsto  no  art.  11  da  Lei 
8.249/1992  dispensa  a  prova  de  dano,  segundo  a 
jurisprudência desta Corte. [...]. (STJ - REsp: 1323503 
SC 2012/0100162-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, 
Data  de  Julgamento:  25/06/2013,  T2  -  SEGUNDA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2013) (Grifos de 
agora).

DIREITO  ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE A VEREADORES. 
DOLO  GENÉRICO.  SUSPENSAO  DE  DIREITOS 
POLÍTICOS. ABRANDAMENTO. 
[...]
2. A compra de bens sem o procedimento licitatório, o 
qual  foi  dispensado  indevidamente,  configura  o ato 
ilegal,  enquadrando-se  no  conceito  de  improbidade 
administrativa.  Tal  conduta  viola  os  princípios 
norteadores da Administração Pública, em especial o 
da estrita legalidade. 
3.  O  dolo  que  se  exige  para  a  configuração  de 
improbidade administrativa reflete-se na simples vontade 
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consciente  de  aderir  à  conduta  descrita  no  tipo, 
produzindo os resultados vedados pela norma jurídica - 
ou, ainda, a simples anuência aos resultados contrários 
ao Direito  quando  o  agente  público  ou privado  deveria 
saber  que  a  conduta  praticada  a  eles  levaria  -,  sendo 
despiciendo  perquirir  acerca  de  finalidades  específicas. 
Precedentes. 
4. Tem-se claro, diante da análise do acórdão recorrido, 
que houve bem descrita a conduta típica, cuja realização 
do tipo exige ex professo a culpabilidade. Dito de outro 
modo, violar princípios é agir ilicitamente. 
Como bem expresso pela Corte estadual, a culpabilidade 
é ínsita à própria conduta ímproba. 
5. In casu,  a má-fé do administrador público é patente, 
sobretudo  quando  se  constata  que,  na  condição  de 
Presidente da Câmara Municipal, nem sequer formalizou 
os procedimentos de dispensa de licitação. 
(...)  (STJ  AgRg  no  REsp  1214254/MG,  Rel.  Ministro 
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 
15/02/2011, DJe 22/02/2011) (sem grifo no original).

Sobre  a  responsabilidade  dos  Prefeitos  Municipais,  vale 
transcrever  a  lição  de  Hely  Lopes  Meirelles,  na  consagrada  obra  Direito 
Municipal Brasileiro:

“Claro está que o prefeito não realiza pessoalmente todas 
as funções do cargo,  executando  aquelas  que lhe  são 
privativas e indelegáveis e traspassando as demais aos 
seus  auxiliares  e  técnicos  da  Prefeitura  (secretários 
municipais,  diretores  de  departamentos,  chefes  de 
serviço e outros subordinados). Mas todas as atividades 
do Executivo são de sua responsabilidade direta ou 
indireta,  quer  pela  sua execução  pessoal,  que  pela 
sua direção ou supervisão hierárquica.”  (9ª  ed.  São 
Paulo: Malheiros, 1997. p. 511) (grifos de agora).

Nessa esteira, constitui ato de improbidade administrativa, nos 
termos  da  Lei  n.º  8.429/1992,  o  ato,  realizado  no  exercício  de  função 
relacionada  à  gestão  de  recursos  ou  bens  públicos,  que  atente  contra  os 
princípios da administração pública, ou seja, ação ou omissão que viole os 
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições 
(art. 112.). 

Assim,  ressalvadas  as  situações  autorizadas  pela  Lei  de 
Licitações, dentre as quais não se enquadram as aquisições de combustíveis 
de forma fracionada pelo apelado quando do exercício do cargo de Prefeito 
Municipal,  todas  as  contratações  da  Administração  Pública  devem  ser 
precedidas  de  licitação,  que  é  o  procedimento  legítimo  a  cumprir  com os 
princípios  da  impessoalidade,  eficiência  e  legalidade,  visto  que intentam a 
escolha da proposta mais vantajosa à Administração. 

2 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: 
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Desta forma, resta patente configuração do ato de improbidade, 
exigindo a punição das condutas indicadas. 

APELAÇÃO  CÍVEL.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA. 
APLICAÇÃO  DA  LEI  Nº  8.429/92  A  PREFEITOS  E 
VEREADORES. PRECEDENTES DESTA CORTE. NÃO 
SUBSUNÇÃO  DA  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  PARA 
CONTROLE  DA  CÂMARA  MUNICIPAL.  CONTRATOS 
FIRMADOS  SEM  PRÉVIA  LICITAÇÃO  E 
INSTRUMENTO  FORMAL.  PAGAMENTO  IRREGULAR 
DE  SUBSÍDIO  A  VEREADORES.  AUTORIZAÇÃO  DE 
DESPESA  SEM  PRÉVIO  EMPENHO. 
IRREGULARIDADES  COMPROVADAS  NOS  AUTOS. 
INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E 
DA  MORALIDADE.  CONDUTAS  TIPIFICADAS  NOS 
ARTS.  10 E  11,  DA  LEI  Nº  8.429/92.  SANÇÕES 
FIXADAS  DE  ACORDO  COM  OS  PARÂMETROS 
LEGAIS.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  1. 
Devidamente  comprovados  os  atos  omissivos  e 
comissivos  que  violam  as  leis  e  os  princípios  da 
administração pública,  restam configurados os atos 
de  improbidade  administrativa,  impondo-se  a 
aplicação de sanção. 2. Estando a fixação da pena em 
consonância  com  os  parâmetros  legais,  bem  como 
guardando  proporção  com  as  condutas  desenvolvidas 
pelo  improbo,  inexiste  razão  para  redução  daquela.  3. 
Recurso conhecido e não provido. TJRN. Apelação Cível 
nº  Relator  :  Dr.  Jarbas  Bezerra  (Juiz  Convocado).  1ª 
Câmara Cível. Julgado em 11/01/2011. 

Portanto, faz-se mister destacar o disposto no § 4º, do artigo 37, 
da Constituição Federal, que assim determina: 

"§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a 
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." 

A despeito do apelante também ter identificado a violação do 
art.  10,  inciso  VIII,  da  Lei  de  Improbidade  Administrativa,  não  ficou 
comprovada a perda patrimonial, o desvio, a apropriação, o malbaratamento 
ou a dilapidação de bens do Município, necessários à sua caracterização: 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que 
causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa 
ou  culposa,  que  enseje  perda  patrimonial,  desvio, 
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou 
haveres  das entidades referidas  no Art.  1º  desta  lei,  e 
notadamente: 

(...)  VIII  -  frustrar  a  licitude  de  processo  licitatório  ou 
dispensá-lo indevidamente; 

(...) 
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De  fato,  o  ressarcimento  de  dano  supõe  como,  é  curial, 
correlata  lesão  aos  cofres  públicos.  Nesta  via,  o  dano  não  pode  ser 
presumido,  sob pena de enriquecimento sem causa da Municipalidade. No 
caso dos autos, sequer há a mensuração do prejuízo.

Desta feita, ausentes os fatos constitutivos do direito do autor, 
descabe a pretensão de ressarcimento (CPC, art.  333,I), por inocorrência da 
prova do dano. 

Nesse sentido, é a sedimentada jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA. 
CONTRATAÇÃO SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO 
PÚBLICO.  ART.  11  DA  LEI  8.429/1992. 
CONFIGURAÇÃO  DO  DOLO  GENÉRICO. 
PRESCINDIBILIDADE  DE  DANO  AO  ERÁRIO. 
RESSARCIMENTO.  DESCABIMENTO. 
CONTRAPRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS. 
IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA 
ADMINISTRAÇÃO.  SANÇÃO  DO  ART.  12,  III,  DA  LEI 
8.429/1992.  NECESSIDADE  DE  EFETIVA 
COMPROVAÇÃO  DE  PREJUÍZO  PATRIMONIAL.  1.  A 
caracterização  do  ato  de  improbidade  por  ofensa  a 
princípios da administração pública exige a demonstração 
do dolo lato sensu ou genérico. Precedentes. 2. Não se 
sustenta a tese - já ultrapassada - no sentido de que as 
contratações sem concurso público não se caracterizam 
como atos de improbidade,  previstos no art.  11 da Lei 
8.429/1992, ainda que não causem dano ao erário. 3. O 
ilícito  previsto no art.  11 da Lei 8.249/1992 dispensa a 
prova de dano, segundo a jurisprudência desta Corte. 4. 
É indevido o ressarcimento ao Erário dos valores gastos 
com contratações irregulares sem concurso público, pelo 
agente público responsável, quando efetivamente houve 
contraprestação  dos  serviços,  para  não  se  configurar 
enriquecimento  ilícito  da  Administração  (REsp 
575.551/SP,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  CORTE 
ESPECIAL, julgado em 01/04/2009, DJe 30/04/2009). 5. 
Ressalvou-se a possibilidade de responsabilizar o agente 
público nas esferas administrativa, cível e criminal. 6.  A 
sanção de ressarcimento, prevista no art.  12, inciso 
III,  da Lei  8.429/1992,  só é admitida na hipótese de 
ficar efetivamente comprovado o prejuízo patrimonial 
ao  erário.  Precedentes. 7.  Recurso  especial 
parcialmente provido. (STJ   ,  Relator: Ministra ELIANA 
CALMON,  Data  de  Julgamento:  06/06/2013,  T2  - 
SEGUNDA TURMA)

Em  situação  na  qual  o  agente  público  dispensou,  ilegal  e 
indevidamente, a licitação, pode ser que não haja efetivo dano ao erário, caso 
inexista  prova  de  que  as  aquisições  não  tenham  se  dado  em  prol  da 
Administração Municipal. Assim sendo, mesmo estando evidente a má-fé e a 
desonestidade do Prefeito, não há que se falar em ato de improbidade lesivo 
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ao  erário  público  (art.  10,  VIII,  da  Lei  n.  8.429/92),  mas  sim  em  ato  de 
improbidade contrário  aos princípios  norteadores da Administração Pública 
(art. 11, I, da Lei n. 8.429/92), que dispensa prova da real ocorrência de dano. 

Assim,  aplica-se  ao  apelado  as sanções  de:  (1)  suspensão 
dos  direitos  políticos  por  4  (quatro)  anos, justificada  em  virtude  da 
reiteração da conduta e por ser grave a violação aos princípios da legalidade 
e da moralidade administrativa e (2)  multa civil,  fixada no patamar de  30 
(trinta)  vezes o  valor  da  remuneração  percebida  quando  Prefeito  do 
Município  de  Patos,  (3)  além  de  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 03 (três) anos.

No caso concreto, tendo ocorrido a violação do art. 11 da Lei n. 
8.429/92, interessa as sanções previstas no inciso III do seu art. 12. 

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO E A 
REMESSA  NECESSÁRIA,  condenando  DINALDO  MEDEIROS 
WANDERLEY ,  nas sanções do art.  12,  inciso  III,  da Lei nº  8.429/92, mais 
precisamente:  a)  suspensão dos direitos políticos por 04 (quatro)  anos;  b) 
pagamento  de  multa  civil  equivalente  a  30  (trinta)  vezes  o  valor  da 
remuneração  percebida  pelo  agente,  quando  do  exercício  do  cargo;  e,  c) 
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 03 
(três) anos, ficando invertido o ônus sucumbencial fixado pelo Juízo a quo.

Presidiu  a  Sessão  o  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das  Graças 
Morais Guedes.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz (relator), a Exa. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. 
Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira, 
Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                                 RELATOR
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