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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  EX-PREFEITO  DE  LAGOA
SECA/PB.  SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.
DISPENSA  INDEVIDA  DE  LICITAÇÃO,
UTILIZAÇÃO  DE  MÁQUINA  EM  PROPRIEDADE
PARTICULAR  E  FRAUDE  EM  LICITAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DO  PARQUET. JULGAMENTO
DO TCE-PB QUE NÃO VINCULA O JUDICIÁRIO.
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. AQUISIÇÃO
DE  ÓCULOS  PARA  POPULAÇÃO  CARENTE.
CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO OU PROCESSO
DE JUSTIFICAÇÃO DE DISPENSA. ARTIGO 11 DA
LEI  Nº  8.429/92.  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA
LEGALIDADE.  UTILIZAÇÃO  DE  MÁQUINA
RETROESCAVADEIRA  LOCADA  PELA
PREFEITURA  EM  PROPRIEDADE  PARTICULAR
DO GESTOR MUNICIPAL. PREJUÍZO AO ERÁRIO.
CONDUTA QUE SE SUBSUME AO ARTIGO 9º DA
LEI  Nº  8.429/92.  PROLONGAMENTO  DE
CONTRATO  DE  ALUGUEL  DE  VEÍCULO  DE
FORMA  VERBAL,  SEM  ADITIVO  OU
FORMULAÇÃO DE NOVO CONTRATO. CONDUTA
QUE  SE  SUBSUME  AO  ARTIGO  11  DA LEI  Nº
8.429/92. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.  

- Aquisição  de  Óculos  supostamente  de
maneira  fracionada. Embora  o  valor  total  dos
empenhos exceda R$8.000,00 (oito  mil  reais),  não
há como se afirmar que o fracionamento da compra
teve o objetivo de enquadrá-la no limite autorizador
da dispensa de licitação (artigo 24, inciso II, da Lei
8.666/93),  tendo  em  vista  a  natureza  de  tais
aquisições, com lentes de diferentes graus (conforme
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a  perda  de  visão  dos  pacientes),  dificultando  o
conhecimento prévio do material a ser adquirido.

-  No  entanto,  o Apelado  não  demonstrou  a
formalização  do  indispensável  procedimento  de
dispensa de licitação para a aquisição dos óculos,
através do qual deveria o Gestor Municipal justificar
o enquadramento em uma das hipóteses elencadas
no artigo 24 da Lei 8.666/93 (dispensa de licitação),
bem  como  notificar  a  empresa  para  apresentar  a
documentação  legalmente  exigida  para  a
contratação  com  o  Ente  Público,  razão  por  que
houve violação ao princípio da legalidade. 

- Constitui  ato  de  improbidade  administrativa
utilizar  em  propriedade  particular  máquina  locada
pela Prefeitura (art. 9º da Lei 8.429/92).

-  Sabendo-se que não é possível a formulação
de contrato verbal com a Administração, tem-se que
restou maculado o princípio da legalidade (art. 11 da
Lei  8.429/92)  pelas  ordens  de  pagamento  de
aluguéis, quando o contrato já estava rescindido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, PROVER, PARCIALMENTE, A APELAÇÃO CÍVEL,
nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. .

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Cível  (fls.  919/924)  interposta  pelo

Ministério Público Estadual contra a Sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara da

Fazenda  Pública,  em regime  de  jurisdição  conjunta  (Meta  4  do  CNJ),  que

julgou improcedente o pedido contido na Ação Civil Pública ajuizada em face

de Edvardo Herculano de Lima.

A  inicial  imputou  ao  Ex-gestor  municipal  a  prática  de

improbidade  administrativa,  afirmando  que:  1)  o  Promovido  teria  adquirido

óculos a Empresa Marluce Ótica, pertencente a uma funcionária comissionada

do Município,  sem realização  de  licitação;  2)  utilizou-se  para  realização de

2



Apelação Cível nº 0000139-65.2017.815.0000

serviços particulares, de mão de obra paga com dinheiro público; 3) simulou

compra de um veículo utilizando nome de terceira pessoa para que alugasse o

veículo para a Prefeitura, cujo débito do financiamento seria pago com o valor

dos aluguéis. 

O Juiz sentenciante entendeu que não restou comprovado o

dolo e o dano ao erário, ressaltando que o Acórdão do TCE 386/2009 (fl. 900)

julgou  improcedente  a  denúncia  que  tinha  como  objeto  irregularidades

ocorridas na Prefeitura Municipal de Lagoa Seca durante o exercício de 2007

referentes a serviço de Locação de Veículos e aquisição de armações para

óculos sem licitação. 

Nas razões recursais, o Ministério Público Estadual alega que a

documentação  acostada  aos  autos  demonstra  a  prática  dos  atos  de

improbidade administrativa imputada ao Apelado, razão pela qual pugnou pela

reforma da Sentença e consequente condenação do Promovido às sanções

estabelecidas no artigo 12 da Lei nº8.429/92. 

Contrarrazões às fls. 929/941. 

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou

pelo  provimento  parcial  do  Recurso,  afirmando  que  restou  comprovada  a

contratação  de  Empresas  fantasmas  para  a  realização  de  obras  públicas,

ressaltando que fotos dos locais indicados como endereços de tais Empresas

demonstraram que estas inexistem fisicamente, bem como identificou-se que

três das pessoas jurídicas possuem o mesmo sócio majoritário (fls. 973/979). 

É o relatório. 

VOTO

De início, verifica-se que a petição inicial da Ação Civil Pública

imputou ao Apelado as seguintes condutas ímprobas (ver fl. 04): 
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1) Aquisição de óculos em determinada ótica da
cidade,  pertencente  a  uma  funcionária
comissionada do Município sem a realização de
licitação;

2) Realização  de  serviços  em  sua
propriedade particular, sendo tal serviço pago com
dinheiro público;

3) Simulação da compra de um veículo, utilizando
o nome de uma terceira pessoa,  para que esta
alugasse o veículo para a Prefeitura Municipal de
Lagoa Seca e que o débito do financiamento seria
pago com o dinheiro dos aluguéis.

Assim,  embora  quando  do  Requerimento  da  Instauração  de

Inquérito Civil apresentado ao  Parquet, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais

de Lagoa Seca tenha elencado indícios de fraudes em licitações de obras (item

5, fl. 16), tal imputação não constou da peça vestibular. Logo, em obediência ao

princípio da adstrição, a imputação de fraude em licitações de obras públicas

de engenharia não tendo constado na peça inaugural do Ministério Público, não

pode ser objeto de apreciação, como opinou a Procuradoria Geral de Justiça

em seu parecer, sob pena de cerceamento de defesa.

Isto  posto,  os  fatos  a  serem analisados  pelo  Recurso  ficam

adstritos aqueles formalmente imputados ao Apelado na petição inicial. 

Não  havendo  preliminares  a  serem  analisadas,  passo  ao

mérito. 

1) Aquisição de Óculos sem Licitação

Nas razões do Apelo, o Ministério Público alega que há nos

autos comprovantes de empenhos realizados à Marluce Ótica, empresa que,

em  tese,  pertenceria  a  Sra.  Marta  Alves  Lima,  mas  que,  na  prática,  é  de

propriedade  da  Sra.  Marluce  Diniz  Barbosa,  servidora  comissionada  da

Prefeitura de Lagoa Seca-PB. 
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As compras teriam sido realizadas durante todo o período de

2007, sendo que o valor total  dos empenhos realizados ultrapassou o limite

mínimo que viabilizaria a licitação pela modalidade convite. Por outro lado, não

teria  ocorrido,  por  parte  do Recorrido,  a  demonstração do procedimento de

dispensa de licitação (fl. 921).

Infere-se  que no ano de  2007,  a  Prefeitura  de Lagoa  Seca

realizou sete empenhos, os quais totalizaram o valor de R$15.528,00 (quinze

mil, quinhentos e vinte e oito reais), para compra de óculos de grau à empresa

Marluce Ótica, a fim de atender a comunidade carente do Município (fl. 21).

Embora o valor total dos empenhos exceda R$8.000,00 (oito

mil  reais),  não há como se afirmar que o fracionamento da compra teve o

objetivo de enquadrá-la no limite autorizador da dispensa de licitação (artigo

24, inciso II, da Lei 8.666/93), tendo em vista a natureza de tais aquisições,

com lentes de diferentes graus (conforme a perda de visão dos pacientes),

dificultando  o  conhecimento  prévio  do  material  a  ser  adquirido.  Tal

circunstância  foi  levada em consideração  no Acórdão APL-TC 386/2009  do

Tribunal de Contas do Estado (fl. 900):

A única  irregularidade  verificada  se  relaciona,  na
realidade, a aquisições de óculos de grau ocorridas
durante  todo  o  exercício.  A  natureza  de  tais
aquisições faz com que se torne difícil se fazer
uma  previsão  da  quantidade  necessária  para
suprir  a  demanda.  Poderia,  sim,  fazer-se  uma
licitação para aquisição de armações pelo valor
unitário e realizar as aquisições conforme fosse
havendo  a  procura  por  parte  das  pessoas
beneficiárias. Porém,  no  caso  das  lentes,  tal
procedimento  torna-se  inviável  devido  aos
inúmeros  graus  que  devem  existir,  ficando  a
administração  impossibilitada  de  definir  todos
que por ventura fossem procurados para efeito
de  licitar  pelo  valor  unitário.  No  caso,  não  foi
separada  a  compra  de  armações  ou  de  lentes,
simplesmente se adquiriram os óculos.  
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No  entanto,  o  Apelado  não  demonstrou  a  formalização  do

indispensável procedimento de dispensa de licitação, através do qual deveria o

Gestor Municipal justificar o enquadramento em uma das hipóteses elencadas

no artigo  24  da  Lei  8.666/93  (dispensa de licitação),  bem como notificar  a

empresa  para  apresentar  a  documentação  legalmente  exigida  para  a

contratação, tais como, certidão negativa de débitos junto a previdência social,

certificado  de regularidade do  FGTS,  certidão  negativa  de  débitos  junto  as

Fazendas Federal, Estadual e Municipal, entre outros.

Marçal Justen Filho leciona1: 

A contratação direta submete-se a um procedimento
administrativo,  como regra.  Ou seja,  ausência de
licitação  não  equivale  a  contratação  informal,
realizada  com  quem  a  Administração  bem
entender,  sem cautelas nem documentação.  Ao
contrário,  a  contratação  direta  exige  um
procedimento  prévio,  em  que  a  observância  de
etapas  e  formalidades  é  imprescindível.  Somente
em hipóteses-limite  é  que a Administração estaria
autorizada a contratar  sem o cumprimento dessas
formalidades. Seriam aqueles casos de emergência
tão grave que a demora, embora mínima, pusesse
em risco a satisfação dos valores a cuja realização
se orienta a atividade administrativa.  
(…)
Em  termos  práticos,  esse  procedimento  prévio
destina-se a dois objetivos principais. Por um lado,
trata-se de apurar e comprovar o preenchimento
dos requisitos para contratação direta (dispensa
ou  inexigibilidade).  Por  outro,  busca-se
selecionar  a  melhor  proposta  possível,  com
observância (na medida do possível) do princípio
da isonomia. Se a Administração pode escolher
o particular, isso não significa autorizar escolhas
meramente subjetivas. Deverá evidenciar que, nas
circunstâncias, a contratação foi a melhor possível.
Logo,  deverão  existir  dados  concretos  acerca  das
condições de mercado, da capacitação do particular
escolhido etc. 

1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14ªed. Ed. 
Dialética: São Paulo, 2010. p. 295/296.
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Ressalte-se,  ainda,  que,  no  caso  concreto,  restou  nítida  a

quebra  do  princípio  da  isonomia,  pois  a  empresa  contratada  foi  escolhida,

simplesmente, por pertencer a parente de uma servidora ocupante de cargo

comissionado, ferindo também o princípios da moralidade.  

Dessa  forma,  dúvidas  inexistem de  que  a  inobservância  do

procedimento de dispensa de licitação tipifica ato de improbidade, não podendo

representar mero erro procedimental, mas violação ao princípio da legalidade,

transgressão que atinge, de forma inescusável, o mandamento do art. 11 da Lei

nº 8.429/92. 

O artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92 dispõe: 

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:

A lesão a princípios administrativos contida no art. 11 da Lei nº

8.429/92, não exige dolo específico ou culpa na conduta do agente, nem prova

da lesão ao erário, bastando a simples vontade consciente de aderir à conduta,

produzindo os resultados vedados pela norma jurídica. 

Com efeito, a jurisprudência do STJ e do STF se firmou no

sentido de que as condutas desse tipo legal (art. 11 da Lei 8.429/92) não exige

o dolo específico, é dizer, a finalidade de se enriquecer ilicitamente, provocar

lesão ao erário ou violar os princípios constitucionais, bastando, apenas, o dolo

latu  sensu,  genérico,  que  se  completa  com  o  simples  descumprimento

deliberado da Lei, com a consequente consecução de finalidade contrária ao

interesse público (AgRg no Resp1352541/MG. Segunda turma. Relator: Min.

Mauro  Campbell  Marques.  Julgamento:  5/3/2013.  Publicação:  dje  de

14/02/2013).

7



Apelação Cível nº 0000139-65.2017.815.0000

No  mesmo  sentido,  transcrevo  os  seguintes  precedentes

jurisprudenciais: 

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
DEMONSTRAÇÃO  DA  DIVERGÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  ART.  11  DA  LEI  8.429/92.
CARACTERIZAÇÃO.  DOLO  GENÉRICO.  1.
Recurso  especial  interposto  pela  alínea  "c"  do
permissivo  constitucional,  mas  a  parte  apenas
limitou-se a transcrever as ementas que dariam azo
a sua pretensão, sem, contudo, proceder na forma
como  preconiza  o  art.  255,  §  2º,  do  RISTJ,  de
fundamental  importância  porque não se  tratam os
paradigmas  da  mesma  base  fática.  2.  Para  a
caracterização  dos  atos  de  improbidade
administrativa  previstos  no  art.  11  da  Lei
8.429/92,  é  necessário  que  o  agente  ímprobo
tenha  agido  ao  menos  com  dolo  genérico,
prescindindo  a  análise  de  qualquer  elemento
específico  para  sua  tipificação.  3.  Afirmado  o
dolo genérico pelo aresto impugnado, na medida
em  que  o  mandatário  do  município  deixou
consciente  e  livremente  de  cumprir  as
disposições  legais,  mantém-se  a  condenação
por ato de improbidade administrativa.4. Agravo
regimental  não  provido.(AgRg  no  AREsp
307.583/RN,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,
SEGUNDA TURMA,  julgado  em  18/06/2013,  DJe
28/06/2013)(destaquei)

IMPROBIDADE   ADMINISTRATIVA.   PRESENÇA
DO    ELEMENTO   SUBJETIVO.  DOSIMETRIA.
SANÇÃO.   REVISÃO   DE   MATÉRIA   FÁTICO-
PROBATÓRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA
7/STJ.
1.  Cuida-se,  na  origem,  de  Ação  de  Improbidade
Administrativa proposta  pelo  Ministério  Público  do
Estado  de  Mato  Grosso  contra  José    Pedro
Serafini,  ora  recorrente,  ex-Presidente  da  Câmara
Municipal  de  Sinop/MT,  objetivando  a  sua
condenação  pela  prática  de  ato  ímprobo,  que
ensejou a reprovação, pelo Tribunal  de Contas do
Estado de Mato Grosso, da prestação de contas da
Câmara  Municipal  no  exercício   de   2005.  As
condutas  ímprobas  apontadas  são:  a)  dispensa
ilegal   de   licitação   para   contratação;  b)
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fracionamento ilegal  do objeto  a   ser   contratado
com o propósito de burlar o procedimento licitatório
adequado   para   a  hipótese  de  contratação;  e  c)
manipulação  do  processo  licitatório  visando  ao
favorecimento pessoal de  terceiros. Tais condutas
teriam acarretado prejuízo ao Erário no importe  de
R$   33.719,72   (trinta  e  três  mil  setecentos  e
dezenove reais  e  setenta  e  dois  centavos).  O
Juiz  de  1º  grau julgou improcedente o pedido.
2.  O  Tribunal  a  quo deu provimento à Apelação do
Parquet  e  assim  consignou   na   sua   decisão:
"Extrai-se  dos  autos  que  as contas prestadas  no
exercício de 2005 pela Câmara Municipal de Sinop
foram reprovadas,  e  à  época,  eram Presidente e
Secretário  da  Câmara  de  Vereadores,
respectivamente,   os   requeridos   José  Pedro
Serafini  e  Juarez   Alves   da   Costa,   a   quem
competia  ordenar as despesas do respectivo  órgão.
Verifica-se, ainda, dos autos, que houve dispensa de
licitação   para   a   aquisição  de  combustível,
conforme relatório técnico  do  TCE,  no  total  de
R$   33.719,72   (trinta  e  três  mil,  setecentos  e
dezenove  reais  e  setenta  e  dois  centavos),  em
desacordo  com   a   Lei   8.666/93,   e   o
fracionamento   ilegal   do  objeto  a ser  contratado,
com  o  objetivo  de  burlar o procedimento licitatório
adequado   para   a  hipótese  de  contratação.  A
ausência  de  licitação  é  fato   incontroverso   nos
autos.   No  caso,  o  presidente  da  Câmara,  à
época, José Pedro Serafini, ora apelado, deveria
ao  menos  justificar  os   motivos   que
demonstrassem  a  impossibilidade de se realizar
o  procedimento,   posto   que   este   é
imprescindível para que ocorra a dispensa  ou  a
inexigibilidade da licitação,  conforme o art.  26,
da  Lei   n°  8.666/93,  o  que  não  ocorreu.  (...)
Inegavelmente o atuar dos apelados,  ao efetivar
a contratação de abastecimento de combustível
com  dispensa  de  licitação,  com  base no art.
24, XIII, da Lei de Licitações, não se pautou pelos
princípios da moralidade, legalidade e eficiência
que devem nortear a Administração Pública. (...)
Após a produção  de  provas  e  debates, é possível
verificar  que,  de  fato,  houve   a   aquisição   de
combustíveis   nos   postos  do  município,  sem
qualquer  formalidade  legal.  Desse  modo,  o  ato
de  ausência de licitação  ou  justificativa de sua
dispensa ofende os princípios da administração
pública,   caracterizando-se   como  ato  de
improbidade" (fls. 1410-1417, e-STJ).
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2.  O  entendimento  do  STJ  é  de que, para que
seja reconhecida a tipificação  da  conduta do réu
como incurso nas previsões da Lei de Improbidade
Administrativa,  é  necessária  a  demonstração  do
elemento  subjetivo,   consubstanciado   pelo   dolo
para  os  tipos  previstos  nos  artigos  9º  e  11  e,  ao
menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.
3.  É  pacífico  no  STJ  que  o  ato  de improbidade
administrativa previsto  no art. 11 da Lei 8.429/1992
exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não
precisa  ser  específico,  sendo  suficiente  o  dolo
genérico.
4.  Assim,  para  a  correta  fundamentação  da
condenação  por  improbidade  administrativa,  é
imprescindível, além da subsunção do fato à norma,
para  que  se  caracterize a presença do elemento
subjetivo.  A  razão  para   tanto  é  que  a  Lei  de
Improbidade Administrativa não visa punir o  inábil,
mas   sim   o   desonesto,  o  corrupto,  aquele
desprovido de lealdade e boa-fé.
5.  No  presente  caso,  o  Tribunal  de  origem  foi
categórico ao reconhecer  a presença do elemento
subjetivo: "Inegavelmente o atuar dos   apelados,  ao
efetivar   a   contratação   de   abastecimento   de
combustível com dispensa de licitação, com base no
art. 24, XIII, da Lei  de  Licitações,  não  se pautou
pelos  princípios  da  moralidade,  legalidade  e
eficiência  que  devem  nortear  a  Administração
Pública".
6.  Modificar  a conclusão a que chegou a Corte de
origem,  de  modo  a  acolher    a    tese    do
recorrente,   demanda  reexame  do  acervo fático-
probatório  dos  autos, o que é inviável em Recurso
Especial, sob  pena  de  violação  da  Súmula 7 do
STJ. Nesse sentido: AgRg no AREsp  473.878/SP,
Rel.   Ministra  Marga  Tessler  (Juíza  convocada  do
TRF  4ª  Região), Primeira Turma, DJe 9/3/2015, e
REsp  1.285.160/MG,  Rel.  Ministro  Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/6/2013.
7.   No   mais,   os   atos   de   improbidade
administrativa  descritos  no  artigo   11   da   Lei
8.429/1992, como visto, dependem da presença do
dolo  genérico,  mas  dispensam a demonstração da
ocorrência de dano para a Administração Pública ou
enriquecimento ilícito do agente.
Precedentes:   REsp   1.500.812/SE,  Rel.  Ministra
Mauro  Campbell Marques,  Segunda  Turma,  DJe
28.5.2015;  REsp  1.320.315/DF, Rel.
Ministra  Eliana  Calmon,  Segunda  Turma,  DJe
20.11.2013.
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8.   Esclareça-se  que  o  entendimento  firmado  na
jurisprudência  do  STJ  é   de   que,   como   regra
geral,   modificar o quantitativo da sanção aplicada
pela  instância  de  origem enseja  reapreciação  dos
fatos e da prova,  obstada  nesta  instância  especial.
Nesse  sentido:  AgRg  no  AREsp  435.657/SP,  Rel.
Ministro  Humberto  Martins,  Segunda  Turma,  DJe
22.5.2014;  REsp 1.252.917/PB, Rel. Ministro Mauro
Campbell  Marques,  Segunda   Turma,   DJe
27.2.2012;  AgRg  no  AREsp  403.839/MG,  Rel.
Ministro   Og   Fernandes,   Segunda   Turma,  DJe
11.3.2014;   REsp  1.203.149/RS,   Rel.   Ministra
Eliana  Calmon,  Segunda  Turma,  DJe 7.2.2014;  e
REsp   1.326.762/SE,   Rel.   Ministro   Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.9.2013.
9.  Modificar  a conclusão a que chegou a Corte de
origem, de modo a acolher  a tese do recorrente de
que houve cerceamento  ao direito  de  defesa  em
face  do  indeferimento  da  produção  das  provas,
demandaria  reexame  do   acervo  fático-probatório
dos autos,  o  que é inviável  em Recurso Especial,
sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.
10. Agravo Interno não provido.
(AgInt  no  AREsp  923.004/MT,  Rel.  Ministro
HERMAN BENJAMIN,  SEGUNDA TURMA, julgado
em 25/10/2016, DJe 08/11/2016)

 

Desse modo,  entendo que restou configurada a  violação do

artigo 11 da Lei nº 8.429/92.

2) Realização de Serviço na Propriedade Particular do Apelado pago com

dinheiro público

No tocante a utilização de retroescavadeira paga com dinheiro

público em propriedade particular,  convém transcrever  o  depoimento do Sr.

Francisco Wagner Lopes do Nascimento, às fls. 216/217: 

Que era proprietário da máquina retroescavadeira
locada  à  Prefeitura,  durante  o  ano  de  2005,
sabendo dizer que a máquina era utilizada para
construção de pequenos barreiros e limpeza nas
propriedades  dos  pequenos  agricultores  do
município  de  Lagoa  Seca;  que  realmente
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naquele ano, a sua máquina foi usada para um
serviço na propriedade Pau Ferro do prefeito
Edvardo,  porém  na  época,  o  declarante  não
sabia que se tratava de propriedade particular
do  Prefeito,  vindo  a  saber  depois;  que  a
máquina passou cerca de quinze dias nesse
serviço, isto porque lembra o declarante que
trabalhou cerca de 100 a 150 horas no local;
que  o  abastecimento  da  máquina  era  feito  por
conta do declarante; que o pagamento do aluguel
era feito por hora trabalhada; que na sua época
não existia o costume de o agricultor que pedia a
máquina abastecer com óleo diesel , pois sempre
quem  abasteceu  foi  o  declarante,  conforme
previsto  em contrato;  que o  serviço  que estava
sendo feito com a máquina locada à Prefeitura no
sítio do Prefeito era um aprofundamento de uma
mini  barragem existente na propriedade; que na
verdade o  declarante  nunca operou a  máquina,
pois tinha um funcionário para isso, mas sempre
acompanhou os serviços [...] 

A utilização da retroescavadeira na propriedade particular foi

admitida pelo Ex-Prefeito,  que ao se pronunciar  perante o órgão ministerial

justificou ter  realizado o pagamento em espécie a pessoa do Sr.  Francisco

Wagner  Lopes  do  Nascimento  (fl.  247),  todavia  não  juntou  recibos  de

pagamento  a  sua  pessoa  física,  mas  sim  à  Prefeitura  de  Lagoa  Seca,

denotando que os serviços foram pagos pela Edilidade (fls. 948/952). 

Desse modo, restou demonstrado o prejuízo de, no mínimo,

R$5.000,00 (cinco mil  reais)  ao erário,  considerando que os serviços de 50

horas da máquina em questão custava aos cofres municipais R$2.500,00 (dois

mil e quinhentos reais) (fl. 952). 

A conduta do Apelado se enquadra no artigo 9º, inciso IV da

Lei nº 8.429/92, que dispõe: 

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa
importando enriquecimento ilícito auferir qualquer
tipo de vantagem patrimonial  indevida em razão
do exercício de cargo, mandato, função, emprego
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ou atividade nas entidades mencionadas no art.
1° desta lei, e notadamente:

(…)

IV  -  utilizar,  em  obra  ou  serviço  particular,
veículos, máquinas, equipamentos ou material
de  qualquer  natureza,  de  propriedade  ou  à
disposição  de  qualquer  das  entidades
mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o
trabalho de servidores públicos, empregados
ou terceiros contratados por essas entidades;

3) Aluguel da Camioneta S10 DLX, cor prata, placa KHT 8615

Na inicial da presente ACP, o Ministério Público afirma que o

Apelado simulou compra de um veículo utilizando nome de terceira pessoa

para que alugasse o bem à Prefeitura, cujo débito do financiamento seria pago

com o valor dos aluguéis.

Infere-se das notas de empenho acostadas aos autos que, no

período de fev/2005 a dez/2005,  a  Prefeitura alugou uma camioneta marca

Chevrolet, modelo S10 2.8 D4x4, placa MOC 5544, registrada no DETRAN/PB

em nome de Francisco Wagner Lopes do Nascimento (ver  fls.  48/58),  bem

como, no período de jan/2006 a jul/2006, uma camioneta não especificada (ver

fls. 59/66), também em nome de Francisco Wagner Lopes do Nascimento, pelo

valor de R$3.000,00 (três mil reais) . 

No requerimento de instauração de Inquérito Civil, o Sindicato

dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Seca teria sustentado que:  o veículo era

financiado  em  nome  de  terceiro,  no  caso  Francisco  Wagner  Lopes  do

Nascimento; em seguida, era locado ao Município; o financiamento era pago

com cheques emitidos  por  Itan de Sousa Lucena,  cunhado do Prefeito;  os

cheques emitidos por Itan eram “cobertos” com os recursos provenientes dos

aluguéis  da  locação  do  veículo;  com a  quitação  total  do  financiamento,  o

veículo seria transferido para a pessoa do Prefeito Edvardo Herculano de Lima;
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o  “acordo”  teria  sido  desfeito  em face  de  desentendimentos  havidos  entre

Francisco Wagner Lopes do Nascimento e o prefeito Edvardo Herculano de

Lima. 

Pois bem. 

Acerca desse suposto “acordo”, que levaria o Prefeito a adquirir

o veículo com recursos da Prefeitura, a partir do pagamento do financiamento

do veículo pela Edilidade sob a forma de “aluguéis”, tem-se que não há provas

contundentes da concretização desse crime, embora haja fortes indícios de seu

intuito, já que o Ex-Prefeito, na contestação por ele apresentada na Ação de

Reintegração de Posse movida por Francisco Wagner Lopes do Nascimento

admitiu  que  pagou  o  emplacamento,  o  seguro  DPVAT e  o  seguro  total  do

veículo, os quais seriam compensados com o aluguel do veículo. Confira-se o

trecho da contestação (fls. 38/39): 

O  promovido  pagou  o  emplacamento,  o  seguro
DPVAT  e  o  seguro  total,  para  compensar  nos
alugueres da locação do referido automóvel junto ao
Município  de  Lagoa Seca Paraíba,  mas quando o
promovente viu toda documentação em seu nome,
cresceu  os  olhos,  e  quer  tomar  o  automóvel  a
qualquer preço, o que não é possível, o promovido
que  recebeu  o  que  gastou  com  o  emplacamento
com todos os encargos e seguro total, como provará
que  fez  esse  pagamento  durante  a  instrução,  e
esses valores seriam descontados em aluguéis do
veículo,  o  que  não  está  mais  acontecendo,  como
não está sendo mais possíveis fazer a compensação
que receber em dinheiro que é justo. 
O promovido como já foi dito pagou o emplacamento
em seu total, mais seguro total do veículo, ITAN DE
SOUZA LUCENA pagou o restante do financiamento
da camioneta anterior, tudo isso para compensar no
contrato  de  locação  entre  o  promovente  e  o
Município de Lagoa Seca Paraíba, motivo pelo qual
não vinha recebendo o aluguel, porque o aluguel só
seria  pago  ao  promovente  depois  de  liquidar  os
débitos  já  referidos,  a  prova  é  tanto  que  o
promovente  não  tinha  condição  de  pagar  essa
diferença, que até a justiça gratuita foi requerida e
deferida,  porque  não  podia  pagar  as  despesas

14



Apelação Cível nº 0000139-65.2017.815.0000

processuais  e  a  documentação  junto  aos  autos
prova  a  falta  de  condição  de  realizar  tal  negócio,
com seus próprios recursos, é só olhar os extratos
bancários e a declaração do Imposto de Renda de
Pessoa Física. 

Está provado nos autos que a locação do referido
automóvel não foi feita com o promovido, e sim com
o Município de Lagoa Seca Paraíba, locação essa
desde 2005, o aluguel não vinha sendo pago porque
estava compensando os débitos já referidos, como
foi acordado, como o promovente estava com toda
documentação em seu nome, cresceu o olho e não
mais quis cumprir o acordado, tudo isso foi feito em
confiança, porque o promovente e o promovido são
da  mesma  Igreja,  mas  existe  a  prova  da
revendedora do automóvel, quem pagou a diferença
entre o financiamento, emplacamento e seguros e o
financiamento. 

Todavia, não há provas, por exemplo, de que realmente o bem

seria transferido para o Prefeito ou a demonstração da coincidência exata entre

o valor locado e o valor da parcela do financiamento, circunstâncias que não

autorizam a conclusão de que a Prefeitura pagou por um bem adquirido pelo

Prefeito.

Por  outro  lado,  constata-se  a  violação  dos  princípios

administrativos, eis que o Apelado alegou que o aluguel  da Camioneta S10

DLX, cor prata, placa KHT 8615 foi uma continuidade do contrato de aluguel da

camioneta marca Chevrolet, modelo S10 2.8 D4x4, placa MOC 5544 (Contrato

040/2005). 

Ocorre que o contrato inicial, nº 040/2005 (fls. 942/944), tinha

prazo de validade até o dia 31 de dezembro de 2005, não havendo qualquer

aditivo contratual dilatando o referido prazo ou um segundo contrato formulado

pelas  partes  que  pudesse  englobar  o  período  de  2006,  no  qual  se  deu  o

aluguel da Camioneta S10 DLX, cor prata, placa KHT 8615. 

Desse modo, sabendo-se que não é possível a formulação de

contrato verbal com a Administração, tem-se que restou violado o princípio da
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legalidade  pelas  ordens  de  pagamento  de  aluguéis,  quando  o  contrato  já

estava rescindido (janeiro a julho de 2016). 

Assim, vê-se, nitidamente, a violação ao princípio da legalidade

pela ordem de pagamento referente a contrato já expirado. 

Feitas essas considerações, passo a fixação das penalidades.  

Pela conduta de utilizar máquina a disposição da Prefeitura em

sua propriedade particular (art. 9º, inc. IV, da Lei nº 8.429/92), aplico-lhe, com

fulcro no artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.429/92, cumulativamente, a penalidade

de ressarcimento integral do dano no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e

multa  civil  de  2  vezes  o  valor  do  acréscimo  patrimonial,  no  montante  de

R$10.000,00 (dez mil  reais),  totalizando o valor de R$15.000,00 (quinze mil

reais) a serem pagos pelo Apelado. 

Outrossim,  pela  conduta  de  violação  aos  princípios  da

Administração Pública (art. 11, da Lei nº 8.429/92), duas vezes praticado pelo

Apelado, aplico-lhe, cumulativamente, a penalidade de suspensão dos direitos

políticos por 3 (três) anos e pagamento de multa civil de 2 (duas) vezes o valor

da remuneração recebida pelo agente na condição de Prefeito Municipal, bem

como proibição de contratar  com o Poder Público ou receber benefícios ou

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 3 (três)

anos. 

Ante o exposto,  PROVEJO, PARCIALMENTE, A APELAÇÃO

CÍVEL,  para  julgar  procedente  o  pedido  formulado  na  Ação  Civil  Pública,

condenando o Apelado nas penalidades acima descritas pela prática de atos de

improbidade administrativa tipificados nos artigos 9º e 11 da Lei nº 8.429/92.

É o voto. 

“Provido parcialmente, nos termos do voto do relator. Unânime”.
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 13 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator

17


	ADVOGADA : Sabrina Lucena de Lima (OAB/PB 13.865)
	ORIGEM : Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital

