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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA 
MUNICIPAL DE PIQUETE, ESTADO DE SÃO PAULO. 

PARA A ORDEM 
DO DIA 0 REPROVADO 

3.] APROVADO em votação 

P
or G votos favoráveis c 3 

,.. -
votos contrários. 

em_l~O~Jj_L PRESIDENTE 

CÂMARA 

CLAUDINEI DE BARROS MAGALHÃES, 
brasileiro, divorciado, advogado inscrito na OAB/SP sob o no 269.510 e 
jornalista profissional, portador da cédula de identidade RG no 
14.558.014.3, inscrito no CPF /:MF sob o n° 047.254.248.62, portador do 
título de eleitor no 1444 3857 0175, residente e domiciliado na Rua Coronel 
Luiz Relvas, no 160, Piquete, Estado de São Paulo, CEP. 12.620.000, vem, 
respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 
4° e 5° do Decreto Lei 201/67, no artigo 70 da Lei Orgânica do Município 
de Piquete e no Regimento Interno da Câmara Municipal Piquete, 
protocolar este 

PEDIDO DE ABERTURA DE COMISSÃO PROCESSA:N(TE i 
::::- 7.1 
·~ :D ...... 
.......... :;"!; 

contra ANA MARIA DE GOUV~A (TECA GOUV~A), irasi~ira, 
solteira, Prefeita Municipal de Piquete, portadora do RG no 4.~.1iJ-4, 
inscrita no CPF /:tvlF sob o no 435.209.368-87, domiciliada na::..Pra~ D. 

::::. ......... 

Pedro I, n° 88, Vila Celeste, na cidade de Piquete/SP, em tzão~os 
motivos de fato e de direito que doravante serão aduzidos: ~ ) _1.. 

-.j ~} 

O Ministério Público do Estado de São Paulo, no 
dia 19 de dezembro de 2017, ajuizou ação judicial contra a alcaide 
imputando-lhe a prática de ato DOLOSO de improbidade 
administrativa que causa prejuízo ao erário e que atentam contra os 
princípios da administração pública. Este processo recebeu o número 
1000649oa66.2017.8.26.0449 

Nesta ação o Ministério Público acusou a prefeita L\>\ 
de haver indevidamente promovido uma dispensa de licitação onde " .. A/ 
o valor pago em 06 meses de aluguel dos veículos seria quase suficiente 
para aquisição de automóveis, se utilizando o critério de menor ~ 

c 

preconizado através do artigo 45, § 1°, inciso I, da Lei de Licitações .... ". ~~ 
o_ 



Este certame, diga-se de passagem, foi iniciado sem qualquer pesquisa de 
preços, consulta em concessionárias ou comprovação de que inexistiriam 
outras empresas aptas a fornecer o mesmo tipo de serviço. 

Como frisa o MP, "não houve sequer tentativa de 
perscrutar o que seria mais vantajoso ao erário ...... A escolha foi pela 
ENDIJÁ, o que se depreende de folha por folha do processo administrativo 
n° 71/2013". 

Como também apontou o Ministério Público, " ... 
um dos sócios da empresa contratada, Derek Vieira de Souza Lima 
Teixeira, é casado com a sobrinha do então Secretário de Negócios 
Turidicos de Piquete (Dr. André Luiz de Moura), além de genro do 
causídico que representa a pessoa da Prefeita Municipal em demandas 
nesta Distrital (Dr. Tosé Roberto de Moura, que é irmão de propalado 
Secretário de Negócios Turídicos). Não foram prestigiados, evidentemente, 
basilares parâmetros de impessoalidade". 

O processo teve seu desenvolvimento normal, 
assegurada a ampla defesa e contraditório à Prefeita Municipal e foi 
julgado por Sentença proferida em data de 26 de abril de 2019. 

Nesta decisão, a Douta Juiza da Comarca de 
Piquete, Dra. Rafaela D. Assumpção Cardoso Glioche, CONDENOU a 
prefeita Municipal por improbidade administrativa DOLOSA, ou seja, 
por que houve a intenção da prefeita municipal em gerar dano ao erário 
público e violar os princípios da administração pública. Em sua decisão 
ela ponderou: 

"Na espécie, no entanto, o dolo está 
evidenciado. A agente estava cônscio da existência de 

outras empresas que potencialmente poderiam prestar o ~ 
mesmo serviço e sequer realizou efetiva pesquisa para \ ) 
justificar o preço. Não podia a requerida, segundo critériosp; 
subjetivos, celebrar contrato divorciando-se do 
constitucional procedimento licitatório, o qual somente é 
preterido em casos excepcionais previstos na Lei 8.666,193". 
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A r. Sentença encontra-se em anexo em seu inteiro 

teor. 

A prefeita recorreu desta decisão e o Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em decisão proferida 
recentemente, em data de 15/09/2019, manteve na íntegra a r. Sentença 
proferida em Primeira Instância. Segue a ementa do v. Acórdão: 

APELAÇÃO CivEL. Ação civil por ato de 
improbidade administrativa. Município de Piquete. 
Contratação direta. Locação de dois veículos. Irregular 
dispensa de procedimento licitatório, em desconformidade 
com o regramento jurídico em vigor. 1. Preliminar. 
Cerceamento de defesa pela não realização de prova 
testemunhal. Inocorrência. Julgador que possui a 
prerrogativa de julgar antecipadamente o feito, caso 
evidencie a presença de elementos suficientes para a 
formação de seu convencimento. Exegese dos arts. 370 e 371 
do CPC. 2. Mérito. Prova coligida nos autos uníssona no 
sentido da prática dos atos de improbidade. Contratação 
direta de empresa para a locação de dois veículos uma 
ambulância e um veiculo utilitário -, à míngua de pesquisa 
de preços de mercado, evidenciado que o valor pago, para 
aludida locação por seis meses, seria quase suficiente para 
a aquisição dos veículos. Contratação, aliás, fundamentada 
em "emergência fabricada", eis que o relatório de 
sucateamento da frota municipal foi produzido seis meses 
antes do início do procedimento de dispensa, noutras 
palavras, perfeitamente possível a realização de regular 
procedimento licita tório para a seleção da melhor proposta 
aos cofres públicos. Não demonstrada a situação 
emergencial que justificasse a dispensa, nos termos do 
artigo 24, Iv, da Lei no 8.666/93. Ausência de elementos, 
aliás, exigidos pelo artigo 26, parágrafo único, da mesma 1 \ ~ 
lei. 3. Predileção de contratação com determinada empresa, .V\ 
considerada a relação de proximidade havida entre um d~ j 
sócios e pessoas de convívio e confiança da então Prefeita 
Municipal. 4. Ilicitude dos atos praticados, com prejuízos 
custeados com o dinheiro público da sociedade piquetense. 
Demonstração da lesividade concreta advinda da atuação 
irregular. Prática ímproba que autoriza a incidência do ~ 

artigo 10, inciso VIII, da Lei n° 8.429/1992, com aplicação :~ 
a.. 



das penalidades preconizadas no artigo 12, inciso II, da 
mesma espécie nonnativa. 5. Manutenção da r. sentença, 
corretamente prolatada e com fixação sensata e 
proporcional das penalidades aplicáveis para a espécie. 6. 
Apelo não provido. 

Na abordagem do tema através do v. Acórdão, o 
MM Desembargador Relator, Oswaldo Luiz Palu, traz as seguintes 
observações: 

11Robustamente comprovado que a 
requerida ANA MARIA DE GOuvtA, enquanto Prefeita do 
Município de Piquete, por meio da Dispensa 09/2013 (fls. 57 
e ss.), autorizou a contratação direta da empresa ENDI]A 
TRANSPORTES LTDA ME, que tinha como 
sócios/proprietários THUMAS AUGUSTO VIEIRA DE 
SOUZA LIMA TEIXEIRA e DEREK VIEIRA DE SOUZA 
LIMA TEIXEIRA, pelo valor mensal de R$ 19.000,00, por 
seis meses (totalizando R$ 114.000,00), para a locação de 
dois veículos uma ambulllncia e um veículo utilitário -, à 
míngua de pesquisa de preços de mercado, evidenciado que 
o valor pago, para aludida locação por seis meses, seria 
quase suficiente para a aquisição dos veículos, se utilizado 
o critério de menor preço, na dicção do art. 45, I, da Lei no 
8.66(}193. 

A contratação, além de 
superfaturada, seguiu fundamentada em 11emergência 
fabricada", eis que o relatório de sucateamento da frota 
municipal (fls. 213/227) foi produzido em 04 de janeiro de 
2013, enquanto o procedimento de dispensa "em caráter de 

emergência" foi deflagrado seis meses depois, em julho de ·1 ~ 
2013 (jl. 57), deixando patente que a suposta urgência não .. 
inviabilizava a realização de regular procedimentot::!! 
licitatório para a seleção da melhor proposta aos cofres -·
públicos. 

Tudo isso para, não há outra 
conclusão, beneficiar a empresa ENDI]A TRANSPORTES 



LTDA ME, de predileção da então Alcaidessa, uma vez 
considerada a relação de proximidade havida entre DEREK 
VIEIRA DE SOUZA LIMA TEIXEIRA e Fernanda, sobrinha 
da então Prefeita e parceira de advocacia do corréu, e 
Beatriz, sobrinha do Secretário de Negócios Jurídicos do 
Município, com quem o corréu mantinha à época 
relacionamento amoroso, e com quem, mais tarde, veio a 
contrair núpcias. 

O caso concreto não deixa dúvidas 
sobre a ilicitude dos atos praticados pelos requeridos 
apelantes, resultando em prejuízos custeados com o 
dinheiro público da sociedade piquetense". 

Evidente, assim, a lesividade 
concreta da atuação irregular. O dano patrimonial e a 
atuação ímproba estão comprovadas, assim como a ofensa 
aos princípios da Administração Pública. Nessa senda, 
certeira a condenação ora vergastada, sedimentada no art. 
10, Vlll, da Lei n° 8.429;92, restando a análise acerca do 
quanto de condenação, à luz dos ditames do artigo 12, da 
mesma lei". 

Desta feita, com estas ponderações, dentre outras, 
o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve in totum a brilhante 
sentença proferida em primeira instância, para CONDENAR A 
PREFEITA MUNICIPAL POR ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA DECORRENTE DE LESÃO AO ERÁRIO 
PtfBLICO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO ' t\ 
PUBLICA, IMPONDO-LHE, DENTRE OUTRAS PENAS, _AÀ . 

SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. L~-

Pois então, diante deste quadro, onde todos os 
aplicadores do direito, frisamos, Ministério Público autor da Ação, Juíza 
de Primeira Instância, Procuradoria Geral de Justiça e órgão Colegiado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, afirmaram e reafirmaram que a prefeita 



municipal praticou ato doloso de improbidade administrativa, resta 
nítido que restou agora judicialmente reconhecido que ela procedeu de 
modo incompatível com a dignidade e decoro do cargo, praticando, assim, 
a INFRAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA capitulada no artigo 4°, 
inciso X do Decreto Lei n° 201/67 e artigo 70, §1 °, alínea "l" da Lei 
Orgânica do Município de Piquete. 

É válido ressaltar que uma vez ajuizada a ação pelo 
Ministério Público com base nos argumentos que acima já foram 
resumidamente apontados, era necessário que o Poder Judiciário 
trouxesse a manifestação e a definição acerca do tema, no sentido de haver 
a Alcaidessa praticado ou não o ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. E como se pode observar pelas decisões acostadas, 
todos foram unânimes em asseverar neste sentido, inclusive o órgão 
colegiado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. 

E a decisão do Órgão Colegiado do Tribunal de 
Justiça, no caso a ~ Câmara de Direito Público, decisão esta que foi 
UNÂNIME entre os Desembargadores, já opera efeito imediato na 
inelegibilidade da atual prefeita. A teor do artigo 1°, inciso I, alínea "I" da 
Lei Complementar no 64/90, é inelegível "os que forem condenados à 
suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou 
proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade 
administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento 
ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do 
prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena". 

Ou seja, o mérito da decisão do Tribunal de Justiça 
acerca da prática de ato doloso por improbidade administrativa que 
causou prejuízo ao erário e violou os princípios da administração pública, 
sobretudo o princípio da moralidade administrativa, é inquestionável e 
definitivo. Qualquer recurso aos tribunais superiores não importará em , 
rediscutir o mérito, pois ele já está definido pelo Tribunal de Justiça. 

1
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Desta feita, uma vez que estabelecida esta.J-'~ ~ 
conclusão, qual seja, de que a Sra. Ana Maria de Gouvea, enquanto 
prefeita municipal, praticou ato doloso de improbidade administrativa, 
toma-se irrefutável que agora foi judicialmente reconhecido que ela 
procedeu de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. 



Pois bem, no segmento municipal, compete ao 
Poder Legislativo, por competência que lhe foi atribuída 
Constitucionalmente, processar e julgar os casos estabelecidos no Decreto 
Lei n° 201/67 (recepcionado pela Constituição Federal de 1988) em que 
restar caraterizado a infração político administrativa. 

A conduta contra a dignidade e o decoro do cargo 
é a modalidade de infração político-administrativa de Prefeito exposta no 
âmbito do DL 201/67. E a teor de tal disposto legal, que também é 
reprisado na Lei Orgânica do Município de Piquete, o que se coloca em 
cena, de fato, é a dignidade da posição político-administrativa que ocupa 
o alcaide. Vale dizer, a dignidade e o decoro integram a noção de seu 
cargo, como de qualquer outro cargo público. Daí por que o procedimento 
do Prefeito deve ser compatível com o mandato recebido dos munícipes e 
que justificou sua investidura. 

Claro está deste modo, que o legislador pretendeu 
através deste dispositivo maximizar a relevância da diretriz constitucional 
da moralidade administrativa, reclamando que a conduta do Prefeito, 
senão exemplar, pelo menos se paute pelos moldes do cidadão 
responsável. 

Desta feita, uma vez que reconhecido 
judicialmente a pratica de Ato DOLOSO de Improbidade Administrativa 
por violação aos princípios da Administração Pública e ainda que 
provocou lesão ao erário, resta consolidado o cometimento da infração 
político administrativa comentada. 

Vale mencionar que esta decisão do Tribunal de 
Justiça, por unanimidade, estabeleceu contra prefeita uma conduta de 
total IRRESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, afirmando que ela 
agiu em total desconformidade com a dignidade e o decoro que o cargo \\ \ 
por ela ocupado lhe exigem. &:'~ 

Não é por outra razão que os motivos e as 
finalidades do agir do Chefe do Executivo local são importantes. A 
eventual desconformidade entre as causas alegadas e as verificadas em 
concreto não deixa sombra de dúvida em relação à imoralidade da atuação 
que se promove. O pretexto mais que o motivo, vez por outra, desponta 
nas condutas do Prefeito, justificando sem justificar, simulando motivo r----. 

rn 

diverso ou inexistente. ~ 
'<1l 
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É bom sublinhar que, no caso concreto, a análise da 
moralidade desta ou daquela conduta administrativa envolve prudência 
e compreensão clara e objetiva do interesse social colimado, o que foi 
muito bem definido através das decisões proferidas no processo judicial 
tanto em primeira como em segunda instância. Nelas ficaram bem 
definidas a ausência de boa-fé e de lealdade da Prefeita Municipal com os 
parâmetros definidores daquilo que é, administrativamente, moral. 

Basta lembrar que o Estado de Direito não se 
caracteriza apenas pela estrita constitucionalidade de sua atuação 
executiva e pela observância fonnal dos princípios da igualdade e da 
legalidade. A ética é seu componente indispensável. 

O cargo de Prefeito impõe comportamento 
administrativo digno e repele procedimento indecoroso, manobras, 
esquemas, conchavos como o que foi escancarado pelo Ministério Público, 
que estigmatizam negativamente o Poder Público. Ao Prefeito impende 
gerir os interesses e os bens públicos locais, materializando o programa 
posto na Constituição Federal e densificando os compromissos nele 
embutidos. Tem não só o dever da boa administração, mas, também, o 
dever de empecer a má gestão do interesse municipal. 

Cabe aqui deixar bem marcado que a prática de 
qualquer ato de improbidade administrativa, violando o princípio 
constitucional da moralidade, implica conduta incompatível com a 
dignidade do cargo. E neste aspecto, podemos afirmar que a dicção do DL 
201 é bem elástica. 

O Prefeito é agente político, não é um agente 
público comum. E agentes políticos ímprobos estão expostos à cassação 1 
da investidura, mediante processo específico, no caso, o camarário. 4J 

Por outro lado, impende salientar que, lendo o 
dispositivo, sob a perspectiva do comportamento pessoal, conduta sem 
decoro é conduta inconveniente, marcada por posturas inadequadas em 
relação ao posto público que se ocupa. Falta de dignidade é incontinência 
moral pública (social) ou particular (pessoal ou familiar) que compromete 
o cargo e angaria desrespeito da opinião pública, restrições dos munícipes 
e outras modalidades de repercussões negativas, na comunidade. 

Deste modo, ante a recentíssima decisão colegiada 
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que UNANIMAMENTE 

00 
(O 

c .ão 
•ro 
a... 



CONDENDOU A PREFEITA ORA REPRESENTADA POR ATO 
DOLOSO DE Uv1PROBIDADE ADMINISTRATIVA, com violações ao 
princípio da moralidade administrativa e ressaltando que estes atos 
ilícitos foram praticados, com prejuízos custeados com o dinheiro público 
da sociedade piquetense, resta como obrigação da Câmara Municipal de 
Piquete, processar e julgar através da cassação de seu mandato a prefeita 
municipal. 

É um absurdo admitirmos que continue na direção 
da gestão pública municipal uma pessoa que tenha sido condenada pelo 
Tribunal de Justiça por haver praticado atos lesivos ao erário público, em 
conluio com pessoas que lhe eram próximas. A postura de qualquer 
vereador em casos como tal, data máxima vênia, sempre haverá de ser em 
favor da moralidade, da ética, da licitude dos atos, do agir dignamente, da 
lealdade, da boa-fé e em favor da sociedade piquetense. 

Como bem asseverou o Tribunal de Justiça em seu 
julgado, a Prefeita Municipal praticou ato ilícito, favorecendo empresa do 
genro de seu advogado pessoal e sobrinho do Procurador do Município à 
época. Aliás, não só isto, ela favoreceu o empresário que era sócio de sua 
sobrinha em escritório de advocacia na cidade de Lorena. Restou nítido 
desta forma, que a Prefeita Municipal causou intencionalmente prejuízo 
aos cofres públicos com dinheiro da sociedade piquetense. E por isso foi 
considerada ímproba. Faz parte, a partir desta decisão daqueles político 
considerados "FICHA SUJA". 

E JUSTAMENTE POR ISTO, a população de 
Piquete, através de seus representantes no parlamento, não pode mais 
aceitar que à frente do Executivo Municipal permaneça uma pessoa com J 
tão grave condenação em sua ficha. ~ 

Em outras democracias, como a Japonesa, por 
exemplo, temos inúmeras notícias de governantes que voluntariamente 
entregam seus cargos quando são condenados por práticas como esta em 
que a Sra. Ana Maria de Gouvea foi condenada. Contudo, não podemos 
esperar a mesma decência de sua parte. 

A decisão foi clara ao condená-la por improbidade 
administrativa e, compete, agora, ao Parlamento Municipal, observando o 
devido processo legal e assegurando o direito do contraditório e ampla, 
processar e julgá-la nos termos do que prevê o Decreto Lei no 201/67, 



culminando com a CASSAÇÃO DE SEU MANDATO, o que se mostrará 
JUSTO e esperado pela Sociedade Piquetente que foi traída por esta 
conduta. 

Importa ressaltar que não compete à Câmara 
Municipal de Piquete rediscutir os atos por ela praticados e se eles 
caracterizam ou não improbidade administrativa. Este julgamento já foi 
levado a efeito por Órgão Competente que é o Tribunal de Justiça de São 
Paulo. 

DESTA FEITA, COMPETE AOS NOBRES 
VEREADORES TÃO SOMENTE DELIBERAREM SE A IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA DOLOSA COM LESÃO AO ERÁRIO PÚBLICO E 
VIOLAÇÃO AO PRINdPIO DA LEGALIDADE E MORALIDADE 
ADMINISTRATIVA A QUE FOI CONDENADA A SRA. ANA MARIA 
DE GOUVEA CARACTERIZA UM PROCEDER INCOMPATÍVEL COM 
A DIGNIDADE E O DECORO DO CARGO DE PREFEITO. E SENDO 
ASSIM, SE ENTENDEREM POSITIVAMENTE QUE LHE SEJA 
CASSADO O MANDATO. 

DOS PEDIDOS: 

Em razão do exposto, venho requerer: 

a) Seja recebida a presente denúncia nos termos do artigo so do 
Decreto Lei n° 201/67 e consequentemente aberto o procedimento 
político-administrativo com a constituição da Comissão . 
Processante; r J 

b) Seja notificada a Prefeita Municipal, lhe assegurando o direito de~ 
defesa através da apresentação de suas razões defensivas, o que 
poderá ser feito pessoalmente ou através de procurador 
constituído nos autos; 

c) Por fim, requer, que seja proferido respectivo julgamento, através 
de votação nominal, para que reconhecida a infração político 
administrativa consubstanciada no artigo 4°, inciso X do Decreto 
Lei n° 201/67 e artigo 70, § 1°, alínea "I" da Lei Orgânica do 
Município de Piquete e, por decorrência, seja CASSADO O 0 
MANDATO da prefeita municipal Ana Maria de Gouvea. ~ 
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É O QUE SE REQUER, PARA O BEM DA SOCIEDADE DE 
PIQUETE. 

Piquete, 16 de setembro de 

\___) -
CLAUD l DE-'BARROS MAGALHAES 

RG n° 14.558.014.3 

CPF /MF sob o n° 047.254.248.62 

TÍTULO DE ELEITOR 1444 3857 0175 
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NOME 

ClAUDINEI DE BARROS MAGALHÃES 

FILIAÇÃO _ 

SEBASTIÃO DE BARROS MAGALKAES 
MARIA ADÉtiA TEIXEIRA MAGAUiÁES 
NATURALIDADE 

PIQUETE-SP 
RG 

14.558.014- SSPSP 
DOADOII DE ÓIIGÂO,j E TECIDO$ 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Promotoria de Justiça de Piquete 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE 

DIREITO DA V ARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA 

DE PIQUETE 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e com fundamento 

nos artigos 127, caput, 129, inciso III, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 

artigos 91 (Ministério Público) e 111 (Princípios da Administração 

Pública) da CONSTITUIÇÃO DO FsrAOO DE SÃO PAULO, artigo 25, 

inciso IV, alínea b, da Lei n ° 8.625/93 {LEI ORGÂNICA NACIONAL DO 

MINISTÉRIO P úBLICO), Lei Complementar Estadual n.0 734/93 (LEI 

ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PúBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO), artigo 

1°, inciso IV e VIII, 5°, I, 12 e 21 (microssistema de interesses difusos), 

da Lei Federal n° 7.347/85 (LEI DA AÇÃO CIVIL PúBLICA), além de 

que, nas disposições da Lei Federal n ° 8.429/92 (LEI DE 

IMPROBIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS), em defesa do erário e 

fls. 1 
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dos princípios que norteiam a administração pública, promove a 

presente 

ACÃO CIVIL PúBLICA POR IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA 

a teor dos artigos 10 e 11, da Lei n° 8.429192 (LIA), contra: 

I) ANA MARIA DE GOUV~A, Prefeita Municipal de Piquete, 

inscrita no CPF I MF sob o n° 435.209.368-87, com endereço na 

Praça Dom Pedro I, n° 88, CEP 12620-000, Piquete (SP); 

11) ENDIJÁ TRANSPORTES L TDA ME, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ n° 69.042.70310001-89, com endereço na 

Rua Orlando M. Ferreira, no 60, São João, Cachoeira Paulista (SP), 

CEP 12630- 000, ou na pessoa de seu hodierno representante 

Antonio Eduardo Lameira de Aquino, brasileiro, CPF 062.432.958-

50, RGIRNE: 17636460-2, residente na Rua Benedito Osvaldo 

Lecques, n° 180, Apto 203, Parque Residencial, São Jose Dos 

Campos (SP), CEP 12246-021; 

111) THUMAS AUGUSTO VIEIRA DE SOUZA LIMA 

TEIXEIRA, brasileiro, CPF 355.161.298-69, RG 43.449.213-9 -

SSP I SP, residente na Rua Benedito Marcondes de Moura 

Sobrinho, n° 112, A, Vila São Roque, Lorena - SP, CEP 12601-060, 

i 
/ l ) 
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sócio da empresa na época em que formalizado o Contrato 

Emergencial n° 29 /2013; 

IV) DEREK VIEIRA DE SOUZA LIMA TEIXEIRA, brasileiro, 

CPF 355.161.488- 12, RG 44.924.917 - SP, residente na Avenida 

Coronel José Vicente, n° 3040, Parque Mondesir, Lorena- SP, CEP 

12609-350, sócio da empresa na época em que formalizado o 

Contrato Emergencial n° 29/2013. 

Ab initio, no escólio das gerações de direitos 

fundamentais, depreendem-se: a) os direitos de primeira geração, 

consubstanciados nos direitos civis e políticos, a teor do 

liberalismo e, pois, liberdades negativas; b) os direitos de segunda 

geração, traduzidos nos direitos sociais e econômicos, donde se 

esperava o agir estatal em prol da própria igualdade, v.g., preceitos 

trabalhistas; c) os direitos fundamentais de terceira geração, 

revelados nos direitos coletivos em sentido amplo, em defesa de 

toda a sociedade, donde se delineava a tutela das pretensões sem 

expressivo valor econômico (analisadas de per si) ou de certa 

titularidade, para exemplificar; d) os direitos fundamentais de 

quarta geração, ditos da globalização. 

Doutro lado, no estudo das fases 

metodológicas do direito processual civil, exsurgem as seguintes: 

1 a Fase: fase sincretista ou civilista, donde sobrelevava a relação 

umbilical entre direito material e adjetivo, como se este fosse \ N 
~v~ J 
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apêndice daquele, delineado pela frase corrente de que li o processo é 

o direito civil annado para a guerra"; za Fase: fase autonomista, do 

final do século XIX até por volta de 1950, com o afastamento de 

cada qual das referências, donde, a uma, subsistia a relação de 

direito material e, a duas, noutra banda, a relação de direito 

processual, autonomamente considerada; 3a Fase: fase 

instrumentalista, debatida desde metade do século XX, com o 

precípuo desiderato de melhorar o acesso à justiça e, demais disso, 

reaproximar direito civil e processual (sem que, todavia, tais não 

percam a essência, tampouco se distanciem ao ponto de tornarem à 

precedente etapa). 

Nesta seara instrumentalista, depreendem

se os valiosos estudos de Garth e Cappelletti, os quais perfizeram 

três ondas renovatórias ao longo da fase instrumentalista, diga-se, 

sob a égide do acesso à justiça. 

fls. 4 

Com efeito, a pnmerra onda renovatória 

pode ser caracterizada como assistência judiciária e, para tanto, 

concomitante à edição da Lei n° 1.060 I 50. Em diante, a segunda 

onda renovatória consubstancia-se na coletivização do processo, 

para que, através de uma demanda, tantos direitos fossem 

resguardados, no que advieram as leis n° 4.717/65 e 6.938/81, 

afora outras doravante editadas. Por derradeiro, a terceira onda 

renovatória atrela-se à efetividade, hodiernamente debatida para 

~~) 
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escorreita percepção, em tempo, das pretensões deduzidas em 

juizo (e, por via de consequência, garantia de acesso à justiça). 

Ao deslinde da explanação preambular, 

consigne-se que os direitos coletivos, em sentido amplo, 

encontram-se na terceira geração de direitos fundamentais, terceira 

fase metodológica do direito processual civil (instrumentalista) e, 

nesta, na segunda onda renovatória, conforme ensinamentos de 

Garth e Cappelletti. 

Destarte, consigne-se que a demanda em apreço 

encontra lastro em todo o processado na esfera administrativa, 

especificamente, à luz do Inquérito Civil que tramitou neste órgão 

ministerial, n° 14.0379.0000333/2016-5. 

Repise-se, a presente ação civil pública 

perquire a nulidade da Dispensa de Licitação n ° 09/2013, 

Contrato Emergencial no 29/2013 (firmado em 19 de julho de 

2013), bem como da subsequente execução contratual e despesas 

decorrentes, haja vista a ínsita improbidade que os permeia. 

Com efeito, ao analisar a propalada dispensa de 

licitação, disse o Tnbunal de Contas do Estado de São Paulo no 

TC 2028/026/13 (versando sobre as contas anuais de 2013), como 

resultado da fiscalização in loco que: 

fls. 5 
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" ... Dispensa n° 09/2013 (Endijá Transportes Ltda. -ME, no 

valor de R$ 114.000,00): os autos não possuem pesquisa de 

preço servindo de amparo à autorização, à ratificação e à 

contratação realizadas em favor da empresa. Assim incorre a 

Prefeitura em desobediência à determinação exarada nos autos 

do TC-002899/026/10 (relatório das contas do exercício de 

2010); valor pago em 6 (seis) meses de locação seria quase 

suficiente para a aquisição dos veículos; ... " 

Como pontuou, com muita propriedade, a 

fiscalização do TCE-SP pela UR-14, ao tratar da Dispensa de 

Licitação n° 09/2013: 

" ... Através da Dispensa 09/2013 (jls. 838/893 do Anexo V) 

lwuve a contratação emergencial da empresa Endijá 

Transportes Ltda ME pelo valor de R$19.000,00 mensais por 

06 meses (R$114.000,00) visando locação de 02 veículos por 

mês, quais sejam: 

- 01 ambulância para simples remoção 

- 01 veículo utilitário com no mínimo de 15 lugares. 

O exame da despesa revela que: 

- Os autos não possuem pesquisa de preço servindo de 

amparo para a autorização, a ratificação e a contratação 

fls. 6 
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efetuadas em favor da empresa. Assim incorre a Origem em 

desobediência à determinação exarada nos autos do TC -

2899/026/10- relatório das contas do exercício de 2010. 

Não consta do contrato 29/2013 (jls. 856/858 do Anexo V), e 

das notas fiscais (fls. 861, 867, 874 e 880 do Anexo V) o valor 

individual dos automóveis locados. O contrato (jls. 856/858 do 

Anexo V) não menciona acerca do fornecimento de 

combustível e motorista e das eventuais multas sobre o veículo 

que vierem a ocorrer no uso pelo contratante. 

As notas fiscais não mencionam as marcas e os modelos 

fornecidos. 

Consulta a um site de locação de veículos (jls. 885/887 do 

Anexo V) informa que o valor quinzenal de um veículo 

utilitário de 16 lugares é R$4.150,00. Um veículo semelhante, 

'top de linha', zero quilometro, custa cerca de R$110.000,00 

em valores atuais (jls. 89.1/893 do Anexo V). 

Ausentes informações acerca do outro veículo alugado, o que 

impossibilitou mellwres verificações por parte da fiscalização, 

informamos outrossim que um aluguel quinzenal de um 

veículo tipo 'perua' ou 'wagon' (aqueles normalmente 

utilizados para transporte de pacientes) é de cerca de 

~ 
fls. 7 ~ 
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R$3.000,00 (fls. 885/887 do Anexo V). O preço de um veículo ~ 1 
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semelhante oscila entre R$43.000,00 e R$48.000,00 (jls. 

891/893 do Anexo V). 

A aquisição (em detrimento da locação) importa nos seguintes 

valores: 

iVeículo ~enorValor Valor Médio 

Veículo Perua 'f{$43.000 ,00 R$48.000,00 

pu Wagon 

Veículo IR$8o.ooo,oo IR$11o.ooo,oo 

Utilitário de 16 

llug 

rrotais R$123.000,00 IR$158.ooo,oo 

Assim, o valor pago em 06 meses de aluguel dos 

veículos seria quase suficiente para a aquisição dos automóveis, 

se utilizado o critério de menor preço preconizado através do 

artigo 45, §1°, inciso I, da Lei de Licitações. 

Malgrado as ausências, a contratação apresenta 

preço acima do constatado pela fiscalização, implicando em 

prejuízo para a administração ... ". 

Ora, a conclusão da Corte de Contas se revela 

inquestionável no sentido de que, tal como talhada, a Dispensa n° 

09/2013 trouxe forte e comprovado prejuízo ao erário. 
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Como referido pela fiscalização da Unidade 

Regional de Guaratinguetá- UR 14, do TCE/SP, " ... o valor pago 

em 06 meses de aluguel dos veículos seria quase suficiente para aquisição 

dos automóveis, se utilizado o critério de menor preconizado através do 

artigo 45, §1°, inciso I, da Lei de Licitações ... ". 

Aliás, sem pesquisa de preço servindo de 

amparo para a autorização, a ratificação e a contratação efetuadas 

em favor da empresa, apenas poderia exsurgir a inarredável 

conclusão de que o negócio " ... apresenta preço acima do constatado 

pela fiscalização, implicando em prejuízo para a administração ... ". 

Como se vê, do Processo Administrativo n° 

72/2013: fls. 01/02: Solicitação firmada pela Secretária Municipal 

de Saúde para aquisição de ambulância e veículo utilitário; fls. 03: 

Encaminhamento à Secretaria Municipal de Finanças; fls. 04: 

Encaminhamento para autuação do expediente; fls. 05: Autuação 

dos documentos; fls. 06: Informação de que 11
••• A Secretaria de 

Saúde possui verba e dotação para eventual contratação do objeto 

solicitado ... "; fls. 07/11: Parecer da Secretaria de Negócios 

Jurídicos; fls. 12: Indicação da Secretaria Municipal de Saúde para 

contratação dos veículos; fls. 13: Abertura do Processo de 

Dispensa de Licitação; fls. 14/16: Minuta do Contrato; fls. 17: 

Autorização pela Exma. Sra. Prefeita Municipal; fls. 18: Termo de 

Ratificação; fls. 19/21: Contrato Emergencial n° 29 /2013; fls. 22: 

fls. 9 
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Publicação na Imprensa Oficial; fls. 23/47: Pagamento à Endijá 

Transportes Ltda. 

É dos autos que, no corpo do Processo 

Administrativo n° 72/2013, inexiste qualquer pesquisa de preço, 

consulta em concessionárias para veículos novos ou seminovos 

(ad argumentandum tantum), ou comprovação de que inexistiriam 

outras empresas aptas a fornecer o mesmo tipo de serviço (aluguel 

de veículos, nas condições pretendidas). 

Não houve sequer tentativa de perscrutar o que 

seria mais vantajoso ao erário, ou leitura de outras empresas que 

porventura prestassem os mesmos serviços. A escolha foi pela 

Endijá, o que se depreende de folha por folha do Processo 

Administrativo n° 72/2013. 

Ora, foram apontadas, acnna, o conteúdo de 

folha por folha do Processo Administrativo n° 72/2013, onde não 

se depreende qualquer pesquisa de preços no mercado, tampouco 

esclarecimentos pela escolha da Endijá Transportes Ltda ME. 

Por epítome, exsurgiu a inarredável predileção 

pela empresa Endijá Transportes Ltda, repita-se, à míngua de 

qualquer outra pessoa jurídica perquirida para um comparativo 

de propostas. 

fls. 10 
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Destaque-se que a própria Secretária Municipal 

de Saúde, ao solicitar providências da municipalidade, indicou a 

necessidade primitiva de "aquisição", o que, certamente, denota 

como deveria ser pautada a preservação ao erário. 

De qualquer modo, nem se negue que seria 

muito mais vantajoso à municipalidade a aquisição dos veículos, 

do que meros alugueres, haja vista que o numerário não mais 

retomaria aos cofres públicos. O trato com o erário, por certo, 

exigiria prudência e cautela. Não foi o que se viu. 

Frise-se, inclusive, que um dos sócios da 

empresa contratada, Derek Vieira de Souza Lima Teixeira, é 

casado com a sobrinha do então Secretário de Negócios Jurídicos 

de Piquete (Dr. André Luiz de Moura), além de genro do causídico 

que representa a pessoa Prefeita Municipal da Prefeita Municipal 

em demandas nesta distrital (Dr. José Roberto de Moura, que é irmão 

de propalado Secretário de Negócios Jurídicos). Não foram 

prestigiados, evidentemente, basilares parâmetros de 

impessoalidade. 

Diante de todo o exposto, a conclusão não pode 

ser outra: prática de atos de improbidade pelos requeridos 

(Prefeito e sócios da empresa Endijá na época da contratação), bem 

como pela própria pessoa jurídica que, apesar de não ser agente 

público, concorreu para a prática dos atos de improbidade e deles 

fls. 11 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Promotoria de Justiça de Piquete 

se beneficiaram de forma direta, conforme artigo 3°, da Lei de 

Improbidade. 

Os agentes públicos praticaram ato de 

improbidade que causou lesão ao erário, posto que ensejaram o 

desvio e o malbaratamento do dinheiro público, nos termos do 

art. 10 da Lei n° 8.429/92 ao: a) permitir e concorrer para que a 

Endijá e seus sócios utilizassem rendas, verbas e/ ou valores 

integrantes do acervo patrimonial do Município de Piquete, sem a 

observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à 

espécie; b) dispensar a realização de processo licitatório 

indevidamente; c) liberar verba pública sem a estrita observância 

das normas pertinentes; d) ordenar ou permitir a realização de 

despesas não autorizadas em lei ou regulamento; e) agir 

negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como 

no que diz respeito à conservação do patrimônio público; f) 

permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou 

serviço por preço superior ao de mercado. 

Isto, frise-se, de acordo com os comandos da 

Lei de Improbidade Administrativa vigentes na época da 

contração, ou seja, artigo 10, incisos II, V, VIII, IX, X e XI. 

Porém, há muito doutrina e jurisprudência já 

diziam que as hipóteses da Lei de Improbidade Administrativa 

encerravam rol exemplificativo. 

fls. 12 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Promotoria de Justiça de Piquete 

Como se vêJ o TJRJJ ao tratar da Lei de 

Improbidade AdministrativaJ asseverou que: " ... O citado diploma 

legal elenca as condutas tipificadas como atos de improbidade 

administrativa. O faz por meio de três dispositivos distintosr que 

trazem rol exemplificativo das categorias de conduta que podem 

configurar a infração político-administrativar sendo sancionadas cada 

qual de acordo com a sua gravidader nos termos do art. 12: os atos que 

importam em enriquecimento ilícito (art. go); os que causam prejuízo ao 

erário (art. 10); e aqueles que atentam contra os prindpios da 

administração pública (art. 11) ... 0 (Apelação Cível n° 0002717-

41.2011.8.19.0051, 63 Câmara Cível, Rei. Des Teresa AndradeJ j. em 

20.05.2015). 

Isto sem falar no desrespeito aos princípios da 

Administração PúblicaJ posto que os atos tomados atentam contra 

a honestidade, a imparcialidade lealdade às instituições e a 

legalidade que deles se esperavamJ e visaram fim proibido em lei. 

As penas são as previstas no art. 12, incisos II e 

III, da Lei 8.429/92. 

Assim, reconhecida a nulidade do quanto 

contratado (desde o precedente procedimento administrativo que 

culminou na dispensa), mais do que demonstrada a má-fé dos 

requeridos, depreende-se que a restituição do valor integral 

desembolsado pela Administração Pública, acrescido de correção 
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monetária e juros legais, é medida de rigor (a despeito da opção da 

Corte de Contas em não condenar a entidade à devolução dos valores 

repassados, sob pena de se premiar a improbidade). 

Veja, a respeito do tema, mutatis mutandis, o 

seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: 

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA ( .. .) Os agentes políticos sujeitam-se às 

sanções civis por improbidade administrativa, que não se 

confundem com as de ordem administrativa, política ou 

criminal porventura incidentes sobre o mesmo fato ( ... ) 

Sujeita-se a OSCIP aos mesmos princípios impostos à atuação 

da Administração quando ajusta parceria com o Poder Público. 

Em conseqüência, é obri~ada a repor o que foi despendido em 

seu favor a propósito de parceria ajustada de forma ilegal, sem 

respeito a formalidades estabelecidas nas leis 8.666/93 e 

9. 790/99. Nulo o negócio, não incide o art. 79, § 2°, da Lei 

8.666/93, uma vez positivado dolo ... " (Apelação Com 

Revisão 9020675000, Relator(a): Coimbra Schmidt, ?

Câmara de Direito Público). 

Sobre a questão do elemento subjetivo, não 

custa pontuar que o Tribunal de Justiça de São Paulo já 

reconheceu a aplicação da teoria da cegueira deliberada aos casos 
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de improbidade administrativa (o Jazendo, destarte, com muita 

propriedade). Destarte: 

IJAÇÃO CIVIL PÚBLICA -Prejuízo ao erário devidamente 

confirmado pelas provas produzidas - Contratação de serviços 

de plantões médicos junto ao Pronto Socorro de Avaré por 

intermédio de Termo de Parceria, em valor muito superior ao 

contrato anterior, e sem a realização de licitação -

Superfaturamento constatado - Aplicação da Teoria da 

Cegueira Deliberada Ato de improbidade 

administrativa devidamente comprovado, ante a 

constatada cavilosidade dos co"éus - Procedência da ação 

mantida - Diferimento do recolhimento das custas deferido -

Apelação do réu ]oselyr não provida e provida em parte a da ré 

IBDPH". (TJSP, Apelação 0009252-56.2010.8.26.0073; 

Relator (a): Rebouças de Carvalho; órgão Julgador: ~ 

Câmara de Direito Público; Foro de Avaré - 2a Vara 

Cível; Data do Julgamento: 09/04/2014; Data de 

Registro: 10/04/2014) 

Não é crível que o Alcaide acreditasse que uma 

contratação sem pesquisas de preços, análise de outras opções no 

mercado, preterindo a aquisição em detrimento de alugueres (que, 

em seis meses, estariam próximos dos valores devidos para propalada 

aquisição), fosse mais vantajosa ao erário. 
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Ora, qualquer pessoa mediana, que não seja 

pródiga, esmiúça o mercado e, em cotejo, analisa todos os gastos 

possíveis, avaliando preambulannente a aquisição de certo 

pertence e, apenas em segundo plano, se muito destoantes os 

valores, opta pela locação. Isto não foi levado a efeito, repita-se, 

no trato com a coisa pública. 

O dolo é evidente (porém, caso asstm Vossa 

Excelência não reconheça, a cegueira deliberada surge como medida de 

rigor). 

V ale reforçar que a tese, que costuma ser 

levantada pela defesa de ímprobos em geral, de que a devolução 

aos cofres públicos do dinheiro gasto constituiria enriquecimento 

sem causa do Município, não convence. 

De nada adiantaria declarar a nulidade do 

contrato se, sob este falacioso argumento não se pudesse 

determinar a recomposição dos valores perdidos. 

Ademais, nos dizeres de Sérgio Ferraz e de 

Lúcia Valle Figueiredo: 

"Quem gastar em desacordo com a lei, há de fazê-lo por 

sua conta, risco e perigos. Pois, impugnada a despesa, A 

QUANTIA GASTA IRREGULARMENTE TERÁ QUE 

RETORNAR AO ERÁRIO PÚBLICO. Não caberá a 
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inovação, assaz deveras realizada, de enriquecimento da 

Administração. Ter-se-ia I consoante essa linha de 

argumentação, beneficiado com a obra, serviço e fornecimento e, 

ainda mais, com o recolhimento do responsável ou responsáveis 

pela despesa considerada ilegal. 

A presunção da lesividade desses atos ilegais é fácil de intuir. Se 

o ordenamento jurídico obriga o procedimento licitatório, para o 

cumprimento da isonomia e da moralidade da administração, o 

esquivar-se a esse procedimento constitui inequívoca lesão à 

coletividade. Será esta ressarcida pela devolução do dispêndio à 

revelia do procedimento legal. Aquele que praticou os atos terá 

agido por sua conta, riscos e perigos. Ainda que pronta a obra, 

entregue o fornecimento ou PRESTADO O SERVIÇO, se 

impossível de convalidação o ato praticado, impõe-se 

devolução. Não estaremos, consoante se nos afigura, diante do 

chamado enriquecimento sem causa. Isso porque o prestador de 

serviço, o fornecedor ou executor da obra serão indenizados, na 

medida em que tiveram agido de boa-fé. Entretanto, a 

autoridade superior que determinou a execução sem as cautela 

legais, provada sua culpa (erro inescusável ou desconhecimento 

da lei) deverá, caso se negue a pagar espontaneamente, em ação 

regressiva indenizar o erário por sua conduta ilícita"1 

1 "Dispensa e Inexigibilidade de Licilaçilo", Malheiros Editores, 1994, p. 93, 107 e 108. 
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O Eminente Ministro Milton Pereira, do 

Superior Tribunal de Justiça, assim abordou o tema: 

nA escusar-se a responsabilidade do administrador 

público, pela salvaguarda de que o empregado, em 

contraprestação, prestou seroiços, será construir um estranho 

indene de impunidade em favor do agente político que 

praticou o ato manifestamente contra a lei - nexo causal 

das obrigações da relação de traballw nascida de ato ilegal -

criando-se inusitada convalidação dos efeitos de ato 

nulo; será estimular o ímprobo a agir porque, a final, aquela 

contraprestação o resguardará contra ação de responsabilidade 

civil".2 

Há ainda que se considerar a questão do dano 

moral sofrido. Os munícipes de Piquete ficaram durante todo o 

período à mercê de empresa contratada sem a mínima 

concorrência, ausentes elementos de que seria mais apta à 

realização dos serviços. 

O mal impingido à população local, que ficou à 

mercê dos desastrosos atos na gestão da saúde, é irreparável. 

De certo, ao bojo do apurado nos 

procedimentos investigatórios em anexo, a conduta ímproba 

2 
Resp. nfl34.272-0- Rl, Julgado em 12.05.93- STJ. 
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trouxe efetivo dano moral difuso, ferindo de morte, inclusive, 

fundamentos da República Federativa do Brasil, dentre eles a 

dignidade da pessoa humana em seus reflexos no direito à saúde. 

Nesta trilha, ao lastro do quanto decidido pelo 

Egrégio Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo: 

"... A moderna teoria do dano e da 

responsabilidade civil exige um olhar para 

além da dor ou sofrimento psíquico 

impingidos à coletividade, quando se trata de 

ofensa aos interesses coletivos. A lesão aos 

direitos transindividuais não pressupõe 

necessariamente dano de caráter subjetivo, 

sendo, vta de regra, materializada no 

desrespeito à ordem jurídica e aos cânones 

invioláveis por ela instituídos ... " (TRT/SP -

01711004820085020006 (01711200800602004) -

RO - Ac. saT 20101004570 - Rel. ROVIRSO 

APARECIDO BOLDO- DOE 19 /10/2010)3 

Ora, quantos munícipes porventura 

necessitados, ficaram à mercê de empresa que não trouxe a minima 

comprovação de que estava apta aos respectivos serviços. 

l in 
http:/ /www.jurisway.org.br/v2/ban.cojurisl.asp?pagina= l&idarea=l&idmodelo=22 
899 
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Neste ponto, destaque-se que o Processo 

Administrativo n° 103/2014 não traz pormenores dos veiculas, 

fotos, detalhes de utilização, mas sim, repentina contratação da 

Endijá Transportes Ltda. 

A situação trazida à baila reflete, 

induvidosamente, triste escárnio de princípios constitucionalmente 

consagrados, sobretudo pela inerente ilegalidade. 

Não se pode olvidar que o Alcaide, para 

cumprir os encargos de seu mandato popular, deve se submeter à 

lei. O administrador probo, velando por tais interesses, alcança, 

por conseguinte, o respeito dos cidadãos, que passam não só a 

referendar os seus atos, como também a apoiá-los. 

Em contrapartida, inúmeros são os efeitos 

nefastos dos atos de improbidade praticados por administradores 

inescrupulosos, dentre eles o desrespeito dos cidadãos para com a 

lei, a má formação de novos líderes políticos, que acabam 

assumindo os cargos preenchidos pelo sufrágio eleitoral, com a 

intenção prévia de perseguição a lucros em detrimento do erário. 

No caso em testilha, não subsiste dúvida de que 

o requerido, como Prefeito, praticou atos de improbidade pela 

contratação manifestamente ilegal e imoral da Endijá. Esta pessoa 

jurídica, por seu turno, sabia que o dito ajuste fugia do que seria L 
~l 
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correto, contudo, mesmo assim, assumiu o encargo, com fins 

mercantilistas. Ninguém pode valer-se de sua própria torpeza para 

livrar-se do ressarcimento ao erário. 

Em poucas palavras, não se trata de "serviço 

prestado, servtço pago". O caso é "serviço que não deveria ter sido 

prestado (e não o foi a contento), não deveria ter sido pago". 

O valor exato que se busca restituir 

corresponde à totalidade dos valores repassados pelo Município à 

Endijá, acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir da 

data do desembolso, nos termos da legislação vigente. 

Desde já é possível apresentar a premissa 

trazida pela Corte de Contas, de R$114.000,00 (cf. UR-14), ou seja, 

seis meses de R$19.000,00. 

Traçadas tais premissas, deve ser pontuado que 

a indisponibilidade de bens dos requeridos é a única maneira de 

garantir a futura recomposição dos danos ao erário. 

Esta necessidade vem exposta expressamente 

na Lei n° 8.429/92, quando se refere aos atos de improbidade que 

importam dano ao erário ou enriquecimento ilícito: 

"Art. JO. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio 

público ou ensejar enriquedmento ilídto, caberá a autoridade 

J) 
'-
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administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério 

Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. 

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste 

artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do 

dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do 

enriquecimento ilícito." 

Providências acautelatórias servem como 

garantia ao Juízo, procurando-se evitar que atos ruinosos ao 

erário fiquem impunes pela ação do tempo e pela esperteza dos 

desonestos. 

Demais disso, conforme disciplina o art. 13, da 

Lei 9.790/99, utilizado numa interpretação sistemática do 

ordenamento: 

"Art. 13. Sem prejuízo da medida a que se refere o art. 12 desta 

Lei, havendo indícios fundados de malversação de bens 

ou recursos de origem pública, os responsáveis pela 

fiscalização representarão ao Ministério Público, à Advocacia

Geral da União, para que requeiram ao juízo competente a 

decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o 

seqüestro dos bens dos seus dirigentes, bem como de 

agente público ou terceiro, que possam ter enriquecido 

ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público, 

fls.22 
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além de outras medidas consubstanciadas na Lei no 

8.429, de 2 de iunho de 1992, e na Lei Complementar 
' 

no 64, de 18 de maio de 1990. 

§ 1Q O pedido de seqüestro será processado de acordo com o 

disposto nos arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil. 

§ 2Q Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o 

exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações 

mantidas pelo demandado no País e no exterior, nos termos da 

lei e dos tratados internacionais. 

§ 3ºAté o ténnino da ação, o Poder Público permanecerá como 

depositário e gestor dos bens e valores seqüestrados ou 

indisponíveis e velará pela continuidade das atividades sociais 

da organização parceira ... " 

A indisponibilidade de bens se afigura medida 

salutar à garantia do deslinde de todo o processado, 

resguardando, in totum, o interesse público primário aqui 

tutelado. 

O limite da indisponibilidade deve ser o 

montante de R$ 114.000,00, alhures referido, solidariamente, em 

razão do dano percebido, incluindo, em acréscimo e para cada 

qual dos envolvidos, o valor da multa civil (em duas vezes o 

valor do dano, ou seja, R$228.000,00). 
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Sobre a indisponibilidade englobar os valores 

da multa civil, o C. 51] decidiu, conforme Informativo de 

Jurisprudência n° 533, citando o Recurso Especial que segue:" ... 

É pacífica no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que a medida 

constritiva deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de 

improbidade administrativa, de modo suficiente a garantir o integral 

ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em 

consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sancão 

autônoma (REsp. 1.347.947/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, Dfe 

28.08.2013) ... A indisponibilidade acautelatória prevista na Lei de 

Improbidade Administrativa tem como finalidade a reparação integral 

dos danos que porventura tenham sido causados ao erário; trata-se de 

medida preparatória da responsabilidade patrimonial, representando, em 

essência, a afetação de todos os bens necessários ao ressarcimento, 

podendo, por tal razão, atingir quaisquer bens ainda que adquiridos 

anteriormente ao suposto ato de improbidade. Precedentes ... " (REsp 

1176440/RO, Rei. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, D]e 04/10/2013). 

Como, demais disso, pontuado pelo Egrégio 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ: 

" ... A indisponibilidade de bens possui natureza cautelar 

para garantir futura e eventual sentença desfavorável aos 

Requeridos da Ação Civil Pública por improbidade 

administrativa, sem importar em transmissão da 
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propriedade e justifica-se pelo interesse público nessa fase 

processual. Com relação ao periculum in mora, entende o 

STJ que, em casos de indisponibilidade patrimonial por 

imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, tal 

requisito é implícito ao comando normativo do artigo 7', da 

Lei n° 8.429/1.992 ... Além disso, justifico a manutenção da 

medida de indisponibilidade pelo fato de não vislumbrar 

qualquer receio de dano irreparável aos Agravantes, que 

expressamente manifestaram não terem "a menor intenção 

de se desfazer de seu patrimônio no curso da ação 11 (com 

destaques no original, f 50). Em sendo a indisponibilidade 

de bens prevista na lei processual como meramente 

cautelar, indiciária, sem conteúdo condenatório, não 

macula a honorabilidade dos Requeridos, especialmente em 

se tratando do Agravante EDUARDO ROCHA 

VIRMOND, reconhecido causídico, com décadas de 

atuação. Se todos são iguais perante a Lei, o Ministério 

Público possui legitimidade para requerer a cautela legal 

mesmo em face de pessoas com reconhecida notoriedade, 

notoriedade essa reconhecida pelo juízo a quo, que ainda 

assim vislumbrou indícios da prática de improbidade 

administrativa, com base em sólida jurisprudência do ST], 

a justificar a indisponibilidade de bens. Em suma, 

conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em 

juízo de cognição sumária verificam-se presentes os 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Promotoria de Justiça de Piquete 

requisitos necessários para a indisponibilidade de bens ... " 

(1JPR: ACP 9929159 PR 992915-9, Decisão 

Monocrática, 5a Câmara Cível, Rel. Des. Leonel 

Cunha). 

De outra banda, referido julgado paranaense 

refere decisão proferida pelo Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, o qual, com muita propriedade, determinou que: 

"Sobre indisponibilidade de bens em ação de improbidade 

administrativa, o entendimento desta Corte é de que: a) é 

possível antes do recebimento da petição inicial; b) 

suficiente a demonstração, em tese, do dano ao Erário e/ou 

do enriquecimento ilícito do agente, caracterizador do 

fumus bani iuris; c) independe da comprovação de início de 

dilapidação patrimonial, tendo em vista que o periculum in 

mora está implícito no comando legal; e d) pode recair 

sobre bens adquiridos anteriormente à conduta reputada 

ímproba 11 (AgRg no Ag 1423420/BA, Rel. Min. 

BENEDITO GONÇALVES, la Turma, D]e 28/10/2011, 

destaquei). 

E, como entendeu nosso Colendo Superior 

Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos: 
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PROCESSUAL CIVfL E ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. 

APUCAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO 

ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE 

INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. 

DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7° 

DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN 

MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA 

CO LENDA PRIMEIRA SEÇÃO. 

1. Tratam os autos de ação civil pública promovidil pelo 

Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude 

de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 

8.429/1992). 

2. Em questão está a exegese do art. JO da Lei n. 8.429/1992 e a 

possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a 

indisponibilidade de bens do demandado quando presentes 

fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo 

que cause dano ao Erário. 

3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior 

Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 

1.319.515/ES, de relataria do em. Ministro Napoleão Nunes 

~ 
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Marques (D]e 21/9/2012), reafirmou o entendimento 

consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 

1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda 

Turma, julgado em 19/9/2013, D]e 26/9/2013; Recurso 

Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, D]e 10/5/2013; 

Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 

197.901/DF, Rei. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira 

Turma, julgado em 28/8/2012, D ]e 6/9/2012; Agravo 

Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. 

Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 

21/6/2012, D]e 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, 

Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 

16/12/2010, D]e 10/2/2011) de que, "( ... ) no comando do 

art. 7° da Lei 8.429/1.992, ver~fica-se que a 

indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador 

entender presentes fortes indícios de responsabilidade na 

prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, 

estando o periculum in mora implícito no referido 

dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4°1 

da Constituição, segundo a qual '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'. O periculum in mora, 
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em verdade, milita em favor da sociedade, representada 

pelo requerente da medida de bloqueio de bens, 

porquanto esta Corte Superior já apontou pelo 

entendimento segundo o qual, em casos de 

indisponibilidade patrimonial por imputação de 

conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é 

implícito ao comando normativo do art. 7° da Lei n. 

8.429/92. 

Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos 

velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, 

possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação 

de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e 

devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de 

ato ímprobo, buscou dar efetividade à nomza afastando o 

requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do 

CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 

789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à 

preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, 

da coleti'vidade, bem assim do acréscimo patrimonial 

ilegalmente auferido". 

4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela 

referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo 

Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 
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1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, D]e 

7/6;2013. 

5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das 

ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, 

não está condicionada à comprovação de que o réu 

esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de 

fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora 

encontra-se implícito no comando legal que rege, de 

forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de 

improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que 

preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a 

indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes 

fortes indícios da prática de atos de improbidade 

administrativa. 

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de 

primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens 

dos promovidos. 

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8° 

da Resolução n. 8/2008/STJ. 

(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES 

MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG 

FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

26/02/2014, DJe 19/09/2014). 



~ 
fls. 31 ~ 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ~ 

Promotoria de Justiça de Piquete ~ 

O C. S'I], em decisão datada de 22 de agosto de 

2017, ou seJa, em julgado extremamente recente, reafirmou o 

correlato entendimento. Confira-se: "... Esta Corte Superior 

firmou entendimento de que a indisponibilidade dos bens 

não está condicionada à comprovação de que o réu esteja 

dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo 

em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no 

comando normativo do art. ]O da LIA ... O deferimento dessa 

medida não está condicionado ao recebimento da exordial e à 

prévia manifestação do réu ... " (Aglnt no AREsp 1045364/MS, 

Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

22/08/2017, DJe 25/08/2017). 

Diante de todo o exposto, o Ministério Público 

requer: 

I) Que o autor seja dispensado do pagamento de custas, 

emolumentos e outros encargos, desde logo, à vista do 

disposto no artigo 18 da Lei n° 7.347/85 (Lei de Ação Civil 

Pública) e no artigo 87 da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa 

do Consumidor); 

li) Autuada esta, seja concedida a medida cautelar, sem 

oitiva da parte contrária, consistente na declaração da 

indisponibilidade dos requeridos no valor de R$ 114.000,00 

(solidariamente, em razão do dano percebido, cf. fls. 147 do IC), J \ 
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além de R$228.000,00 para cada qual dos envolvidos (duas 

vezes o valor do dano, a título de multa civil), totalizando, como 

parâmetro, R$342.000,00 (ou seja, valor do dano + multa civil, 

naturalmente com as deduções do que extrapolar a solidariedade 

do dano ao erário), procedendo-se ao bloqueio via bacenjud, 

renajud e central de indisponibilidade. Neste ponto, deve ser 

repisado que a prévia oitiva dos envolvidos colocaria em 

risco a eficácia da própria medida, posto que os bens 

poderiam ser dilapidados antes mesmo de sua concessão, 

ao passo que, após as correlatas peças defensivas, a medida, 

em tese e se o caso, poderia ser revista por este Juízo 

(resguardado, entrementes, o interesse público primário); 

III) Sejam notificados os requeridos para, nos termos do art. 17, 

§ 7°, da Lei n° 8.429/92, oferecer manifestação por escrito, 

que poderá ser instruída com documentos e justificações, 

dentro do prazo de quinze dias; 

IV) Após o decurso do prazo para a defesa, seja recebida a 

presente inicial, determinando-se a citação dos requeridos, 

para resposta no prazo legal, anotando-se no mandado que, 

não sendo contestada a ação, operar-se-ão os efeitos da 

revelia; 

V) À municipalidade, que se proceda nos termos do art. 17, 

§3°, da LIA; 
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VI) A produção de todas as provas admitidas em direito, 

notadamente juntada de novos documentos, depoimentos 

pessoais dos requeridos, sob pena de confissão, oitiva de 

testemunhas a serem indicadas no momento oportuno, 

realização de perícias e inspeções judiciais; 

VII) Expedição de ofício à Prefeitura, para que informe qual 

o valor mensal dos vencimentos da Prefeita Ana Maria de 

Gouvêa nos anos de 2013/2014. 

VIII) Seja declarada a nulidade do quanto celebrado I ou seja, 

Processo Administrativo n° 72/2013, Dispensa de Licitação 

n° 09/2013, Contrato Emergencial n° 29/2013, bem como da 

subsequente execução contratual e de todas as despesas 

decorrentes, haja vista a ínsita improbidade que os permeia 

IX) Sejam condenados, de forma solidária, os requeridos ao 

ressarcimento ao erário I restituindo aos cofres públicos a 

integralidade dos valores pagos, com os juros e correções 

monetárias pertinentes, a ser apurado durante o decorrer da 

demanda, ou, na impossibilidade, em sede de liquidação de 

sentença; 

X) Sejam condenados os requeridos, no que couber, às sanções 

previstas no art. 12, II e III, pela prática dos atos descritos no art. 
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10 e 11, incisos referidos no corpo desta exordial, todos da Lei de 

Improbidade Administrativa; 

XI) A condenação dos requeridos ao pagamento das custas 

processuais e eventuais honorários de assistente técnico e perito 

judicial, bem como em danos morais difusos, em valor a ser 

arbitrado por Vossa Excelência. 

Diante do interesse público envolvido, bem 

como do caráter sancionador da improbidade administrativa, 

afigura-se inviável audiência para tentativa de conciliação. 

Atribui-se à causa o valor de R$342.000,00 

Piquete, 19 de dezembro de 2017. 

RENATA GALHARDO CHEUEN ZAROS 
Promotora de Justiça 

CARLOS AUGUSTO PEIXOTO SOARES 
Analista Jurídico do Ministério Público 

( _ N 
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1000649-66.2017.8.26.0449 
Ação Civil de Improbidade Administrativa- Dano ao Erário 
Ministério Público do Estado de São Paulo e outro 
Ana Maria de Gouvea e outros 

fls. 967 

Justiça Gratuita 
Juiz( a) de Direito: Dr(a). Rafaela D Assumpção Cardoso Glioche 

Vistos. 

MINISTÉRIO PúBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO propôs ação civil 

pública em face de ANA MARIA DE GOUVÊA, ENDIJÁ TRANSPORTES LTDA ME, 

THUMAS AUGUSTO VIEIRA DE SOUZA LIMA TEIXEIRA e DEREK VIEIRA DE 

SOUZA LIMA TEIXEIRA. aduzindo, em síntese, que por meio do Inquérito Civil instaurado em 

razão da docwnenlação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ficou 

constatado que a requerida, no exercício do cargo de Prefeita do Município de Piquete, celebrou 

contrato visando à locação de 01 an1bulância para simples remoção e 01 veículo utilitário com no 

minimo 15 lugares com a empresa ENDIJÁ TRANSPORTES L IDA ME, sem a 

respectiva licitação, o que, segundo alega, caracteriza ato de improbidade administrativa, com 

lesão ao erário público e violação dos princípios administrativos que regem as relações firmadas 

com a Administração Pública 

Disse que não existiu cotação no procedimento administrativo correspondente, 

não havia a emergencialidade e, ainda, haja vista a predileção pela empresa Endijá. 

Pediu inicialmente a indisponibilidade de patrimônio dos requeridos, 

solidariamente, no valor de R$ 114.000,00; no mérito pugnou pela procedência do pedido, pela 

declaração de nulidade do procedimento administrativo n° 72/2013, da dispensa de licitação n° 

09/2013, da contratação emergencial n° 29/2013, bem como da subsequente execução contratual e 

de todas as despesas decorrentes, bem como a condenação dos requeridos, de modo solidário, ao 

ressarcimento do dano ao erário público e demais sanções previstas no art. 12, II e III, todos da lei 

de improbidade administrativa. 

Deferida a tutela antecipada às fls. 118/120, no valor de R$ 432.000,00 

~ 
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Devidamente notificados, os requeridos apresentaram defesa preliminar, alegando, 

em síntese, a regularidade da dispensa, a emissão de parecer favorável à aprovação das contas, 

bem como a ausência de violação dos princípios da Administração Pública (fls. 175/196). 

Em sede de agravo de instrumento foi retificado o valor da liminar para R$ 

342.000,00, pois houve equívoco na decisão monocórdico (fls. 279/284). 

A Municipalidade demonstrou interesse em participar do feito (fls. 343/344). 

Em decisão de fls. 371/374 foram analisados os pedidos de substituição de valores 

bloqueados e recebida a inicial. 

Houve requerimento pela parte ré Endijá no que conceme aos valores bloqueados 

(fls. 386/388). 

Na decisão de fls. 425/427 foi deferida a inclusão da municipalidade no polo ativo 

da ação e, também, analisado o pedido da ré Endijá, que foi deferido em parte, tendo parte do 

valor bloqueado sido substitnído por 10% do imóvel apresentado, conforme determinação de fls. 

541 e 904. 

Citados, os requeridos contestaram o pedido alegando não terem causado prejuízo 

ao erário. Além disso, disseram que a dispensa se deu em razão de emergência. Alegaram, ainda, 

que, à época, os valores cobrados eram os praticados em outras contratações. Também 

asseveraram que não houve qualquer predileção. Por fim, arguiram que não agiram dolosamente, 

não ofenderam os princípios da administração e não praticaram qualquer ato de improbidade. 

Nestes termos, pugnaram pela improcedência (fls. 548/567). 

Relatei. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, pois desnecessária a produção de outras provas. A farta documentação 

juntada já é bastante para a formação da convicção judicial, em especial porque a questão é 

substancialmente jurídica. 

Neste sentido: "Tendo o Magistrado elementos suficientes para o esclarecimento 

da questão, fica o mesmo autorizado a dispensar a produçiio de quaisquer outras provas, ainda 

que já tenha saneado o processo, podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso configure 
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cerceamento de defesa11 (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor- Tbeotônio 

Negrão Ed. Saraiva 311 ed. -pág. 397). 110 propósito de produção de provas não obsta ao 

julgamento antecipado da lide, se os aspectos decisivos da causa se mostram suficientes para 

embasar o convencimenro do magistrado" (STF- RE 96725/RS - Rel. Min. Rafael Mayer). 

"Cerceamento de defesa. Não configuração. Questões eminentemente de direito. 

Desnecessidade de perícia contábil ou de produçtlo de prova oral. Preliminar afastada 
(Apelação n° 991.07.002767-0 (7.123.091$-7)/ Araçatuba, re1. .ues. Luis canos oç oarro::sJ. 

Os pedidos são procedentes. 

" 

Não foi controvertido o fato de que a requerida, então Prefeita Municipal de 

Piquete, buscando a contratação de serviços, em 19/07/2013, contratou, emergencialmente, 

ENDIJÁ TRANSPORTES LTDA ME, com dispensa de licitação, por meio de seus sócios, 

também requeridos. O valor do contrato foi R$ 19.000,00, celebrado pelo prazo de 06 meses, 

totalizando o valor de R$ 114.000,00. 

Porém, necessárias a realização de algumas considerações. 

A contratação djreta por emergência é uma das hipóteses de licitação dispensável, 

previstas no artigo 24 da Lei 8.666/93. Tal artigo traz em seu rol os casos taxativos de hcitação 

dispensável, sem olvida a margem de discricionariedade do administrador, que fará juízo de 

conveniência e oportunidade. Neste sentido: 

[.- .] A emergência caracteriza-se pela urg~ncta de atendimento de situação que 

possa ocasionar prejuízos 011 comprometer a incolumidade ou a segurança de pessoas, obras, 

serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, exigindo rápidas providências da 

Administração para debelar o minorar suas consequéncias lesivas à coletividade[ .. .].1 

A cautela na análise da "emergência", que deve ser interpretada restritivamente e 

com reservas, sob pena de se fazer tábula rasa do comando constitucional, deve ser o norte de 

qualquer administrador. 

Nesse sentido, pondera-se que o "caso especifico das contratações diretas, 

emergência significa necessidade de atendimento imediato a certos interesses. Demora em 

realizar a prestação produziria risco de sacrificio de valores tutelados pelo ordenamento juridico. 

Como a licitaçtio pressupõe certa demora para o seu rrâmite, submeter a contratação ao processo 

-~ _ME_ IRE_ L_L_E_· S-,-I-Ic-ly-~-pc-:s.-L-ic-ito.-~-o-o_Co_n_tr-nt_o_A_cl_m_i_ni-str_t\_u_' v-o.-0-.-~-.-~-~-p-~uJ-o_·_R:_T_,-1-QOO-,-p-.'2-R-7 --)-
1 ~ 
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Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

licita tório propiciaria a concretização do sacrijlcio a esses valores", de forma que para "a 

dispensa de licitação, incumbe à Administração avaliar a presença de dois requisitos: a) 

Demonstraçlfo concreta e efetiva da potencialidade de dano: a urg~ncia deve ser concreta e 

efotiva. Ntio se tratada de urgência simplesmente teórica. Deve ser evidenciada a situaçlfo 

concreta existente, indicando-se os dados que evidenciam a urgência.(OWSSIS) b) Demonstração 

de que a contrataçlfo ~a via adequada e efotiva para eliminar o risco: a contratação imediata 

apenas será admissivel se evidenciado que será instrumento adequado e eficiente de eliminar o 

risco. Se o risco de dano não for suprimido através da contratação, inexiste cabimento da 

dispensa de licitaçlfo. Trata-se, portanto, de expor a relaçlfo de causalidade entre a ausência de 

contratação e a ocorrência do dano ou, mais precisamente, a relação de causalidade entre a 

contrataçlfo e a supressão risco de dano." (JUSTEN FILHO, Marçalin "Comentários à Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos", ua Edição, Editora Dialética, São Paulo, 2005, p. 239). 

(Negritei). 

Assim sendo, em uma primeira abordagem, é essencial que a contratação direta 

emerja como única alternativa adequada à curadoria do interesse público, já que tomada 

como suficiente para desnaturar a concrcção do risco promanado da situação emergenciaL É dizer: 

há que se detectar a potencialidade de advento de dano concreto oriundo da situação emergencial 

cuja solução é viabilizada por meio do contrato direto. Aos olhos do legislador essa situação é 

excepcional, já que se sobrepõe à presunção (ordinariamente traduzida em realidade) de que a 

prévia licitação garante à Administração Pública as melhores condições de contratação, além de 

prestigiar a isonomia entre os eventuais interessados. Não por outro motivo a "emergência ou 

calamidade pública" contemplada pelo texto legal reclama situação externa à gestação da 

coisa pública, impassível de controle ou cautela por parte do administrador público. Há se 

tratar de evento anômalo que, precisamente pelo caractere da imprevisibilidade, impossibilidade 

ao gestor da coisa pública qualquer planejamento, obrigando-o à pronta tomada de decisão à 

perfeita curadoria do interesse público. É que, em hipóteses tais, a prévia licitação não preservaria 

o interesse público, mas, antes, potencializaria o seu perecimento. 

Segue-se que não se pode "afirmar a possibilidade de sacriflcio de interesses 

curados pelo Estado em consequência da desídia do administrador. Havendo risco de lesão a 

interesses, a contratação deve ser realizada, punindo-se o agente que não adotou as cautelas 

necessárias. A questiio apresenta relevdncio apecifllmente no tocante à comumen:N 
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Horário de Atendimento ao Público: das 12b30min às19h00min 

denominada 'emergência fabricada', em que a Administração deixa de tomar tempestivamente 

as providências necessárias à realização da licitação previslvel. Assim, atinge-se o termo final de 

um contrato sem que a licitação necessária à nova contratação tiVesse sido realizada." (JUSTEN 

FILHO, Marçalin "Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos", lla Edição, 

Editora Dialética, São Paulo,2005, p. 240). 

Tecidas as considerações passo a analisar o caso concreto. 

Em contestação os requeridos alegam que a contratação foi emergencial e tida por 

regular pelo Tribunal de Contas, conforme fls. 94/117. Ocorre que, conforme podemos verificar, 

mais precisamente às fls. 99/100, a locação foi citada como desobediência à determinação exarada 

no relatório das contas do exercício de 2010, sendo mencionado que não houve pesquisa de preço 

acerca do contrato realizado e, ainda, que o valor da locação seria quase que suficiente para a 

aquisição de veículos. 

Argumentam que a dispensa de licitação foi realizada tendo em vista que a frota, à 

época, estava em estado precário, conforme relatório juntado às Os. 211/227, datado de 03 de 

janeiro de 2013. 

Da fl. 52 extrai-se que o pedido de contratação em caráter de emergência se deu 

em 12/07/2013, seis meses após o citado relatório. Verifica-se, aqui, desídia por parte do gestor 

público, pois, se todas as cautelas necessárias em momento oportuno, não existiria "emergência". 

Aliás, considerando que a municipalidade dispunha de frota própria, antes da 

locação, necessário seria, pelo menos, que se orçasse o reparo dos veículos existentes, a fim de 

verificar se o custo aos cofres públicos justificaria a contratação de terceiro. 

Ademais, o fato da empresa End.ijá Transportes Ltda Me ler atuado junto ao 

município na gestão anterior, não afasta a necessidade de pesquisa de preços para novo contrato. 

Como é cediço) a necessidade de licitação deriva do princípio da indisponibilidade 

do interesse público, o qual se traduz numa verdadeira condicionante à liberdade de conformação 

do administrador Público na escolha do contratante, já que é obrigado a contratar aquele cuja 

proposta melhor atenda ao interesse público (mais vantajosa à Administração Pública). 

Nesta toada o fundamento de que em outros municípios o preço é o mesmo do 

~ 
praticado nos presentes autos, para a dispensa da licitação, não se sustenta. 

Mas não é só. 

1000649-66.2017.8.26.0449 -lauda 5 

~-

O> ..... 
éó! 
..- . 
fJII 

•<U ( 
0>( 

o' 
Nt 
~( 
e< co, 
Nc 
E c 
<ll • 
liJ ( 
o ( ::; ( 

(O ~ 
liJ , 
o , c: , 
o • 
'tl ' 
~ : 
CD ' 

:Q • 



fls. 972 

A engrossar a conclusão de que se tratou de "emergência fabricada,., pontue-se 

que a Dispensa de Licitação n° 09113, malgrado instruída com o parecer da Procuradoria 

Municipal, em momento algum antedeu às exigências previstas pelo artigo 26, da Lei Federal n° 

8666/93: 

"Art. 26. As dispensas previstas nos § § 2° e 4° do art.17 e no inciso me seguintes 

do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no artigo25, necessariamente justificadas, e o 

retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8° dEsta Lei deverão ser comunicados, 

dentro de 3 (três} dias, à autoridade supenor, para ratíjicaçiJo e publicação na imprensa oficial, 

no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para eficácia dos atos. 

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, 

previsto neste artigo, será instruido, no que couber, com os seguintes elementos: I caracterizaçtlo 

da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso; li ralilo da 

escolha do fornecedor ou executante; ill}ustificativa do preço; IV documento de aprovaçllo dos 

projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados." (Negritei). 

Fácil concluir à luz do dispositivo colacionado que a "contrataçtlo direta submete

se a um procedimento administrativo, como regra. Ou seja, ausência de licitaçtlo não equivale a 

contratação informal, realizada com quem a Administração bem entender, sem cautelas nem 

documentaçtlo. Ao contrário, a contrataçtlo direta exige um procedimento prévio, em que a 

observancia de etapas e formalidades é imprescindível. Somente em hipóteses-limite é que a 

Administraçtlo estaria autorizada a contratar sem o cumprimento dessas formalidades. Seriam 

aqueles casos de emergência têio grave que a demora, embora minima, pusesse em risco a 

satisfaçtlo de valores a cuja realizaçêio se orienta a atividade administrativa. Nas etapas internas 

iniciais, a atividade administrativa será idêntica, seja ou nilo a futura contratação antecedida de 

licitação. Em um momento inicial, a Administração verificará a existência de uma necessidade a 

ser atendida. Deverá diagnosticar o meio mais adequado para atender ao reclamo. Definirá um 

objeto a ser contratado, inclusive adotando providências acerca da elaboração de projetos, 

apuração de compatibilidade entre a contratação e as previsões orçamentárias. Tudo isso estará 

documentado em procedimento administrativo, exrernando-se em documentação constante dos 

respectivos autos. A diferença residirá em que, no momento de definir as fórmulas para 

contratação, a Administração constatará a inaplicabilidade das regras acerca de licitação. Assim, 

ao invés de elaborar o ato convocatório da licitaçtlo e instaurara fase externa apropriada, J \ 
~~ 
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atividade administrativa interna desembocará na contratação direta. Ainda assim, não se 

admitirá que a Administração simplesmente contrate, sem observtincia de outras formalidades. 

Definido o cabimento da contratação direta, a Administraçtio deverá pesquisar a melhor solução, 

tendo em vista os prtncipios da isonomia e da supremacia e indisponibilidade dos valores 

atribuídos à tutela estatal. Logo, deverá buscar a melhor solução, respeitando (na medida do 

possível) o mais amplo acesso dos interessados à disputa pela contratação." (JUSTEN FILHO, 

Marçalin "Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos", 113 Edição, Editora 

Dialética, São Paulo, 2005, p. 228).(Negritei). 

No caso exposto nos autos, ainda que haja parecer opinativo emitido pela 

Procuradoria Municipal acerca da situação emergencial e da possibilidade de contratação direta, é 

certo que não há acervo documental que ateste os motivos pelos quais se escolheram os 

fornecedores ou o preço por eles praticado. 

Os requeridos, no entanto, limitaram-se a informar que o preço é o mesmo 

praticado pela contratada em outros Municípios. Ora, a gestão da coisa pública e do erário exige 

justificação objetiva e pesquisa mercadológica. 

A mera alegação de que outros Município praticam preços análogos não é 

sufíeiente para se valer de norma excepcional que autoriza a dispensa da licitação, até porque cada 

município tem sua arrecadação, dividas, obrigações e necessidades. A não realização de pesquisas 

aprofundadas, objetivas, com considerável número de informações, devidamente demonstradas 

por meio de procedimento de justificação de dispensa, evidencia falha na gestão e, sem dúvida, 

prejuízo ao erário público. 

Ensina PAULO MODEST02 que nunca houve autorização constitucional para 

uma administração pública ineficiente. A boa gestão da coisa pública é obrigação inerente a 

qualquer exerdcio da funçllo administrativa e deve ser buscada nos limites estabelecidos pela 

lei. A função administrativa é sempre atividade finalista, exercida em nome e em favor de 

terceiros, razão pela qual exige legalidade, impessoalidade, moralidade, responsabilidade, 

publicidade e eficiência dos seus exercentes. O exercicio regular da fimção administrativa, numa 

democracia representativa, repele não apenas o capricho e o arbítrio, mas também a negligência 

e a ineficiência, pois ambos violam os interesses tutelados na lei. A atividade de administração, 

doutrina há décadas GIANINNI, obriga a prossecução da "miglor cura degli interesi alieni" 

2 MODESTO, Paulo. Notas para um debate sobre o princípio da eficiência. 
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(g.n.). 

Inexistia, pois, razão para a contratação direta da requerida Endijá Transportes, 

bem como o requerido não adotou as medidas que legitimamente dele esperava a população da 

pequena cidade de Piquete, já que, para além, não realizou a devida pesquisa de preço, 

fundamental para a licitude da dispensa. 

A falta de planejamento, a desídia administrativa e a má gestão não podem ser 

consideradas como justificativa para a dispensa emergencial do procedimento licitatório. Nesse 

sentido:[ ... ] 3 A situação emergencial que legitima a contratação com dispensa de licitação inciso 

IV do art. 24 da L. 8666193 não pode decorrer de jàlta de planejamento, desídia administrativa ou 

má gestifo dos recursos.4 Se os serviços contratados siio de necessidade permanente e a situação 

emergencial descontinuidade na prestação do serviço niio foi imprevisível, o contrato firmado em 

caráter emergencial, irregular, é nulo. 5 Procedente a ação popular e anulado o contrato, por 

dispensa irregular de licitação, os responsáveis pela contrataçifo devem ressarcir eventual dano 

ao erário. Se não houve dano, não há obrigação de ressarcir. 6 Apelação provida em parte (TJ

DF 200001ll0239960008384-80.2000.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de 

Julgamento:22/03/2017, 68 TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/03/2017 . 

Pág.: 413/435) (grifos nossos) 

A doutrina pátria é uníssona ao entender que referidos comportamentos 

caracterizam deslealdade institucional, que se traduz na ideia da quebra de confiança entre 

administrador e administrados, na medida em que o agente público não dedica a devida prudência 

e cuidado no trato de interesses que não lhe pertencem. Não se pode admitir que aqueles que 

escolheram administrar a coisa pública, sob a pueril e intolerável alegação de que "outros 

Municípios assim agem", dispense licitação para contratação de relevante serviço, por vultoso 

valor, violando norma legal expressa. Jncidiu a requerida, pois, no disposto no art. 100, inciso VIII, 

da Lei n° 8.429/92. 

O dano ao erário, na espécie, é presumido (dano in re ipsa). 

Neste sentido o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE. INDEVIDA DISPENSA DE LICITAÇÃO. DANO AO ERARJO. 

RESSARCIMENTO LEGITIMJDADE ATIVA DO MINISI'ÉRIO PÚBLICO. 

CARAC11?RIZAÇÃO DE CULPA DA EMPRESA CONIRAT ADA. PROVA DO PRE!UizO. DANO fJ 
-r 
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IN RE IPSA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, 

INACUMULATIVIDADE DE PENAS E IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO 

QUE FOI RECEBIDO CARENTES DE PRÉ QUESTIONAMENTO. DISCUSSÃO DOS TEMAS 

NO VOTO VENCIDO SÚMULA 320/STJ 1. O Ministério Público tem legitimidade para propor 

ação civil pública de improbidade para pleitear, também, o ressarcimento do erário. Súmula 

329/STJ e Precedentes. 2. Evidenciado no acórdão recorrido, à luz das circunstâncias fático

processuais descritas pelo Tribunal de origem, a culpa por parte da empresa contratada 

sem licitação, cabe a condenação com base no art. 10 da Lei n° 8.42911992 e a aplicação das 

penalidades previstas no art. 12, li, do mesmo diploma. Precedentes. 3. A 

indevida dispensa de licitação, por impedir que a administração pública contrate a melhor 

proposta, causa dano in re ipsa, descabendo exigir do autor da ação civil pública prova a 

respeito do tema. Precedentes da Segunda Turma. 4. Carecem de prequestionamento dos temas 

jurldtcos relativos às alegações de necessidade de prévio procedimento 

administrativo, de inacumulatividade de determinadas penas e de impossibilidade de restituição 

integrai de todos os valores recebidos, incidindo, no caso, a Súmula 320/STJ 5. Recurso especial 

conhecido em parte e não provido. RECURSO ESPECIAL N° 817.921 - SP (200610026590-0) 

RELATOR : MINJS1RO CASTRO MEIRA 

Entende acertadamente a jurisprudência que milita em favor da 

necessidade de procedimento licitatório precedente à contratação a presunção de que, na sua 

ausência, a proposta contratada não será a economicamente mais viável e menos dispendiosa, daí 

porque o prejuízo ao erário é notório. 

Neste sentido, registre a importante decisão do Supremo Tribunal Federal acerca 

do tema: A lesividade decorre da ilegalidade. Esta é "in re ipsa". O agente administrativo apenas 

pode decidir em face das finalidades encampadas no ordenamento jurídico. A ele é dada a 

competência apenas para que atinja boa prestação dos serviços públicos. O fim gtzado na norma 

constitucional ou legal é o objetivo único do agente. Sua competbncia destina-se a alcançar os 

fins traçados no sistema normativo. A ilegalidade do comportamento, por si só, causa o dano. Não 

vinga a tese defensiva de que ntlo está demonstrado o dolo do agente. 

Há de se anotar, primeiro, que os atos de improbidade que geram dano ao erário 

podem decorrer de conduta culposa. 

~ · 

Na espécie, no entanto, o dolo está evidenciado. A agente estava cônscio ~ 
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existência de outras empresas que potencialmente poderiam prestar o mesmo serviço e sequer 

realizou efetiva pesquisa para justificar o preço. Não podia a requerida, segundo critérios 

subjetivos, celebrar contrato divorciando-se do constitucional procedimento licitatório, o qual 

somente é preterido em casos excepcionais previstos na Lei 8.666/93. 

A hipótese em testilha não se subsume a nenhuma delas. Há, pots, 

ato de improbidade na espécie. Partindo desse prisma, há que se fixar desde já o que quer dizer 

improbidade, servindo-os, para tanto, da lição de FLÁVIO SÁ TIRO FERNANDES3, Professor da 

Universidade Federal da Paraíba e membro do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, que 

nos dá a seguinte lição: 

"A palavra improbidade vem do latim "improbitas", "átts", significando, em 

sentido próprio, má qualidade (de uma coisa). Também em sentido próprio, tmprobus, i, que deu 

origem ao vernáculo improbo, significa mau, de má qualidade. Da mesma forma, probus, i, em 

português, probo, quer dizer bom. de boa qualidade. O sentido próprio dessas palavras, pois, não 

se reporta, necessariamente, ao caráter desonesto do procedimento incriminado, quando se faz 

referência a administrador ímprobo~ Administração tmproba quer significar, portanto, 

administração de má qualidade. Isso é importante para se alcançar o verdadeiro s1gnijicado legal 

e jurídico da expressão, levando, por conseguinte, primeiramente a uma distinção entre probidade 

administrativa e moralidade administrativa". 

Nesta toada temos que frisar que a probidade administrativa abarca o princípio da 

moralidade, conforme conclusão do próprio autor citado. 

A Constituição da República, após apontar princípios fundamentais da 

administração pública, em seu artigo 37, arremata, em seu§ 4°, as consequências das práticas dos 

atos de improbidade administrativa, estando a disposição constitucional complementada pela 

edição da Lei no 8.429/92, que rege toda a matéria, prevendo as sanções aplicáveis. 

Cumpre desde já ressaltar que a lei em testilha prevê em seu bojo três modalidades 

distintas de atos que caracterizam improbidade administrativa, enumerando-os em seções distintas, 

qualificando-os como atos que importam em enriquecimento ilícito, atos que causam dano ao 

erário e atos que atentam aos princípios fundamentais da administração. 

De rigor se assentar que os contornos traçados para improbidade administrativa 

-3 -~---~-.w-.-co-m--.b-r/-d-ou_tr_m_a_/_pr_o_b_im ___ H_mru----------------------------------------------<' }1 
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resvalam sempre na inobservância de disposições constitucionais basilares ligadas à legalidade e à 

moralidade, principalmente. FÁBIO MEDINA OSÓRI04
, Professor da Escola Superior da 

Magistratura do Rio Grande do Sul, discorrendo sobre o tema, com contundência assentou que: 

Como se vê, em princípio, a responsabilidade há que ser pessoalizada à luz da Lei n. 8.429192. Já 

não bastam qualidades morais, são necessárias qualidades técnicas, capacftaçlfo profissional 

para aqueles que governam ou exercem atividades de natureza política, ou mesmo fimções 

públicas com alcance decisório. 

Logo a seguir, escorado nesse raciocínio, arremata que: Dai ser incabível às 

autoridades e agentes públicos alegar desconhecimento da Iegislaçlfo, mormente quanto aos 

gastos públicos, pois estes estão regrados minuciosamente e qualquer interpretação há de estar 

pautada pelo interesse social. Aqui, in dubio pro societate, não cabe invocar dúvidas ou 

interpretações distantes do bom senso e do pensamento básico da comunidade jurldica, estando o 

agir do agente público marcado pelas restrições inerentes ao princípio da legalidade 

administrativd' (ob cit.). 

A Constituição da República, ao estabelecer como princípio a ser perseguido pela 

Administração Pública o da moralidade administrativa, acabou por definir que a atuação do 

administrador público não deve ser pautada simplesmente pela legalidade formal, mas, sim, 

observando os princípios éticos de lealdade, boa-fé, de regras que assegurem a boa administração 

e, principalmente, em conformidade com os ditames de honestidade. 

Maria Silva Zanela de Pietro, em seu Direito Administrativo, leciona de forma 

brilhante, verbis: ''A inclusão do principio da moralidade administrativa na Constituição foi um 

reflexo da preocupação com a ética na Administração Pública e com o combate a corrupção e 

impunidade no setor público. Até então, a improbidade administrativa constitula infração prevista 

e definida apenas para os agentes politicos. Para os demais punia-se apenas o enriquecimento 

i/icilo no exercicio do cargo. Com a inserção do principio da moralidade na Constituição, a 
exigência de moralidade estendeu-se a toda a Administração Pública, e a improbidade ganhou 

abrangência maior, porque passou a ser prevista e sancionada com rigor para todas as 

categorias de servidores públicos e a abranger infrações outras que não apenas o enriquecimento 

iltcito." (p. 710) 

4 Improbidade Administrativa Decorrente de Despesas Públicas ilegais e Imordis: Aspectos práticos da Lei n .. ~ . , 
&.429/92 CDROM Juris Smtcse, n.lS,janfcv/99. <fV J 
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Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

É importante ressaltar que o princípio da moralidade, entendido de uma fonna 

ampla, abriga e protege a Administração Pública não só contra aquelas condutas imorais, mas 

também contra as denominadas condutas ímprobas. Imoralidade e improbidade, embora num 

primeiro momento se mostrem semelhante, após uma análise mais aprofundada, percebe-se que a 

conduta do agente ímprobo é muito mais abrangente do que a simples conduta imoral. Isso porque 

enquanto imoral é apenas aquela conduta desonesta, a conduta ímproba envolve atos ilegais e não 

simplesmente os imorais. Tal argumentação abstrata se mostra concretizada com a edição da Lei 

8.429 de 1992, na qual foram previstas três modalidades de atos de improbidade: atos que 

importam enriquecimento ilícito, atos que causam prejl.úzo ao erário e atos que atentam contra os 

princípios da administração pública 

Nota-se que a afirmação teórica acima explanada acabou por se concretizar na lei, 

que definiu ato de improbidade não só aquele imoral, mas também os que se configuram ilegais. 

Nesse sentido, rezam os artigos 4°, CJ' e 11 da Lei 8249/1992: 

Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar 

pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no 

trato dos assuntos que lhes são afetos. 

Art~ Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento 

ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, 

mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e 

notadamente: 

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: 

Com relação ao art. li , tal hipótese, consubstanciada nos atos que atentam contra 

os princípios da Administração Pública, por sua abrangência, pode alcançar uma infinidade de 

condulas ilegais. Por isso, parte da doutrina considera que tal artigo configura-se em verdadeira 

"nonna de reserva''. Isso, todavia, não significa que o descumprimento de tal artigo importe em 

desrespeito de menor relevância à moralidade administrativa. Muito pelo contrário, desrespeitar 

um princípio constitucional é muito mais grave que desrespeitar uma regra jurídica 

Paulo Bonavides, um dos maiores Constitucionalistas brasileiros, esclarece~~ 
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verbis: "Os principias são, por conseguinte, enquanto valores, a pedra de toque ou critério com 

que se aferem os conteúdos constitucionais em sua dimensão normativa mais elevada ... ". "A essa 

altura. os princípios se medem normativamente, ou seja, têm alcance de norma e se traduzem por 

uma dimensão valorativa, maior ou menor, que a doutrina reconhece e a experiência consagra. 

Consagração observada de perto na positividade dos textos constitucionais, donde passam à 

esfera decisória dos arestos, até constituírem com estes aquela jurisprudência principal, a que se 

reporta com toda a argúcia. Garcia de Enterria" (Curso de Direito Constitucional, p. 289). 

Transmitindo a mesma ideia, Emerson Garcia e Rogério Pacheco em Improbidade 

Administrativa, verbis: "-Ante a natureza e a imponância dos interesses passíveis de serem 

lesados pelos ímprobos, afigura-se louvável a técnica adotada pelos arts. 4° e 11 da Lei 8.429192, 

preceitos em que a violaçtlo aos principias regemes da atividade estatal, ainda que dai não 

resulte dano ao erário, consubstanciará ato de improbidade. Deve-se observar ainda que 

referidos dispositivos da Lei n° 8.429192 apresentam-se como verdadeiras normas de integração 

da eficácia da constituição da República, pois os princípios por eles tutelados há muito foram 

consagrados nesta." (p. 265). 

Portanto, não há que se falar em níveis de gravidade da conduta ímproba do agente 

público, sendo que o ato praticado pelo administrador, contrário aos princípios constitucionais, 

configura-se em improbidade administrativa do mesmo modo que aqueles atos que gerem 

enriquecimento ilicito. As sanções a cada modalidade de ato de improbidade é que variam de 

acordo com a previsão legal. Para a configuração do ato de improbidade administrativa o agente 

público percorre um "iter)' de individualização de sua conduta, que acaba por se subsumir 

perfeitamente ao ilícito disciplinado na Lei 8.429/92. 

Num primeiro momento) mister se faz analisar se a conduta do agente infringiu os 

princípios da administração pública aclamadas no ordenamento jurídico. Nesse sentido, ensina 

Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves na obra Improbidade Administrativa: ·'Hodiernamente, 

o iter a ser percorrido para a identtjicaçt!o do ato de improbidade haverá de ser mtc1ado com a 

comprovação da incompatibi /idade da conduta com os princípios regentes da atividade estatal, 

vale dizer, com a inobservância do princípio da jundrctdade, no qual avultam em importância os 

princlpios da legalidade e da moralidade". 

Há que se diferenciar ato discricionário de ato arb·tr · · MARIA 1 ano. DO CARMO 

professora do Curso de Mestrado e Graduação do Centro de Ciências Jurídicas da ..}j 
I 

LEÃO, 
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Universidade Federal da Paraíba, tecendo comentários sobre o poder discricionário, assentou que: 

Há uma grande diferença entre poder discricionário e poder arbitrário, como assinala Silva (1977) 

'o poder discricionário é previsto na lei, é delimitado pelo direito, é resultado, por 

conseguinte, de um comande legal, que tem sua própria natureza na Lei Maior. É também ação 

livre na administração sob o Império da Lei (...). O arbitrário não tem a proteção juridica e ntio 

existe no Estado de Direito". 

A moralidade dentro da Administração Pública complementa a legalidade. Ela 

permite a distinção entre o que é honesto e o que é desonesto. Todos os atos do bom administrador 

visam ao interesse público; logo, o comportamento impessoal não atende aos interesses pessoais 

ou de terceiros. 

As medidas casuísticas são evitadas. Uma vez atendidos os interesses da 

coletividade, todos serão beneficiados equitativamente, cumprindo os velhos precitos de Ulpiano: 

'honest vivere, alterum non laedere, suum cuique trihuere' - que carregam, em si, conteúdo 

moral e jurídico. 

Não bastasse o dano causado, as requeridas ainda infringiram, portanto, os 

princípios constitucionais da legalidade, da moralidade administrativa e da impessoalidade, pois 

desrespeitou norma constitucional e infra-constitucional e adentrou o campo do desrespeito ao 

erário público. Segundo a lição de HELY LOPES MEIRELLES: A legalidade, como 

principio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em 

toda a sua atividade fUncional, a sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e 

deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a 

responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. 

Nesta ordem de ideias, considerando que tanto a Alcaide, quanto a pessoa jurídica 

e seus sócios concorreram para a prática do ato de improbidade, dele participando diretamente, de 

rigor a procedência dos pedidos. 

Analiso as penalidades cabíveis. 

Por entender enquadrada os requeridos no artigo 10, inciso VIII, da Lei 8.429/92 

cabíveis são as penalidades previstas no artigo 12, inciso li, da Lei de Improbidade 

Administrativa, pois esta, em que pese a violação do disposto no art. 11, da mesma lei, é a conduta 

mrus grave. ./ tr'J 
.:- . 
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Cabe ao Magistrado analisar casuisticamente a conduta do agente, o grau do dolo, 

o prejuízo causado e as demais variáveis a fim de melhor dosar as sanções. 

Nesta toada, entendo adequada a imposição aos requeridos, solidariamente, a 

obrigação de ressarcir integralmente do dano, é dizer, pagar R$ 114.000,00, atualizados desde 

julho de 2013, suspensão dos direitos políticos por 04 anos, multa civil que fixo em 10% do valor 

do dano, devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento e proibição de contratar com o 

Poder Público ou receber beneficios 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. 

Por fim, as demais teses arguidas pelas partes não tiveram o condão de alterar o 

julgamento da forma como posta acima. 

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e o faço para: 

1) DECLARAR a nulidade do procedimento administrativo n° 72/2013, 

procedimento de dispensa n° 09/2013, do contrato administrativo emergencial n° 29/2013 e das 

despesas deles decorrentes; 

2) CONDENAR ANA MARIA DE GOUVÊA, ENDIJÁ TRANSPORTES 

LTDA ME, THUMAS AUGUSTO VIEIRA DE SOUZA LIMA TEIXEIRA e DEREK 

VIEIRA DE SOUZA LIMA TEIXEIRA ao ressarcimento integral do dano, devolvendo aos 

cofres públicos R$ 114.000,00, com juros de 1% ao mês e correção monetária nos tem1os da 

Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo a contar, ambos, de julho de 2013, em 

solidariedade~ b) suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos; c) multa civil no valor 

equivalente a 10% do valor do dano, devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento e d) 

proibição de contratar com o Poder Público ou receber beneficios ou incentivos fiscais ou 

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos. 

Sucumbentes, arcarão os requeridos com o pagamento integral das custas e 

despesas processuais. 

Sem condenação em honorários porque o autor é Ministério Público. 

1000649-66.2017.8.26.0449- lauda 15 
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Oportunamente, oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, bem como aos órgãos 

Fazendários da União, Estado e Município, dando-lhes conta do teor desta decisão. 

P. I. C. 

Piquete, 26 de abril de 2019 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LE111.419fl006, COl'iFORME IMPRESS..\0 À MARG.&\1 DIREITA 
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Apelação n2 1000649-66.2017.8.26.0449 

9! Câmara de Direito Público 

Apelantes: Ana Maria de Gouvea, Endijá Transportes Ltda - ME, Thumas 

Augusto Vieira de Souza Lima Teixeira e Derek Vieira de Souza Lima Teixeira 

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo 

Parecer da Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos 

EGRÉGIO TRIBUNAL 

COLENDA CÂMARA 

ÍNCLITOS JULGADORES 

O Ministério Público do Estado de São Paulo promoveu ação 

civil por ato de improbidade administrativa em face de Ana Maria de Gouvea, Endijá 

Transportes Ltda- ME, Thumas Augusto Vieira de Souza Lima Teixeira e Derek 

Vieira de Souza Lima Teixeira. 

De acordo com a inicial, Ana Maria de Gouvea, então prefeita 

municipal da cidade de Piquete, mediante dispensa de licitação (Dispensa n2 

09/20 13), contratou emergencialmente a empresa Endijá Transportes Ltda - ME, 

ao preço total de R$ 114.000,00 (R$ 19.000,00 mensais), que tinha como 

sócios/proprietários Derek Vieira e Thumas Augusto Vieira, para a locação, por seis 

meses, de dois veículos, sendo uma ambulância para simples remoção e um 

utilitário com no mínimo 15 lugares. 

Ocorre que não foi realizada pesquisa de preços; não é sabido 

o valor individual dos veículos locados ; as notas fiscais não mencionam as marcas 

e modelos fornecidos e com os seis meses de aluguel o valor pago seria quase que 

suficiente para a aquisição dos veículos novos, desde que empregado o critério 
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preconizado pelo artigo 45, § 12 da Lei de Licitações, denotando prejufzo para a 

administração municipal. 

Devido à forma como ocorreu a contratação, sem ao menos 

verificar a existência de outras empresas que poderiam prestar o mesmo serviço 

em melhores condições para a administração, ficou evidenciado o direcionamento 

para a empresa contratada. 

O autor pleiteou a invalidação do processo administrativo de 

dispensa de licitação (nº 72/2013), a dispensa de licitação (n2 09/2013), do contrato 

emergencial (n2 29/2013), da subsequente execução contratual e de todas as 

despesas decorrentes. Pediu, ainda, a condenação dos demandados pela prática 

de ato de improbidade administrativa com dano ao erário previsto no artigo 1 O, 

"caput", e inciso VIII , e, subsidiariamente, no artigo 11 da Lei no 8.429/1992, com 

aplicação das sanções previstas no artigo 12, inciso 11, ou 12, inciso 111, do mesmo 

diploma legal, inclusive reparação do dano causado (fls. 1/34}. 

Os pedidos foram julgados procedentes para declarar a 

nulidade do procedimento administrativo n2 72/2013, do procedimento de dispensa 

nº 09/2013, do contrato administrativo emergencial nº 29/2013 e das despesas 

deles decorrentes e, ainda, para condenar os demandados ao ressarcimento 

integral do dano com a devolução aos cofres públicos da quantia de R$ 114.000,00, 

devidamente corrigida; suspensão dos direitos polfticos pelo prazo de cinco anos; 

multa civil no importe de 1 0% do valor do dano, devidamente atualizada; e proibição 

de contratar com o Poder Público ou dele receber benefícios fiscais e creditfcios, 

direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos (fls. 967/982) . 

lnconformados com os termos da sentença, apelaram os 

condenados. Alegam, basicamente, como preliminar, que ocorreu cerceamento de 

defesa com o julgamento antecipado da lide. No mérito, dizem que se fazia 

presente a situação emergencial, que foi devidamente justificada; não existiu falta 

de planejamento; não ocorreu predileção pela empresa contratada, que já prestava 

o serviço no mandato anterior; não agiram com dolo; os serviços foram prest~ 
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houve pesquisa de preços e foram juntadas contratações similares procedidas pelo 

TRF5 e por algumas prefeituras municipais com valores superiores ao contratado. 

Pedem o provimento do recurso para acolher a preliminar apresentada e declarar 

a nulidade da sentença ou, no mérito, julgar improcedente o pedido (fls. 993/1 07). 

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais e 

pugnou pelo desprovimento da apelação (fls. 1027/1 043). 

É o sucinto relatório. 

O apelo merece desprovimento. 

Não vinga a preliminar apresentada, uma vez que não ocorreu 

cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide. 

Como a matéria de fato está provada documentalmente, 

bastando a aplicação do direito respectivo, não era mesmo o caso de dilação 

probatória, uma vez que desnecessária. 

E não há cerceamento de defesa quando o juiz julga 

antecipadamente a lide, decidindo por desnecessária a produção probatória, como 

reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: 

~~o ST J sedimentou o entendimento no sentido de que o 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC) não implica 

cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probat6ria". 1 

O Magistrado entendeu por julgar antecipadamente a lide, uma 

vez que as provas produzidas o convenceram dos fatos e do direito alegado, 

dispensando a produção de qualquer outra prova por serem desnecessárias. 

Os apelantes tiveram a oportunidade de apresentar prova 

documental quando da defesa preliminar e da contestação. Se não o fizeram era 

1 STJ: REsp 406.545/SP, Rei. Min.luiz Fux, 11 Turma, DJU 09.12.2002. 

,... 
o 
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porque inexistia documentos a serem juntados aos autos, só devendo ser admitidas 

provas novas, que não existiam. 

Não era mesmo o caso de ser produzida qualquer outra prova, 

já que os documentos juntados aos autos deixaram clara a existência das 

ilegalidades noticiadas na inicial, bastando, portanto, sua análise e prolação de 

sentença. 

No mérito, melhor sorte não assiste aos apelantes. 

É incontroverso nos autos, estando demonstrado por prova 

documental, que a empresa demandada, que possui como sócios e proprietários 

Derek Vieira e Thumas Augusto Vieira, foi contratada pela Municipalidade, que 

tinha como prefeita Ana Maria de Gouvea, sob a justificativa de emergência, 

havendo dispensa de licitação. 

Logo no início do mandato da demandada como prefeita 

municipal, mais precisamente em 03 de janeiro de 2013, foi elaborado relatório que 

indicava estar a frota em estado precário (fls. 211/227), mas somente em 12 de 

julho de 2013 foi realizado o pedido de contratação tido como emergencial (fls. 52). 

A primeira observação a ser realizada é porque a contratação 

não foi realizada logo no infcio do mandato, já que a situação era emergencial? Foi 

realizada apenas seis meses depois de assumir o cargo, tempo este mais do que 

suficiente para a realização de licitação. 

E pior. Nem se buscou outras empresas que poderiam prestar 

o mesmo serviço em condições melhores para a administração. Foi contratada 

diretamente empresa que já prestava o mesmo serviço e por preço suficiente para 

praticamente adquirir dois veículos similares novos, ou seja, o valor pago em seis 

meses de locação seria suficiente para comprar os mesmos veículos, o que decerto 

traria maiores benefícios para o ente público, que certamente possui em seus 

quadros motoristas aptos a conduzir a ambulância e o utilitário. 
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Sequer foi realizada pesquisa de preços, o que poderia ser 

facilmente realizada com o envio de simples correspondência, eletrônica ou física, 

para outras locadoras de veículos existentes, que são muitas. 

Nem ao menos foi justificada a contratação da empresa 

demandada. 

O fato de os preços praticados pela empresa serem os mesmos 

de outras cidades não quer dizer que são os melhores, já que aqueles também 

podem estar superfaturados. Como acertadamente concluiu o Magistrado de 

primeiro grau: 

"A mera alegação de que outros Município praticam preços 

análogos não é suficiente para se valer de norma excepcional 

que autoriza a dispensa da licitação, até porque cada municfpio 

tem sua arrecadação, dívidas, obrigações e necessidades. A 

não realização de pesquisas aprofundadas, objetivas, com 

considerável número de informações, devidamente 

demonstradas por meio de procedimento de justificação de 

dispensa, evidencia falha na gestão e, sem dúvida, prejuízo ao 

erário público" (fls. 973). 

Com efeito, mesmo que fosse possível a dispensa de licitação, 

a lei exige prévio procedimento administrativo para que possa ser fundamentada 

sua necessidade e realizada cotação de preços para a obtenção da melhor compra 

(art. 26, parágrafo único, da Lei n!! 8.666/1993). 

Não me parece haver dúvida de que a contratação foi 

direcionada para a empresa demandada, violando os princípios administrativos da 

legalidade, da moralidade e da impessoalidade. 

Todos esses fatos foram devidamente analisados na sentença 

recorrida, que concluiu pela ocorrência das ilegalidades, que causou dano ao 

erário. 
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Aliás, essas ilegalidades não passaram despercebidas pelo 

Tribunal de Contas do Estado que, ao menos em um primeiro momento, fê-las 

constar do seu relatório, o que demonstra sua existência formal (fls. 35/37). 

É certo que no julgamento das contas constou da decisão que 

houve falha na instrução (fls. 1 04}, já que não constaram do preço da contratação 

outras despesas, tais como manutenção e encargos tributários; no entanto, isso 

não implica improcedência da ação, já que continua a não existir a pesquisa de 

preços e a fundamentação da contratação da empresa demandada, sem falar, 

ainda, o porquê de ter sido realizada a contratação, que seria emergencial, cerca 

de seis meses após a constatação da precariedade da frota municipal. 

Não deve ser esquecido, ainda, que o julgamento pela Corte 

de Contas não vincula o Judiciário (art. 21, 11, da LIA), sendo seu controle apenas 

formal, não entrando na seara da presença do dolo e de consequente ato de 

improbidade administrativa. 

E o dolo dos agentes é manifesto. 

Ana Maria era a prefeita municipal e responsável pelas 

finanças do município, notadamente em uma pequena cidade do interior onde é 

possível conhecer todas as receitas e despesas. E, mesmo ciente das ilegalidades, 

autorizou a realização das despesas ilegais sem a realização de licitação, 

assinando o contrato (fls. 57/61). 

A empresa demandada e seus sócios de tudo se beneficiaram. 

Como já prestavam serviços para a administração pública sabiam da necessidade 

de licitação e dos seus trâmites para a contração. Mas resolveram se beneficiar da 

situação e aderiram à conduta ilegal da então prefeita, concorrendo para a prática 

do ato, devendo ser responsabilizados, juntamente com a pessoa jurídica, nos 

termos do artigo 32 da Lei n2 8.429/1992. 

O artigo 3º da Lei 8.429/1992 estabelece que as suas 

disposições devam ser aplicadas a todos os que concorrem para a prática do ato 

de improbidade administrativa, pessoa física ou jurídica, mesmo que não seja 
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agente público. Basta, para tanto, que o particular, de qualquer modo, concorra 

para a prática do ato ou dele se beneficie de alguma forma. 

Com efeito, não há como desvincular o particular da prática do 

ato realizado em concurso com agente público. O particular nunca responderá por 

ato de improbidade administrativa de forma isolada, sendo indispensável a 

participação de alguém que desempenha função pública. 

Dessa forma, descumpridas normas legais que se enquadrem 

como improbidade administrativa, a solução não pode ser outra que não a 

condenação nos termos da Lei n2 8.429/1992. 

O prejuízo é manifesto diante da ausência de licitação e da 

efetiva pesquisa de preços. Aliás, na ausência de licitação, quando deveria ter sido 

realizada, o dano é presumido. E nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal 

de Justiça: 

"A fraude á licitação tem como consequência o chamado dano 

in re ipsa, reconhecido em julgados que bem se amoldam à 

espécie (REsp1.280.321/MG, Rei. Ministro Mauro Campbe/1 

Marques, Segunda Turma DJe 9.3.2012; REsp 1.190.189, 

Relator Min. Mauro Campbe/1 Marques, Segunda Turma, DJe 

10.9.2010; STF, RE 160.381/SP, Rei. Min. Marco Aurélio, 

Segunda Turma, DJ 12.8.1994)".2 

Com a regular licitação certamente o município teria obtido 

melhores preços para a locação dos veículos. Aliás, se houvesse regular 

planejamento e estudo, seria até possfvel a aquisição dos veículos novos sem a 

necessidade de locações, que trouxeram evidente prejuízo ao erário. 

Não há como aceitar a tese de que como os serviços foram 

prestados a recomposição do prejuízo causará enriquecimento ilícito do Poder 

Público, como bem esclarecido por Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves ao 

2 ST J: AgRg nos EDcl no Agravo em REsp n11 178.852-RS, 211 Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, 
j. 14.05.2013, v.u. ·1'1 

( j . 
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se referirem à contratação de funcionário com burla à obrigatoriedade do concurso 

público, que pode ser aplicado por analogia ao caso em comento: 

" Quanto à tese de que o ressarcimento acarretará o 

enriquecimento ilícito do Poder Público com o serviço prestado, 

deve-se observar que o seu acolhimento tornará legftimo o 

constante descumprimento dos princípios regentes da 

atividade estatal, transformando em letra morta o estatufdo no 

art. 37, inciso I e parágrafo 2Q, da Constituição e fazendo com 

que sejam sistematicamente suscitados os possfveis 

beneffcios auferidos, afastando qualquer possibilidade de 

punição ao ímprobo". 3 

A respeito da contratação com má-fé, novamente os 

ensinamentos de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves: 

"Tratando-se de contratado que tenha agido com má-fé em 

conluio com o agente público, praticando o ato em dissonância 

da lei e visando ao benetfcio próprio em detrimento do 

interesse público, terá ele a obrigação de restituir tudo o que 

recebeu em virtude do contrato".4 

A interpretação trazida pelos renomados autores privilegia a 

observância dos princípios e regras que norteiam a administração pública e a boa

fé, que sempre deve ser levada em consideração na análise do caso concreto. 

Ademais, a Lei n2 8.666/1993 deixa muito claro, no artigo 59, 

que o contrato público nulo não produz efeito e sua declaração se opera 

retroativamente: 

Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo 

opera retroativamente impedindo os efeitos jurfdícos que ele, 

3 Improbidade Administrativa, pag. 433, 6a edição, 2011 , Lumen Juris Editora, Rio de Janeiro. A 
4 Improbidade Administrativa, pag. 540, 6' edição, 201 1, Lumen Juris Editora, Rio de Janeiro ~) 
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ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já 

produzidos. 

Dessa forma, nada obstante a locação dos veículos, os 

demandados devem ser condenados ao pagamento de tudo que foi pago pela 

locação, além da multa civil pelo cometimento de ato de improbidade administrativa 

com dano ao erário, como nem fundamento da sentença recorrida. 

De qualquer sorte, mesmo que se entenda que não houve 

prejuízo ao erário, o que se admite apenas para argumentar, ocorreu flagrante 

violação aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade com a 

inobservância do previsto na Lei n11 8.666/1993, que exige procedimento licitatório 

ou de dispensa, com pesquisa de preços e justificativa da contratação direta para 

as locações em questão, não podendo haver o direcionamento para uma empresa 

já determinada. 

As sanções foram adequadamente aplicadas e dosadas dentro 

de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nada havendo a reparar. 

Ante o exposto, o parecer é pelo desprovimento da apelação, 

mantendo-se a sentença recorrida. 

São Paulo, 12 de agosto de 2019. 

César Dario Mariano da Silva 

Promotor de Justiça Designado em Segundo Grau 

§ 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Registro: 2019.0000752869 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 
1000649-66.2017.8.26.0449, da Comarca de Piquete, em que são apelantes ANA 
MARIA DE GOUVEA, THUMAS AUGUSTO VIEIRA DE SOUZA LIMA 
TEIXEIRA, DEREK VIEIRA DE SOUZA LIMA TEIXEIRA e ENDIJÁ 
TRANSPORTES LIDA ME, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PIQUETE e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da ~ C-âmara de Direito 
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram 
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra 
este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DE 
CARVALHO (Presidente) e CARLOS EDUARDO PACID. 

São Paulo, 13 de setembro de 2019. 

OSWALDO LUIZ PALU 
Relator 

Assinatura Eletrônica 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

\010 N. o 25128 (JV) 

A'E'EJ.XjD CÍVEL~ 1000649-66.2017.8.26.0449 

com : PTQ'ETE 

AEELllNll!S : 1NA. :toMm IE a::xJV.m. E CXJlRl3 

AIEI:AOO : MINIS'.1Ém) JilBT.JID 00 :m.mrD IE 00 m.n:D 

APELAÇÃO dVEL. AçOO civil per ato de iJ:nrrobidade 
OOministrativa Município de Piqoote. ~ direta Locação de 
OOis veículos. Jrregular ~ de pocedimento licitatório, em 
des:xnfClllli<laOO oom o regrameoto jurídico em viga-. 
1. Preliminar. Cerceamento de defesa pela 1100 realizlçãJ de prova 
testemunhal. l.noccnêrria MgOOa- Cp.Je lXlSSlJÍ a prerrogativa re julgar 
antecipadamente o feito, caso evidencie a prerença de elementos 
suficientes para a f~ de seu coovencimento. Exegese <bs arts. 
370 e 371 do CPC. 
2 Mérito. Prova coligida oos aura; unís..<ooa no semioo da prática doo 
ates de improb~. Cootratçi) direta de empresa Jml a loca,'ib de 
dois veiculas - uma amlx.J.Iância e I.Dll veículo utilitário -, à míngua de 
pesq.Usa de p-eços de mercado, evidenciado cpJe o valor ~o, para 
alOOida locação pcr ~is meses, seria quase suficiente para a cq.llsiçib 
dos veículos. Cmtratação, aliás, fundamentOOa em .. emergência 
fabricada", eis que o relatáio de 9.JCa1eanerrto da freta mtmicipal foi 
~ seis ~ antes do início do pnx:edimeo.to de <fupema, 
noutras palavras, prleitameme {XllSÍvel a realizaçOO de regular 
pocedimento licitatório para a seleçOO da mellior proposta aos cofres 
públicos. Não demonslrOOa a situtção emergencial qx: justificasse a 
dispensa, nas tennas oo artigo 24, IV, da Lei n° 8.666'93. Aurencia de 
elementos, aliás, exigida; pelo artigo 26, }mÍgTafD único, da mesma lei. 
3. Predileção de contrataçOO com deleoninOOa ~ cmsick:nda a 
relação de puximidade havida entre um 00s sócios e pes;oos de 

ccnvivio e confim;.a da ent00 Prefeita Mln1ÍcÍJnl. 
4.1licitude dos atas praticada;, cem prejllÍZ.03 custe<Ws com o dinheiro 
público da sociedade piquerenre. Demmstração da lesividade corx:reta 
advinda da atuação irregular. Prática ímp-oOO que autaiz.a a incidêrria 
do artigo 10, inciso Vill, da Lei nu 8.429/1992, com aplicação das 
~ ~ oo artigo 12. inciro U., da mesma espXic 
II01lllativa 
5. Mam.d:enção da r. sentença, caretamente prolatada e oom fixação 
sensata e J:IOJXXCÍmal das penalidOOes aplicáveis para a esp!cíe. 

6. Apelo nOO puvido. 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

I. REJ:Máuo 

Cuida-se de :tec:UrSO de épala;â"> 

inter.];X)StO p:>r ~ t4mA IE a:DVÊl\., EIDI.JÁ 'lPJN3ECRIES 

IliilA. M:, 'I!DA9 .1i.XD:nO VlElRA IE SJJlA IJM\ 'lEIXEIRA e 
J:EREl( VlElRA IE S:lJZA ~ 'lEIXEIRA an face da r. 

sentença de fls. 967/'B2. e tRõ/fHJ, a qual julgou 

procedente a ação civil p::>r atos <:E irrprcbidac:E 

édninistrativa ajuizada ~o MINISI'ÉRIO RB'JID 00 ESlPlX> 

IE 00 B\IliD an face das ora ap:üa:ntes. O 1 Parquet 1 

pleitEOU a corrlena.ção dos n:quericbs pela prática de atos 

<:E jnprcbidade adninistrati va, cx:nsistentes na irregular 

disr:ensa de pn:x:a:lirrento licitatório prra a cnntratação 

arergencial da arpresa Emá 'lPJN3ECRIES ~ M: visan:b 

a locação <:E veículos, fato este que teria resultado an 

prejuízo ao erário do M.Jnicípio <:E Piquete, rralferin::b 

inúreros prin::ipios adninistrati vos. A r. senterça <:E 

prirreiro grau, prolatada a fls. 967 fgt]2 e gasj~, can 

:furrl3rrento rns arts. 10, VIII; e 12, II, da lei TI0 

8.429/92, julgw a pretensão pr:cx:edente para: 1) declarar 

a rnlidac:E do pn:x:a:lirrento adninistrativo n° 72/2013, cb 

pro:ed.i.rrento de cli.sf€nsa. n° 09/2013, cb cnntrato 

édninistrativo srergencial n° 29/2013 e das desçesas 

c:Eles de:orrerites; e 2) cx:n::lEnar ~ ~ IE a:DVÊl\., 

EWL:Ji ~ m 1-E, 'lH.W .1i.XD:nO VlElRA IE 

S:lJZA I...lM\ 'IEDEIPA e r::a:EK VlElRA IE E01lA I.Jt.A 'lEIXEIRA 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

às .t;aBS de: a) ressardrrento integralrrente o &no, 

devol ven:b aos entres p.Jbliccs B$ 114. 000, 00, a:m jures 

de 1% ao rrês e cnrre:;ão rrrnetár.ia nas temos da T~la 

Prática do Egrégio Tr.ihmal de Justiça de São Paulo a 

a:ntar, arrl:xs, de julh:> de 2013, an solidariEdade; b) 

S'LlSp:mão dcs direitas p::>líti(X)S fOr 05 anos (f:a1a não 

aplicável à p:ssoa jurídica); c) rrulta civil no valor 

equivalente a 10% do valor cb &no, devidarrente 

atualizada até a data do efetivo :pagarrerrto e d) proibição 

de ccntratar a:m o R::x::1er Públiro oo ~ b::nefícios oo 

ina:nti vcs fiscais ou cre:litícios, direta oo 

i.ndiretarrente, a.irda que fOr interrrá::lio de :r:essoa 

jurídica da qual seja sécio rrajoritário, P=Io prazo de 

05 ancs. Na q;:Drtunidade, foi airda rejeitado o :p:rlido de 

levantarrento p3lrial da indisp:nibilidade de l::als, cun a 

a:n::81a.ção das requerida3 ao paganento de custas e 

d.es.P=sas prcx:::essuais, san cxnienação 

adva:atícios. 

an honorárias 

!rmlfaara::i:s f SU9t:a1tan os areJ mt:es 

(fls. 993/1. 017) , an prelirninar, o cerooarr:EO.to de defesa 

~a não prcch.;ção de prova testanmhal que de:rcnstraria a 

prestação cbs serviços y;elo :çerícxb do a:ntrato. lb 

rrérito, aduze:n, e:n resuro, que a Dispensa n° 09/2013, 
cbjeto da celeura, foi julgada regular pelo Plero do 'ICE, 

afastada a argutETitação acerca d3. existêrd..a de 

irregularidades e prejuízo aos cofres p(:blicns, 

espec:i.aJrrente p::>r:qpe a contratação foi prec:a::li.da de 

ApelaçOo Cfvel no 1000649-66.2017.8.26.0449 -Voto no - Piquete 4 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

, 
sen:b que a enp:resa EtDL:Jl\ 

já estava contratada reJ-a 
adrri.nistração rrunicipll anterior f não reven:b qtillquer 

c:orduta ínpr:d:B.. Acresantam que a arergenciaJ idade foi 

a:nprovada, nas terna3 do art. 24, N, da lei no 

8. 666/93; que a predileção sustentada na inicial é 

fantasiosa, e que os serviços foram efeti varrente 

prestados, de rro::io que a cx::n:E:1ação ao ressar:c:irrento da 

integralidad2 ch'3 valores acabaria pJr resultar an 

enriqu3Cirrento san causa do erário mmicipll, eis que 

.inexistente o efetivo prejuízo. Arremtam dizerx:b que não 

faltou planejarrento na docisão p;;la cxntratação direta 

ap)s a noticia do su:::atearrerrt:o da frota de veíailos; que 

não existiu dolo na prática de qualquer cxn::lut:a írrprd::a; 

que houve consulta de preços; que a não cnntratação 

ensejaria riscn à saírJe de vários nurúc.ip2s; que não se 

};XXie presurci..r dano ao erário, sen:lo que no valor 

cxntratacb, irrluiu-se os rustcs cx:rn o rrotorista e 

cnnsiderru-se o núrero de rEm::Çfes a ser:e:n realizadas. 

B.lgnam, assim, seja o recurso cx:nhEcicb e provido para 

anular a r. senten;a, cx:rn retomo à fase de dilação 

prcba.tória; ou, scperada a tese da nulidade insanável, 

p3.ra que se de:::rete a ircprccedência da ação, cx:rn o 

OOsblcqueio e restituição ce tccbs os tens e valores 

tomacbs in:li.sf:aúveis. 

o MitSIÉRlO RRJ(I) 00 ESDD:) IE 00 
EP11ID apresentou cxntrarrazees de c3f€]ação a fls. 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

1027/1043, scbrevin::b ~ da D. Pnx:uradoria de 

Justiça p:=lo não provirrento do ap=lo (fls. 1063/1071) . É 

o :telat:óri.o. 

II. EtN:rMNIO E \010. 

1. 

ser cx:nfiansda. 

2. PLelimi.na:r:nE, não se sustenta a 

alegação de nulidade da r. sentença, afastada de pranto 

a tese do ~to de defesa ~ não pra:iução de 

prova testarunhal. O juiz, cxrro destinatário da prova 

prcxJuzida nos autos, tan a faa.lldade de .i.ndeferir as 

diligâlcias qt:e lhe p:m:çam inúteis ou rrerarrente 

protelatórias, fXSSllÍ!Xb, in:;lusi ve, a prerrc:x]ati va de 

julgar antecip3.darrente o feito, caso evidencie ocs autos 

a presença de elerentas suficientes :r;xrra a forrração de 

seu cxnvencirrento. .Adarais, tcxb o tara aqui diz 

:resp=ito ao Direito Plblico (Direito k:hdnistrativo) e o 

pr.i.n:::jpio cb forrralisrro irrp€de que o::ntratos 

administrativos sejam orais 01 provan-se can testen.mhas. 

2.1. E no caso c:bs autos, a rxbre 

julgadora in:ümu de rraneira suficiente a fo:r:rração de seu 

ApeloçOo Civel n° 1000649~6.2017.8.26.0449 -Voto n° - Piquete 6 

fls. 1077 

·~ . 

ci 

~ 
(') 

UJ 
o 
0: 
'6 
-o 
o 
<Ll 

O) 

~ o 
<Ó 
N 
cxi 
,.._ 
..... 
o 
C'! 
CD 

~ 
..r 

.co 
~o o8 
l(j..
...... c 
"' (/". •CO ~ 
O) (; 
...... c 
~ ~ 
ã5 c 
o a: 
c;, E ...... ... 
E~ 
Cl) ·-

"' c .s-e 
:::J c 
<U+-
1/l c: o Cl 

c ~ 
.g ~ 
~c 
<Ll « 
g -~ 

::)~ 

<i!~ 
a.. c 
N~ s·· 
-d 
Ot 
O.!! 
....~-

~i 
CI)"C 

o-t 
... c 
8.-f • 2.L 
c: ~ 
<Ll : E ·-
- ' «< a 

~· C)·-

'6 ~ 
.g~ 
:g i 
"üi i 
"' .l tU l -.. 
(;j"( 
.!; ( 
.!2> ( 
o t 
o ( 
-ot 
«< c 
"ã. ê 
•O 1 
o "i 
~-, 

o• 
"E c 
<Ll• E ., 
:::J ~ 
o c o ( 
-o< 
dl ( 
(i) ê 
wc 



fls. 1078 

PODER JUDICIÁRIO fP .,& . 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

cx:nverrirrento, CXIID P:r:aJaiTl os artigos 370 e 371 cb Cédigo 

de Prccesso Civil, não haven:b que se aventar reá 

a:n::ilção do prcx::esso que resultaria na arulação da r. 

sentença 'a quo' . 

2.2. Pcntue-se a.ir:da que a d.Em::nstração da 

efetiva prestação dos serviços de locação de veículos, 

reJ-o :p=rícxb do CXJlltrato, não teria o c:x:n:E.o de legiti.rrsr 

a cxntratação ilícita, ad::nais, aos n:queric:bs-~antes 

fora dada a q:ortunid3.de da jmtada de dcanentos 

quan::b da apresentação de defesa preliminar e de 

CXJITtestação, sendo rerto que tcda a prova acx:stada aos 

autoo cxxrluz prra a rerteza das ilegalid:ides noticiadas 

na p::ça inau;JUral, caro se verá a seguir. 

3. ~ tal p:nto, relati varrente às 

questees de rrérito é certo que a argurentação veia.llaca 

en razees de incnnformisro não cx:nvence, ser.d.o a prova 

CDl ]g:ida ros aitx:s mi.ss:rla ro sent.itD da práti.c:B cbs 

at:os cE jnpn:bi t'icrP. 

4. Fdllstarrente cxnprovacb que a 

reqcerida .1!Nl\ :t4iUA IE cnJ\1ÉA, enquanto Prefeita do 

M.micípio de Piq..Ete, ror rreio ca Di$pRB 09/2013 (fls. 

57 e ss.) , autorizou a cxntratação direta d3. e:rpresa 

EN:>IJÁ ~ ~ 1'-E, que tinta cx:rro 

Apelação Cível n° 1000649-66.2017.8.26.0449 -Voto n° - Piquete 7 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE WSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

séx:::i.os/prcprietários ~ AUD310 VlEIPA IE s:llZ'A I..1Ml 

'lEIXEIRA e tnEK VIEIRA IE s:IJZ'A I..lt4\. 'lEIXEIRA, :çelo 

valor rrensal de R$ 19. 000, 00, tnr seis rreses (totalizancb 

R$ 114.000,00), para a locação de dois veículos - ura 

arrhilância e un veímlo utilitário -, à rtúrrjua de 

feSquisa de pre::ps de rrercado, evidenciado que o valor 

mqo, para alu:lida lcx::acão ror seis rreses, seria quase 

suficiente para a aQUisição dos veículos 1 se utilizado o 

critério de :rrenor preço, na dicção cb art. 45, I, da lei 

D0 8.666/93. 

4.1. A cx:ntratação, alÉm de S\.]f:erfaturada, 

seguiu :furx:1arra1téda en "arergên::ia fabricada'', eis que o 

relatório de sucatearrento da frota m.mic:ip:U (fls. 

213/227) foi pr:ailzido an 04 de janeiro de 20131 enquanto 

o prcx:s:l:inento de ~ "en caráter de arergência" foi 

deflagrado seis rreses dep:?is, an julho de 2013 (fl. 57) , 

deixardo patente que a Sl.JfX)Sta urgêrria não inviabilizava 

a ra3lização de ra]Ular prcx:a:tirrento licitatório prra a 

sele;ão da rrelhor p:rq:DSta aos cofres públicos. 

4.2. Tocb isso p:rra, não há rutra 

C01Clusão, b::neficiar a Enpresa nDLlÁ ~ I:liJ!\. 

1€, de predilEÇão da então Alcaidessa, ura vez 

c:ansiderada a relação de proximidade havida entre IE<tK 

VlEIPA IE s:IllA ~ 'lEIXEIRA e Fe.man:1a1 sc::i:a:::irila d3. 
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PODER JUDICIÁRIO 0~ 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 'A5 

então Prefeita e prrc:eua de advcx::acia cb m:rréu, e 

Eeatriz, sc::br:iri1a cb Secretário de 'Negócios Jurídicos do 

M.micípio, cnn qLEU o c:orréu rrantinba à Ép:Cél 

:relacionarrerrto arroroso, e cx:rn quan, rrais tal:de, veio a 

contrair níp::ias. 

5. O caso cx:n::reto não deixa dúvidas 

scbre a ilicitu:ie da3 ates praticadcs :pllos requeridas

ap:llantes, result:.arr:b Em prejuízos rusteados cx:m o 

dinheiro público da scx:ied3.de piquetense. 

6. A noticiada arergência não restou 

a:nprovada à luz do artic.;p 24, 'N, da Iei n° 8.666/93, 

"in verhi s": 

''Art. 24. É disçensável a licitaçfo: 

( ... ) 

N - rns c:as:6 ct; errer:g§n::ia ru ct; c:a1:m:i.d:de pJblica, qt.Errl:) 

c:aracteri za::E urgên:::ia cE atm:furento cE sib :ação cp:; 'fOSS3. 

c:x::asimar prejuízo cu mrprareter a ~ça <:E fB5503S, 

cbr.as, ~' Eq.Jip3TEntas e Cl.ltm3 tEns, pJblicre ru 

t=artimlares, e rorente p:rra as tens n:cessárias ro 

atm:furento d:i sitw.ção EICEtt_;el1Cial rn calanitasa e p:rra as 

p:rrcelas <:E c:bras e ::erviçre q.E p:esan ser a:n:::luíd:l.s m 
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PODER JUDICIÁRIO ~?n. 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ·RJ 

prazo rréxi.rco d9 180 (a:nto e oitmta) dias cx:ra:rut:i \03 e 

inint:errupt:cB, a:nt.a::b3 di cxor:r:ência di ~ ou 

c::aJ.anici:I:E, ~a prorrcg3Çfu cbs ~vcs antratos;" 

6.1. caro se nota, p:rra que a licitação 

fosse dispensável ne::essária a ocnprovação de situação de 

arergên:ia, em qJe a damra no ateniirrento da d.Err8nJa 

p]blica px:lesse causar prejuízo ou cxnprareter a 

seguran:;a de ~ ou rens. a:mre que, rruito E!rl::x)ra 

não se regue que o sucatearrento da frota de veírulos d3. 

saúde mmicip:U pujesse, de fato, trazer riscas aos 

usuários e aoo rrotoristas, tu:lo an cxnfonni.da.c:E cxm o 

Felatório de Vistoria de f1s. 2l3 e ss. , é certo que a 

situação foi n::pJrt.ada ao :rrerns seis rreses antes cb 

início da ccntratação direta, <XIID já se esclare::BU, 

tEnp:? este suficiEnte para que se realizasse o c:ertarre 

Wblico. 

7. No que c:::onc:en1e ao pre;;n acnrdado, 

evidentes outras irregularidades. Não hc:uve prev:1a 

r:esquisa de pn:çx::s de rrercado p:rra o serviço cxntratado, 

Jim:i:tan::b-se as requeridos à justificativa de que a 

e:rpr:esa foi ccntratada r:orque já prestava serviço:; p:rra 

o ente polítim na g:!S1:ã> anter:i..or e para outras 

nunicípios do errtomo (?) • Ora, o fato de se tratar de 
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PODER JUDICIÁRIO ~4. 
TRJBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ~~~ 

arpresa a::ntecida não autorizava a Adrri.nistração 

Mmic.ip:ll a cxntratar o serviço a qualquer preço, 

:furtan:b-se de tarefa de cbter diferentes orçarrmtcs e 

negcciá-los. O interesse an questão é pblicn, sen:b 

inprescirrlível cpe se buscpe, satpre, a prqx:Bta nais 

vantajosa ao erário. 

7 .1. Digno de nota, ain:::a, cxrro rruito ren 
asseveracb reJ-o M1NISIÉRIO li&:rm 00 ESmtO IE 00 Bll[D 

an sua E!KaL1ri..ente p:ça da cn:rt::canazões da .cp31 a;iio, que 

a feSquisa de p:a:çcs apresentada a fls. 23>/232 foi 

providenciada an data J;nSt:erior à contratação (c:xxn::r.ida 

en jullx>/2013 - fls. 59/61, reitera-se), a:m preçcs 

atualizacbs até apst:o/2014, se prestan::b a rrunicípios cb 

Estado de Minas Gerais (Fcnte: 

www .rrercadanineiro. arn.br) , deixan:b ~licita a 

tentativa de dar ap:rrência de legalidade a un tral:a1.1u 

realizado a destEf(J;X) e que SEq_t.ler serviria de parârretro, 

eis que elatorado p:rra praça tot:.a.lrrente diferente. 

7.2. Evidente, até aqw_, que não 

prE.€!1Chicbs t:arrtán os requisites cxnstantes rns :inc:i sos I 

e lii cb ar:t:ig:> 26, p3Úgeafo Ú'liCX), c:B lei. da 

Lici.ta,;XSes, a qual exige, p:rra o prcx:::esso de dispa1sa, a 
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PODER JUDICIÁRIO ô0 
1RIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ~ · 

caracterização da situação de erergên:::ia e a 

justificativa cb preço a:ntratacb: 

8. 

''Art. 26. ( ... ) 

Par:ágrafo ún:i.cD. 0 pTIXBSSO cE disp:nsa, cE irexigibi l ic:l:à9 

m d9 retard3rralto, previsto reste articp, ::erá .instru.kb, ro 

q:e ro.t:er, can cs S€gllintes elarentc5: 

I - caracterização d3. situação arerg:n:::i.al, c:alamitrea 01 ce 
grave e mnn::nte risco à ~ p'bl ica q:e justifiq:e a 

disp:nsa, qtErrb for ocas::>; 

( ... ) 

III- justificativa cb prep. 

( ... ) " 

Scbre a alajação de qce a disi:ensa de 

licitação foi julgada regular palo Pleno do Tribunal de 

Cootas do Estado, é certo que tal fato não afasta, de 

'p:rr si' , a prática de atas de .inprcbidade. o p3reeer cb 

'ICE, que irclusive atx:Yitru a c:lisf:ensa caro cie.sch:rliência 

à dete:rm:i.nação a:nstante do relatório de cxntas cb 

exercício de 2010 lX)rqtE não hruve p:;squisa de pre;os que 

cesse arrparo à autorização, ratificação e contratação 
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PODER JUDICIÁRIO ()1,.. 

1RIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ~ ~ 

real i zada diretarrente (fls. 99/100)' deve ser 

inte:rpretado de rreneira conjunta mn os dareis elffiErl.tas 

de prova ooligicbs rns autos, e no caso e:n ap~, o 

<:Escaso cx:m o clinheiro ptblim, rnr evid.Ente, cx:n:juz à 

conclusão da prcx::a::iêrcia da presente ação. 

9. A pre:ülEÇão sustentada na .inicial é 

crível e e:n nenhu:n m:rrento se apresenta fantasiosa, 

caro tentam fazer crer as apelantes. A relação de 

proximidade cb sécio ll!.HK cx:m ~soas de convívio e 

cx:nfiança da então Prefeita ANl\ ~ está 

suficiente:n:nte d.EmJnstra.d3.. Nesse senticb: a) as 

dx:urentas de fls. 124 e 127/128 denotam cpe t:I!REK e 

~ MffiiA DE cnNm JUNJ]EIPA, scbrinha da mrré ANA. 

~ c:x::np:rr.tilhvarn o rresro telefcne profissiaal e 

a:ivcgavam juntas em 2013; b) a certidão de casarra1to c:E 

fl. 262 de :t:&EK e BEATRIZ AIMEim M:l.JRA, scbrinha de 

ANDRÉ IDIZ IE MJJRA, então Secretário c:E !'egécias 

Jurídicos do M.micípio de Piquete, e ata ootarial de 

p..blicaç:Ces an re::ie sccial 'Facà:x:Dk' de f1s. 

333/334) ; c) o fato de tcda3 os ~idos est.a:r:e:n 

representadcs de rreneira mifo:rrre nas autos. E ain:i3. qtE 

de foma di versa, é certo qtE o s.inples desa.nprfuento do 

rren::Jarrent:o 1~ de contratação pre:e:::lida de regular 

licitação - exceto nas hip:)teses le:]ais, o que não se 

verifica aqui - bastava para cx:nE:igurar os atos .írrp:r:dx:ls 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE WSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ora relatados, a.:inJa que sen o intuito de l:::eneficiar 

c:Eterminada p:ESffi. 

10. Scb tal ótica, não há cxno afastar a 

irregularidade da cxntratação havida à I'ClÍilgU3. da 

realização cb prccedirrento licitatório, distancian:b-se 

as rEqUeridos do or:denarrento jurídim an vigor, e cb 

qual, na mndição de Prefeita e de ressoas acosturadas a 

mntratar a:m o Pcxier Público Mmi.c:ip31, }X)r CErto tinham 

cnnhecirrEnto (ou ao rrenas deveriam ter) . Tal cx.rrlut:a, I2Qr 

si só, já configura a prática de atas de inprcbidade 

érlninistr:ativa que causa prejuízo ao erário :r;:xr incursão 

no az:t.i9:> 10, .irx::i.s:> VIII, da Iei n° 8.429/1992, que 

preconiza: 

''Art. 10. Crnstitni. ato <:E .irrprc::bicb:: édrrinistrativa q.E 

causa lesã:> oo erário qBlq.Er ação m crnissãJ, cblC63. cu 

a.ilp)sa, que enseja fada p:1t.rirrrnial, cE.svio, aprr:pri.açíb, 

rra.J.l:matarento cu dilapid3.çã:) ch3 b?ns 00 h3.veres c:Es 

~ referid3s m art. 1° cEsta lei, e mt:aírrente: 

( ... ) 

vm - f:rustrar a lici.tu:::E cE pro:ES3) lici.tatório 01 disp:nsá-
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

10.1. Note que o tifX) la]éll do artigo 10 

adni.te caro eletento subjetivo tanto dolo quanto allJ::a, e 

ainda que as recnrrentes invt:xltJe:n a ausência ee dolo na 

prática chs atas de irrprcbid3de - tese esta :inprovável 

aos olhos deste julgador -, é certo que a 01lp3 (ao 

rrenos) está inegavelrrente caracterizada ante a 

regligência da rEqUerida e então Alcaidessa ~ MmA e:n 
averiguar a regularida.<:l= do prcca::lirrento licitatório; ren 
ano cbs requeridos EN:>L:ii '1PANSECRI:ES Iriill\ toE e seus 

séx:ias/prx:prietárias 'Ifi.M.\8 e l:El<EK, p2SS03S aCDSturadas 

a a:ntratar a::m o p:xjer péblim, que acab:rram 1=0r se 

b:neficiar da ilS}al disp:;.nsa cb certarre, na exata dicção 

cb art. 3° da lei n° 8.429/1992: 

''Fs c:i:i..+a3içCes cEsta lei Sc3o aplicá~, ro q.:e cni::Br, 

àqlele qce, rres:m rão sen:::b ag:::nte pJblico, irduza m a::n.corra 

p:rra a prática cb ato <:E .irrprc:b~ m <:Ele se b::reficie s::b 

q.alq.er fama direta ru ir.di.reta." 

11. O prejuízo ao erário tarrt:án se 

eno:ntra devi.darrente c:x::nprovado. Os ~es mvcx::am que 

o valor o:::bracb se deu r-ela .i.rd..usão no pre:;o de custas 

cxm rrotorista e núrero de rarrx;X5es a seran realizadas, 

rras não apresentam valor ir.di vid! El i zado relativo a caffi 

veículo e encargos. Ain:::B que os seDJiçns tenham sicb 

efeti varrente p:resta.dos' apurou-se que o valor @QO, cor 
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(L' 
PODER JUDICIÁRIO o 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 1i 

se:LS rreses de locacão, aprox:urava- se cb :rrcntante 

necessário para que o M.mic:ípio de Piquete adquirisse 

para si tais veía.llas, e a ~iência acx::nselha que tão 

aCEJ.tu::lda. c:li.scrEp§n::i de valores não se justificaria 

F€1-a. sinples inclusão da3 citacbs en:argos. Não há falar, 

assjro, e:n enriquecirrento se:n causa c:b erário rrunicipal: 

o efetivo prejuízo está d.Erronstrado e ccnprovado. 

12. Evidente, ass:i.ro, a lesividade 

cnaeta da atl :ação ir.re;Jular. o dam patrirrari.al e a 

atuação inprd:::>a estão ccnprovadas, assim cx:no a ofensa 

aos princ.Jpias da Mninistração B.Jblica. Nessa senda, 

certeira a a:n:ieração ora ver:gast:a.c:la, sed.irrentada no art. 

10, VIII, da lei n° 8.429/92, restarrlo a análise acerca 

cb quanto de cnn::ien3.ção, à luz dos ditarres cb artigo 12, 

da rresra lei. 

12 .1. Acerca do 'q.artun' de sarção, o 

racia:inio arp:regacb p:üa julga::bra :m:.ncx:::rática não 

c:x:np:>rta alteração, já que a fixação das ~dades se 

<:Eu de fama sensata e e:n cxnsmância can o princípio da 

prq:orcimalidade. Nessa linha cE p:nsarrento, 

cxnsideradas as ~dades do caso c:x:ncreto, lx:m 

atingido o prqx)sito buscacb ~a lei ce Inprcbidade, não 

cah:n:b tarrt:án qualquer retCXJ.L~e e:n relação à de::i.são fcla 
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PODER JUDICIÁRIO r..n v':' LU _ 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO mr 

rrsnutenção da. .in:tis.I;xn:ibda.~ de l:E1s. O levantarrento 

de parte da garantia apresenta-se p:r:Eiillturo, um. vez que, 

ain::l3. que sabido o valor d3. c:x:n::lenação atinente ao 

ressarcirrento cb dano e à rrulta civil, futuro e incerto 

o nau::nto cb trânsito Em julgacb da decisão, 

.i.rq::cssiliilitado o cálculo, agora, cb valor dos 

~os lejcris qce incidirão scbre o rrontante total 

d3. c:x:n::lenação. Eln SlltB, IlBI'lt.ida 'in tob.m' a bri 1 tente 

sent:en;a. 

13. Ebr derrédeiro, deixo ~ pramver 

qualquer alteração relativa aos ênus de sua.rd::::êrcia, 

rrarrticb o d.Ecreto de p.rcx:Edêrcia e diante do não 

cab.irrento de a:rbitrarrento de hmorários advccatícios an 

açCes ajuizadas ~o 'Parc,pet'. 

14. Ante tcxb o ex.r;:osto, };cio rreu voto, 
neg:> provim:nto a:> ép:Uo, rrantido o cEc:reto de 

prcx:s:Jênc:ia da daren:ia, nos exatos temas da r. sentença, 

rrsis cs ora aduzicbs. 
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Mário Celso de Santana 
(Presidente) 

Rômuto Kazimien: 
luszczynskl 

{Vice Presidente) 

Maria Luila Moreira Neta 
Ribeiro 

(11 Secretária) 

O!ristian Uchoa Pietro 
(211 Secretário) 

Vereadores: 

Oaudinei Luiz ~ Moraes 

Joaquim Alves da Silva 
Jllnior 

Jo~é Donizettl Ribeiro da 
Silva 

.Los~ Helorzio da Silva 

t.odrigo Nunes Godoy 

&\~. 
OGO Câmara !Municipa{ de (íliquete 

f.Estaáo áe São CJ>aufo 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA 
COMISSÃO PROCESSANTE N° 002/2017. 

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e 
dezessete, às 21:35 horas, na Sala Manoel Ribeiro dos Santos, na 
sede da Câmara Municipal de Piquete, reuniram-se os vereadores 
Rômulo Kazimierz Luszczynsky (SD), Christian Uchoa Pietro 
(PSD) e José Donizetti Ribeiro da Silva (PR), nomeados para 
comporem a Comissão Processante n° 002/2017, nos termos do 
que preceitua o artigo 30, § 1 o da Lei Orgânica do Município de 
Piquete, em simetria ao artigo 58, § 1 o da Constituição Federal. 
Abertos os trabalhos e em atenção ao que preceitua o artigo 5°, 
inciso II, "in fine" do Decreto Lei 201/67, passaram os men1bros à 

escolha do Presidente e Relator da Comissão. Por unanimidade, 
resolveram eleger o vereador José Donizetti Ribeiro da Silva (PR) 
para ocupar a Presidência da Comissão, o Vereador Christian 
Uchoa Pietro (PSD) para ocupar a Relataria da Comissão e o 
Vereador Rômulo Kazimierz Luszczynsky (SD) que irá participar 
como membro da Comissão. Antes de encerrar os trabalhos o 
presidente escolhido pela Comissão afirmou que iria aguardar a 
denuncia ser autuada e nu1nerada pela Secretaria da Casa de Leis, 
e que, após recebê-la,. marcaria a data para a próxima reunião. 
Encerrados os trabalhos, eu, Vereador Christian Uchoa Pietro 
(PSD), escrevi a presente ata que vai devidamente assinada por 
mim e pelos demais membros presentes. 

Relator - Christian Uchoa Pietr 

Rua do Piquete, 140- Centro- Piquete- SP- CEP- 12.620-000 -Tel: (12) 3156-1010 
www.camarapiguete.sp.gov.br 
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(Presidente) 
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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA 
COMISSÃO PROCESSANTE No 001/2017. 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, 
às 18:30 horas, na Sala Manoel Ribeiro dos Santos, na sede da 
Câmara Municipal de Piquete, reuniram-se os vereadores José 
Donizetti Ribeiro da Silva (PR) - Presidente, Christian Uchoa 
Pieh·o (PSD) - Relator e Rômulo Kazimierz Luszczynsky (SD) -
membro, nomeados para comporem a Comissão Processante n° 
002/2017, nos termos do que preceitua o artigo 30, § 1 o da Lei 
Orgânica do Município de Piquete, em simetria ao artigo 58, § 1 o 

da Constituição Federal. Abertos os trabalhos o Sr. Presidente 
informou que os autos lhes foram. enviados pela Secretaria da 
Casa de Leis neste dia 25 de setembro de 2017, devidan1ente 
autuado e numerado, con1 um total de 59 (cinqüenta e nove) 
folhas. Nesta oportunidade, determinou-se a juntada da Ata da 
18a Sessão Ordiná!·ia, onde a Câmara Municipal de Piquete, 
através da votação de seus men1bros, pelo quórum unânime de 09 
(nove) votos, acolheu a denúncia ofertada pelo vereador Mário 
Celso de Santana. A referida Ata foi aprovada por unanimidade 
dos n1embros da Câmara Municipal, em sessão extraordinária 

realizada às 18:00 horas do dia 25/09/2017. Após estas 
informações, o Presidente desta Comissão passou à leitura da 
denúncia que resultou na constituição da presente Comissão 
Processante, informando ainda que a Comissão deveria observar o 
rito estabelecido pelo Decreto Lei n° 201/1967, conforme disposto 
no parágrafo único do artigo 157 da Resolução n° 185/92 
(Regimento Interno da Câmara Municipal de Piquete). Assim, 

conforme o inciso III do artigo 5° do referido Decreto Lei, a 
Prefeita Denunciada, Ana Maria de Gouvêa (feca Gouvêa), 
deveria ser notificada, com envio de cópia da denúncia e dos 
documentos que a acompanharan1, bem como a ata da 12a Sessão 
Ordinária realizada no dia 18/09/2017, para que, no prazo de 10 
dias úteis, apresente defesa prévia, por escrito e indique, caso 
queira, as provas que pretende produzir, bem como as 

Rua do Piquete, 140 - Centro- Piquete- SP- CEP -12.620-000 -Tel: (12) 3156-1010 
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(Presidente) 
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Câmara :Municipa{ de cpjquete 
tEstaáo áe São <Paufo 

testemunhas que pretende ver arroladas, até o máximo de dez. 
Procedeu-se então, à elaboração do Ofício para a devida 
notificação. Ficou decidido que o Presidente convocará a próxima 
reunião logo que receber a defesa da Denunciada. Nada mais 
havendo a ser tratado, os trabalhos foram encerrados e, eu, 
Vereador Christian Uchoa Pietro (PSD), escrevi a presente ata que 
vai devidamente assinada por mim e pelos demais n1embros 
presentes. 

f 

Presidente- José Donizetti Ribeiro da Silva ~; 

Relator- Christian Uchoa Pietro ~ 

Membro- Rôn1ulo Kazimierz Luszczynsky -----=-~--=-:..:=-l<_ .. ~-~--+H~'--'<----· 1 
__ 

Rua do Piquete, 140- Centro- Piquete- SP- CEP -12.620-000 -Tel: (12) 3156-1010 
www.camarapiquete.sp.gov.br 
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TERMO DE JUNTADA 
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COMISSÃO PROCESSANTE No 002/2017 

Oficio n° 001./2017- CP 002/2017 

Piquete, 26 de setembro de 2017. 

Senhora Prefeita, 

É o presente para informar que o Plenário da 
Câmara Municipal de Piquete aceitou a representação feita pelo 
Vereador Mário Celso de Santana contra Vossa Excelência, cuja 
cópia segue em anexo e, ainda, nos tern1os do artigo 5°, inciso III 
do Decreto Lei no 201 de 27 de fevereiro de 1967, notificar Vossa 
Excelência para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, apresente 
defesa prévia, por escrito, a respeito do contido na referida 
denúncia, indique as provas que pretender produzir a arrole até 
no máximo de 10 (dez) testen1unhas, esclarecendo ainda que este 
processo seguirá os termos do Decreto Lei n° 201, de 27 de 
fevereiro de 1967, e que, a Vossa Excelência, está assegurada 
ampla defesa. 

No que se refere a especificação e justificação 
das provas com as quais pretende demonstrar os fatos que servem 
de fundan1ento para a defesa, deverá a denunciada indicar, de 
forma concreta, quais os meios de prova (documentos, 
testemunhas, perícia, etc.) e sua especificação (indicar os 
documentos, testemunhas, natureza da prova pericial, etc.) 
informando, para cada um deles, qual a relação de pertinência e 
relevância con1 as questões de fato e de direito indicadas na 
defesa, delimitando as questões de fato sobre as quais recairá a 
atividade probatória, sob pena de indeferimento e preclusão. 

Em anexo seguem: a) Denúncia e 
documentos (fls. 001/59); b) Ata da 18a Sessão 
61/78) 

Rua do Piquete, 140- Centro- Piquete- SP- CEP -12.620-000 -Tel: (1 
www.camarapiguete.sp.gov.br 



2017/2018 

Mário Celso de Santana 
(Presidente) 

Rõmulo Kazimierz 
luszczynski 

---(Vice Presidente) 

Maria Luiza Moreira Neta 
Ribeiro 

(11 Secretária) 

Christian Uchoa Pietro 
(2!! Secretário) 

Vereadores: 

Oaudinei Luiz de Moraes 

Joaquim Alves da Silva 

Júnior 

José Oonizetti Ribeiro da 
Sílva 

José Helofzio da Stlva 

drigo Nunes Godoy 

Câmara 9.1.unicipa{ de (Jliquete 
'Estaáo áe São <Paufo 

Sem n1ais, aproveitamos o ensejo para 
reafirmar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e 
distinta consideração. 

Atenciosamente, 

t---:::::(~----u-.1 

Verea i Ribeiro da Silva (PR) 

Presidente da Comissão Processante y 

Rua do Piquete1 140-Centro- Piquete- SP- CEP -12.620-000 -Tel: (12) 3156-1010 
www.camarapiquete.sp.gov.br 



2017/2018 

Mário Celso de Santana 
(Presidente) 

Rômulo Kazimlen 
Luszczynski 

.-(V"ICe Presidente) 

Maria Lulza Moreira Neta 
Ribeiro 

(lt Secretária) 

Christlan Uchoa Pietro 
(22 Secretário) 

Vereadores; 

Claudinel Luiz de Moraes 

Joaquim Alves da Silva 
Júnior 

José Oonlzettl Ribeiro da 
Silva 

José Helofzlo da Silva 

Jrigo Nunes Godoy 

Câmara :Municipa{ áe (Jliquete 
P.staáo áe São {Paulo 

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DA 
COMISSÃO PROCESSANTE N° 002/1017. 

Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, 
às 21:35 horas, na Sala Manoel Ribeiro dos Santos, na sede da 

Câmara Municipal de Piquete, reuniram-se os vereadores José 
Donizetti Ribeiro da Silva (PR) - Presidente, Christian Uchoa 

Pietro (PSD) - Relator e Rômulo Kazimierz Luszczynsky (SD) -
membro, nomeados para comporem a Comissão Processante n° 
002/2017, nos termos do que preceitua o artigo 30, § 1 o da Lei 

Orgânica do Município de Piquete, em simetria ao artigo 58, § 1 o 

da Constituição Federal. Abertos os trabalhos o Sr. Presidente 
informou que a Prefeita Municipal denunciada foi devidamente 

notificada no dia 26 de setembro de dois mil e dezessete e que no 
presente momento aguarda o escoamento do prazo para 
apresentação de sua defesa. Independente disto, o presidente da 

comissão, propôs aos membros da comissão que seja oficiado às 
rádios locais e regionais que transmitiram a fala da Prefeita 

Municipal acerca da presente comissão, solicitando a gravação e 

degravação dos respectivos áudios, o que foi acolhido por 
unanimidade pelos membros da comissão. Nada mais havendo a 
ser tratado, os trabalhos foram encerrados e, eu, Vereador 

Christian Uchoa Pietro (PSD), escrevi a presente ata que vai 
devidamente assinada por mim e pelos demais membros 

presentes. ~ 

Presidente -José Donizetti Ribeiro da Silva ~ 

Relator- Christian Uchoa Pietro ~tç~ 

Membro- Rômulo Kazimierz Luszczynsky ~1,~~ 

Rua do Piquete, 140- Centro- Piquete- SP- CEP -12.620-000 -Tel: (12) 3156-1010 
www .camarapiguete.sp.gov. br 
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Ofício n° 003/2017- CP 002/2017 

Piquete, 02 de outubro de 2017. 

Direção da Rádio Metropolitana 

Assunto: Solicitação. 

Pelo presente, solicitamos os bons préstimos de Vossas Senhorias, 

em conformidade com a Lei, no sentido de que venha a ser encaminhado 

a esta Casa, em caráter de urgência, cópia da fita, ou similar de gravação, 

por ocasião da transmissão de entrevista concedida pela Prefeita 

Municipal a esta rádio, quando foi indagada a respeito desta Comissão 

Processante no 002/2017, que trata de assunto referente ao abandono de 

prédios públicos pela atual administração municipal que, em tese, 

caracteriza infração político-administrativa prevista no Decreto-Lei n° 

201/67. 

Sem mais para o momento, nos colocamos à vossa disposição e 

reiteramos os nossos protestos de consideração e apreço. 

Atenciosamente. 

Presidente da Comissão Processante 

Rua do Piquete, 140- Centro- Piquete- SP- CEP -12.62Q-OOO -Tel: (12) 3156-1010 
www.camarapiguete.sp.gov.br 
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Ofício n° 002/2017- CP 002/2017 

Piquete, 02 de outubro de 2017. 

Direção da Rádio Aparecida 

Assunto: Solicitação. 

Pelo presente, solicitamos os bons préstimos de Vossas Senhorias, 

em conformidade com a Lei, no sentido de que venha a ser encaminhado 

a esta Casa, em caráter de urgência, cópia da fita, ou similar de gravação, 

por ocasião da transmissão de entrevista concedida pela Prefeita 

Municipal a esta rádio, quando foi indagada a respeito desta Comissão 

Processante no 002/2017, que trata de assunto referente ao abandono de 

prédios públicos pela atual administração municipal que, em tese, 

caracteriza infração político-administrativa prevista no Decreto-Lei n° 

201/67. 

Sem mais para o momento, nos colocamos à vossa disposição e 

reiteramos os nossos protestos de consideração e apreço. 

Atenciosamente. 

f 
iro da Silva - Prof. Doni 

Presidente da Comissão Processante 

Rua do Piquete, 140-Centro- Piquete- SP- CEP -12.62D-OOO -Tel: (12) 3156-1010 

www.camarapiguete.sp.gov.br 



ESIJJIIode São Pao/o 

FOLHA DE VOTAÇAO NOMINAL 

Denúncia do cidadão Sr. João Inácio dos Santos .13/aõ/1'7 
VEREADOR(A) PARTIDO CONTRÁRIO FAVORÁVEL ABSTENÇÃO 

MÁRIO CELSO DE SANTANA PSD )\ 

RÔMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI SD K 
.--.\RIA LUIZA MOREIRA NETA RIBEIRO PfB X 
CHRISTIAN UCHOA PIETRO PsD K 
CLAUDINEI LUIZ DE MORAES PK )( 
JOAQUIM ALVES DA SILVA JÚNIOR pp X 
JOSÉ DONIZETTI RIBEIRO DA SILVA p~ >( 

JOSÉ HELOIZIO DA SILVA Prn X 
RODRIGO NUNES GODOY P.h s )( 

TOTAL DE VOTOS (])i (JJ'2 {j)(i) 

RESULTADO DA VOTAÇÃO: 

_A_PROVADO POR ~ VOTOS FAVORÁVEIS E j_ VOTOS CONTRÁRIO E Ü ABSTENÇÃO 

E SANTANA 

PRESIDENTE DA i5MARA MUNICIPAL 



Câmara :M.unicipa{ tfe (Jliquete 
P.staáo tfe São !l'autó 

ATO DA MESA n.0 002/17 

Dispõe sobre a constituição de Comissão 
Processante. 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE, no uso de suas atribuições 
legais e considerando a aprovação da Denúncia de autoria do Sr. João Inácio dos 
Santos, na sessão ordinária realizada dia 19/06/2017, elabora e expede o seguinte 

ATO: 

Artigo 1°- Fica ratificada a composição da COMISSÃO PROCESSANTE nomeada 
nos termos do Decreto-Lei n° 201, de 27 de fevereiro de 1967, artigo 58,§ 1° da 
Constituição Federal e artigo 30, § 1 o da Lei Orgânica do Município de Piquete, na 
sessão ordinária realizada dia 19/06/2017, para apurar a denúncia contida na 
Representação de autoria do Sr. João Inácio dos Santos (cópia anexa), a qual ficou 
composta pelos seguintes Vereadores: 

Ver. - Presidente - Rômulo Kazimierz Luszczynski 
Ver. - Relator- Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro 
Ver.- Membro.- José Donizetti Ribeiro da Silva 

Artigo 2° - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Edifício "Ver. José dos Santos Barbosa", Câmara Municipal de Piquete, Sala Norival 
Chrispim de Castro, 19 de junho de 2017. --\ 

~ ,, .. 
MARIA LUIZA.M ~EIRA - NETA RIBEIRO 

1 a Secretártá 

Registrado e publicado nesta Secretaria aos dezenove (19) dias do mês de junho de 
dois mil e dezessete (2017). 

U]{{L / 
SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA ATIÉ 

Diretora Administrativa 

Rua do Piquete, 140- Centro- Piquete- CEP 12.620...()()() • Tef: (12) 3156·1010 www.camarapiquete.sp.gov.br 
cmp@dglnet.com.br 
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Parecer Jurídico n°. 12/2017 

Referência: Denúncia para abertura de Processo de Cassação da 
Prefeita Municipal Ana Maria de Gouvea. 

Autoria: João Inácio dos Santos 

1- RELATÓRIO 

Foi encaminhado ao Setor Jurídico desta Casa de Leis, pela 
Presidência, para emissão de parecer, a denúncia de autoria do ex
vereador João Inácio dos Santos, requerendo a "abertura de processo de 
cassação de mandato" da Prefeita Municipal de Piquete, Sra. Ana Maira 
de Gouvea (Teca Gouvea), com protocolo nesta Casa de Leis no dia 
19/06/2017, às 12:10 horas, sob o n° 4312, conforme recibo firmado pela 
funcionária Cláudia Maria Alves da Silva. 

O denunciante alega em suas razões a prática de diversas 
irregularidades supostamente cometidas pela Prefeita Municipal, todas 
elas relacionadas à contratação levada a efeito pela Administração 
Municipa~. no ano de 2015, da Organização Social PRO VIDA, que firmou 
contrato com o Município para a "gestão de serviços técnicos 
especializados de operacionalização, gerenciamento e execução 
das ações e serviços de saúde nas unidades de pronto atendimento 
e ambulatório de especialidades". 

A denúncia ora analisada está redigida em 40 laudas. Seu 
subscritor fez juntar as cópias de sua Carteira de Identidade e Título de 
Eleitor. A denúncia foi instruída com a cópia de vários documentos que 
totalizam 318 páginas. São eles: 

a) Tela do processo TC 000078/003/14 no site do TCE/SP; 

b) Cópia da publicação no Diário Oficial do Estado em 07 de janeiro de 2014; 

c) Cópia do Contrato de Gestao firmado entre a Prefeita Municipal e a OS 
PROVIDA; 

d) Cópia da Lei Municipal no 1953/2012; 

Rua do Piquete, 140-Centro- Piquete-SP- CEP -12.62o-ooo -Tel: (12) 3156-1010 
YJWW.camara'>iatleti:!.Sp.gov.br 
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e) Ata da Assembleia Geral Extraordinária e Estatuto da OS PROVIDA datada de 
27/06/2014; 

f) Ata da Assembleia Geral Extraordinária e Estatuto da OS PROVIDA datada de 
04/10/2013; 

g) O termo de autorização firmado pela Prefeita Municipal para início do processo 
administrativo 180/2014; 

h) Cópia processo administrativo 180/2014 da fls. 01 até as fls. 66. 

i) Manual do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo- Repasses Público ao 
Terceiro Setor (fls. 57/80). 

j) http://www.oatibaiense.com.br/News/19/11721/camara--instaura-ceis-para
apurar -oossivei~irregularidades-

k) Cópia da edição do jornal extraído do site www.atibaia.com.br com título 
"Contrato entre a Prefeitura de Atibaia e a Organização Social Pró-VIda, 
questionado por Vereadores; 

I) Listagem dos processos cíveis em que a OS PROVIDA figura como ré. 

m) Certidão emitida pelo TRT da 153 Região e tabela discriminando todos os 
processos e respectivos valores. 

n) Cópia da Inicial de petição de Mandado de Segurança ajuizado pela Comissão 
Especial de Inquérito da Câmara Municipal de Atibaia contra a Diretora 
Presidente da Organização Social Pró-Vida, Sra. Natalina Donizete Alves da 
Silva, subscrito pelo Dr. Hugo Keiji Uchiyama - Advogado da Câmara Municipal 
de Atibaia; 

o) Cópias dos pareceres Juridicos e dos Termos da Primeira e da Segunda 
Prorrogação do Contrato de Gestão firmados entre a Prefeitura de Piquete e a 
Organização Social Pró-vida, datados respectivamente de 12/04/2015 e 
12/04/2017; 

p) Declaração dos Ativos da OS PROVIDA juntado em sua habil~ação no certame. 

q) Cópia do Jornal Expressão Atibaia e matéria sobre a OS PROVIDA 

r) Portaria 9919 de 01 de agosto de 2014 - Nomeação dos Membros da Comissão 
Especial de Seleção; 

s) Cópias das atas elaboradas pela Comissão Especial de Seleção em datas de 
21/11/2014, 27/03/2014 e 28/11/2014; 

t} Cópias das fls. 156/171 do Processo Administrativo -Atestado de Capacidade 
Técnica de Atibaia com assinatura supostamente falsificada da Sra. Maria 
Amélia Sakamiti Roda - Secretaria de Saúde de Atibaia; 

u) Cópias de fls. 192/207 do Processo Administrativo -Atestado de Capacidade 
Técnica de Atibaia com assinatura supostamente falsificada da Sra. Maria 
Amélia Sakamiti Roda- Secretaria de Saúde de Atibaia; 
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v) Cópia integral do Relatório Final da CEI instalada pela Câmara Municipal de 
Atibaia; 

w) Cópia da página do site do Tribunal de Justiça de São Paulo em que consta o 
movimento do Processo Crime de no 0004442-42.2015.8.26.0597, onde figura 
como autor a Justiça Pública e como averiguada Natalina Donizete Alves da 
Silva, com assunto referente a Uso de documento falso; 

x) Cópias das fls. 172/183 do processo administrativo 180/2014 referente a um 
atestado de capacidade técnica firmado pela Diretora de Saúde do Município de 
ltupeva em favor da Organização Social Pró-Vida e respectivo contrato; 

y) Cópias das fls. 184/189 do processo administrativo 180/2014, referente a um 
atestado de capacidade técnica firmado por Jair Demuner, Hospital e 
Maternidade "Ana Francisca de Oliveira" da Associação beneficiente dos 
Ferroviários da Estrada de Ferro Vitória à Minas e respectivo contrato; 

z) Oficio 006-s/2014, datado de 19/01/2015 (fls. 3421347 do Processo 
Administrativo 180/2014) firmado pelo Sr. Marco César de Paiva Aga; 

aa) Ofício 011-s/2014, datado de 24/02/2014 (fls. 352/353 do Processo 
Admin;strativo 180/2014) firmado pelo Sr. Marco César de Paiva Aga; 

bb) Ficha Cadastral Completa das empresas E. A. da Silva lzzo e Alex Zanetti Godoi 
Casa Branca, obtidas no site da Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

É o sucinto relatório. Passo a análise jurídica. 

11 - ANÁLISE JURÍDICA 

2.1. Da Legislação Vigente 

Durante a Ditadura Militar, mais especificamente no período 
entre a promulgação da Constituição de 1967, em 24 de Janeiro, até o 
início de seu vigor em março de 1967, foram editados mais de 200 
Decretos-Leis, dispondo sobre diversas matérias (LÔBO, 2003, p. 90), 
dentre eles o Decreto-Lei n° 201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe 
sobre o procedimento para cassação de prefeitos municipais. 

Nesse contexto de Ditadura Militar, na vigência do Ato 
Institucional n° 04/1966, a edição do Decreto-Lei n° 201/1967 visava 
certamente a centralização do poder, uma vez que não se limitava a 
traçar as diretrizes básicas do processo de cassação de mandato eletivo, 
mas regulava-lhe até os pormenores e os imprevistos (CARVALHO, 
2012). 
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No período da promulgação do Decreto-Lei n° 201/1967, a 
Constituição vigente à época, concentrava a maioria dos poderes na 
União e nos Estados, com isso, foi mitigada a autonomia dos Municípios. 
Um exemplo foi a nomeação dos Prefeitos de pequenas cidades pelo 
Governador; no entanto, o que mais interessa para este estudo 
preliminar, é que em 1967 o Município não possuía autonomia para 
elaborar sua própria Lei Orgânica. 

Registra-se a contribuição do jurista Marcus André Barreto 
Campelo de Melo 1 sobre o municipalismo nas décadas de 60 a 80: 

~~Durante o regime militar, salvo num primeiro momento 
em que o Ministério do Interior tinha a ideia de planos de 
desenvolvimento integrado, o municipalismo foi 
absorvido pelas políticas governamentais. Mas, com o 
segundo PNB e a recentralização que o govemo Geisel 
imprime, o municipalismo ficou deslocado, enquanto 
princípio ordenador de políticas. Isso se mantém até 
1985, quando se iniciam os movimentos que vão 
transparecer na Constituição de 1988, que é 
profundamente Municipalista." 

No que se refere ao Decreto-Lei n 201°, de 27 de fevereiro 
de 1967, não obstante tratar-se de espécie legislativa não prevista no 
atual texto constitucional, e de ter sido editado sob o regime ditatorial, o 
referido Decreto-Lei restou recepcionado pela Constituição Federal de 
1988, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.2 

O artigo 5°, caput do Decreto-Lei n° 201/1967 dispõe o 
seguinte: 

1 
MELO, Marcus André B.C. de. O Munidpio na Federação Brasileira e a Questão da 

Autonomia in Subsidiariedade e Fortalecimento do Poder local. Debates. Fundação Konrad 
Adenauer Stlftung - Representação no Brasil. São Paulo: Centro de Estudos, 1995, n. 6. p. 
64. 
2

- Habeas Corpus n2 70.671-PJ, Rei. Min. cartos Velloso, DJU, 19/5/95, p. 13.993 
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"Art. 5°. O processo de cassação do mandato do Prefeito 
pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, 
obedecerá ao seguinte rito, se outro não for 
estabelecido pela legislação do Estado respectivo:" 

O dispositivo retromencionado deixou de incluir a 
possibilidade de utilização de rito de processo de cassação através de 
legislação própria do Município, justamente em razão da ausência de 
autonomia municipal no período ditatorial. No entanto, com o advento da 
Constituição Federal de 1988, rotulada como Constituição Cidadã, foi 
restabelecida por inteiro, a autonomia política, integrando os Municípios 
formalmente à Federação, e agregando, ainda, ao poder local a 
competência para elaboração de sua Lei Orgânica, consolidando, de 
modo expressivo, o conteúdo de autonomia municipal, sob o pilar do 
interesse local. 

Nesse sentido, preleciona Antônio Tito Costa: 

"cabe agora às Leis Orgânicas dos Municípios, ou lei 
especial, votadas em suas respectivas Câmaras 
Legislativas, com sanção do Prefeito, definir infrações 
político-administrativas, bem como o processo de sua 
apuração e de seu julgamento." 3 

O Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA teve 
oportunidade de julgar a matéria, valendo colacionar, parte do voto do 
insigne Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, no ROMS n.0 12.237/AM, 
julgado em 05.09.02, que assim acentuou: 

Se por um lado a Constituição Federal houve por bem 
conferir ao município competência para estabelecer a 
sua Lei Orgânica (art. 29, "caput'7, deliberando sobre a 
função fiscalizadora da Câmara Municipal (inc. IX), e 
ainda deliberar sobre assuntos de interesse local (art. 
30, Q, por outro lado o Município de Autazes 

3
- COSTA, Tito. Responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores. 3.íl ed. São Paulo: RT, p. 29 
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efetivamente exerceu essa competência, fazendo 
publicar a sua Lei Orgânica (fls. 56157). Mas preferiu o 
legislador municipal reportar-se expressamente à 
legislação federal sobre a matéria (DL n° 201167), o que 
significa dizer que pretendeu manter o modelo federal, 
ao invés de criar infrações e procedimentos próprios, ou 
simplesmente reproduzir aqueles constantes da 
legislação federal. 

Ademais disso, impende considerar os ensinamentos de 
Hely Lopes Meirelles: 

"O processo de cassação de mandato é o regulado no 
artigo 5° do Decreto-lei 201167, se outro não for 
estabelecido pela Lei Orgânica do Município."( ... ) 

"As infrações político-administrativas do Prefeito são as 
definidas na lei orgânica local ou em lei especial do 
Município. "4 

Feitas estas considerações, é certo que a Carta Política de 
1988, como se infere do exame dos artigos 21 e 22, deixou aos Estados 
e Municípios a competência para legislar sobre as infrações político
administrativas cometidas por seus agentes políticos e por consequência, 
a Câmara Municipal de Piquete deverá observar o procedimento previsto 
na Lei Orgânica Municipal em consonância com as Constituições Federal 
e Estadual, e subsidiariamente aplicar o Decreto-Lei n° 201, de 27 de 
fevereiro de 1967. 

2.2. Da Legitimidade 

A denúncia requerendo a abertura de processo de cassação 
é de autoria de ex-vereador desta Casa de Leis, cidadão de Piquete, o 

4
- 5 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 12.• ed. São Paulo: Malheiros, 

2001, p. 514, 580 e 670. 
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qual apresentou sua carteira de identidade e título de eleitor. É, portanto, 
parte legítima para figurar como denunciante, conforme estabelecido no 
inciso I do artigo 5° do Decreto--Lei nº 201/1967: 

''Art. 5°. O processo de cassação do mandato do Prefeito 
pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, 
obedecerá ao seguinte rito, se outro não for 
estabelecido pela legislação do Estado respectivo: 

I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por 
qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a 
indicação das provas". 

2.3. Da Ausência de Impedimento 

Conforme já relatado, o denunciante é eleitor municipal e ex
vereador desta Casa de Leis durante a legislatura de 2013/2016. Por 
outro lado, o teor da denúncia não se refere a proposituras ou qualquer 
atitude praticada por vereadores desta Casa de Leis. 

Desta forma, não há impedimentos dos vereadores, e todos 
os Edis deverão participar das deliberações plenárias sobre o 
recebimento da denúncia, dos atos processuais e do julgamento, nos 
termos do que preceitua o artigo 157 e seu parágrafo único da Resolução 
185/92 - Regimento Interno da Câmara Municipal de Piquete, que 
dispõe: 

Artigo 157 - São infrações político-administrativas, e 
como tais sujeitas ao julgamento da Câmara e 
sancionadas com a cassação do mandato, as previstas 
nos incisos I a X do artigo 4°, do Decreto-Lei Federal n° 
201, de 27 de fevereiro de 1967. 
Parágrafo único - O processo seguirá a tramitação 
indicada no artigo 5° do Decreto-Lei Federal n° 201, de 
27 de fevereiro de 1967. 
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2.4. Do Recebimento da Denúncia 

De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, 
determinará sua leitura no expediente da primeira Sessão Ordinária ou 
Extraordinária convocada para esta finalidade, e consultará o Plenário 
sobre o seu recebimento. 

O quórum para recebimento da denúncia será por maioria 
qualificada de dois terços (2/3), através de voto aberto e nominal, 
conforme interpretação do artigo 49 da Constituição do Estado de São 
Paulo e artigo 86 da Constituição Federal, aplicado subsidiariamente 
neste Município. 

2.5. Da Comissão Processante 

Na hipótese de recebimento da denúncia, de rigor a 
observância do já sobrescrito artigo 157 do Regimento Interno desta 
Casa de Leis, que define que o processo seguirá a tramitação indicada 
pelo artigo 5° do Decreto Lei 201/67, naquilo em que não for omisso a 
Legislação Municipal, sobretudo, a Lei Orgânica do Município e naquilo 
em que não for incompatível com a Constituição Federal. 

Desta forma, na mesma sessão em que for recebida a 
denúncia, caberá ao Presidente da Câmara constituir a Comissão 
Processante, composta por 3 (três) vereadores nos termos do que 
preceitua o artigo 30, § 1° da Lei Orgânica do Município de Piquete, os 
quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator (artigo 5°, inciso 11 
do Decreto Lei n° 201/1967}. 

Acerca da composição da Comissão Processante, sobretudo 
por que o Decreto Lei no 201/67 refere-se a sorteio dos membros dentre 
os vereadores desimpedidos, importa observarmos que a regra a ser 
aplicada deve seguir os mesmos moldes utilizados quando da escolha da 
Comissão Processante no 001/2012. Até por que, o então Prefeito 
Otacílio Rodrigues da Silva, ao redarguir judicialmente o critério utilizado 
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para a composição da comissão, não obteve êxito através de mandado 
de segurança impetrado (Processo no 0001409..08.2012.8.26.0449), nos 
termos do que foi decidido pelo Douto Juízo desta Comarca de Piquete, 
através de r. Sentença subscrita pela Exma. Sra. Doutora Kátia 
Margarido Barroso, com parecer no mesmo sentido emitido pelo 
Ministério Público. Segue o respectivo trecho daquela decisão: 

11De fato, consoante razões articuladas no r. parecer retro, as 
nulidades invocadas não estão presentes. 

No que diz respeito à primeira arguição (basicamente -
i"egularidade na escolha dos membros da Comissão 
Processante) é relevante consignar que o regramento 
aplicável à hipótese é aquele estabelecido pela Legislação 
Municipal, mais precisamente, o disposto no art. 30, § 1°, da 
Lei Orgânica do Município (que, como bem explicitado nas 
informações da D. Autoridade impetrada e no r. parecer da 
Dra. Promotora de Justiça, foi observado). 

A par disso e também como dito nas informações do 
impetrado, a legislação municipal também tem regra explícita 
para o caso de existir alguma pendência no critério de 
escolha (impugnação consignada em ata e interposição de 
recurso no prazo regimental- art. 103 do Regimento Interno 
da Câmara Municipal); e, na hipótese, até porque a escolha 
observou as exigências da norma aplicável, recurso não 
existiu e muito menos a nulidade invocada. 

Demais disso, diante das ponderações trazidas pelo 
impetrante, conveniente acrescentar, ainda, que a legislação 
municipal está alinhada com o estabelecido na Constituição 
Federal (vide art. 58, parágrafo primeiro, da Carta Maior) o que 
bem evidencia o acerto da preferência pela regra municipal já 
invocada. 
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Roborando o entendimento segundo o qual o disposto na Lei 
Orgânica do Município- em muitos casos .. prevalece sobre o 
estatuído pelo Decreto-Lei n. 201167, acrescento à decisão 
transcrita no r. parecer da D. Representante do Ministério 
Publico (vide segundo parágrafo de fls. 506), a seguinte 
ementa: 

"PREFEITO .. CASSAÇAO - RITO PROCEDIMENTAL - LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO .. INTEUGÊNCIA DOS 
ARTIGOS 29, XIII e 30, I, DA CF .. DECRETO-LEI NO 201167 
.. APUCAÇÃO SUBSIDIÁRIA. Com o advento da 
Constituição da República de 1988, a forma 
procedimental referente ao processo de cassação de 
mandatos de Prefeitos é matéria a ser regulada pela Lei 
Orgânica do Município (artigo 29, XIII e 30, I, da Carta 
Magna), aplicando-se subsidiariamente o Decreto-Lei n° 
201/67, somente quando si/ente a legislação municipal 
citada. APELAÇÃO CÍVEL N° 000.196.392-5100 -
COMARCA DE TEÓFILO OTONI- RELATOR: EXMO. SR. 
DES. ANTÔNIO HÉUO SILVA. Data do julgamento 
07/11/2000. Primeira Câmara Cível do TJMG". 

Acerca deste mesmo tema, importa ainda transcrever, parte 
do voto proferido pelo Exmo Desembargador do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, MARCOS PIMENTEL TAMASSIA, relator nos 
autos da Apelação n° 1003445-97.2015.8.26.0223, que assim se 
manifestou: 

"É certo que o princípio da proporcionalidade da 
representação dos partidos e blocos parlamentares para os 
trabalhos parlamentares tem assento constitucional (artigo 58, § 
1°, C.F.), sendo preceito de reprodução obrigatória tanto pelos 
Estados federados (artigo 25, C.F.), quanto pelos Municípios 
(artigo 29, C.F.) razão por que, a propósito, a Municipalidade do 
Guarujá insculpiu-o, expressamente, no artigo 30, da sua Lei 
Orgânica. 

A premissa que está à base dessa regra constitucional é a 
de que o número de comissões parlamentares e o de integrantes 
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de cada comissão devem corresponder e abranger, o mais 
possível, todo o contingente de representantes parlamentares 
eleitos. 

Mas leia-se bem: precisamente porque as comissões 
compreendem miniaturas da própria composição partidária do 
Plenário, não é possível alcançar uma proporcionalidade exata na 
distribuição dos parlamentares pelas comissões. A Constituição 
Federal previu esses desconcertos, subordinando a 
obrigatoriedade da participação proporcional dos partidos nas 
comissões ao grau mais aproximado de possibilidades, traduzido 
na expressão 11tanto quanto possível". 

É que esse postulado da democracia tem por escopo 
proteger o pluralismo político e a representação das minorias 
parlamentares, preceitos devidamente observados, na hipótese. 
Na lição de ANNA CANO/DA DA CUNHA FERRAZ: 

"Fundamenta a representação partidária na composição 
das Casas Legislativas, como se viu acima, o princípio 
do pluralismo político e a proteção das minorias 
parlamentares. A multiplicidade das opiniões políticas 
levadas ao Congresso Nacional co"esponde à multiplicidade 
de opiniões políticas abraçadas pelo povo ao eleger seus 
representantes. 
Assim, a projeção, nas comissões parlamentares, das várias 
correntes políticas (majoritárias e minoritárias), 
representadas pelos partidos, ao menos em suas grandes 
linhas, auxilia, em tese, a antecipação da tomada de 
decisões e facilita o pronunciamento do plenário, como 
reflexo da vontade popular transmitida pelas umas. Em 
razão disso, a equitativa distribuição da participação dos 
partidos políticos nos órgãos colegiados do Congresso 
Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 
representada pela regra da proporcionalidade é medida 
relevante para assegurar e concretizar, nos trabalhos 
parlamentares, a transparência e a democratização das 
decisões, de um lado; e de outro, para efetivamente conduzir 
às discussões plenárias as opiniões políticas que constituem 
o reflexo da vontade popular." (in "Comentários à 
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Constituição do Brasil", J.J. Gomes Canotilho ... [et ai.} São 
Paulo, Saraiva/Aimedina, 2013, p. 1095). 

Assim, em razão do que já foi decidido nos autos do referido 
mandado de segurança que tramitou nesta Comarca de Piquete, o qual 
teve a r. Sentença, há de ser exclusivamente observada, no que se 
refere à Composição da Comissão Processante, o critério estabelecido 
pelo artigo 30, § 1° da Lei Orgânica do Município de Piquete. 

De outro lado, muito embora, a Lei Orgânica e o Decreto-Lei 
n° 201/1967 não tratem expressamente sobre o impedimento do 
Presidente da Câmara para compor a Comissão Processante, esta 
Assessoria Jurídica em consonância com a jurisprudência e a doutrina 
predominante, RECOMENDA a sua não participação para a composição 
da Comissão Processante, pois na condição de representante legal do 
Poder Legislativo Municipal, a quem compete a direção e o andamento 
de todos os processos legislativos, inclusive, a deliberação da denúncia, 
julgamento e promulgação de eventuais Decretos Legislativos de 
afastamento ou cassação, a sua isenção durante o curso deste processo 
político-administrativo garantirá a imparcialidade na direção dos trabalhos 
da Câmara. 

JÚNIOR: 
No mesmo sentido, refere-se a lição de WALDO FAZZIO 

Malgrado o silêncio do Decreto-lei n. 201167, é intuitivo 
que o President~ da Câmara, seu representante legal, 
judicial e regimental, não pode integrar a Comissão 
Processante, incumbindo-lhe manter a imparcialidade 
magistral na direção do processo de cassação. Deverá 
agir como juiz fosse, porque como juiz deverá 
pronunciar-se a final.s 

5
-6 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Responsabilidade Penal e Político-Administrativa de Prefeitos. 

2007, p. 328. 
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2.6. Da Infração Político-Administrativa 

A Lei Orgânica Municipal de Piquete dispõe no artigo 70, § 
1 o, letras "a" a "I" as infrações político-administrativas, que quando 
praticadas pelo Prefeito Municipal, estarão sujeitas ao julgamento pela 
Câmara Municipal e sancionadas com a cassação do mandato nos 
termos do § 2° do mesmo artigo. 

O artigo 4° do Decreto-Lei Federal n°. 201/1967 também 
dispõe sobre as infrações polfticas administrativas dos Prefeitos 
Municipais que estão sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores 
e sancionadas com a cassação do mandato. 

A denúncia requerendo a abertura de processo de cassação 
foi consubstanciada em sete tópicos (letras "a" a "g"), nos quais seu autor 
descreve os atos em que supostamente a Prefeita Municipal teria 
incorrido na prática de infração político-administrativa. Estes atos, nos 
termos da denúncia, referem-se especificamente a duas infrações: 
"praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência 
ou omitir-se na sua prática" e "omitir-se ou negligenciar na defesa 
de bens, rendas, direitos ou interesse do Município, sujeitos à 
Administração da Prefeitura". 

Feitas estas considerações, esta Assessoria Jurídica não irá 
se pronunciar sobre o mérito e caberá tão somente aos nobres 
vereadores a verificação da prática ou não de infração política
administrativa pela Prefeita Municipal, assim como, o julgamento político. 

2.7. Da Instrução do Processo de Cassação 

Na eventualidade da denúncia ser recebida pelo Plenário 
através do quórum qualificado de 2/3 (dois terços), deverá ser observado 
o que dispõe o artigo 30, § 1 o da Lei Orgânica do Município. 
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Caberá a Comissão Processante no prazo de 5 (cinco) dias 
iniciar o3 trabalhos com a imediata notificaç~o da denunciàda. ênViando 
a esta, cópia da denúncia e dos documentos que a instruíram, para que 
apresente sua defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias. Em razão do 
recebimento da denúncia estar sujeita a deliberação por maioria 
qualificada (2/3), é imperioso que juntamente com a cópia da denúncia e 
dos documentos que a instruíram, seja também encaminhada à 

denunciada a respectiva cópia da ata da sessão em que foi deliberado o 
recebimento da denúncia. 

A defesa prévia deverá ser protocolada na camara 

Municipal por escrito e indicar as provas que pretende proouztr, oem 

vQmO rol do t66,~M'Y\UI\hOO. ~t~ ô m6vimo de ÓQZ. Vai@ res5âltar. QUe a 
contagem dos prazos será em dias úteis, em obediência ao disposto no 
artigo 164, § 2° do Regimento Interno desta Câmara Municipal e 
parágrafo único do artigo 219 do CPC. 

A notificação da denunciada deverá ser pessoal, sendo que 
no caso de não ser localizada no Município, a notificação deverá ser feita 
por edital, com publicação por duas vezes no órgão oficial, com intervalo 
de três dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. 

Decorrido o prazo de defesa, a Comissão Processante 
emnirá parecer dentro de 5 (cinco) dias, opinando pelo prosseguimento 
ou arquivamento da denúncia. Se a Comissão Processante opinar pelo 
arquivamento, o parecer será submetido ao Plenário para deliberação. 
No entanto, na hipótese da Comissão opinar pelo prosseguimento, 

deverá ser designado desde logo, o início da ~nstrução, e detenninados 
os atos, diligências e audiências que se fizerem necessárias, para o 
depoimento pessoal da denunciada e inquirição das testemunhas. 

P<:>r fim, será abert~ vi~ta do proeêSSo à denunciada. para 
razões finais escritas, no prazo de 5 {cinco} dias, e, após, caberá a 
Comissão Processante emitir o parecer final, peta proceoencta ou 

improcedência da acusação, e solicitará ao Presidente da Câmara a 
convocação de sessão para julgamento. 
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Na sessão de julgamento, serão lidas as principais peças, ou 
as requeridas por qualquer dos vereadores e pela denunciada, e, a 
seguir, os Edis poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo máximo 
de quinze minutos cada um. 

Ao final, a denunciada, ou seu procurador, terá o prazo 
máximo de duas horas para produzir sua defesa oral. O quórum para 
julgamento da Cassação será por maioria qualificada de dois terços (2/3), 
através de votação aberta e nominal. 

Para cada infração relacionada na denúncia será realizada 
uma votação, devendo o resultado ser proclamado imediatamente pelo 
Presidente da Câmara. 

Caso o julgamento resulte em condenação, será expedido 
Decreto Legislativo de Cassação, nos termos do que determina o artigo 
85, § 1 o , letra "g" do Regimento Interno desta Casa de Leis. No entanto, 
se resultar em absolvição, o Presidente da Câmara determinará o 
arquivamento do processo, sendo que, em qualquer das hipóteses, o 
resultado deverá ser comunicado à Justiça Eleitoral. 

O processo de cassação de Prefeito deve ser concluído no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da efetivação da 
notificação à acusada, em conformidade com o artigo 5°, inciso VIl do 
Decreto Lei 201/67, sob pena de arquivamento. 

2.8. Da Ampla Defesa 

A comunicação dos atos processuais à denunciada tem 
ligação direta com os Princípios Constitucionais do Contraditório e da 
Ampla Defesa, previstos no artigo 5°, inciso LV da Constituição da 
República. 

Nesse sentido, após o recebimento da denúncia e de 
constituída a Comissão Processante, o artigo 5°, inciso IV do Decreto-Lei 
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no 201/1967 determina que a denunciada deverá ser intimada de todos 
os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, 
com a antecedência, pelo menos, de 24 (vinte e quatro) horas, sendo lhe 
permitido assistir as diligências e audiências, bem como formular 
perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de 
interesse da defesa. 

A respeito da notificação a qual se refere o inciso 111, do 
artigo 5° do Decreto-Lei n° 201/67, esta guarda correspondência com a 
citação no processo judicial já que serve para cientificar o acusado da 
existência da denúncia e concede o direito de apresentar defesa prévia. 

Portanto poderá ser realizada pessoalmente, por meio postal 
ou por edital, se porventura o denunciado estiver fora do Município ou se 
esquivando de seu recebimento. Neste último caso, como já afirmado 
acima, o instrumento notificativo será publicado duas vezes no órgão de 
imprensa oficial, com intervalo mínimo de três dias entre uma publicação 
e outra. 

Ressalte-se que, pela dificuldade que acarreta ao 
denunciado, a notificação por edital deve ser usada em último caso, 
assim como no processo judicial. 

111- CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto, esta Assessoria Jurídica manifesta 
pelo regular processamento da denúncia ora analisada, sendo que, em 
eventual recebimento pelo Plenário, a Comissão Processante deverá 
observar rigorosamente o procedimento estabelecido pelo Decreto Lei 
201/67, em obediência a Constituição Federal, Constituição do Estado de 
São Paulo, Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Piquete. 

Este é o parecer, s.m.j., que submeto a Presidência da Mesa 
Diretora e demais vereadores que compõem esta Casa de Leis, 
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ressaltando que a opinião jurídica exarada não tem força vinculante, 
podendo seus fundamen se em utilizados ou não pelos membros 
desta Casa de Leis. 

Pique~ , 19 de ju 

I 

1 co da Câmara Municipal de Piquete 
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FOLHA DE VOTAÇÃO NOMINAL 

DENÚNCIA DO SR. CLAUDINEI DE BARROS MAGALHÃES 

VEREADOR(A) PARTIDO CONTRÁRIO FAVORÁVEL ABSTENÇÃO 

MÁRIO CELSO DE SANTANA PSD À 

CLAUDINEI LUIZ DE MORAES PL À 
-!';\ !COS RAFAEL GONÇALVES UCHÔAS PTB /C 

MARCOS GUILHERME ALVES DA SILVA SD ?<' 
JOSÉ DONIZETTI RIBEIRO DA SILVA PL x--
JOSÉ HELOIZIO DA SILVA PTB X 
CHRISTIAN UCHOA PIETRO PSD X . ' 

RODRIGO NUNES GODOY PHS X 
JOAQUIM ALVES DA SILVA JÚNIOR pp .X 

TOTAL DE VOTOS 

RESULTADO DA VOTAÇÃO: 

A PROVADO POR & ->;=_VOTOS CONTRÁRIO E tJ ABSTENÇÃO 

PRESIDENTE D 
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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA 
COMISSÃO PROCESSANTE N° 001/2019. 

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e 
dezessete, às 22:30 horas, na Sala Manoel Ribeiro dos Santos, na 
sede da Câmara Municipal de Piquete, com a presença dos 
Vereadores, reuniram-se os vereadores Christian Uchoa Pietro 
(Bloco Parlamentar- PSD/PTB/Solidariedade), Claudinei Luiz de 
Moraes (PL), Joaquim Alves da Silva Júnior (PP), nomeados para 
comporem a Comissão Processante n° 001/2019, nos termos do 
que preceitua o artigo 30, § 1 o da Lei Orgânica do Município de 
Piquete, em simetria ao artigo 58, § 1 o da Constituição Federal. 
Abertos os trabalhos e em atenção ao que preceitua o artigo 5°, 
inciso II, "in fine" do Decreto Lei 201/67, passaram os membros à 

escolha do Presidente e Relator da Comissão. Por unanimidade, 
resolveram escolher o vereador Joaquim Alves da Silva Júnior 
(PP) para ocupar a Presidência da Comissão, o Vereador 
Claudinei Luiz de Moraes (PL) para ocupar a Relataria da 
Comissão e o vereador Christian Uchoa Pietro (Bloco Parlamentar 
- PSD/PTB/Solidariedade) que irá participar como n1embro da 
Comissão. Antes de encerrar os trabalhos o presidente escollúdo 
pela Comissão afirmou que iria aguardar a denuncia ser autuada 
e numerada pela Secretaria da Casa de Leis, tal qual determinado 
pelo Presidente da Câmara e que, após recebê-la, marcaria a data 
para a próxima reunião. Encerrados os trabalhos, eu, Vereador 
Claudinei Luiz de Moraes (PL), escrevi a presente ata que vai 
devidamente assinada por ntim e pelos demais membros 
presentes. 

Relator - Claudinei Luiz de Moraes ---=======~~~=~ 

Membro- Christian Uchoa Pietro~~ 
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