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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
COMARCA DE COARI

2ª VARA DA COMARCA DE COARI - CÍVEL - PROJUDI
Rua Samuel Fritz, 306 - Tauá-Mirim - Coari/AM - CEP: 69.460-000

Autos nº. 0003035-75.2013.8.04.3800

Processo: 0003035-75.2013.8.04.3800
Classe Processual: Ação Civil de Improbidade Administrativa
Assunto Principal: Levantamento de Valor

Valor da Causa: R$3.831,93
Autor(s):

 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (CPF/CNPJ: Não
Cadastrado)
ESTRADA COARI-MAMIA, S/N - UNIAO - COARI/AM - CEP: 69.460-000

Réu(s):
 

MANOEL ADAIL AMARAL PINHEIRO (RG: 578597 SSP/AM e CPF/CNPJ:
Não Cadastrado)
Rua de Cinco Setembro, 1000 - Centro - COARI/AM - CEP: 69.460-000

S E N T E N Ç A
 
 
Trata-se de AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA proposta pelo Ministério

Público do Estado do Amazonas e recebida em 09/12/2013 contra MANOEL ADAIL PINHEIRO, qualificado na
inicial ministerial.

 
Alega o autor que o requerido na condição de prefeito do Município de Coari/AM teria

contratado o Sr. AUDEMÁRIO ARQUEIRA CARDOSO para ocupar cargo de vigia, sem previa realização de
concurso público.

 
Teria assim sido remunerado pelo período de 01/09/2001 a 15/07/2007, tendo exercido

tais funções e sido remunerado pelo erário.
 
Traz o Ministério Público como elemento probatório a condenação na justiça do trabalho

da prefeitura no valor de R$ 3.831,93 (1.5 Fl. 05).
 
Como fundamento jurídico aduz a violação do art. 37, II da CRFB/88 que exige previa

aprovação em concurso público; A Lei orgânica do município de Coari, que da mesma forma, em seu art. 94 exige
a previa aprovação em concurso público, e, por fim, o art. 10 da lei 8.429/92 que afirma que constitui ato de
improbidade que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje a perda
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art.
1 desta lei.

 
De forma subsidiária.
 
Requer também a incidência do art. 11 da LIA que prevê a punição por ato que atente

contra os princípios da administração pública, destacando a prática de ato visando fim proibido em lei ou
regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência (inc. I) e frustrar a licitude de concurso público
(inc. V).

 
 No entender Ministerial o requerido ao contratar sem a realização de concurso público

atentou contra o principio da legalidade e impessoalidade.
 
Ao final postula o Parquet pela condenação do requerido ao ressarcimento integral do

dano, no valor de R$ 3.861,93, a suspensão dos direitos políticos, fixação de multa civil e proibição de contratar
com o poder publico pelo prazo de 3 anos, sendo condenado as custas processuais.
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A Defesa alega em sua defesa preliminar e contestação:
Em sede de Preliminares.
Inépcia da inicial por ausência de causa de pedir onde ao exigir o ressarcimento integral

não especificou a origem destes.
Ausência de logica entre a narrativa dos fatos e a conclusão pelo fato do MP requerer o

valor pago à titulo de pagamento pelo trabalho e admite como verdadeiro o fato desde ter trabalhado.
Impossibilidade jurídica do pedido ao sustentar a ilegalidade da contratação e pleitear

ressarcimento de verbas ao erário.
Ausência de interesse de agir por entender não ser possível a obtenção do resultado

almejado, não podendo devolver um valor aos cofres públicos de um trabalho prestado.
No mérito.
 
Não há prova cabal que o imputado tenha contrato o Sr. Audemário, onde ao menos

deveria haver publicação no diário oficial do município.
 
Se caso venha a se reconhecer a contratação irregular, estaria ausente o dolo. E que não se

arguiu culpa ou dolo do requerido, estando ferido os princípios da ampla defesa e do contraditório.
Que na ausência de dolo deve ser visto o caso como mera irregularidade administrativa.
Ausência de enriquecimento ilícito do Réu e do servidor público, visto não haver provas.
Ausência de dano ao erário que não fora demonstrada.
 
Que não haveria ato de improbidade pelo simples fato de contratar diretamente sem

qualquer processo seletivo.
 
 
Todas as preliminares foram devidamente afastadas na movimentação (22.1 a 22.9).
O município optou por não integrar a demanda (26.1/26.4)
 
Entendeu este juízo pelo julgamento antecipado do mérito, decisão esta não questionada 

pelas partes (44.1/44/2). Razão pela qual vieram os autos conclusos para sentença.
 
É o relatório. Passo a decidir:
 

DAS PRELIMINARES.
No que pese as preliminares arguidas já terem sido objeto de apreciação quando da

primeira manifestação escrita do réu, estas serão novamente analisadas para que constem expressamente da
sentença.
 
Da inépcia da inicial por ausência de causa de pedir.

Aduz a defesa que ao exigir o ressarcimento integral do dano não demonstra qual a
origem deste. Em análise da inicial ministerial me restou claro que o Órgão entendeu que o pagamento de individuo
que presta serviço ao município sem concurso público é dano a ser ressarcido.

 
Ausência de lógica entre a narrativa dos fatos e a conclusão (dialeticidade).

Nesse ponto a arguição da defesa se confunde com o próprio mérito, visto que, restou
claro que no entender do autor mesmo tendo sido pago o valor e o trabalho sido exercido, haveria prejuízo ao
erário. Se tal fato constitui ou não conduta improba, deve-se revelar quando do enfrentamento do mérito.
 
Impossibilidade jurídica do pedido e Ausência do Interesse de Agir.

A preliminar alegada se repete com nova roupagem se tratando da mesma sustentada no
item anterior, logo deve ser enfrentada quando do mérito, visto que o MP na sua inicial entendeu que a ilegalidade
da contratação é compatível com o  ressarcimento de verbas ao erário. Onde, poderia se devolver um valor pago, 
mesmo que por serviço prestado, desde que a contratação fosse irregular.
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Não restando mais preliminares, passo ao exame do mérito.
 
DO MÉRITO.

 
Falta de provas quanto a contratação.

Afirma o réu que não há prova Cabal que o réu tenha contratado o funcionário irregular,
onde deveria ao menos ter sua publicação no diário oficial do município.

 
Tal argumento não merece ser acolhido. Aliás, a não publicação no diário oficial só

corrobora a ilegalidade da contratação, que sequer fora publicada para dar maiores ares de legalidade.
 
Conforme se extrai do processo realizado na justiça laboral (00537/2007-251-11-00), a

própria municipalidade assume ter sido o Sr. AUDEMÁRIO ARUEIRA CARDOSO contratado pelo município,
tanto que aduz em sua defesa nesta justiça apenas a nulidade da contratação.
 
Ausência de Dolo e não arguição de dolo ou culpa.

 
Entende o réu que a contratação irregular afasta seu dolo ou culpa na conduta improba.

Realmente, encontra-se alguns julgados nos Tribunais que afastam tais elementos subjetivos ou normativos, nos
casos em que há lei municipal permitindo a contratação de temporários, mesmo que estas venham a ser
reconhecidas como ilegais e inconstitucionais.

 
Ocorre que no presente caso, a Defesa não trouxe qualquer ato normativo que desse

arrimo a uma contratação formal. Conforme se extrai da decisão da justiça trabalhista, houve mera contratação
ilegal paga com dinheiro público.

 
A contratação direta de cidadão do município em que se é prefeito é manobra comum

entre alguns chefes do executivo utilizada para angariar simpatia do eleitorado, em clara ofensa ao princípio da
impessoalidade.

 
A contrario sensu, se lei autorizativa de temporários pode ilidir o elemento anímico da

improbidade, a sua total ausência demonstra uma clara vontade de colidir com a legalidade. Assim, resta claro o
dolo, ainda que genérico de contratação irregular. Nesse sentido já decidiu o Tribunal da Cidadania.

 
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. ELEMENTO

SUBJETIVO. DOLO GENÉRICO. REVISÃO DE PROVA. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A

caracterização dos atos de improbidade previstos no art. 11 da Lei 8.429/92 está a depender da existência de

dolo genérico na conduta do agente. Precedentes. 2. A contratação irregular sem a realização de concurso

público pode se caracterizar como ato de improbidade administrativa, mas, para tanto, é imprescindível a

demonstração de dolo, ao menos genérico, do agente. 3. Para desconstituir a decisão do Tribunal de origem e

acatar os argumentos do agravante seria necessário adentrar no contexto fático-probatório, o que não se

mostra cabível no âmbito do recurso especial. 4. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp nº

1.274.682/PB, Relator Ministro Castro Meira, DJe 04/02/2013). Logo, verifica-se que o acórdão recorrido

não merece reforma, por estar em consonância ao entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de

Justiça. Nego, por isso, seguimento ao recurso especial. Intimem-se. Brasília, 05 de dezembro de 2014.

MINISTRA MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4ª REGIÃO) Relatora STJ -

REsp: 1439074 MG 2014/0045243-7, Relator: Ministra MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL

CONVOCADA DO TRF 4ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 12/12/2014).

 
De igual forma, não procede a alegação do réu de que, caso venha a se reconhecer a

contratação irregular, não foram arguidos o dolo e a culpa do ex-prefeito. Como ordenador de despesas, e
responsável pela nomeação dos servidores fica clara a consciência e vontade de contratar ao arrepio da lei como
bem explicitou o Ministério Público (1.1 fl. 04).

 
O fato está devidamente comprovado (contratação) pela prova dos autos (sentença

trabalhista transitada em julgado), sendo cristalino o dolo de violar a legalidade e a impessoalidade com a
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nomeação sem qualquer esteio legal e critério objetivo.
 
Todavia, além de não ter trazido qualquer contrato ou portaria para a nomeação do então

vigia, ainda que estas existissem o serviço de vigia não se reveste de excepcional interesse público a justificar a
contratação temporária sem concurso.

 
Logo, não há de se falar em mera irregularidade administrativa e sim EM CONDUTA

IMPROBA E REPROVÁVEL.
 
 

Ausência de enriquecimento ilícito e lesão ao erário.
 
Entende a defesa que não se caracterizou a improbidade por ausência de enriquecimento

ilícito e lesão ao erário.
 
Nesse ponto, assiste, em parte, razão ao réu, visto que conforme explicitado pelo próprio

Ministério Público o serviço foi devidamente prestado. Neste caso, restou violado sim o princípio da legalidade e
impessoalidade, o qual também foi perfeitamente narrado na inicial ministerial, no art. 11 da lei 8.429/90.

 
Perfilho do entendimento de que, se o serviço foi prestado e remunerado, não há de se

falar em ressarcimento. Ressarcir é atributo de restabelecer, compensar. Em nenhum momento se cogitou do valor
ter sido desviado dos cofres públicos gerando enriquecimento ilícito.

Haveria sim, enriquecimento indevido da Administração que teve um serviço prestado, e
recebesse de volta estes valores pagos. Apesar de reprovável a conduta do gestor público, esta foi apta sim a
ofender dolosamente os princípios da Administração, mas não ao ponto de lesionar os cofres públicos. Irrelevante,
portanto, a ausência de enriquecimento ilícito ou de dano ao erário para configurar ato de improbidade.

 
 
Nesse sentido, calha a leitura de esclarecedor acordão proferido pelo Superior Tribunal de

Justiça.
 
ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA. LESÃO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE DANO AO

ERÁRIO. 1. A lesão a princípios administrativos contida no art. 11 da Lei nº 8.429/92, em princípio, não

exige dolo ou culpa na conduta do agente nem prova da lesão ao erário público. Basta a simples ilicitude ou

imoralidade administrativa para restar configurado o ato de improbidade. Caso reste demonstrada a lesão, o

inciso III do art. 12 da Lei nº 8.429/92 autoriza seja o agente público condenado a ressarcir o erário. 2. A

conduta do recorrente de contratar e manter servidores sem concurso público na Administração amolda-se ao

caput do art. 11 da Lei nº 8.429/92, ainda que o serviço público tenha sido devidamente prestado. 3. Não

havendo prova de dano ao erário, não há que se falar em ressarcimento, nos termos da primeira parte do

inciso III do art. 12 da Lei 8.429/92. As demais penalidades, inclusive a multa civil, que não ostenta feição

indenizatória, são perfeitamente compatíveis com os atos de improbidade tipificados no art. 11 da Lei

8.429/92 (lesão aos princípios administrativos). 4. Acórdão reformado para excluir a condenação ao

ressarcimento de danos e reduzir a multa civil de dez para três vezes o valor da última remuneração recebida

no último ano de mandato em face da ausência de prejuízo ao erário. 5. Recurso especial provido em parte.

(STJ - REsp: 737279 PR 2005/0044982-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento:

13/05/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: - DJe 21/05/2008)

 
 
Por tais razões, não acolho a tese principal do Ministério Público pela condenação no art.

10 (prejuízo ao erário), mas encampo plenamente seu pedido subsidiário pela condenação por violação aos
princípios da Administração Pública.

 
 
Conforme entendimento já firmado pela 1ª Seção do STJ “Diante da ausência de
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instauração de um regular procedimento administrativo para justificar a  direta dos serviços prestadoscontratação
pela recorrente e da não observância dos requisitos necessários à realização de contração verbal, o
reconhecimento de que foi praticado ato ímprobo é medida que se impõe. Isso porque, sendo notória a afronta à
Carta Magna , não pode o gestor público simplesmente afirmar desconhecimento do princípio constitucional ou

”.ausência de má-fé quando da prática do ato
 
Não se pode conceber que um prefeito contrate sem regular procedimento indo de

encontro a Lei Orgânica de seu município e da própria Constituição da Republica, sendo dispensável a prova de
qualquer dano, conforme o entendimento jurisprudencial. Na verdade, o dano já seria presumido pela violação do
regra do concurso público, que uma vez ignorada não garante a melhor contratação e rompe com a isonomia entre
os administrados. Entretanto, diferente de como já caminha nossos Tribunais quando este se refere a fraude nas
licitações, na quebra da regra do concurso público, tem sido mais benevolente, entendendo pela subsidiariedade da
mera violação aos princípios da Administração Pública.

 
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO SEM

CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AO ART.

11 DA LEI 8.4291992. DESNECESSIDADE DE DANO MATERIAL AO ERÁRIO. RECURSO ESPECIAL.

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS E REGIMENTAIS. 1. O

posicionamento firmado pela Primeira Seção é que se exige dolo, ainda que genérico, nas imputações

fundadas nos arts. 9º e 11 da Lei 8.4291992 (enriquecimento ilícito e violação a princípio), e ao menos

culpa, nas hipóteses do art. 10 da mesma norma (lesão ao erário). 2. O ilícito previsto no art. 11 da Lei

 8.2491992 dispensa a prova de dano, segundo a jurisprudência do STJ. (...) 4. Agravo regimental não

 (AgRg no AREsp nº 135.509SP, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJe 18122013).  provido

 
 
 
Desta forma, restou claro que o réu MANOEL ADAIL PINHEIRO, na qualidade de

Prefeito do Município de Coari, contratou diretamente o Sr. AUDEMÁRIO ARQUEIRA CARDOSO,
violando o princípio da impessoalidade, e ao escolhe-lo sem qualquer amparo legal o da legalidade, pois não
havia norma que amparasse sua conduta. Incidiucassim em ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública, conforme preceitua o art. 11 da lei 8.429/90. 
 

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:

 
Em sendo assim, provada a prática de atos de improbidade pelo requerido MANOEL

ADAIL PINHEIRO, JULGO PARICALMENTE PROCEDENTE o pleito formulado na inicial, extinguindo o feito
com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15, para condená-lo às penas do art. 12, III, da
lei de improbidade.

 
Antes, é necessário esclarecer que “a aplicação da pena ao responsável por ato de

improbidade deve ser feita de modo gradativo e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
nos termos do art. 37, §4º, da Constituição da República, havendo margem de manobra para o juiz de acordo com

, como bem lembra Marceloo caso concreto aplicar as penas dentre as cominadas isoladas ou cumulativamente”
Figueiredo, em sua obra Improbidade Administrativa (Ed. Malheiros, 2001, p. 151).

 
O cabimento de cada uma das penas no caso concreto dependerá da análise das

circunstâncias concretas do ato de improbidade, passando pela intensidade e consciência da conduta do réu, bem
como a seriedade e a extensão de sua conduta perante a Administração Pública, além de outros fatores no caso
concreto. 

 
 
Passo assim, fundamentadamente a dosar a pena. 
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 1)      Perda da função pública, caso ocupe alguma no momento da execução da
sentença. Visto que o réu demonstrou não ter o zelo necessário para gerir o
patrimônio público, agindo de forma arbitraria na contratação.

 2)  Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos, tendo em vista que
na qualidade de administrador não demonstrou respeito ao princípio da
legalidade e impessoalidade. Tendo como proporcional a fixação desta
suspensão pelo tempo mínimo.  
 3)    Considerando que o serviço contratado era de menor complexidade e os
valores percebidos pelo servidor irregular não eram dos mais elevados, julgo
proporcional o Pagamento de multa civil no valor equivalente ao de três
vezes o valor da ultima remuneração percebida pelo requerido na qualidade
de prefeito de Coari/AM, devidamente corrigida pelo índice INPC, a contar da
data da citação. 
 4)      Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
três anos, período mínimo previsto na lei, considerando a gravidade da lesão
aos princípios explicitados.
 

 
Condeno ao pagamento das custas e emolumentos processuais.
 
Sem honorários advocatícios.
 
Havendo recurso, determino, desde logo, a intimação da parte recorrida para

contrarrazoar, nos termos do art. 1.010, §1º, do CPC/15, após o que os autos deverão ser remetidos ao Tribunal, se
não houver pedido pendente de análise.

 
Após o trânsito em julgado.
 

 a)        Lance o nome do requerido no cadastro nacional de condenados por
improbidade administrativa, a teor da Res. N. 44 do CNJ.

 b)        Oficie-se ao TRE do Amazonas em observância do art. 15, inc. V da
CRFB/88.
 
P.R.I
 

 
 
 
 

Coari, 30 de Junho de 2018.

 
André Luiz Muquy

Juiz de Direito
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