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DECISÃO
 

UNÂNIME 

 

EMENTA
 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPUTAÇÃO DE DISPENSA

INDEVIDA DE PROCESSO LICITATÓRIO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE

ESCOLAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DANO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

OCORRÊNCIA. MANUNTENÇÃOIN TOTUMDA SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS PEDIDOS

MINISTERIAIS. 

1. Apelações Cíveis manejadas pelo MPF e por Leonardo da Silva Oliveira, em face da sentença que julgou

parcialmente procedentes os pedidos ministeriais formulados na ação civil pública, condenando o réu nas sanções

previstas no art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/1992, em face da prática de ato de improbidade administrativa, na

categoria de violação aos princípios da administração pública, capitulado no art. 11, caput, da mencionada legislação. 

2. É consabido que o desiderato maior da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) é punir as condutas

desonestas, espúrias, consectários de um servidor cuja vontade é dirigida a menosprezar não somente o interesse

do Estado, mas igualmente os bens que o compõem e os princípios que o norteiam. O ato de descuido, despreparo

ou inabilidade que configure mera irregularidade administrativa não comporta sanção de improbidade, devendo ser

punido com a sanção administrativa. 

3. Decorre a partir daí a necessidade indelével do devido processo legal para aplicação das sanções condenatórias

previstas na Lei nº 8.429/92, a exigir um mínimo de substrato de viabilidade da pretensão deduzida em juízo,

documentos ou justificação que contenham os indícios suficientes da existência do ato de improbidade

administrativa, sem os quais não há legítimo interesse na instauração da ação, pela falta de perspectiva de sua

utilidade. 

4. Na espécie, a pretensão deduzida pelo Ministério Público Federal, em sua inicial da ação civil pública por ato de

improbidade, teve como fundamentos jurídicos a dispensa indevida de licitação atribuída ao prefeito, réu na presente

ação, motivada por motivos políticos. 

5. Embora assista razão ao MPF quando sustentou que não restou demonstrada a hipótese de inexigibilidade

prevista no art. 25, I, da Lei nº 8.666/93, não há demonstração robusta de dano ao erário, uma vez que os serviços

foram efetivamente prestados. 



6. No entanto, conforme constatado no primeiro grau, as contratações indevidas, assim como a rescisão dos

referidos contratos, se deram por motivação política, estando presente o elemento subjetivo (dolo) para o

enquadramento da conduta à previsão de ato ímprobo por violação aos princípios da Administração Pública, de modo

que se afigura escorreita a manutenção do bem lançado édito de 1ª instância, o qual, analisando, minudentemente,

as provas dos autos, julgou parcialmente procedentes os pedidos do MPF na ação civil pública por ato de

improbidade administrativa. 

7. Apelações desprovidas. 
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