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Poder Judiciário da Paraíba
1ª Vara Mista de São João do Rio do Peixe

AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (64) 0800541-57.2017.8.15.0051
[Dano ao Erário]
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA
REU: JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS, TEODOMIRO DUTRA DE ABREU,
ACRSLP - ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL SITIO LAGOA DA PEDRA 

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de Ação Civil Por Ato de Improbidade Administrativa promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA em desfavor de JOSÉ LAVOISIER GOMES
DANTAS, ex-prefeito do município de São João do Rio do Peixe – PB, THODOMIRO
DUTRA DE ABREU e ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL JOSEFA RAIMUNDA
DOS SANTOS, tendo em vista que o ex-gestor do município de São João do Rio do Peixe e o
segundo promovido, em unidade de desígnios, em 20 de dezembro de 2012, data próxima ao
término de seu mandato, que expiraria em 31/12/2012, desviaram bem imóvel público
pertencente ao Município supracitado, em proveito de Teodomiro Dutra de Abreu,
representante da Associação Comunitária do Sítio da Lagoa da Pedra, causando prejuízo ao
erário do ente público em comento. Assevera que segundo se inferiu das investigações ora
mencionadas, José Lavoisier Gomes Dantas, na condição de Prefeito do ente público
supracitado, em dezembro de 2012, enviou Projeto de Lei à Câmara Municipal objetivando
doar um imóvel público de área equivalente a 1600 m2; (fls. 47) à Associação Comunitária do
Sítio da Lagoa da Pedra, que possuía, como representante, a pessoa de Teodomiro Dutra de
Abreu, segundo promovido. O ora mencionado Projeto de Lei foi devidamente aprovado pela
Câmara de Vereadores, tornando-se a Lei Municipal 1.130/2012 (fls. 16), que autorizou

o Município de São João do Rio do Peixe a realizar a doação do imóvel à pessoa jurídica de
direito privado em comento, tendo sido sancionada pelo primeiro promovido em 11 de
dezembro de 2012 e em 20 de dezembro de 2012, já com a lei municipal devidamente
publicada (fls. 55), os promovidos se dirigiram, pessoalmente, ao Cartório do 1º Tabelionato
de São João do Rio do Peixe e a doação foi devidamente concretizada, comprovando-se tal
fato através da escritura pública de doação inter vivos (fls. 47 e ss.). Registra que em 2013, o
próprio Município de São João do Rio do Peixe, já sob outra gestão, propôs a ação
0001585-86. 2013. 815. 0051 (fls. 03 e ss.), objetivando a anulação da doação do imóvel em
comento, tendo, o Poder Judiciário, reconhecido a inconstitucionalidade da Lei Municipal
pela via difusa (e consequentemente, a ilegalidade da doação) e anulado a escritura pública de
doação (fls.
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86), tendo sido, a decisão, confirmada pelo Juízo ad quem (fls. 137 e ss.) em recurso de
apelação e transitada em julgado em 10 de maio de 2016 (fls. 149). Desta feita, verifica-se que
o próprio Poder Judiciário também compreendeu que a doação em comento era ilegal,
determinando a anulação da mesma. Destaca que a intenção específica do primeiro promovido
de beneficiar o segundo (não a associação em si), doando o imóvel em evidente desvio de
finalidade, restou perfeitamente evidenciada através dos seguintes elementos probatórios: a)
ausência de procedimento licitatório prévio na modalidade concorrência, nos moldes exigidos
pelo artigo 17, I, b, Lei 8666/93, ou existência de situação que justificasse a sua dispensa
(ressaltando-se, também, a completa ausência de procedimento licitatório de dispensa, caso
fosse o caso), o que fora afirmado pelo próprio Município de São João do Rio do Peixe na
petição inicial de anulação da doação em comento; b) a Lei Municipal 1130/2012, em seu
artigo 2º, prevê, como objetivo da doação, viabilizar a “construção de um prédio comercial
onde deverá ser implantada 'Serviços Mecânicos Automotivos'” (sic fls. 16), a revelar a
completa ausência de finalidade pública na doação em comento (desvio de finalidade),
mormente quando se consideram as finalidades da associação em epígrafe (fls. 42), que não
possuía qualquer relação com a viabilização de empresa relacionada a “serviços mecânicos
automotivos”; c) a doação foi realizada em ano eleitoral (2012), nos últimos dias do mandato
do primeiro promovido, contrariando, de forma expressa, a vedação contida no artigo 73,
§10º, Lei 9504/97; d) o filho do segundo promovido, conhecido por Teodomiro Dutra de
Abreu Júnior foi candidato a vereador no ano de 2012 pela Coligação PSB / PTB / PPS / PDT,
que foi apoiada pelo primeiro promovido nas eleições do ano de 2012, sendo, tal fato, público
e notório no Município de São João do Rio do Peixe e confirmado pela testemunha Webster
Dantas Muniz, vereador, que prestou depoimento no Ministério Público; e) o promovido
Teodomiro Dutra de Abreu, nas eleições municipais de 2016, não só se candidatou a vereador
pela mesma coligação de José Lavoisier Gomes Dantas (conforme cópias do Edital de número
03 de pedidos de registro de candidatura da Justiça Eleitoral), a “Unidos pelo Povo” (PMDB,
PSB, PSD), como também mantinha relacionamento pessoal com o primeiro promovido
(conforme o revelado pela testemunha Webster Dantas Muniz), a demonstrar o estreito
vínculo pessoal entre os promovidos em comento, além do dolo específico de beneficiar o
segundo na doação ilegal do imóvel em comento à associação; f) por fim, a testemunha
Webster Dantas Muniz afirmou, perante o Ministério Público, que, sequer havia quórum
suficiente à instalação da sessão que aprovou as leis municipais de doação de imóveis no
período, demonstrando, ainda mais, a manifesta ausência de finalidade pública nas doações
em comento e a improbidade na conduta dos promovidos. Por fim, ressalta que que o primeiro
promovido doou à pessoa jurídica de direito privado ora mencionada bem do acervo
patrimonial do Município de São João do Rio do Peixe sem obediência às formalidades legais
e regulamentares aplicáveis à espécie, conforme o já citado, objetivando, ainda, beneficiar um
aliado político, qual seja, o segundo promovido, em ano de eleição municipal, restando o
julgamento, através da presente ação, da conduta dos réus, a luz da legislação acerca da
improbidade administrativa, vez que o ato se revela como disposição indevida do patrimônio
público como se privado fosse, violando expressamente os princípios constitucionais da
moralidade e impessoalidade , encontrando-se os réus incursos nos ilícitos previstos no art.
10, inciso III e art. 11, caput da Lei nº 8.429/1992.

Notificados, os Promovidos THODOMIRO DUTRA DE ABREU e ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA RURAL JOSEFA RAIMUNDA DOS SANTOS apresentaram defesa
escrita (Num. 12478802 e 12478837).
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Manifestação do Ministério Público (Num. 16664846)

Devidamente notificado, o Representado José Lavoisier Gomes Dantas apresentou defesa
escrita (Num. 23035056).

Impugnação do Ministério Público (Num. 31898301).

Em juízo de admissibilidade, a Representação foi recebida (Num. 32795269).

O primeiro promovido apresentou contestação (Num. 33841096), seguida pela defesa dos
demais promovidos (Num. 34406043). 

Réplica à Contestação (Num. 34698488).

Intimados para especificarem as provas que pretendiam produzir, os promovidos requereram a
produção de prova testemunhal (Num. 34800900 e 35378781).

Audiência de Instrução e Julgamento na qual foi firmado e HOMOLOGADO Acordo de Não
Persecução Cível (ANPC) pelos promovidos TEODOMIRO DUTRA DE ABREU e ACRSLP
- ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL SITIO LAGOA DA PEDRA que receberam
patrimônio do Município de São João do Rio do Peixe sem observância às formalidades legais
e regulamentares aplicáveis à espécie, reconhecendo os fatos narrados na Ação Civil Pública
por Improbidade administrativa e comprometendo-se a pagar, a título de multa civil, o valor
de três salários mínimos, cada promovido, importância equivalente a R$ 3.135,00 (três mil
cento e trinta e cinco reais), parcelada em 24 (vinte e quatro) parcelas iguais que devem ser
destinados ao Fundo de Direitos Difusos da Paraíba (FDD), nos termos do art. 2º, da Lei
Estadual nº. 8.102/2006. Foi tomado o depoimento pessoal de José Lavoisier Gomes Dantas e
ouvidas testemunhas e produzidas alegações finais orais (Num. 37636752 e 37664651).

Vieram os presentes autos conclusos para Sentença tão somente em relação ao promovido
José Lavoisier Gomes Dantas por força do Regime de Jurisdição Conjunta instituído para
cumprimento à Meta nº 04, do Conselho Nacional de Justiça.
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É o relatório, passo a decidir.

MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na prática de ato de improbidade administrativa em razão da
doação de um imóvel público de área equivalente a 1600 m2; (fls. 47) à Associação
Comunitária do Sítio da Lagoa da Pedra, que possuía, como representante, a pessoa de
Teodomiro Dutra de Abreu, segundo promovido. O ora mencionado Projeto de Lei foi
devidamente aprovado pela Câmara de Vereadores, tornando-se a Lei Municipal 1.130/2012
(fls. 16), que autorizou o Município de São João do Rio do Peixe a realizar a doação do
imóvel à pessoa jurídica de direito privado em comento, tendo sido sancionada pelo primeiro
promovido em 11 de dezembro de 2012.

 Ressalte-se que referida doação teve declarada a nulidade, por sentença transitada em
julgado, ato que se revela como disposição indevida do patrimônio público, como se privado
fosse, violando expressamente os princípios constitucionais da moralidade e impessoalidade.

Nessa senda o objeto dessa ação é aferir se a conduta do promovido descrita na inicial
enquadra-se nas hipóteses previstas na Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).

Conforme se aufere dos autos, o Ministério Público Estadual ajuizou a presente ação civil
pública por ato de improbidade administrativa, imputando aos requeridos a prática de ato
descrito no art. 10, inciso III e art. 11, caput da Lei nº 8.429/1992.

Nos termos do artigo 10 da Lei nº 8.429/1992, constitui ato de improbidade administrativa,
que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das
entidades previstas na Lei e, notadamente: III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao
ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou
valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem
observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie; 

Constitui, ainda, ato de improbidade administrativa nos termos do artigo 11, caput, o
comportamento que atenta contra os princípios da administração pública, externado em
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qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e
lealdade às instituições.

No caso, em que pese tenha constatado que a doação foi procedida com base na lei municipal
nº 1.140/2012 de iniciativa do Poder Executivo, observa-se que ocorreu sem examinar a
conveniência e oportunidade do Poder Público em fazer a doação e procedimentos avaliativos
dos imóveis, além da ausência de norma legislativa permissiva de doação com a previsão dos
aspectos formais e especificação do bem público; dos critérios determinantes a fim de
assegurar a isonomia e prévia licitação; da justificativa que embasam as razões pertinentes do
interesse público primário, configurando, sem sombra de dúvidas, violação aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e transparência.

O art. 17 da Lei n. 8.666/93, ao disciplinar a doação de imóvel público, exige autorização
legislativa específica, determinada e precisa, bem como prévia avaliação e licitação sob a
forma de concorrência. Nenhum desses requisitos foram observados.

A Lei Municipal n. 1.140/2012 não estabeleceu os aspectos formais para a efetivação da
doação, como a especificação do bem público objeto da doação e critérios para se determinar
o donatário e assegurar a isonomia. Por outro lado, a competência outorgada ao Prefeito
Municipal de forma genérica, constitui ofensa ao princípio da separação dos poderes. A
delegação legislativa genérica viola a competência parlamentar que detém o poder de
examinar a conveniência e oportunidade de cada doação, mesmo na hipótese de desafetação.

Essa função parlamentar é essencial, porque a Câmara deve dispor, em cada caso, quais os
motivos e quais as razões existentes do interesse público primário e isonômico.

A participação da Casa Legislativa é uma exigência legal, sendo imprescindível lei específica
para cada imóvel público a ser doado, com sua descrição e seus limites geográficos. A
autorização genérica outorgada ao Executivo confere-lhe direito de dispor da coisa pública
segundo sua vontade, o que não é permitido. A doação deve atender ao interesse público,
mesmo no caso de bens públicos desafetados do uso público.

E no caso dos autos, o prefeito promoveu doação de imóvel público a seu talante, movido por
critério puramente subjetivo, em clara vulneração aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que estão preconizados no art. 37, da
Constituição Federal, sendo a referido doação anulada judicialmente.
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Imperioso, destarte, o reconhecimento da nulidade da doação levada a efeito, o que já foi feito
através de sentença transitada em julgado, sem qualquer observância dos requisitos do art. 17
da Lei n. 8.666/93, bem como a prática de ato de improbidade administrativa cometido pelo
réu JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS, na condição de gestor do patrimônio público do
Município de São João do Rio do Peixe e pela ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL
JOSEFA RAIMUNDA DOS SANTOS, Pessoa Jurídica de Direito Privado que participou do
ato e dele se beneficiou.

Registre-se que comete ato de improbidade administrativa o agente público que pratica ato
contrário às normas da moral, à lei e aos bons costumes.

A Lei de Improbidade Administrativa classifica os atos de improbidade administrativa nos
artigos 9º, 10 e 11, dispondo neste último os atos que atentam contra os princípios da
Administração Pública. É o caso destes autos, pois a doação levada a cabo foi realizada em
notável violação aos princípios da legalidade, moralidade, isonomia e impessoalidade.

O ato do agente público (e do particular, seu partícipe) que ofenda os princípios que norteiam
a Administração Pública, sintetizados no dever de lealdade no trato da coisa pública, são
aqueles realizados com má-fé e dolo, ou seja, vontade livre e manifesta do agente em fraudar
este postulado, tornando particular a coisa pública, independente da fruição de vantagem
econômica ou dano ao erário.

O que se espera da Administração, por seus prepostos e dos particulares que com eles lidam é
que atuem nos estritos limites da legalidade e da impessoalidade, o que não ocorreu na
hipótese dos autos.

Há de ser ressaltado ainda que embora haja interesse do Município em prover a ação social, há
de considerar que a transferência de bem público só pode ser precedida por meio de
autorização legislativa, devidamente justificado o interesse público em atendimentos aos
pressupostos indispensáveis consoante os princípios constitucionais da legalidade, isonomia,
transparência, moralidade e impessoalidade.

Nesse contexto, extrai-se que os princípios constitucionais são preceitos primários superiores
que expressam os valores da sociedade, normatizam o texto constitucional, dando ênfase e
importância na elaboração, interpretação e aplicação das normas do ordenamento jurídico.
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Dentre dos atos administrativos permitidos ao ente público se encontra o ato de doação de
bens móveis ou imóveis, desde que tal ato tenha motivo consistente nos pressupostos de
direito para ensejar a prática, considerando a necessidade de formalidade como a obediência
ao interesse público e aos princípios norteadores da administração pública.

Gizo que a alienação de bens públicos de forma onerosa ou gratuita (doação) está sujeita à
obediência de critérios estabelecidos na Constituição e em lei, para o fim de se evitar a
alienação indiscriminada e a dilapidação do patrimônio público com fins de satisfação de
interesses particulares. Contudo, tais doações que podem ser com ou sem encargos, desde que
permitidas por meio de lei autorizadora a fim de preservar o ente estatal de cautelas e
restrições para evitar violações legais e constitucionais. Logo, o ente público pode receber e
realizar doação instruída com procedimentos compatíveis, de acordo com as normas legais
vigentes, obedecendo a legislação civil, de licitações e administrativas com competência da
autoridade para aceitar, fazer a doação e firmar termo no caso de bens móveis e outorga de
escritura pública no caso de imóveis.

Sobre o instituto da doação de bens públicos a lição de José dos Santos Carvalho Filho:

A Administração pode fazer doação de bens públicos, mas tal possibilidade deve ser tida
como excepcional e atender a interesse público cumpridamente demonstrado. Qualquer
violação a tais pressupostos espelha conduta ilegal e dilapidatória do patrimônio público.
Embora não haja proibição constitucional para a doação de bens públicos, a Administração
deve substituí-la pela concessão de direito real de uso, instituto pelo qual não há perda
patrimonial no domínio estatal. Pode ocorrer que a legislação de determinada pessoa de
direito público proíba a doação de bens públicos em qualquer hipótese. Se tal ocorrer, deve o
administrador observar a vedação instituída para os bens daquela pessoa específica. São
requisitos para a doação de bens imóveis públicos: (a) autorização legal; (b) avaliação prévia;
e (c) interesse público justificado. 

A Lei de Licitação nº 8.666/93 estabelece no seu art. 17 a permissão de doações de bens
públicos pela administração, desde que presentes a autorização legislativa, prévia avaliação,
observância do interesse público, estabelecendo os encargos e as obrigações assumidas, o
prazo para seu cumprimento e cláusula de reversão (§ 4º do art. 17):

Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse
público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

§ 4º A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente os
encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato,
sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado;
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Como o instituto da doação de bens públicos imóveis é regulada pelo art. 17 da Lei
8666/1993, as formalidades como o interesse público devidamente justificado, avaliação do
imóvel, autorização legislativa, licitação na modalidade concorrência e doação modal (com
encargos ou obrigações) e condicional resolutiva (com cláusula de reversão) devem ser
impreterivelmente observadas.

Extrai-se do contexto legal (art. 17 da Lei nº 8.666/93) que a permissão de alienação de bens
públicos é precedida também de avaliação, o que não ocorreu na espécie.

O sempre atual Hely Lopes Meirelles anota com precisão a questão de administração dos bens
públicos e sua transferência:

O Município administra seus bens segundo as regras do direito público e as normas
administrativas que editar, aplicando-se-lhes supletivamente os preceitos do direito privado.
Observe-se, desde logo, que a transferência de propriedade dos bens imóveis se opera
normalmente segundo as disposições e instrumentos civis (escritura e registros imobiliários
comuns), sendo os atos e procedimentos administrativos que a antecederem meras
formalidades internas que não afetam a substância negocial do contrato civil realizado entre a
Administração e o particular.

Sobre o tema de doação o citado Mestre continua sua ensinança:

(...) Doação é o contrato pelo qual uma pessoa, o doador, por liberalidade, transfere do seu
patrimônio bens ou vantagens para o de outra, o donatário (CC, arts. 538 e ss.). É contrato
civil, e não administrativo, fundado em liberalidade do doador, embora possa ser com
encargos para o donatário. A doação só se aperfeiçoa com a aceitação do donatário, quer seja
ela pura ou com encargo. O município pode fazer doações de bens móveis ou imóveis
desafetados do uso público, e comumente, o faz para incentivar construções e atividades
particulares de interesse local e convenientes à comunidade. Essas doações podem ser com ou
sem encargos, e em qualquer caso, dependem de lei autorizadora que estabeleça as condições
para sua efetivação, de prévia avaliação do bem a ser doado e de licitação (arts. 17, I, b, e II, a,
da Lei 8.666, de 1.993).

Logo, a ausência de: a) norma legislativa permissiva de doação com a previsão dos aspectos
formais e especificação do bem público; b) dos critérios determinantes a fim de assegurar a
isonomia e prévia licitação; c) da justificativa que embasam as razões pertinentes do interesse
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público primário, sem sombra de dúvidas, configuram violação aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e transparência configuram a prática de
ato ímprobo.

Examinado com detença o carreado aos autos, conclui-se que os promovidos infringiram o art.
11, caput, da Lei nº 8.429/92.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/73.
INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.429/92 A AGENTES POLÍTICOS.
POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. DOAÇÃO DE IMÓVEL
PÚBLICO. PREFEITO. ENVIO DE PROJETO DE LEI DE EFEITOS CONCRETOS COM
INTUITO DE FAVORECER PESSOA JURÍDICA ADMINISTRADA POR FAMILIARES.
APROVAÇÃO POSTERIOR PELA CÂMARA MUNICIPAL. IRRELEVÂNCIA NO CASO
DOS AUTOS. DOLO. PRESENÇA. PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA
MORALIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO. DANO AO ERÁRIO
CONFIGURADO. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR FALTA DE
TIPICIDADE CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL, CIVIL
E ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos
suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento
jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão.

III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o conceito de
agente público estabelecido no art. 2º da Lei n. 8.429/92 abrange os agentes políticos, como
prefeitos e vereadores, não havendo bis in idem nem incompatibilidade entre a
responsabilização política e criminal estabelecida no Decreto-Lei n. 201/67, com a
responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa e respectivas sanções
civis (art. 12, da LIA).

IV - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da
Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em
sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.
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V - O réu, então Prefeito do Município de Parambu/CE, foi condenado pelo cometimento de
ato de improbidade administrativa consistente no envio de projeto de lei para doação de
imóvel público à Fundação Educativa e Cultural José Onilson Lima (Rádio Novo Tempo
FM), administrada por seus familiares.

VI - Esta Corte possui precedentes que, na verificação do cometimento de improbidade
administrativa, afastam o dolo na hipótese de haver autorização legislativa prévia ao ato
reputado ilícito. Todavia, no caso, a ação ilegítima imputada ao Recorrente ocorreu antes da
edição de lei autorizativa, razão pela qual não há falar em ausência de dolo. O gestor público,
consciente e deliberadamente, buscou favorecer fundação dirigida por seus familiares, com a
doação de imóvel público cuja destinação estava afetada à construção de quadra poliesportiva,
nos termos do respectivo registro.

VII - O princípio da impessoalidade veda, à Administração Pública e seus representantes, a
concessão de tratamentos ofensivos à isonomia, como perseguições, preconceitos,
favorecimentos e privilégios.

VIII - O princípio da moralidade administrativa exige do administrador público conduta
pautada na boa-fé e na lealdade com os administrados.

IX - Na situação examinada, verifica-se a violação aos princípios da impessoalidade e da
moralidade administrativa, porquanto o réu, ao tomar a iniciativa da doação de imóvel público
para o funcionamento de rádio gerida por seus familiares, feriu o dever de isonomia na sua
atuação, concedendo benefício patrimonial público por motivos particulares, e não agiu com
boa-fé e lealdade com os administrados ao desconsiderar a afetação de interesse social que
restringia a destinação do bem.

X - Constata-se, ainda, a ocorrência de indevido prejuízo ao erário como consequência do
decréscimo patrimonial provocado e da ilicitude da doação efetuada, causada pelo vício de
finalidade existente desde a iniciativa do projeto de lei. XI - O Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente afirmado a independência entre as instâncias administrativa, civil e penal,
salvo se verificada absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria. Dessa
forma, o arquivamento de inquérito policial motivado por atipicidade criminal da conduta não
afasta a condenação por ato de improbidade administrativa.

XII - Recurso especial improvido.

(REsp 1693167/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018)

Por outro lado, o art. 10, inciso III, da Lei nº 8.429, de 1992, é claro ao dispor que a doação de
verbas ou valores do patrimônio sem observância das formalidades legais e regulamentares
aplicáveis à espécie, constitui ato de improbidade administrativa.

Assim, especificamente nos casos de doações de bens públicos, a má-fé do agente público é
implícita, porque ele não pode alegar o desconhecimento das mencionadas leis e dos
princípios constitucionais que norteiam os atos da Administração Pública: legalidade,
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razoabilidade, moralidade, interesse público, eficiência, motivação, publicidade,
impessoalidade. E o dano ao erário é patente.

Registro mais que a jurisprudência amplamente dominante se posiciona no sentido de que
para a caracterização do ato de improbidade administrativa não há necessidade de
comprovação de dolo ou mesmo de beneficiamento próprio do agente improbo, in verbis:

"Atualmente para haver a caracterização de ato de improbidade administrativa não é
necessário a existência da intenção de lesar ou ainda a existência de dano ao erário, mas tão
somente a existência de ILICITUDE administrativa ou algum ato de imoralidade, ou até
mesmo de incompetência administrativa. 4- Sendo assim, impossível se negar, frente a todos
os fatos comprovados no decorrer da instrução processual, que o recorrido desrespeitou
frontalmente os princípios da moralidade, legalidade, impessoalidade e finalidade, os quais
devem estar sempre presentes nas ações da Administração Pública, devendo ser mantido na
íntegra o decisum do juízo a quo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO."(TJES, Classe:
Apelação Cível, 39080015504, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão
julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2010, Data da
Publicação no Diário: 26/10/2010).

Este também é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que objetivamente
entende que para a caracterização de ato de improbidade independe de existência de conduta
dolosa, basta a caracterização do prejuízo á res pública.

A propósito:

"STJ - ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. EFEITOS DA SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. DESCONSTITUTIVO E CONDENATÓRIO. PROVA DO PREJUÍZO
CAUSADO AO ERÁRIO. NECESSIDADE. O pedido condenatório, demanda a
comprovação do prejuízo, ainda que imaterial, experimentado pelo Poder Público. Se o autor
da demanda pretende condenar o réu a ressarcir o erário, deverá fazer prova concreta da lesão.
Como se sabe, o pressuposto da indenização é o desfalque patrimonial causado por ação ou
omissão dolosa ou culposa. A condenação em perdas e danos não é mera decorrência lógica
da anulação do contrato, mas se exige a prova do dano causado ao erário. Recurso especial
improvido. (REsp 663.889/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 06.12.2005, DJ 01.02.2006 p. 484).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação por ato de improbidade
administrativa, para condenar JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS, ex-Prefeito
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Constitucional de São João do Rio do Peixe – PB por violação das normas elencadas art. 10,
III e art 11, caput da Lei nº.8.429/92. 

Seguindo o que determina art. 12, III, e o seu parágrafo único da Lei 8.429/92, aplicando ao
réu as seguintes penalidades:

a) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos;

b) Multa civil no valor correspondente a 03 (três) vezes o valor da remuneração mensal
percebida pelo promovido, há época dos fatos, enquanto ex-prefeito do Município de São João
do Rio do Peixe-PB;

c) Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que seja por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, pelo período de 05 (cinco) anos;

A multa civil deverá ser revertida em favor do Município de São João do Rio do Peixe,
conforme dispõe o art. 18 da Lei de Improbidade Administrativa.

Ciência ao Ministério Público.

Custas pelo réu. Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, por ser
incabível seu recebimento pelo Ministério Público (RT 729/202, JTJ 175/90). 

Uma vez transitado em julgado, expeçam-se as comunicações de ordem, inclusive ao Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Paraíba, bem como ao cartório da Zona Eleitoral
para fins da suspensão dos direitos políticos ora determinada, bem como ao Banco Central do
Brasil para que comunique a proibição de contratar com o poder público e de receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios às instituições financeiras oficiais que realizam
tais benefícios.

Publicação e registro eletrônico.
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Intime-se. Cumpra-se.

Juiz(a) de Direito
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