
  
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
Excelentíssimo Senhor Juiz  de Direito  da 1ª  Vara Cível  da Comarca  de São Gonçalo do 
Amarante/RN.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  RIO 
GRANDE DO NORTE, por suas Representantes que esta subscrevem, com base no art. 129, 
inciso III,  da Constituição Federal; art.  84, inciso III, da Constituição Estadual;  e art.  25, 
inciso  IV,  alínea  "b",  da  Lei  8.625,  de  12.02.93  (Lei  Orgânica  Nacional  do  Ministério 
Público); art. 1º, inciso IV da Lei 7.347/85; e, ainda, com arrimo nas disposições do arts. 10, 
caput e inciso VIII e artigo 11, “caput” e inciso I, todos da Lei no 8.429/92, vem, perante 
Vossa  Excelência,  com  base  e  nos  termos  dos  inclusos  Inquéritos  Civis  Públicos  nºs 
019/2008; 018/2009 e 040/2008-1ªPJCSGA, ajuizar a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIZAÇÃO PELO COMETIMENTO DE 
ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO DE DANOS  

AO ERÁRIO

em face de 

JARBAS  CAVALCANTE  DE  OLIVEIRA,  brasileiro, 
casado,  Ex-Prefeito  Municipal  de  São  Gonçalo  do 
Amarante/RN,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº  328.527.894-34, 
residente e domiciliado na Rua Jaguarari, nº 5250, apto. 1401, 
Bloco “A”, Candelária, Natal/RN,

pelos substratos fáticos e jurídicos a seguir alinhados:

I. DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

A legitimidade deste Órgão Ministerial para aforar a presente demanda judicial 
inicialmente deflui do comando normativo inserto no artigo 129, inciso III, da Constituição 
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Federal de 1988, que estabelece, expressamente, ser o Ministério Público legitimado para a 
proposição de Inquéritos Civis e Ações Civis Públicas para a proteção do patrimônio público 
e  social,  do  meio  ambiente  e  de  outros  interesses  difusos  e  coletivos. 

Em compasso com o mencionado dispositivo constitucional, a Lei Orgânica 
Nacional do Ministério Público (Lei Federal n.º 8.625/93), ao estabelecer as funções gerais 
do Ministério  Público,  confere-lhe,  em seu artigo 25, inciso IV, legitimidade para propor 
Ação Civil Pública visando à proteção do patrimônio público.

Noutro quadrante, a Lei Complementar Estadual n.º 141/96 (Lei Orgânica do 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte), em acompanhamento ao comando 
constitucional  já  comentado  e  à  Lei  Orgânica  Nacional  do  Ministério  Público,  também 
legitima o Parquet, em seus artigos 62, inciso I, e 67, inciso IV, alínea d, a manejar a Ação 
Civil Pública na defesa do patrimônio público.

Ainda no âmbito legal, a Lei  nº 8.429/92, diploma legal que regulamentou a 
disposição constitucional inserta no § 4º do art. 37 da Carta Política de 1988, dispõe, em seu 
art. 17, caput, que “a ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério 
Público ou pela pessoa jurídica interessada”.

Na  esfera  jurisprudencial  é  pacífico  o  entendimento  que  atribui  ao  Órgão 
Ministerial legitimidade para estar em juízo em defesa do patrimônio público, consoante se 
depreende da leitura da Súmula 329 do Superior Tribunal de Justiça: “O Ministério Público  
tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio Público”.

Por derradeiro, no campo doutrinário, muitos são os autores que advogam a 
legitimidade  do Ministério  Público  para  pleitear  a  defesa  judicial  do  patrimônio  público. 
Dentre  estes  merecem  destaque  aqui  Marino  Pazzaglini  Filho,  que  assevera  que  “a 
legitimidade do Ministério Público para promover a ação civil de improbidade administrativa 
na defesa do patrimônio público, da qual o Erário faz parte, ao lado de bens e direitos de 
valor  histórico,  cultural,  artístico,  turístico  e  paisagístico,  representando  seu  conteúdo 
econômico-financeiro (bens e direitos de valor econômico), procede da norma constitucional 
do art. 129, inciso III, da CF (...)”.1

Assim,  de  conformidade  com as  considerações  acima  tecidas,  devidamente 
estabelecida está a legitimidade  ad causam do  Parquet para promoção da presente medida 
judicial, visando à proteção do patrimônio público.

II. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE POLÍTICO:

Abordaremos neste momento a questão da qualidade de agente público para 
efeito de aplicação da Lei de Improbidade Administrativa.

Praticado um ato de improbidade administrativa, surge para o Estado o Poder-
dever de punir o agente causador, bem como buscar a recomposição do dano por ele causado 
ao erário público. Deste modo, torna- indispensável definir e delimitar o que vem a ser agente 

1 Pazzaglini Filho, Marino. Lei de improbidade administrativa comentada, São Paulo, Ed. Atlas S.A, 2009, p. 
197-198.
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público.  Trata-se de pressuposto essencial  à aplicação das sanções legais previstas para o 
caso.

Inicialmente, cumpre salientar os dispositivos legais aplicáveis à espécie, de 
modo a demonstrar a qualidade de agente público e, portanto, sujeito passivo desta ação.

Dispõe, in verbis, o art. 1o da lei 8429-92:

“Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público,  
servidor  ou  não,  contra  a  administração  direta,  indireta,  ou  
fundacional  de  qualquer  dos  poderes  da  União,  dos  Estados,  do  
Distrito  Federal,  dos  Municípios,  de  Territórios,  de  empresa  
incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação  
ou  custeio  o  erário  haja  concorrido  ou  concorra  com  mais  de  
cinqüenta   por  cento  do  patrimônio  ou  da  receita  anual,  serão  
punidos na forma desta Lei.”

Outrossim, o art. 2o diz o seguinte:

“Reputa-se agente público, para os efeitos desta Lei, todo aquele que  
exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição,  
nomeação,  designação,  contratação,  ou  qualquer  outra  forma  de  
investidura  ou  vínculo,  mandato,  cargo,  emprego  ou  função  nas  
entidades mencionadas no artigo anterior.”   

Sendo assim,  pode-se concluir  que,  dentro do gênero – agentes públicos –, 
existem três categorias bastante diferenciadas entre si, quais sejam: agentes políticos (grupo 
em que se enquadra o réu da presente ação); servidores públicos; e particulares em atuação de 
colaboração com o poder público, porém todos estão sujeitos às sanções constantes da Lei 
8.429/92.

Em um clássico artigo a respeito do princípio da probidade administrativa, o 
prof. Juarez  Freitas assim se manifestou:

“Neste  diapasão,  pratica  improbidade  administrativa  qualquer  
agente público, consoante a dicção elástica do art.  2o,  servidor ou 
não  (inclusive  os  agentes  políticos  em  geral,  os  contratados  por  
tempo determinado ou temporários e os celetistas),  que atentarem 
contra as pautas morais básicas – abrangendo as relacionadas ao  
princípio conexo da boa fé nos atos e nos contratos públicos – , da  
administração  direta  ou  indireta  de  qualquer  dos  poderes  e  das  
várias  entidades  políticas,  bem como de  empresa  incorporada ao 
patrimônio  público  e  de  entidade  para  cuja  criação ou custeio  o  
erário  haja  concorrido  ou  concorra  com  qualquer  valor,  não  se  
coadunando com o espírito da Constituição a exigência de mais da  
metade do patrimônio ou da receita anual2”. (grifo acrescido).

2 Do princípio da Improbidade Administrativa e de Sua Máxima Efetivação. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, no 204, p 65/84. Abr./ jun. 1996.
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Para Celso Antônio Bandeira de Melo “agentes políticos são os titulares dos  
cargos estruturais à organização política do país, ou seja, ocupantes dos que integram o  
arcabouço constitucional do Estado, o esquema fundamental do poder. São agentes políticos  
apenas  o  Presidente  da  República,  os  Governadores,  prefeitos  e  respectivos  vices,  os  
auxiliares imediatos dos chefes de executivo, isto é, ministros e secretários das respectivas  
pastas,  bem como os senadores,  deputados federais  e estaduais e os Vereadores.”3(grifo  
acrescido).

Ao comentar o assunto, Marcelo Figueredo posiciona-se nestes termos4:

“Verifica-se a amplitude do conceito. O art. 2o menciona as relações 
e possíveis vínculos dos sujeitos ativos e  terceiros, com o intuito de  
abranger,  em  um  primeiro  momento,  aqueles  que  se  relacionam 
diretamente  com  a  ‘administração’:  os  eleitos,  os  nomeados,  os  
designados,  os  contratados,  os  empregados.  Há,  portanto,  
equiparação ou ficção legal. Para os efeitos da lei, é indiferente se o  
sujeito  ativo  é  agente  político,  servidor  contratado  por  tempo  
determinado (art. 37, IX, da CF), ocupante de cargo em comissão,  
sujeito ao regime da CLT. Todos estão abrangidos pela Lei.” (grifo  
acrescido).

A simples interpretação literal deste dispositivo leva à  conclusão de que o ex-
Prefeito Municipal, por ser um agente político, eleito pelos munícipes para desempenhar uma 
função pública de caráter típico – gerir os interesses  do Município, como chefe do Poder 
Executivo  Municipal  –  enquadra-se  como  sujeito  passivo  na  ação  de  improbidade 
administrativa, decorrente de atos cometidos no exercício do respectivo  mandato.

Esse é o posicionamento da jurisprudência majoritária, in verbis:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –  
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  –  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE  
ADMINISTRATIVA  –  DECISÃO  QUE  RECEBEU  A  INICIAL  
CONTRA O EX-PREFEITO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-
PREFEITO  –  INDÍCIOS  DA  EXISTÊNCIA  DE  ATOS  DE  
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – APLICABILIDADE DA LEI  
8.429/92 A AGENTES POLÍTICOS, IN CASU, A EX-PREFEITO –  
APLICAÇÃO  DA  LEI  8.429/92  E  DO  DECRETO  201/67,  DE  
FORMA CONCOMITANTE – INAPLICABILIDADE, A PREFEITOS,  
DO  ENTENDIMENTO  ADOTADO  NO  JULGAMENTO  DA  
RECLAMAÇÃO  2.138-6/DF-STF  PRECEDENTES  DO  STJ  E  DO  
TRF/1ª  REGIÃO  –  INDÍCIOS  DE  IMPROBIDADE  –  
RECEBIMENTO DA INICIAL – ART. 17,§ 8º, DA LEI 8.429/92

(...)

3 Curso de Direito Administrativo, 5a ed. Revista e Atualizada. São Paulo: Malheiros. 1994, P. 123. 
4 Figueredo, Marcelo. PROBIDADE ADMINISTRATIVA. Comentários à Lei 8.429-92 e Legislação 
Complementar. 2a ed., atualizada e ampliada. São Paulo: Malheiros, 1997, 23p.
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Assim, ex-Prefeito, na qualidade de agente político, está sujeito aos  
ditames da Lei 8.429/1992, por força do que dispõem o art. 2º da Lei  
8.429/92  e  os  arts.  15,  V,  e  37,  §  4º,  da  Constituição  Federal.  
Precedentes do STJ e do TRF/1ª Região. V- "Ex-prefeito não se  
enquadra dentre aquelas autoridades que estão submetidas à Lei nº  
1.070/1950,  que  dispõe  sobre  os  crimes  de  responsabilidade,  
podendo responder por seus atos na via da ação civil  pública de  
improbidade administrativa. Precedente: REsp nº 764.836/SP, Rel.  
p/acórdão  Min.  FRANCISCO  FALCÃO,  DJe  de  10.03.2008.  "  
(STJ, REsp 1101046/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, 1ª Turma,  
unânime, DJe de 18/03/2009.). (...)

(TRF 1ª R. – AGI 2009.01.00.046448-0/BA – Relª Desª Fed. Assusete  
Magalhães – DJe 30.09.2010 – p. 212) (grifos acrescidos)

Portanto, considerando que as condutas ímprobas foram praticadas quando o 
demandado  JARBAS CAVALCANTE DE OLIVEIRA era o Prefeito Municipal  de São 
Gonçalo  do  Amarante,  entre  os  anos  de  2005  e  2008,  é  ele  sujeito  passivo  de 
responsabilização por improbidade administrativa.

III. DOS FATOS:

 Visando apurar denúncias de contratação ilegal de particulares para prestação 
de serviços de locação de veículos ao Município de São Gonçalo do Amarante, através de 
diversas dispensa de licitação, foram instaurados os Inquéritos Civis Públicos nºs 019/2008-
1ªPJCSGA; 018/2009-1ªPJCSGA e 040/2009-1ªPJCSGA,  com a  finalidade  de  apurar  a 
regularidade dos contratos de locação de veículos celebrados pelo Município sem a realização 
dos respectivos processos de licitação.

No decorrer das investigações, constatou-se que entre os anos de 2005 e 2008, 
o Município de São Gonçalo do Amarante realizou diversos contratos de locação de veículos, 
através de Dispensas de Licitação, cujos beneficiários diretos e indiretos foram, em boa parte 
dos  casos,  correligionários  e  parentes  de  políticos,  assim  como  servidores  públicos 
municipais.

Constatou-se, outrossim, a ocorrência de fracionamento de despesas, haja vista 
que, embora a maior parte das Dispensas de Licitação tenham sido justificadas na hipótese 
prevista no art. 24, inciso II, da lei 8.666/93, qual seja, o preço inferior a R$ 8.000,00 (oito 
mil reais), os contratos foram, em sua maioria, renovados ou celebrados novamente com as 
mesmas pessoas, pelos mesmos valores e com o mesmo objeto.

A fim de melhor visualizar as circunstâncias em que os fatos ocorreram, faz-se 
necessário analisar de forma separada as provas constantes de cada um dos procedimentos 
investigativos.

3.1. DOS FATOS APURADOS NO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 019/2008-1ª PJCSGA:
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As  investigações  constantes  do  Inquérito  Civil  Público  nº  019/2008-1ª 
PJCSGA,  que  teve  por  objeto  apurar  contratos  de  locação  de  veículos  para  substituir  a 
ambulância do Posto de Saúde de Guanduba, foram iniciadas a partir de denúncia formulada 
por um servidor Municipal relatando a substituição de ambulância que atendia aos pacientes 
das comunidades de Guanduba, Jacaré Mirim e Oiteiros, por um veículo particular, tipo Fiat 
Uno, de propriedade de um filho do Vereador MILTON SIQUEIRA (fls. 01-252).

Em  atendimento  ao  Ofício  nº  246/2005-1ª  PJCSGA,  a  então  Secretária 
Municipal de Administração de São Gonçalo do Amarante encaminhou cópia do Processo de 
Dispensa de Licitação nº 116/2005, do qual decorreu contrato de locação - sem numeração 
específica  -  do veículo  Fiat  UNO, Placa  MXW 8852, em favor  da Srª  GILDETE DOS 
ANJOS SIQUEIRA (ICP nº 019/2008, fls. 09-22). 

Embora o contrato tivesse duração de 05 (cinco) meses (01 de junho de 2005 a 
31 de outubro de 2005), com valor mensal de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) e global 
de R$ 7.000,00 (sete mil reais) (ICP nº 019/2008, fls. 18-22), verifica-se que os pagamentos 
se estenderam até dezembro de 2005, conforme se extrai dos processos de pagamento (ICP 
nº 019/2008, fls. 47-79) e dos extratos de empenho emitidos pelo TCE (ICP nº 019/2008, fl. 
218).

No ano de 2006, foi realizado um novo contrato com a Srª GILDETE DOS 
ANJOS  SIQUEIRA  -  Contrato  nº  104/2006,  originado  do  Processo  de  Dispensa  de 
Licitação nº 040/2006, com duração de 03 meses (02 de janeiro de 2006 a 31 de março de 
2006) e no valor global de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), tendo o mesmo objeto, 
mesma pessoa contratada, mesmo veículo e mesmos valores do contrato celebrado no ano de 
2005 (ICP nº 019/2008, fls. 27-28).

A administração Municipal dispensou o procedimento licitatório calcado no 
art. 24, inciso II, da lei 8.666/93, o qual possibilita a dispensa de licitação para contratação de 
serviços com valor de até R$ 8.000,00 (oito mil  reais).  Ocorre,  todavia,  que a soma dos 
contratos que a administração realizou com a Srª GILDETE DOS ANJOS SIQUEIRA, nos 
anos de 2005 e 2006, atingiram o valor total de  R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos 
reais), conforme Relatório de Processos de Empenho do TCE (ICP nº 019/2008, fl. 218).

Embora os contratos de locação do veículo Fiat  UNO, Placa  MXW 8852, 
tenham sido celebrados com a Srª GILDETE DOS ANJOS SIQUEIRA, consta do documento 
do veículo que a proprietária do automóvel era a Srª MARIA ELIANE A. SIQUEIRA (ICP 
nº 019/2008,  fl. 30).

Oportuno se faz  destacar  que a  contratada  e  a  proprietária  do  veículo  são 
cunhadas,  uma  vez  que  a  Srª  GILDETE  DOS  ANJOS  SIQUEIRA  é  casada  com  o  Sr. 
ERIVAN ALVES SIQUEIRA, irmão da Srª MARIA ELIANE SIQUEIRA, ambos filhos do 
Vereador MILTON SIQUEIRA, conforme se extrai das declarações da contratada durante 
Audiência Ministerial (ICP nº 019/2008, fl. 25-26).

Na mesma oportunidade, a Srª GILDETE DOS ANJOS SIQUEIRA afirmou 
que, embora o Contrato nº 104/2006 (ICP nº 019/2008, fls. 27-28) tivesse vigência até 31 de 
março de 2006, o serviço e os pagamentos permaneceram sendo realizados até aquela data - 
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julho de 2006 (ICP nº 019/2008, fl. 25-26) -, confirmando que os pagamentos pelo aluguel 
do veículo extrapolaram o limite máximo para dispensa de licitação.

Ressalte-se  que  em  fevereiro  de  2006  a  Prefeitura  Municipal  realizou 
procedimento licitatório  (Convite nº 021/2006), originando o contrato  nº 240/2006 com a 
empresa CONSTRED – Construções e Empreendimentos e Comércio Ltda, tendo por objeto 
a locação de veículo tipo ambulância, destinado a atender às necessidades de alguns distritos 
da  Zona  Rural  de  São Gonçalo  do  Amarante.  O contrato  teve   a  duração  de  04  meses 
(fevereiro a maio de 2006), com valor mensal de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e global 
de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) (ICP nº 019/2008, fls. 110-113).

Deste modo, considerando que o Município já havia realizado licitação para 
locação de ambulância, não haveria como justificar a manutenção da locação do veículo à Srª 
GILDETE DOS ANJOS SIQUEIRA.

No intuito de sanar as inúmeras irregularidades praticadas pelo então Gestor 
Municipal,  foi  expedida  Recomendação  Ministerial  ao  Ex-Prefeito  Municipal  JARBAS 
CAVALCANTE, a fim de que providenciasse a anulação dos contratos celebrados com a Srª 
GILDETE DOS ANJOS SIQUEIRA e o consequente cancelamento das ordens de pagamento 
(ICP nº 019/2008, fl. 109).

Ocorre, todavia,  que ao revés disso, os contratos com a “Família Siqueira” 
continuaram sendo realizados, sempre através de dispensa de licitação, conforme informações 
prestadas nesta Promotoria de Justiça pelo casal ERIVAN ALVES SIQUEIRA E GILDETE 
DOS ANJOS SIQUEIRA no dia 24/07/2007 (ICP nº 019/2008, fls. 125-126).

Em  suas  versões,  afirmaram  que  a  locação  de  automóveis  à  Prefeitura 
Municipal  persistia  até  aquele  momento,  havendo mudado  apenas  o veículo  – outro Fiat 
UNO, com Placa MYE 5987 (ICP nº 019/2008, fls. 125-126). Destacaram que, inicialmente, 
o  contrato  foi  celebrado  em nome  do  Sr.  RICARDO  SOARES,  que  recebia  R$  200,00 
(duzentos reais) para esse fim, embora o veículo fosse licenciado em nome da Srª MARIA 
ERIVALDA  ALVES  SIQUEIRA  ABREU  (ICP  nº  019/2008,  fl.  127),  outra  filha  do 
Vereador MILTON SIQUEIRA. Em seguida, afirmaram que o mesmo veículo foi novamente 
alugado  à  Prefeitura  Municipal,  no  entanto  em  nome  do  Sr.  MIRANILDO  LIMA 
SIQUEIRA, mais um filho do Vereador MILTON SIQUEIRA (ICP nº 019/2008, fls. 125-
126).

Ouvido em Audiência  Ministerial,  o  Sr.  RICARDO SOARES confirmou a 
versão apresentada pelo casal, afirmando que em janeiro de 2007 o Sr. ERIVAN ALVES 
SIQUEIRA havia lhe pedido para “tirar um carro” em nome daquele, através de contrato de 
locação de veículo junto à Prefeitura Municipal (ICP nº 019/2008, fl. 150). 

Asseverou que os integrantes da família Siqueira tinham total confiança em 
sua pessoa, a ponto de permitir que este recebesse pessoalmente o cheque da Prefeitura e em 
seguida  o  repassasse  ao  Sr.  ERIVAN  ALVES  SIQUEIRA.  Em  troca  da  “gentileza”,  o 
declarante recebia a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), cujo pagamento era feito pelo 
Vereador MILTON SIQUEIRA (ICP nº 019/2008, fl. 150).
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Destacou, ainda, que a esposa do Vereador Milton Siqueira, então diretora do 
Posto de Saúde de Guanduba, convidou o declarante para trabalhar como motorista daquela 
Unidade, sem que o mesmo fizesse parte dos quadros do Município, passando, em seguida, a 
laborar como motorista particular do Sr. ERIVAN ALVES SIQUEIRA, recebendo para esse 
fim um salário entre R$ 300,00 (trezentos reais) a R$ 400,00 (quatrocentos reais)  (ICP nº 
019/2008, fl. 150).

Constam  dos  autos  cópias  dos  Processos  de  Dispensa  de  Licitação  nº 
178/2006 (ICP nº 019/2008, fls. 167-175), em favor do Sr. MIRANILDO LIMA SIQUEIRA, 
bem como dos  Processos de Dispensa de Licitação nºs 033/2007 (ICP nº 019/2008, fls. 
176-195) e 120/2008 (ICP nº 019/2008, fls. 196-216), em favor do Sr. RICARDO SOARES.

Importante  destacar  que este  último Processo de Dispensa de Licitação,  nº 
120/2008 (ICP nº 019/2008, fls. 196-216), originou o Contrato nº 160/2008, com duração 
de 05 (cinco) meses – janeiro a maio de 2008 -, com valor mensal de R$ 1.400,00 (mil e  
quatrocentos reais) e global de R$ 7.000,00 (sete mil reais) (ICP nº 019/2008, fls. 213-214). 

Ocorre, todavia, que não obstante a dispensa de licitação tenha sido justificada 
com base no preço do serviço, inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do que 
dispõe o art. 24, inciso II, da lei 8.666/93, o presente contrato foi prorrogado até o mês de 
agosto de 2008, através de Termo Aditivo (ICP nº 019/2008, fl. 215), de forma que entre os 
anos  de  2007  e  2008  o  SR.  RICARDO SOARES recebeu,  pela  locação  de  veículos  ao 
Município, a quantia total de R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais), conforme 
se extrai do Relatório de Processos de Empenho emitido pelo TCE/RN (ICP nº 019/2008, fl. 
224).

Da análise das informações constantes dos autos, verifica-se que o Ex-Prefeito 
Municipal de São Gonçalo do Amarante realizou várias Dispensas de Licitação em favor dos 
integrantes da família do Vereador MILTON SIQUEIRA, seja de forma indireta, através do 
Sr. RICARDO SOARES, seja de forma direta, através dos contratos celebrados com a Srª 
GILDETE DOS ANJOS SIQUEIRA, ERIVAN ALVES SIQUEIRA E MIRANILDO LIMA 
SIQUEIRA, sempre com a finalidade de fornecer veículos à Prefeitura Municipal.

Repita-se  que,  embora  os  motivos  das  dispensas  tenham sido  o  valor  dos 
serviços, inferiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais), hipótese essa prevista no art. 24, inciso II,  
da Lei 8.666/93, o então Gestor Municipal não se absteve de renovar alguns desses contratos, 
ou  mesmo  realizar  novos  procedimentos  de  dispensa  de  licitação,  a  fim  de  renovar  os 
contratos  já  existentes,  extrapolando-se,  assim,  o  limite  permitido  em  lei  para  essa 
modalidade de afastamento do procedimento licitatório.

Por  outro  lado,  houve  ampla  omissão  quanto  às  prestações  dos  serviços 
locados, eis que não houve a adoção de nenhuma medida de controle de utilização do veículo 
para os fins que foi contratado.

Desta feita,  verifica-se que houve flagrante ocorrência de fracionamento de 
despesas,  com o objetivo  de  evitar  processos  licitatórios  e,  consequentemente,  beneficiar 
integrantes da família do Vereador Milton Siqueira, atos esses configuradores de improbidade 
administrativa, motivando, assim, a propositura da presente Ação Civil Pública pela prática 
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dos atos de improbidade administrativa descritos no art. 10, inciso VIII e art. 11, caput, da lei 
8.429/92.

3.2. DOS FATOS APURADOS NO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 018/2009-1ª PJCSGA:

O Inquérito Civil Público nº018/2009-1ªPJCSGA foi instaurado a partir de 
documentos encaminhados ao Ministério Público através da Comissão Municipal de Saúde, 
noticiando  a  existência  de  várias  irregularidades  nos  contratos  de  locação  de  veículos 
celebrados pelo Município de São Gonçalo do Amarante destinados a atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde (fls. 01-592, 2 volumes).

Consta  dos  autos  acima  mencionados  a  relação  dos  veículos  locados  pela 
Prefeitura Municipal São Gonçalo do Amarante destinados à Secretaria Municipal de Saúde 
(ICP  nº  018/2009,  fl.  64-66), cuja  análise  revelou  que  um  grupo  de  particulares  foi 
beneficiado com contratos de locação de veículos durante todo o mandato do Ex-Prefeito 
Municipal  JARBAS  CAVALCANTE,  sem  que  houvesse,  no  entanto,  procedimento 
licitatório para tal fim (ICP nº 018/2009, fls. 58-62).

No decorrer  das investigações,  verificou-se que os citados  contratos não se 
restringiram ao fornecimento de veículos à Secretaria Municipal de Saúde. Isso porque, entre 
os  anos de  2005 e  2008,  o  Gestor  Municipal  realizou  inúmeros  contratos  de  locação de 
veículos, através de dispensas de licitação, os quais foram destinados a todas as Secretarias 
Municipais.

Para melhor compreender a forma em que ocorrem as contratações em exame, 
necessário se faz a análise de cada contrato, conforme detalhamento a seguir:

* JOSÉ ANULINO FERREIRA:

 Contrato  nº  144/2006:  celebrado  em  02/01/2006  através  de  Dispensa  de 
Licitação (Processo nº 034/2006), para contratação de uma motocicleta (Placa  MYQ 4738), 
com duração de 03 meses,  valor global de R$ 1.290,00 (mil  duzentos e noventa reais)  e 
mensal de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) (ICP nº 018/2009, fls. 80-81):

- Contrato  nº  012/2007:  celebrado  em  02/01/2007  através  de  Dispensa  de 
Licitação (Processo nº 032/2007), para contratação de uma motocicleta (Placa  MZD 0908), 
com duração de 12 meses, pelo valor global de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) e 
mensal de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) (ICP nº 018/2009, fls. 82-83).

Em que pese constar dos autos apenas os contratos referentes aos anos de 2006 
e 2007, a análise dos extratos de empenho encaminhados pelo TCE/RN revela que em razão 
dos contratos de aluguéis de veículos, o Sr. JOSÉ ANULINO FERREIRA recebeu, entre os 
anos de 2005 e 2008, o valor total de  R$ 23.520,00 (vinte e três mil quinhentos e vinte 
reais), uma vez que desde o ano de 2005 já vinha sendo empenhado em seu favor valores 
semelhantes ao estipulado no Contrato nº 144/2006 (ICP nº 018/2009, fl. 86).
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* WELLINGTON COELHO DE MOURA:

- Contrato  nº  096/2006:  celebrado  em  02/01/2006  através  de  Dispensa  de 
Licitação (Processo nº 016/2006), para contratação de uma Kombi (Placa GUH 0006), com 
duração de 03 meses,  no valor  global de R$ 3.555,00 (três mil  quinhentos  e cinquenta e 
cinco) e mensal de R$ 1.185,00 (mil cento e oitenta e cinco reais) (ICP nº 018/2009, fls. 94-
95);

- Contrato  nº  048/2007:  celebrado  em  02/01/2007  através  de  Dispensa  de 
Licitação (Processo nº 029/2007), para contratação da mesma Kombi de Placa  GUH 0006, 
com duração de 06 meses,  no valor global de R$ 7.110,00 (sete mil cento e dez reais) e 
mensal de R$ 1.185,00 (mil cento e oitenta e cinco reais) (ICP nº 018/2009, 111-112);

- Contrato  nº  132/2008:  celebrado  em  02/01/2008  através  de  Dispensa  de 
Licitação  (Processo nº 112/2008), novamente para contratação da Kombi de Placa  GUH 
0006, com duração de 06 meses, no valor global de R$ 7.110,00 (sete mil cento e dez reais) e  
mensal de R$ 1.185,00 (mil cento e oitenta e cinco reais) (ICP nº 018/2009, fls. 96-97).

Os extratos  de empenho encaminhados pelo TCE/RN demonstram que,  em 
razão dos contratos de aluguéis de veículos, o Sr. WELLINGTON COELHO DE MOURA 
recebeu, entre os anos de 2005 e 2008, o valor total de  R$ 35.550,00 (trinta e cinco mil 
quinhentos e cinquenta reais) (ICP nº 018/2009, fl. 113).

Em  audiência  Ministerial,  o  Sr.  WELLINGTON  COELHO  DE  MOURA 
confirmou  que  desde  o  ano  de  2005  mantinha  contratos  de  locação  de  veículo  com  a 
Prefeitura Municipal, os quais eram renovados sem licitação (ICP nº 018/2009, fl. 87).

* IVANEIDE FARIAS DO NASCIMENTO:

- Contrato  nº  098/2006:  celebrado  em  02/01/2006  através  de  Dispensa  de 
Licitação (Processo nº 031/2006), para contratação de uma Kombi (Placa  MXJ 5230), com 
duração de 03 meses, no valor global de R$ 3.600,00 (três e seiscentos reais) e mensal de R$ 
1.200,00 (mil e duzentos) (ICP nº 018/2009, fls. 114-115);

- Contrato  nº  046/2007:  celebrado  em  02/01/2007  através  de  Dispensa  de 
Licitação  (Processo nº 026/2007), para contratação da mesma Kombi (Placa  MXJ 5230), 
com duração de 06 meses,  no valor  global  de R$ 7.200,00 (sete  mil  e duzentos reais)  e 
mensal de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) (ICP nº 018/2009, fls. 127-128).

Os extratos  de empenho encaminhados pelo TCE/RN demonstram que,  em 
razão dos contratos de aluguéis de veículos, a Srª IVANEIDE FARIAS DO NASCIMENTO 
recebeu, entre os anos de 2005 e 2008, o valor total de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro 
mil reais) (ICP nº 018/2009, fls. 130-131).

Durante Audiência Ministerial, a contratada confirmou que no ano de 2007 foi 
celebrado contrato de locação de uma Kombi com a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do 
Amarante,  com duração  de  06  meses,  o  qual  foi  renovado  posteriormente  sem licitação. 
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Afirmou, ainda, que no ano de 2008 houve a substituição do veículo por um modelo FORD 
Fiesta (Placa  MYN 1245), que passou a ser utilizado pela Secretaria de Obras do Município 
(ICP nº 018/2009, fl. 129).

* LUIZ SOARES:

- Contrato  nº  095/2006:  celebrado  em  02/01/2006  através  de  Dispensa  de 
Licitação (Processo nº 037/2006), para contratação de uma Kombi (Placa  KFV 8530), com 
duração de 03 meses, no valor global de R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta 
reais) e mensal de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais) (ICP nº 018/2009, fls. 132-
133);

- Contrato  nº  049/2007:  celebrado  em  02/01/2007  através  de  Dispensa  de 
Licitação (Processo nº 030/2007), para contratação de uma Kombi (Placa  MYL 1966), com 
duração de 04 meses, pelo valor global de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) e mensal 
de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais) (ICP nº 018/2009, fls. 146-147).

- Contrato  nº  139/2008:  celebrado  em  02/01/2008  através  de  Dispensa  de 
Licitação  (Processo nº 113/2008), para contratação de uma Kombi (Placa  MYA 0355). A 
duração inicial de contrato era de 04 meses, pelo valor mensal de R$ 1.650,00 (mil seiscentos 
e cinquenta reais) (ICP nº 018/2009, fls. 149-150). 

O último contrato foi aditado duas vezes, estendendo-se o prazo de duração 
para dez meses (janeiro a outubro de 2008) e, consequentemente, aumentando o valor global 
de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) para R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos 
reais) (ICP nº 018/2009, fls. 151-154).

Os extratos  de empenho encaminhados pelo TCE/RN demonstram que,  em 
razão dos contratos de aluguéis de veículos, o Sr. LUIZ SOARES recebeu, entre os anos de 
2005 e 2008, cerca de  R$ 70.950,00 (setenta mil novecentos e cinquenta reais) (ICP nº 
018/2009, fls. 162-163).

Perante este Órgão do  Parquet,  o Sr.  LUIZ SOARES afirmou que durante 
onze anos celebrou contratos de locação de veículos com o Município, e que além da Kombi, 
também alugava um ônibus à Prefeitura Municipal, cujos pagamentos se davam por viagem, 
sempre variando o valor (ICP nº 018/2009, fl. 148).

* ERIBERTO PINHEIRO DA SILVA:

- Contrato  nº  105/2006:  celebrado  em  02/01/2006  através  de  Dispensa  de 
Licitação (Processo nº 038/2006), para contratação de uma Kombi (Placa  KLE 1612), com 
duração de 03 meses, pelo valor mensal de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) e global de 
R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) (ICP nº 018/2009, fls. 164-165).

Os extratos  de empenho encaminhados pelo TCE/RN demonstram que,  em 
razão  dos  contratos  de  aluguéis  de  veículos,  o  Sr.  ERIBERTO  PINHEIRO  DA  SILVA 

P.F 11



recebeu, entre os anos de 2005 e 2008, o valor total de R$ 62.900,00 (sessenta e dois mil e 
novecentos reais) (ICP nº 018/2009, fls. 176-177).

* CELSO CARDOSO COSTA JÚNIOR:

- Contrato  nº  055/2007: celebrado  em  02/01/2007  através  de  Dispensa  de 
Licitação (Processo nº 025/2007), para contratação de uma Kombi (Placa  KIB 7583), com 
duração de 04 meses, pelo valor mensal de R$ 1.735,00 (mil setecentos e trinta e cinco reais) 
e global de R$ 6.940,00 (seis mil novecentos e quarenta reais)  (ICP nº 018/2009, fls. 178-
179).

Os extratos  de empenho encaminhados pelo TCE/RN demonstram que,  em 
razão dos contratos de aluguéis de veículos,  o Sr.  CELSO CARDOSO COSTA JÚNIOR 
recebeu, entre os anos de 2007 e 2008, o valor total de R$ 41.640,00 (quarenta e um mil 
seiscentos e quarenta reais) (ICP nº 018/2009, fls. 180).

* WELLINGTON DE FRANÇA GOMES JUNIOR:

- Contrato  nº  087/2007:  celebrado  em  02/01/2007  através  de  Dispensa  de 
Licitação (processo nº 037/2007), para contratação de uma motocicleta (Placa  MYI 6614), 
com duração de 12 meses, pelo valor mensal de R$ 550,00 (quinhentos e cinquentos reais) e 
global de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) (ICP nº 018/2009, fls. 181-182).

Os extratos de empenho encaminhados pelo TCE/RN demonstram que 
o Sr. WELLINGTON DE FRANÇA GOMES JUNIOR recebeu, entre os anos de 2007 e 
2008, o valor total de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) (ICP nº 018/2009, fls. 183), 
o leva à conclusão de que o contrato foi renovado, fracionando-se a despesa com o fim de 
evitar a obrigatoriedade do procedimento licitatório.

* VERÔNICA BARBOSA SILVA GOMES:

- Contrato  nº  113/2007:  celebrado  em  02/01/2007  através  de  Dispensa  de 
Licitação (processo nº 027/2007), para contratação de uma Kombi (Placa  NYD 6919), com 
duração de 06 meses, pelo valor mensal de R$ 1.215,00 (mil duzentos e quinze reais) e global 
de R$ 7.290,00 (sete mil duzentos e noventa reais) (ICP nº 018/2009, fls. 184-185).

Os extratos  de empenho encaminhados pelo TCE/RN demonstram que,  em 
razão dos contratos de aluguéis de veículos, a Srª VERÔNICA BARBOSA SILVA GOMES 
recebeu  em  decorrência  desse  contrato  no  ano  de  2007,  o  valor  total  de  R$ 14.580,00 
(quatorze mil quinhentos e oitenta reais) (ICP nº 018/2009, fls. 187-188).

Ouvida  em  Audiência  Ministerial,  a  Srª  VERÔNICA  BARBOSA  SILVA 
GOMES afirmou que celebrou contratos com a administração Municipal  para locação de 
veículos, durante cerca de três anos, os quais foram renovados anualmente através de Carta 
Convite. Ocorre, todavia, que não foi essa a forma de contratação utilizada pelo então Gestor 
Municipal, uma vez que o Contrato nº 113/2007 (ICP nº 018/2009, fls. 184-185), especifica 
que houve dispensa do procedimento licitatório para esse fim (ICP nº 018/2009, fl. 186).
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* RICARDO SOARES:

- Contrato  nº  114/2007:  celebrado  em  02/01/2007  através  de  Dispensa  de 
Licitação  (processo nº 033/2007), para contratação de um Fiat UNO (Placa  MXY 8646), 
com duração de 05 meses, pelo valor mensal de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) e 
global de R$ 7.000,00 (sete mil reais) (ICP nº 018/2009, fls. 189-190).

Os extratos  de empenho encaminhados pelo TCE/RN demonstram que,  em 
razão dos contratos de aluguéis de veículos, o Sr. RICARDO SOARES recebeu, entre os anos 
de 2007 e 2008, o valor total de R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais) (ICP nº 
018/2009, fl. 191).

* OZIEL AVELINO DA SILVEIRA:

- Contrato  nº  305/2007:  celebrado  em  23/04/2007  através  de  Dispensa  de 
Licitação (Processo nº 174/2007), para contratação de uma Kombi (Placa  HBH 0138), com 
duração de 04 meses, pelo valor mensal de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) e global de 
R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) (ICP nº 018/2009, fls. 200-201).

Ressalte-se que o contrato em análise  foi prorrogado por tempo indefinido, 
“ficando adstrito à homologação do procedimento licitatório sob a modalidade da TOMADA 
DE PREÇO nº 010/2007”, conforme se extrai de Primeiro Termo Aditivo (ICP nº 018/2009, 
fl. 205).

Esse não parece ter sido o único contrato celebrado entre o Município de São 
Gonçalo do Amarante e o Sr. OZIEL AVELINO DA SILVEIRA. Isso porque consta dos 
autos cópia do Segundo Termo Aditivo do  Contrato nº 127/2008, prorrogando o prazo de 
duração  do  instrumento  contratual,  prática  corriqueira  adotada  na  gestão  do  Ex-Prefeito 
Municipal JARBAS CAVALCANTI (ICP nº 018/2009, fl. 206).

Ao ser ouvido, o Sr. OZIEL AVELINO DA SILVEIRA afirmou que celebrou 
contratos de locação de veículos com o Município de São Gonçalo do Amarante entre os anos 
de  2004  e  2008.  Confirmou,  ainda,  que  os  contratos  se  davam  mediante  Dispensa  de 
Licitação  e  acrescentou  que  os  beneficiários/contratados  eram  pessoas  indicadas  por 
Vereadores (ICP nº 018/2009, fl. 203).

Os extratos  de empenho encaminhados pelo TCE/RN demonstram que,  em 
razão dos contratos de aluguéis de veículos, o Sr. OZIEL AVELINO DA SILVEIRA recebeu 
do Município,  entre  os  anos de 2006 e 2008,  o valor  total  de  R$ 30.490,00 (trinta mil 
quatrocentos e noventa reais) (ICP nº 018/2009, fl. 209).

* JOSÉ PEREIRA DE FREITAS:

- Contrato  nº  342/2007:  celebrado  em  23/05/2007  através  de  Dispensa  de 
Licitação (Processo nº 176/2007), para contratação de uma Kombi (Placa  BWA 8930), com 
prazo de duração adstrito à conclusão de procedimento licitatório na modalidade Tomada de 
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Preço  nº  007/2007,  pelo  valor  mensal  de  R$ 1.500,00 (mil  e  quinhentos  reais)  e  global 
estimado em R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais) (ICP nº 018/2009, fls. 210-211);

- Contrato  nº  123/2008:  celebrado  em  02/01/2008  através  de  Dispensa  de 
Licitação (Processo nº 103/2008), para contratação de uma Kombi (Placa  BWA 8930), com 
duração de 03 meses, pelo valor mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e global de 
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) (ICP nº 018/2009, fls. 213-214).

Ao  ser  ouvido,  o  Sr.  JOSÉ  PEREIRA  DE  FREITAS  confirmou  que  os 
contratos foram celebrados através de Dispensa de Licitação (ICP nº 018/2009, fl. 212).

Os extratos  de empenho encaminhados pelo TCE/RN demonstram que,  em 
razão dos contratos de aluguéis de veículos, o contratado recebeu, entre os anos de 2007 e 
2008, o valor total de R$ 28.900,00 (vinte e oito mil e novecentos reais) (ICP nº 018/2009, 
fl. 217).

* MÁRCIO VARELA INÁCIO:

- Contrato  nº  097/2006:  celebrado  em  02/01/2006  através  de  Dispensa  de 
Licitação (Processo nº 032/2006), para contratação de uma Kombi (Placa  GUH 0006), com 
duração de 03 meses, pelo valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais) e global de R$ 3.000,00 
(três mil reais) (ICP nº 018/2009, fls. 230-231).

Não obstante o  Contrato nº 097/2006 aponte como objeto a locação de um 
veículo tipo Kombi, Placa  GUH 0006, verifica-se que houve erro formal na confecção do 
instrumento contratual. 

Isso porque há menção no processo de dispensa de licitação que o veículo 
alugado pelo Município é uma Kombi Placa  JEP 0324  (ICP nº 018/2009, fls. 222-223). 
Ademais,  o automóvel  citado no contrato (Placa  GUH 0006) já havia sido alugado pela 
Prefeitura Municipal ao Sr. WELLINGTON COELHO DE MOURA, através do Contrato nº 
096/2006 (ICP nº 018/2009, fls. 094-095).

O  equívoco  é  fruto  da  repetição  do  mesmo  ato,  ou  seja,  a  confecção  de 
inúmeros contratos de aluguéis de veículos que a Prefeitura Municipal produziu entre os anos 
de 2005 e 2008, sem que houvesse planejamento prévio que justificasse a necessidade da 
locação de tantos automóveis.

Os extratos  de empenho encaminhados pelo TCE/RN demonstram que,  em 
razão dos contratos de aluguéis de veículos,  o Sr. MÁRCIO VARELA INÁCIO recebeu, 
entre os anos de 2006 e 2008, o valor total de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) (ICP nº 
018/2009, fl. 234).

* ODON VIRGÍLIO EMERENCIANO:

- Contrato  nº  100/2006:  celebrado  em  02/01/2006  através  de  Dispensa  de 
Licitação  (Processo nº 035/2006), para contratação de um veículo tipo Gol (Placa  MXZ 
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4488), com duração de 03 meses, pelo valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) e global 
de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (ICP nº 018/2009, fls. 250-251).

Importante ressaltar que, embora se trate de veículo comum, o automóvel foi 
contratado  para  funcionar  como  ambulância,  servindo  no  transporte  de  pacientes  que 
necessitam se submeter a tratamento no Centro de Reabilitação Infantil-CRI, no Município de 
Natal.

Os extratos  de empenho encaminhados pelo TCE/RN demonstram que,  em 
razão  dos  contratos  de  locação  de  veículos,  o  Sr.  ODON  VIRGÍLIO  EMERENCIANO 
recebeu, entre os anos de 2005 e 2006, o valor total de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos 
reais) (ICP nº 018/2009, fls. 252-253).

* VANDERSON SILVA TINOCO:

- Contrato  nº  101/2006:  celebrado  em  02/01/2006  através  de  Dispensa  de 
Licitação (Processo nº 036/2006), para contratação de um veículo tipo Kombi (Placa  KFV 
8530), com duração de 03 meses, pelo valor mensal de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) 
e global de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) (fls. 265-266).

- Contrato  nº  044/2007:  celebrado  em  02/01/2007  através  de  Dispensa  de 
Licitação  (Processo nº  024/2007),  para  contratação  de um veículo  tipo  Fiat  Pálio  (Placa 
MYA 5217), com duração de 05 meses, pelo valor mensal de R$ 1.514,00 (mil quinhentos e 
quatorze reais) e global de R$ 7.570,00 (sete mil quinhentos e setenta reais) (fls. 267-268).

Os extratos de empenho encaminhados pelo TCE/RN demonstram que o Sr. 
VANDERSON SILVA TINOCO manteve contratos de aluguéis de veículos com a Prefeitura 
Municipal entre os anos de 2005 e 2008, dada a coincidência entre os valores empenhados em 
2005 e aquele previsto no Contrato nº 101/2006, assim como entre os valores empenhados 
em 2008 e o previsto no Contrato nº 044/2007 . Dessa forma, verifica-se que nesse período o 
contratado recebeu o valor total de R$ 62.594,00 (sessenta e dois mil quinhentos e noventa 
e quatro reais) (ICP nº 018/2009, fls. 269-270).

* ELVIS ADAMS DA SILVA COSTA:

- Contrato  nº  102/2006:  celebrado  em  02/01/2006  através  de  Dispensa  de 
Licitação (Processo nº 039/2006), para contratação de um veículo tipo Kombi (Placa  MXK 
0019),  com duração  de  03  meses,  pelo  valor  mensal  de  R$  1.514,00  (mil  quinhentos  e 
quatorze reais) e global de R$ 4.542,00 (quatro mil quinhentos e quarenta e dois reais) (ICP 
nº 018/2009, fls. 284-285);

- Contrato  nº  120/2007:  celebrado  em  02/01/2007  através  de  Dispensa  de 
Licitação (Processo nº 034/2007), para contratação do mesmo veículo, Kombi Placa  MXK 
0019,  com  duração  de  05  meses,  pelo  valor  mensal  de  R$  1.514,00  (mil  quinhentos  e 
quatorze  reais)  e  global  de  R$  7.570,00  (sete  mil  quinhentos  e  setenta  reais)  (ICP  nº 
018/2009, fls. 286-287);
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- Contrato  nº  100/2008:  celebrado  em  02/01/2008  através  de  Dispensa  de 
Licitação  (Processo nº 080/2008), novamente para contratação da Kombi de Placa  MXK 
0019, com duração inicial de 04 meses, pelo valor mensal de R$ 1.714,00 (mil setecentos e 
quatorze  reais)  (ICP  nº  018/2009,  fls.  290-291).  O  prazo  de  duração  inicialmente 
estabelecido  para  o  contrato  foi  estendido  para  07  meses,  através  de  Termo  Aditivo, 
modificando o valor final do contrato para R$ 11.998,00 (onze mil novecentos e noventa e 
oito reais) (ICP nº 018/2009, fls. 294-295).

Ao ser  ouvido,  o Sr.  ELVIS ADAMS DA SILVA COSTA confirmou que 
manteve contratos de locação de veículos com a Prefeitura Municipal entre os anos de 2005 e 
2008 (ICP nº 018/2009, fl. 288).

O Sr. ELVIS ADAMS DA SILVA COSTA afirmou que os contratos foram 
celebrados através de Carta Convite, sendo escolhido como vencedor aquele que ofertasse o 
menor valor. Afirmou, ainda, que as propostas ofertadas eram colocadas em um envelope e 
que os vencedores  do “certame” eram informados  pela  Prefeitura,  sem que os  envelopes 
fossem abertos na presença de todos (ICP nº 018/2009, fl. 288).

Em  que  pese  às  informações  prestadas  pelo  contratado,  atestando  que  os 
contratos eram precedidos de procedimento licitatório na modalidade Carta Convite, extrai-se 
dos instrumentos contratuais acima mencionados a indicação explícita de que a contratação se 
deu através de Dispensa de Licitação.

Ressalte-se que o veículo locado pela Prefeitura Municipal estava licenciado 
em  nome  do  Sr.  JOÃO  MARIA  MENDES  DA  SILVA,  Servidor  Público  Municipal, 
conforme  atestado  pela  própria  Secretaria  Municipal  de  Planejamento,  Administração  e 
Finanças, através do Ofício nº 299/2006, constante do Inquérito Civil Público nº 040/2009, 
no qual relaciona os “Servidores com Contrato de Locação de Veículos com a Prefeitura” 
(ICP nº 040/2009, fl. 04).

Os extratos  de empenho encaminhados pelo TCE/RN demonstram que,  em 
razão dos contratos de aluguéis de veículos, o Sr. ELVIS ADAMS DA SILVA TINOCO 
recebeu, entre os anos de 2005 e 2008, o valor total de R$ 42.078,00 (quarenta e dois mil e 
setenta e oito reais) (ICP nº 018/2009, fls. 298-299).

* JOSIANO LIMA DA SILVA:

- Contrato  nº  251/2005:  celebrado  em  01/06/2005  através  de  Dispensa  de 
Licitação  (Processo nº 11.657/2005),  para contratação de uma motocicleta  (Placa   MYO 
7648), com duração de 06 meses, pelo valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) e global 
de R$ 3.000,00 (três mil reais) (ICP nº 018/2009, fls. 315-318).

- Contrato  nº  154/2006:  celebrado  em  03/03/2006  através  de  Dispensa  de 
Licitação (Processo nº 03/2006), para contratação de uma motocicleta (Placa  MYO 7648), 
com duração de 04 meses, pelo valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) e global de R$ 
2.000,00 (dois mil reais) (ICP nº 018/2009, fls. 320-321).
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Os extratos  de empenho encaminhados pelo TCE/RN demonstram que,  em 
razão dos contratos de aluguéis de veículos, o contratado recebeu, entre os anos de 2005 e 
2007, o valor total de R$ 11.000,00 (onze mil reais) (ICP nº 018/2009, fl. 322).

* RUSIRENE ROSSANA HONÓRIO LISBOA:

- Contrato  nº  132/2007:  celebrado  em  02/01/2007  através  de  Dispensa  de 
Licitação (Processo nº 004/2007), para contratação de uma ambulância (Placa  MZB 4245), 
com prazo de vigência até a homologação do procedimento licitatório na modalidade Tomada 
de Preço nº 007/2007, pelo valor mensal de R$ 4.550,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta 
reais) (ICP nº 018/2009, fl. 323-324).

Extrai-se dos extratos de empenho encaminhados pelo TCE/RN que o contrato 
de aluguel  de veículo foi prorrogado diversas vezes ao longo do ano de 2007, já que os 
pagamentos se estenderam entre os meses de janeiro a dezembro daquele ano, chegando ao 
valor total de R$ 54.600,00 (cinquenta e quatro mil e seiscentos reais) (ICP nº 018/2009, 
fl. 325).

* DANIEL RODRIGUES DE FREITAS:

- Contrato  nº  077/2006:  celebrado  em  02/01/2006  através  de  Dispensa  de 
Licitação  (Processo nº 128/2006), para contratação de veículo F-4000 (Placa  KIA 9655), 
com duração de 03 meses, pelo valor mensal de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos) e global de 
4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) (ICP nº 018/2009, fl. 369-370).

Os extratos  de empenho encaminhados pelo TCE/RN demonstram que,  em 
razão dos contratos de aluguéis de veículos,  o Sr.  DANIEL RODRIGUES DE FREITAS 
recebeu, entre os anos de 2005 e 2006, o valor total de  R$ 23.800,00 (vinte e três mil e 
oitocentos reais) (ICP nº 018/2009, fls. 381).

* EDMÚCIO PINHEIRO DA SILVA:

- Contrato  nº  149/2006:  celebrado  em  02/01/2006  através  de  Dispensa  de 
Licitação  (Processo nº 052/2006), para contratação de um Caminhão (Placa  MXR 9338), 
com prazo de duração de 03 meses, pelo valor mensal de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos 
reais) e global de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) (ICP nº 018/2009, fls. 382-383).

Em que pese  o  contrato  constante  dos  autos  date  de  2006,  verifica-se que 
desde  o  ano  de  2005,  o  Sr.  EDMÚCIO  PINHEIRO  DA  SILVA  mantinha  contratos  de 
locação de veículo com a Prefeitura Municipal. Isso porque os valores empenhados em seu 
favor, de abril de 2005 a julho de 2007, são semelhantes ao do contrato acima mencionado, 
razão pela qual se conclui  que nesse período o contratado recebeu a quantia  total  de  R$ 
48.300,00 (quarenta e oito mil e trezentos reais) (ICP nº 018/2009, fls. 395-396).

* EDNALVA ELIS DA SILVA:
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- Contrato  nº  174/2006:  celebrado  em  02/01/2006  através  de  Dispensa  de 
Licitação (Processo nº 151/2006), para contratação de uma Kombi (Placa  MYB 9890), com 
prazo de duração de 03 meses, pelo valor mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e 
global de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) (fls. 397-398).

Os extratos de empenho em favor da contratada demonstram que a locação de 
veículos a Prefeitura se perpetuou ao longo dos anos de 2005 e 2006, perfazendo um valor 
total de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) (ICP nº 018/2009, fl. 399).

* ENILTON DA SILVA:

- Contrato  nº  079/2006:  celebrado  em  02/01/2006  através  de  Dispensa  de 
Licitação (Processo nº 133/2006), para contratação de uma Kombi (Placa  MXZ 7722), com 
prazo de duração de 03 meses, pelo valor mensal de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) e 
global de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) (ICP nº 018/2009, fls. 400-401).

Os extratos  de empenho encaminhados pelo TCE/RN demonstram que,  em 
razão dos contratos de aluguéis de veículos, o Sr. ENILTON DA SILVA recebeu no ano de 
2006 o valor total de R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais) (ICP nº 018/2009, fls. 
402).

* EVILÁSIO CORREIA TINÔCO:

- Contrato  nº  145/2006:  celebrado  em  02/01/2006  através  de  Dispensa  de 
Licitação  (Processo nº 050/2006), para contratação de um caminhão (Placa  MXY 6309), 
com prazo de duração de 03 meses, pelo valor mensal de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) e 
global de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) (ICP nº 018/2009, fls. 403-404).

Os extratos  de empenho encaminhados pelo TCE/RN demonstram que,  em 
razão dos contratos de aluguéis de veículos, o Sr. EVILÁSIO CORREIA TINÔCO recebeu 
no ano de 2006 o valor total de  R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais) (ICP nº 
018/2009, fls. 417).

* FRANCISCA OLEGÁRIO DA SILVA:

- Contrato  nº  169/2006:  celebrado  em  02/08/2006  através  de  Dispensa  de 
Licitação  (Processo  nº  022/2006),  para  contratação  de  um veículo  F-4000  (Placa   KIM 
6755),  com  prazo  de  duração  de  03  meses,  pelo  valor  mensal  de  R$  1.500,00  (mil  e 
quinhentos reais) e global de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) (ICP nº 018/2009, 
fls. 418-419).

Os extratos de empenho em favor da contratada demonstram o valor pago pela 
locação de veículos se perpetuou ao longo dos anos de 2005 e 2006, haja vista a coincidência 
nos valores empenhados em seu favor, perfazendo um valor total de R$ 34.500,00 (trinta e 
quatro mil e quinhentos reais) (ICP nº 018/2009, fl. 432-433).

* JANILSON BEZERRA CAMPOS:
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- Contrato  nº  106/2006:  celebrado  em  02/01/2006  através  de  Dispensa  de 
Licitação  (Processo nº 082/2006),  para contratação de um veículo tipo Fiat  UNO (Placa 
MXK 5504), com prazo de duração de 03 meses, pelo valor mensal de R$ 600,00 (seiscentos 
reais) e global de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) (fls. 434-435).

Os extratos de empenho em favor do contratado demonstram o valor pago pela 
locação de veículos se perpetuou ao longo dos anos de 2005 e 2006, haja vista a coincidência 
nos valores empenhados em seu favor, alcançando o valor total de R$ 10.200,00 (dez mil e 
duzentos reais) (ICP nº 018/2009, fl. 436).

* JOÃO BATISTA TEIXEIRA FILHO:

- Contrato  nº  076/2006:  celebrado  em  02/01/2006  através  de  Dispensa  de 
Licitação  (Processo nº 083/2006), para contratação de um veículo tipo GOL (Placa  MXY 
0925), com prazo de duração de 03 meses, pelo valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais) e 
global de R$ 3.000,00 (três mil reais) (ICP nº 018/2009, fls. 437-438).

Os extratos de empenho em favor do contratado demonstram que o custo pela 
locação do veículo à Prefeitura Municipal,  no ano de 2006, alcançou o valor total  de  R$ 
12.000,00 (doze mil reais) (ICP nº 018/2009, fl. 439-440).

* JONAS SILVA DE FREITAS:

- Contrato  nº  143/2006:  celebrado  em  02/01/2006  através  de  Dispensa  de 
Licitação  (Processo nº 025/2006), para contratação de um veículo tipo Caminhão caçamba 
(Placa  KCD 1930), com prazo de duração de 03 meses, pelo valor mensal de R$ 2.300,00 
(dois mil e trezentos reais) e global de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais)  (ICP nº 
018/2009, fls. 444-445).

Os extratos de empenho em favor do contratado demonstram que a locação do 
veículo à Prefeitura se perpetuou ao longo dos anos de 2005 e 2006, haja vista a coincidência 
nos valores empenhados em seu favor, gerando um gasto no valor total  de  R$ 52.900,00 
(cinquenta e dois mil e novecentos reais) (ICP nº 018/2009, fl. 446-447).

* JOSÉ ALVES NETO:

- Contrato  nº  180/2006:  celebrado  em  02/01/2006  através  de  Dispensa  de 
Licitação (Processo nº 159/2006), para contratação de um veículo tipo Fiorino (Placa  MXW 
2094), com prazo de duração de 03 meses, pelo valor mensal de R$ 650,00 (seiscentos e 
cinquenta  reais)  e  global  de  R$  1.950,00  (mil  novecentos  e  cinquenta  reais)  (ICP  nº 
018/2009, fls. 462-463).

Os extratos de empenho em favor do contratado demonstram que a locação do 
veículo à Prefeitura se perpetuou ao longo dos anos de 2005 e 2006, haja vista a coincidência 

P.F 19



nos valores empenhados em seu favor, gerando uma despesa de  R$ 13.650,00 (treze mil 
seiscentos e cinquenta reais) (ICP nº 018/2009, fl. 476).

* JOSÉ RAFAEL DUARTE JÚNIOR:

- Contrato  nº  130/2006:  celebrado  em  02/01/2006  através  de  Dispensa  de 
Licitação (Processo nº 046/2006), para a contratação de um caminhão F-4000 (Placa  MXX-
1328), com prazo de duração de 03 meses, pelo valor mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e 
duzentos reais) e global de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)  (ICP nº 018/2009, fls. 
477-478).

Não obstante conste dos autos cópia apenas do Contrato nº 130/2006, extrai-
se do relatório de processos de empenho emitido pelo TCE/RN que o Sr. JOSÉ RAFAEL 
DUARTE JÚNIOR já vinha sendo contratado pelo Município desde o ano de 2005, haja vista 
a coincidência nos valores empenhados em seu favor ao longo dos anos de 2005 e 2006, 
gerando uma despesa no valor total de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais) 
(ICP nº 018/2009, fls. 491-492).

* LUIS ANTÔNIO CARVALHO DE OLIVEIRA:

- Contrato  nº  128/2006:  celebrado  em  02/01/2006  através  de  Dispensa  de 
Licitação  (Processo nº 024/2006), para contratação de um veículo tipo Pálio (Placa  MYE 
2418),  com  prazo  de  duração  de  03  meses,  pelo  valor  mensal  de  R$  1.400,00  (mil  e 
quatrocentos reais) e global de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) (ICP nº 018/2009, 
fls. 493-494).

Os extratos de empenho em favor do contratado demonstram que a locação do 
veículo à Prefeitura se perpetuou ao longo dos anos de 2005 e 2006, haja vista a coincidência 
nos valores empenhados em seu favor, gerando uma despesa no valor total de R$ 33.600,00 
(trinta e três mil e seiscentos reais) (ICP nº 018/2009, fl. 507-508).

* LUIS FERNANDO DE SOUSA PRAÇA:

- Contrato  nº  081/2006:  celebrado  em  02/01/2006  através  de  Dispensa  de 
Licitação (Processo nº 135/2006), para contratação de um veículo tipo Kombi (Placa  MXR 
7236), com prazo de duração de 03 meses, pelo valor mensal de R$ 1.125,00 (mil cento e 
vinte e cinco reais) e global de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais)  (fls. 
509-510).

Os extratos de empenho em favor do contratado demonstram que a locação do 
veículo à Prefeitura se perpetuou ao longo dos anos de 2005 e 2006, haja vista a coincidência 
nos valores empenhados em seu favor, gerando um despesa no valor total de R$ 27.000,00 
(vinte e sete mil reais) (ICP nº 018/2009, fl. 511-512).

* MANOEL TARGINO DA SILVA:
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- Contrato  nº  138/2006:  celebrado  em  02/01/2006  através  de  Dispensa  de 
Licitação (Processo nº 023/2006), para contratação de um veículo tipo Kombi (Placa  MXW 
6449), com prazo de duração de 03 meses, pelo valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais) e 
global de R$ 3.000,00 (três mil reais) (ICP nº 018/2009, fls. 513-514).

Os extratos de empenho em favor do contratado demonstram que a locação do 
veículo à Prefeitura se perpetuou ao longo dos anos de 2005 e 2006, haja vista a coincidência 
nos valores empenhados em seu favor, gerando uma despesa no valor total de R$ 24.000,00 
(vinte e quatro mil reais) (ICP nº 018/2009, fls. 526-527).

* MARCELO MOURA DE ANDRADE:

- Contrato  nº  094/2006:  celebrado  em  02/01/2006  através  de  Dispensa  de 
Licitação (Processo nº 045/2006), para contratação de um veículo tipo Kombi (Placa  MXH 
8345),  com  prazo  de  duração  de  03  meses,  pelo  valor  mensal  de  R$  1.900,00  (mil  e 
novecentos reais) e global de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais)  (ICP nº 018/2009, 
fls. 528-529).

Os extratos de empenho em favor do contratado demonstram que a locação do 
veículo à Prefeitura Municipal, no ano de 2006, gerou uma despesa no valor de R$ 22.800,00 
(vinte e dois mil e oitocentos reais) (ICP nº 018/2009, fl. 530).

* MILTON BEZERRA DE ARAÚJO FILHO:

- Contrato  nº  181/2006:  celebrado  em  02/01/2006  através  de  Dispensa  de 
Licitação (Processo nº 028/2006), para contratação de um veículo tipo Fiorino (Placa  MXX 
8831), com prazo de duração de 03 meses, pelo valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais) e 
global de R$ 3.000,00 (três mil reais) (ICP nº 018/2009, fls. 546-547).

Os extratos de empenho em favor do contratado demonstram que a locação do 
veículo à Prefeitura se perpetuou ao longo dos anos de 2005 e 2006, haja vista a coincidência 
nos valores empenhados em seu favor, gerando uma despesa no valor total de R$ 21.000,00 
(inte e um mil reais) (ICP nº 018/2009, fl. 548-549).

* PAULO RÉGIS RODRIGUES:

- Contrato  nº  141/2006:  celebrado  em  02/01/2006  através  de  Dispensa  de 
Licitação (Processo nº 042/2006), para contratação de um veículo tipo Monza (Placa  HUM 
5788),  com  prazo  de  duração  de  03  meses,  pelo  valor  mensal  de  R$  1.500,00  (mil  e 
quinhentos reais) e global de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) (ICP nº 018/2009, 
fls. 550-551).

Os extratos de empenho em favor do contratado demonstram que a locação do 
veículo à Prefeitura se perpetuou ao longo dos anos de 2005 e 2006, haja vista a coincidência 
nos valores empenhados em seu favor, gerando uma despesa no valor total de R$ 34.500,00 
(trinta e quatro mil e quinhentos reais) (ICP nº 018/2009, fls. 564-565).
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* RAMON SILVA DE LIMA:

- Contrato  nº  082/2006:  celebrado  em  02/01/2006  através  de  Dispensa  de 
Licitação (Processo nº 026/2006), para contratação de um veículo tipo Kombi (Placa  MXQ 
2669), com prazo de duração de 03 meses, pelo valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais) e 
global de R$ 3.000,00 (três mil reais) (ICP nº 018/2009, fls. 566-567).

- Contrato  nº  119/2006:  celebrado  em  02/01/2006  através  de  Dispensa  de 
Licitação  (Processo nº 140/2006), para contratação da mesma Kombi (Placa  MXQ 2669), 
com prazo de duração de 03 meses, pelo valor mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 
reais) e global de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)  (ICP nº 018/2009, fls. 568-
569).

Como  se  não  bastassem  as  inúmeras  irregularidades  já  verificadas  nos 
contratos  celebrados  pelo  Gestor  Municipal  ao  longo  de  seu  mandato,  eis  que  realizou 
diversas  Dispensas  de  Licitação  irregulares  objetivando  a  locação  de  veículos,  sem que 
houvesse  respaldo legal  para  tanto,  o  contrato  em comento  demonstra  a  duplicidade de 
contratação, para prestar o mesmo serviço, durante o mesmo período, gerando evidente dano 
ao erário.

A única  distinção  abrange  tão  somente  o  local  de  destinação  dos  veículos 
locados. Isso porque o primeiro contrato tinha por objetivo manter o veículo à disposição do 
Gabinete do Prefeito a um custo mensal de R$ 1.000,00 (mil reais). Já no contrato de nº 
119/2006, estipulou-se que o automóvel ficaria à disposição do Conselho Tutelar e da Vara 
da  Infância  e  Juventude,  inexplicavelmente,  pelo  valor  mensal  de  R$  1.500,00  (mil  e 
quinhentos reais).

No presente  caso,  não  há  que  se  falar  em equívoco  ou desorganização  da 
Administração, mas de evidente má-fé por parte do Gestor Municipal na condução deste e 
todos os demais contratos de locação de veículos dispensados indevidamente.

Os extratos de empenho em favor do contratado demonstram a malversação do 
dinheiro público por parte do réu, uma vez que o Município findou por arcar com os dois 
contratos celebrados com o Sr. RAMON SILVA LIMA que, no ano de 2006, recebeu o valor 
total de  R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) (ICP nº 018/2009, fls. 570-571), não sendo 
descartada a hipótese de enriquecimento ilícito.

* ROBERTO CORREIA DE MOURA:

- Contrato  nº  129/2006:  celebrado  em  02/01/2006  através  de  Dispensa  de 
Licitação  (Processo nº 053/2006), para contratação de um Caminhão (Placa  MYA 4619), 
com prazo de duração de 03 meses, pelo valor mensal de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais)  
e global de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) (ICP nº 018/2009, fls. 576-577).

Os extratos de empenho em favor do contratado demonstram que a locação do 
veículo à Prefeitura se perpetuou ao longo dos anos de 2005 e 2006, haja vista a coincidência 
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nos valores empenhados em seu favor, gerando uma despesa no valor total de R$ 38.400,00 
(trinta e oito mil e quatrocentos reais) (ICP nº 018/2009, fls. 591-592).

3.2.1. Outras considerações:

Não consta dos autos do Inquérito Civil Público nº018/2009 a cópia de todos 
os contratos celebrados entre o Município e todos os particulares anteriormente mencionados, 
porquanto  apesar  de  terem  sido  requisitados  pelo  Ministério  Público,  a  Administração 
Municipal cuidou de não encaminhá-los.

Entrementes, verifica-se que entre os anos de 2005 e 2008, vários contratos 
foram renovados ou refeitos sem que fosse realizado procedimento licitatório. Essa conclusão 
pode  ser  extraída  da  análise  dos  extratos  emitidos  TCE/RN  em  favor  de  cada  um  dos 
contratados, haja vista a coincidência entre o montante empenhado mensalmente e o valor 
previsto nos contratos.

Denota-se,  dessa  forma,  que  durante  a  gestão  do  Ex-Prefeito  Municipal 
JARBAS CAVALCANTE, o Município de São Gonçalo do Amarante celebrou inúmeros 
contratos de aluguéis de veículos em desconformidade com a lei, muitas vezes beneficiando 
eleitores e colaboradores políticos em detrimento do interesse público.

Na Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, ao ser indagado 
pelo Conselheiro “NETO” se qualquer cidadão poderia pleitear um contrato de seu veículo 
com a Prefeitura Municipal,  o funcionário WILLIAM, da Secretaria  Municipal de Saúde, 
respondeu que o critério para escolha dos contratados era fundamentalmente político 
(ICP nº 018/2009, fl. 58-59).

Na mesma ocasião, restou demonstrada a ineficiência dos serviços prestados 
pelos particulares contratados, haja vista o relato da ocorrência de perda de material coletado 
para sorologia de dengue, bem como a constante interrupção do serviço, em decorrência de 
problemas mecânicos dos veículos (ICP nº 018/2009, fl. 58-59).

Acrescente-se que os veículos contratados não detinham suporte técnico para o 
transporte de pacientes, eis que eram veículos comuns, sem qualquer adaptação, desprovidos 
dos  equipamentos  usualmente  instalados  em  ambulâncias  ou  mesmo  de  espaço  interno 
necessário a essa finalidade.

A grande quantidade de veículos alugados não foi suficiente para melhorar a 
qualidade do serviço, que permaneceu sendo realizado de forma desorganizada e ineficiente. 
A principal finalidade dos contratos não era prestar um serviço de qualidade à população 
deste Município, mas sim sustentar apadrinhados políticos através de contratos vultosos que 
se prolongaram ao longo do mandato do demandado.

Ainda que conste  em alguns  processos  de dispensa  de  licitação  a  certidão 
emitida pelo setor de compras e serviços do Município, atestando que os valores ofertados 
pelos  particulares  eram vantajosos para administração,  restou evidenciado que não houve 
pesquisa  de  mercado  capaz  de  comprovar  qualquer  benefício  ao  Ente  Público,  gerando 
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situações discrepantes e prejudiciais ao Erário Municipal, responsável em custear  diversos 
contratos sem respaldo dos critérios da publicidade, eficiência, economicidade e legalidade. 

Um exemplo de evidente dano ao erário é revelado quando da equiparação 
entre alguns contratos. O Contrato nº 169/2006 (ICP nº 018/2009, fls. 418-419), foi fixado 
com  o  custo  mensal  de  R$  1.500,00  (mil  e  quinhentos  reais)  pelo  aluguel  de  uma 
caminhonete  F-4000,  enquanto  no  Contrato  nº  130/2006  (fls.  477-478) foi  custeada  a 
importância mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) pelo mesmo tipo de veículo.

Situação semelhante ocorreu nos Contratos nº 094/2006, celebrado com o Sr. 
MARCELO  MOURA  DE ANDRADE  (ICP nº  018/2009,  fls.  528-529) e  nº  138/2006, 
celebrado com o Sr. MANOEL TARGINO DA SILVA  (ICP nº 018/2009, fls. 513-514), 
ambos  de 02 de janeiro de 2006,  em que veículos  similares  (Kombi)  foram alugados ao 
Município pelo valor mensal de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) e R$ 1.000,00 (mil 
reais), respectivamente.

Destarte,  verifica-se  que  entre  os  anos  de  2005  e  2008  a  realização  de 
contratos de locação de veículos, através de Dispensa de Licitação, foi a regra adotada pelo 
Gestor Municipal, o qual fracionava despesas objetivando evitar procedimentos licitatórios, 
causando, por conseguinte, um imenso prejuízo ao erário e atentando contra os princípios 
norteadores da Administração Pública.

3.3. DO APURADO NO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 040/2009 - 1ª PJCSGA:

Dando  continuidade  às  investigações  constantes  dos  Inquéritos  Civis 
Públicos nºs 019/2008 e 018/2009-1ª PJCSGA, foi instaurado o Inquérito Civil Público nº 
040/2009-1ªPJCSGA, que teve por objeto apurar os contratos de locação de veículos sem 
prévia licitação (fls. 01-142).

Em que pese a  amplitude  do objeto do presente  procedimento,  o foco das 
investigações se restringiu aos contratos de locação de veículos celebrados com servidores 
públicos  municipais,  deixando  a  análise  dos  demais  contratos  a  cargo  das  investigações 
constantes do Inquérito Civil Público nº 018/2009-1ªPJCSGA.

A  Secretaria  Municipal  de  Planejamento  de  São  Gonçalo  do  Amarante 
encaminhou, através do Ofício nº 299/2006-PMSGA, relação dos servidores municipais que 
mantinham contrato de locação de veículo com a Prefeitura Municipal (ICP nº 040/2009, fls. 
03-04), bem como a listagem de todos os veículos locados pelo Município no mês de janeiro 
de 2006 (ICP nº 040/2009, fls. 05-06).

Extrai-se da documentação retro mencionada que no ano de 2006 a Prefeitura 
Municipal de São Gonçalo do Amarante celebrou, de forma direta ou indireta, contratos de 
locação de veículos com os seguintes servidores municipais:

• Contrato nº 102/2006 –  Dispensa de Licitação nº 039/2006;  veículo tipo Kombi; 
valor global R$ 4.542,00 (quatro mil quinhentos e quarenta e dois reais); valor mensal 
R$ 1.514,00 (mil quinhentos e quatorze reais); contratado: Sr. ELVIS ADAMS DA 
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SILVA COSTA; proprietário do veículo: Sr. JOÃO MARIA MENDES DA SILVA 
(Servidor Público Municipal - Vigia) (ICP nº 040/2009, fls. 04 e 15-16);

• Contrato  nº  136/2006 –  Dispensa  de  Licitação nº  027/2006;  veículo  tipo  Moto 
Honda CG 150cc; valor global R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais); valor mensal 
R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais);  contratado: Sr. FRANCISCO DE ASSIS 
DA SILVA (Servidor  Público  Municipal  –  Agente  Comunitário); proprietária:  Srª 
MARILDA DE SOUSA MOURA (ICP nº 040/2009, fls. 04 e 71-72);

• Contrato  nº  168/2006 –  Dispensa  de  Licitação  nº  044/2006;  veículo  tipo  moto 
HONDA CG 150cc;  valor  global  R$ 1.320,00 (mil  trezentos  e  vinte  reais);  valor 
mensal R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais); contratado Sr. FRANCISCO DE 
ASSIS CÂMARA SOBRINHO;  proprietária: Srª FRANCISCA DA SILVA LEITE 
(Servidora Pública Municipal – Professora) (ICP nº 040/2009, fls. 04 e 85-86);

• Contrato nº 177/2006 – Dispensa de Licitação  (nº 145/2006); veículo tipo FORD 
Fiesta; valor global R$ 4.890,00 (quatro mil oitocentos e noventa reais); valor mensal 
R$ 1.630,00 (mil seiscentos e trinta reais); contratado e  proprietário do veículo Sr. 
JOÃO  BATISTA  DO  NASCIMENTO    (Servidor  Público  Municipal  -   
Subcoordenador) (ICP nº 040/2009, fls. 04 e 97-98);

• Contrato nº 080/2006 – Dispensa de Licitação  (nº 080/2006); veículo tipo FORD 
Del-Rey;  valor  global  R$  3.300,00  (três  mil  e  trezentos  reais);  valor  mensal  R$ 
1.100,00  (mil  e  cem  reais);  contratado  Sr.  JOSÉ  EUFLASINO  DA  SILVA 
SOBRINHO   (Servidor Público Municipal - Gari  ) (ICP nº 040/2009, fls. 04 e 109-
110);

• Contrato nº 131/2006 – Dispensa de Licitação (nº 019/2006); veículo tipo Gol; valor 
global R$ 3.000,00 (três mil reais); valor mensal R$ 1.000,00 (mil reais); contratado 
Sr.  MARCOS ANTÔNIO FARIAS DE SOUZA    (Servidor  Público  Municipal  –   
Agente Comunitário de Saúde) (ICP nº 040/2009, fls. 04 e 111-112);

• Contrato nº 140/2006 – Dispensa de Licitação nº 051/2006; veículo tipo Caminhão; 
valor global R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais); valor mensal R$ 1.800,00 
(mil  e  oitocentos  reais);  contratado  Sr.  ERIVAN  ALVES  SIQUEIRA   (Servidor   
Público Municipal – Assessor Especial e filho do Vereador Milton Siqueira) (ICP nº 
040/2009, fls. 04 e 113-114);

Constatada a flagrante violação ao dispositivo legal que veda a participação, 
direta ou indireta, de servidor público da entidade contratante na licitação (art. 9º, III, da lei 
8.666/93),  foi  expedida  recomendação  ao  então  Prefeito  Municipal  de  São  Gonçalo  do 
Amarante solicitando a anulação dos contratos cujos beneficiários  se enquadrassem nessa 
categoria (ICP nº 040/2009, fls. 07-09).

Na  mesma  oportunidade,  foi  solicitado  o  encaminhamento  dos  atos 
administrativos  declaratórios  de  nulidade  dos  contratos  mencionados,  especialmente  do 
Contrato nº 104/2006 (ICP nº 019/2008, fls. 27-28), cuja beneficiária era a Srª GILDETE 
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DOS ANJOS SIQUEIRA, nora do Vereador MILTON SIQUEIRA e esposa do Sr. ERIVAN 
ALVES SIQUEIRA (também contratado pelo Município, através do Contrato nº 140/2006).

Ocorre,  todavia,  que  o  Ex-Prefeito  Municipal  JARBAS  CAVALCANTE, 
mesmo ciente  das irregularidades constantes dos contratos,  deixou de encaminhar  os atos 
declaratórios de nulidade e, o que é pior, manteve os contratos irregulares.

Com  efeito,  a  Recomendação  Ministerial  não  foi  seguida  pelo  Gestor 
Municipal. É o que se extrai do Contrato nº 102/2006, celebrado com o Sr. ELVIS ADAMS 
DA SILVA COSTA, o qual foi renovado através dos  Contratos nºs 120/2007 e 100/2008 
(fls. 284-287 e 290-291 do ICP 018/2009-1ªPJCSGA),  conforme já mencionado alhures, 
demonstrando a evidente má-fé em manter essas contratações.

Desta feita, considerando a omissão por parte do Gestor Municipal que, ciente 
das  irregularidades  verificadas  nos  contratos  de locação de veículos  e  da necessidade  de 
anulação dos contratos  celebrados com servidores  municipais  e/ou com seus parentes,  se 
absteve  de  assim  proceder,  mantendo,  inclusive,  alguns  desses  contratos,  verifica-se  que 
houve a inobservância dolosa ao art. 9º, inciso III, da Lei n° 8.666/93, invocando a prática de 
atos de improbidade administrativa violadores dos Princípios das Administração Pública.

IV. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:

4.1.  DO  PROCEDIMENTO  LICITATÓRIO.  FRACIONAMENTO  DE  DESPESAS  E  
DISPENSA DE LICITAÇÃO:

A licitação é o procedimento administrativo que visa à seleção da proposta 
mais vantajosa para Administração Pública firmar contratos de execução de obras, prestação 
de serviços, inclusive de publicidade, compras ou alienações de bens, concessões permissões 
e  locações  de  seu  interesse,  conforme  se  infere  do  art.  37,  inciso  XXI,  da  Constituição 
Federal.

“Art. 37. (...)

XXI  –  ressalvados  os  casos  especificados  na  legislação,  as  obras 
serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de 
licitação  pública  que  assegure  igualdade  de  condições  a  todos  os 
concorrentes,  com cláusulas  que estabeleçam obrigações  pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”

É imperioso  destacar  que  quando  a  Administração  pública  necessita  da 
prestação  de  um  serviço  ou  do  aluguel  de  determinado  bem,  por  exemplo,  não  pode 
beneficiar  este  ou  aquele  particular  ou  empresa.  Para  isto  serve  a  licitação:  escolher  a 
proposta  mais  vantajosa  e  assegurar  a  aplicação  dos  princípios  constitucionais  da 
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Administração  Pública,  e  quanto  aos  particulares,  invocar  a  observância  do  princípio  da 
isonomia.

Assim, podemos dizer que a licitação é um procedimento administrativo, de 
observância  obrigatória  pelo  Poder  Público,  que  visa,  através  da  igualdade  entre  os 
participantes, selecionar a proposta mais vantajosa dentre as apresentadas pelos interessados.

Com efeito, a regra geral é a necessidade de a Administração Pública realizar 
procedimento  licitatório  antes  da  celebração  do  contrato  administrativo.  O  legislador 
constituinte incluiu entre os princípios norteadores da Administração Pública a exigência de 
licitação  nas  situações  mencionadas  no  art.  37,  inciso  XXI,  deixando  para  o  legislador 
ordinário  estabelecer  as  exceções,  ou  seja,  os  casos  de  dispensa  e  inexigibilidade  do 
procedimento licitatório. 

Assim  foi  que  a  Lei  nº  8.666/93  veio  a  instituir  normas  para  licitações  e 
contratos da Administração Pública, submetendo à disciplina desta Lei a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios (art. 1º, § único, da lei 8.666/93).

Os  artigos  24  e  25,  da  Lei  nº  8.666/93,  cuidam dos  casos  de  dispensa  e 
inexigibilidade da licitação. Atendendo aos ditames constitucionais a respeito do assunto, é 
oportuno salientar que os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação estão previstos na 
Lei n. 8.666/93, não podendo a Administração Pública se respaldar em hipóteses de natureza 
pessoal ou particular. Estes dispositivos legais devem ser interpretados restritivamente, pois 
só excepcionalmente é admissível que o Poder Público deixe de proceder à licitação.

No  caso  em  tela,  verifica-se  que  foram  realizados  diversos  contratos  de 
locação de veículos, através de dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, inciso II, da 
Lei  8.666/93,  que  autoriza  o  afastamento  do  certame  em  razão  do  pequeno  valor  da 
contratação.

Ocorre,  todavia,  que houve a  nítida  intenção,  por  parte  do  demandado,  de 
burlar  o  princípio  constitucional  da obrigatoriedade da  licitação.  Isso porque as  despesas 
oriundas  dos  contratos  foram fracionadas  com o  fim  de  se  alcançar  o  valor  legalmente 
permitido na lei para a dispensa do procedimento licitatório.

Os  extratos  de  empenho  emitidos  pelo  TCE/RN,  bem  como  os  contratos 
constantes dos autos, demonstram os valores desembolsados na contratação de veículos, ao 
longo dos exercícios financeiros dos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008, suplantou o limite 
máximo previsto no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, que é de R$ 8.000,00 (oito mil reais),  
conforme se infere da planilha abaixo arrolada:

Montante gasto anualmente nos contratos de locação de veículos

Ano Valor

2005 R$ 258.308,00

2006 R$ 486.548,00
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2007 R$ 269.856,00

2008 R$ 187.040,00

Total R$ 1.201.752,00

Desatendendo norma legal e constitucional, o demandado preferiu assumir o 
risco de realizar contratos de locação de veículos com diversos particulares, ultrapassando o 
limite autorizado legalmente para dispensa de licitação, fixado no art. 24, inciso II, da Lei n. 
8.666/93, fracionando o valor total  da despesa através da realização de diversos contratos 
que,  nem  mesmo  se  analisados  de  forma  individualizada  em  relação  a  cada  particular 
contratado,  se  enquadrariam  naquele  permissivo  legal,  eis  que  foram  renovados 
sucessivamente, de forma indiscriminada.

O festejado Marçal Justen Filho5, com muita propriedade, discorre acerca do 
assunto:

Não há vedação ao fracionamento (excluídas as hipóteses em que isso  
acarretar  prejuízos  econômicos  à  administração  ou  em  que  haja  
impedimento de ordem técnica). O que se proíbe é o fracionamento ser  
invocado como pretexto para modificação do regime jurídico aplicável  
à  licitação.  A  determinação  da  obrigatoriedade  de  licitação  e  a  
escolha da modalidade cabível devem fazer-se em face do montante  
conjunto  de  todas  as  contratações,  independentemente  de  
fracionamento.

Essa orientação foi consagrada, de modo indireto, pelo próprio TCU,  
em publicação oficial. Asseverou-se que: “É vedado o fracionamento  
de despesas para a adoção de dispensa de licitação ou modalidade de  
licitação menos rigorosa que determinada para a totalidade do valor  
do  objeto  a  ser  licitado.  Lembre-se:  fracionamento  refere-se  à  
despesa”. (...). 

(...). O caso típico é o de material de consumo. Tem-se defendido que o  
art. 23 obriga a considerar todas as contratações que serão realizadas  
ao longo do exercício orçamentário, dimensionando o cabimento e a  
modalidade licitatória aplicável em face do somatório global.

Acrescente-se, ainda, que o curto intervalo de duração estabelecido para os 
contratos  de locação  de veículos  demonstra  a  finalidade  de evitar  que o valor  global  da 
locação ultrapassasse o limite máximo previsto no art. 24, inciso II, da Lei de Licitações, já 
que este era o permissivo legal invocado pela Administração para justificar a realização dos 
contratos sem a prévia realização de procedimento licitatório.

Ocorre,  no  entanto,  que  os  extratos  de  empenho  emitidos  pelo  TCE/RN 
demonstram que os contratos foram renovados ininterruptamente, ultrapassando em muito o 

5. Comentários À Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11 ed. São Paulo: Dialética: 2005, pág..  

210.
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valor estipulado para a hipótese de dispensa de licitação, de forma que não caberia no caso 
em tela a alegação de falta de planejamento ou qualquer outra que tenha o intuito de refutar o 
dolo  do  denunciado,  vez  que  a  intenção  maliciosa  deste  se  encontra  patentemente 
demonstrado no fracionamento de despesas.

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte já tem, inclusive, 
entendimento  firmado  a  respeito  do  fracionamento  de  despesas,  visando  à  burla  ao 
procedimento licitatório, consagrado na Súmula nº 10, abaixo em destaque:

LICITAÇÃO.  FRACIONAMENTO  DO  OBJETO.  
PARCELAMENTO DE DESPESA COM VISTAS A PROMOVER A  
SUA  DISPENSA  OU  UTILIZAÇÃO  DE  MODALIDADE  MAIS  
SIMPLIFICADA.  OFENSA  À  LEI  E  AO  PRINCÍPIO 
CONSTITUCIONAL DE LICITAR.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito do assunto, 
conforme julgado abaixo transcrito:

  

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA.  RESPONSABILIDADE  DE  PREFEITO.  
COMPRA DE MATERIAIS. FRACIONAMENTO DE NOTAS FISCAIS.  
IMPROBIDADE.

I - A Lei de Improbidade Administrativa considera ato de improbidade 
aquele  tendente  a  frustrar  a  licitude  de  processo  licitatório  ou  
dispensá-lo indevidamente. Foi exatamente o que ocorreu na hipótese  
dos autos quando restou comprovado, de acordo com o circunlóquio  
fático  apresentado  no  acórdão  recorrido,  que  houve  burla ao 
procedimento  licitatório,  atingindo  com  isso  os  princípios  da  
legalidade, da moralidade e da impessoalidade. 

II  -  O  artigo  11  da  Lei  8.429/92  explicita  que  constitui  ato  de  
improbidade o  que  atenta  contra  os  deveres  de  honestidade,  
imparcialidade,  legalidade  e  lealdade  às  instituições.  Na  hipótese  
presente também se tratou de atentado, ao menos, contra os deveres de  
imparcialidade  e  legalidade,  em face  do  afastamento  da  norma de  
regência, in casu, a Lei nº 8.666/93.

III - Recurso especial improvido.

(STJ, T1 – RESp. n. 685325/PR, Min. Francisco Falcão, DJ 06.03.06)

Desta  feita,  conquanto o procedimento  licitatório  seja  a regra adotada  pelo 
nosso  Ordenamento  Jurídico,  ficando  as  hipóteses  de  dispensa  adstritas  às  situações 
excepcionais previstas taxativamente na Lei 8.666/1992, o demandado optou por fracionar 
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despesas de contratos cujos objetos eram similares,  no intuito de forçar o enquadramento 
desses na hipótese prevista no art. 24, inciso II, da Lei de Licitações e, consequentemente, 
beneficiar  apadrinhados  políticos  que  mantiveram  durante  anos  contratos  com  a 
Administração Pública sem a dificuldade de concorrer com outros interessados na locação de 
veículos.

4.2. DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

Os  princípios  que  orientam  a  atividade  da  Administração  Pública  estão 
descritos de forma explícita no art. 37 da Constituição Federal de 1988, a saber: legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

A Carta  Magna traz,  ainda,  outros princípios norteadores da Administração 
Pública, os quais estão estabelecidos de forma implícita em seu texto e que, tal qual os acima 
mencionados, são citados e enumerados por diversas leis esparsas.

É o caso, por exemplo, da Lei 8.666/93 que em seu do art. 3º estabelece que 
“a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a  
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento  
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios  
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da  
probidade  administrativa,  da  vinculação  ao  instrumento  convocatório,  do  julgamento  
objetivo e dos que lhes são correlatos”. 

Depreende-se do texto  legal,  desta  forma,  que o procedimento  licitatório  é 
regido por princípios básicos, semelhantes, em alguns casos, àqueles que regem a atividade 
da administrativa em geral, além de haver outros de aplicação específica à licitação, como é o 
caso do princípio da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo.

Relembre-se  que,  na  espécie,  o  demandado  fracionou  despesas  públicas 
buscando enquadrar os contratos celebrados para locação de veículos na hipótese legal que 
permite a dispensa de licitação, com o fim de beneficiar diversos particulares que obtiveram 
contratos  de locação de veículos  com o Município de São Gonçalo do Amarante sem as 
dificuldades tradicionalmente presentes na realização do procedimento licitatório.

Desnecessário se faz comentar a flagrante violação aos princípios que regem a 
licitação e a atividade da Administração Pública, uma vez que o Supremo Tribunal Federal6 

já  decidiu,  em caso  de  dispensa  ilegal  de  licitação,  que  tal  conduta  fere  o  princípio  da 
isonomia,  tendo  em  vista  que  a  contratação  direta  sem  licitação  impede  que  eventuais 
interessados possam apresentar suas propostas. Senão vejamos:

"LICITAÇÃO - Dispensa - Inadmissibilidade - Violação ao princípio  
da  isonomia  -  Inexistência  de  razão  especial  que  autorize  a  
discriminação  -  Procedimento  que  é  a  regra  -  Ação  procedente  -  
Recurso  não  provido.  O  princípio  da  isonomia  significa  que  a  

6 Recurso Extraordinário n.º 160.381-0 - São Paulo - Relator: MARCO AURÉLIO - STF 2 - V.U. - 29.03.94
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Administração Pública  tem o dever  jurídico  de tratar  igualmente  a  
todos  os  administrados  e  oferecer  a  eles  a  possibilidade  de  que  
venham a contratar com ela. Pelo menos, tem o dever de possibilitar a  
apresentação de propostas. 

Assim, quando o Administrador realiza contratações ilegais, como ocorreu no 
caso dos autos, durante todo o exercício financeiro, fica patente que agiu dolosamente, diante 
da  ilegitimidade  das  contratações,  bem  como  da  lesividade  que  estas  acarretaram  ao 
patrimônio  público,  afora  a  lesão  à  moralidade  administrativa,  pois  a  finalidade  do 
procedimento  licitatório  é  assegurar  a  isonomia  constitucional  a  todos  os  concorrentes, 
evitando-se favorecimento ou discriminações, e permitindo-se à Administração selecionar as 
melhores propostas.

Fere,  portanto,  os  princípios  da  impessoalidade,  igualdade,  moralidade 
administrativa  e  legalidade,  quando  o  administrador  escolhe  com  quem  contratar, 
independentemente  do  certame  apropriado,  e  discrimina  aqueles  com  quem  não  quer 
contratar.

4.3. DO DANO AO ERÁRIO:

Insta  observar,  por  relevante,  que  os  inúmeros  contratos  para  locação  de 
veículos celebrados pelo demandado, ao longo dos seus quatro anos de mandato, através de 
dispensas de licitação, causaram dano ao erário do Município.

Tal  situação  pode  ser  constatada  por  inúmeras  circunstâncias,  a  seguir 
delineadas.

Os  documentos  constantes  dos  autos  demonstram  que  foram  contratados 
veículos  comuns  para  servir  de  ambulância,  sem  que,  para  tanto,  houvesse  qualquer 
adaptação na sua estrutura. O dano ao erário nesse caso é flagrante, já que o Poder Público, e 
indiretamente  a  sociedade,  arcaram  com  os  custos  de  uma  locação  que  não  se  prestou 
adequadamente ao fim para o qual se destinava.

Ademais, não havia nenhum controle da qualidade dos automóveis locados, 
haja vista a existência de informação dando conta de que alguns veículos deixavam de prestar 
os serviços em razão de problemas mecânicos (ICP nº 018/2009, fl. 58-59).

Do mesmo modo, verifica-se que as locações eram feitas de forma aleatória, 
sem que fosse realizada uma pesquisa de mercado capaz de aferir o valor usualmente cobrado 
para cada tipo de automóvel contratado. 

Inclusive, em várias situações, veículos similares foram alugados por valores 
diferentes, como é o caso do Contrato nº 169/2006 (ICP nº 018/2009, fls. 418-419), em que 
o  Município  custeou mensalmente  o valor  de  R$ 1.500,00 (mil  e  quinhentos  reais)  pelo 
aluguel de uma caminhonete F-4000, enquanto no  Contrato nº 130/2006 (fls. 477-478) a 
contraprestação financeira mensal foi de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) pelo mesmo 
tipo de veículo.
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Situação semelhante ocorreu nos Contratos nº 094/2006, celebrado com o Sr. 
MARCELO  MOURA  DE ANDRADE  (ICP nº  018/2009,  fls.  528-529) e  nº  138/2006, 
celebrado com o Sr. MANOEL TARGINO DA SILVA  (ICP nº 018/2009, fls. 513-514), 
ambos  de 02 de janeiro de 2006,  em que veículos  similares  (Kombi)  foram alugados ao 
Município pelo valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 1.900,00 (mil e novecentos 
reais), respectivamente.

Como se vê, a discrepância entre os valores pagos por veículos semelhantes 
acabou  por  acarretar  um  dano  significativo  ao  erário  público  Municipal,  demonstrando 
absoluto descaso e má-fé na aplicação das verbas públicas, uma vez que os princípios da 
economicidade e da eficiência não foram observados. Significa dizer que a Administração 
Municipal  ficou impedida  de diminuir  seus gastos e de realizar  contratos  de locações  de 
veículos  condizentes  com  a  real  necessidade  da  Administração  Pública  e  pautadas  no 
interesse público.

Uma das situações que ilustram o dano ao erário provocado pela conduta do 
demandado é a decorrente dos contratos celebrados com o Sr. RAMON SILVA DE LIMA, 
que tiveram por objeto a locação da Kombi de Placa  MXQ 2669, realizados separadamente e 
com valores distintos, através dos Contratos nºs 082/2006 e 119/2006 (ICP nº 018/2009, fls. 
566-569).

Na  espécie,  foram  celebrados  dois  contratos  para  que  o  mesmo  veículo 
permanecesse, simultaneamente, à disposição do Município, com a única diferença de que, no 
primeiro  caso,  o  veículo  se  destinaria  a  servir  ao  Gabinete  do  Prefeito  e,  no  outro,  ao 
Conselho Tutelar.

Imperioso de faz destacar que, conquanto o veículo tivesse objetivamente a 
finalidade de servir à Prefeitura Municipal,  independentemente do órgão ou departamento 
para  o  qual  seria  destinado,  o  demandado  achou  por  bem  contratá-lo  duas  vezes, 
simultaneamente, mediante contratos distintos que previam valores também distintos.

Logo, é indubitável que os contratos celebrados com o Sr. RAMON SILVA 
DE LIMA causaram um grave dano ao erário do Município de São Gonçalo do Amarante/RN 
(ICP  nº  018/2009,  fls.  566-569),  sem  olvidar  a  possibilidade  de  ocorrência  de 
enriquecimento ilícito. 

Ainda quanto aos valores pagos pelos aluguéis dos veículos, cumpre destacar 
que, em alguns casos, teria sido mais vantajoso para a Administração a aquisição do bem em 
detrimento de sua locação, já que o valor global desembolsado no contrato para o aluguel de 
determinados  veículos já seriam suficientes para adquirir um modelo similar pelo preço de 
mercado.

Exemplo de tal situação pode ser visualizado no  Contrato nº 251/2005, em 
que a  Prefeitura Municipal  alugou ao Sr.  JOSIANO LIMA DA SILVA uma motocicleta 
HONDA/CG 125 TITAN (Placa  MYO 7648), ano 1997, pelo valor global de R$ 3.000,00 
(três mil reais) (ICP nº 018/2009, fls. 300-318).
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Ocorre  que  o  valor  de  mercado  da  motocicleta,  na  data  da  celebração  do 
contrato  (2005),  girava  em torno  de  R$  2.890,00  (dois  mil  oitocentos  e  noventa  reais), 
conforme pesquisa no site da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE (ICP nº 
018/2009, fl. 593).

Com efeito, é indiscutível a lesão ao erário no presente caso, já que o valor 
global inicialmente estabelecido no contrato já seria suficiente para adquirir o bem locado. 
Ademais, o contrato foi renovado e se estendeu até o ano de 2006, de forma que o valor final 
gasto com o aluguel da motocicleta foi de R$ 11.000,00 (onze mil reais), conforme extratos 
de empenho encaminhados pelo TCE/RN  (ICP nº 018/2009, fl. 322), valor suficiente para 
comprar pelo menos três veículos nas mesmas condições.

Por todo o exposto acima, não resta dúvida de que os diversos contratos para 
locação de veículos, celebrados pelo Município de São Gonçalo do Amarante na gestão do 
demandado, causaram um enorme prejuízo ao erário público, que necessita ser integralmente 
ressarcido, nos termo do que dispõe o art. 12, inciso II, da Lei 8.429/1992.

4.4. DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA:

O art. 37, § 4º, da Constituição Federal é o que dá lastro constitucional aos atos 
de  improbidade  administrativa,  uma  vez  que  descreve  as  sanções  aplicáveis  àqueles  que 
praticam tais atos.

A regulamentação dos atos de improbidade administrativa se deu através da 
Lei  8.429/1992,  diploma  de  caráter  nacional  e  de  observância  obrigatória  pela  União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios.

A mencionada Lei  definiu o que se deve entender  por ato de Improbidade 
Administrativa, quem são os sujeitos ativos e passivos, assim como estabeleceu um rol de 
sanções aplicáveis aos autores desses atos.

As condutas  que podem caracterizar  os  atos  de improbidade administrativa 
estão descritas,  exemplificativamente,  nos arts. 9º, 10º e 11º, da Lei 8.429/1992, os quais 
estão divididos em três categorias: atos que importam enriquecimento ilícito, atos que geram 
dano ao erário e atos que violam os princípios informadores da administração pública. Por 
sua vez,  o art.  12 do mesmo diploma legal  define as sanções aplicáveis  aos agentes que 
praticam cada uma das condutas anteriormente descritas.

Ressalte-se, por fim, que essas sanções são aplicáveis aos atos de improbidade 
administrativa  independentemente  das  sanções  penais,  civis  e  administrativas,  conforme 
expressamente dispõe a norma do art. 12, caput, da Lei 8.429/92.

4.5.  DOS DISPOSITIVOS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA IMPUTADOS  
AO DEMANDADO:

Das  informações  constantes  dos  autos  restaram  patentes  e  palpáveis  as 
irregularidades cometidas pelo demandado, havendo necessidade de ressarcimento do dano 
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sofrido pelo erário em decorrência  direta  das suas atuações  ímprobas,  não havendo outra 
medida a ser tomada pelo Parquet senão o ajuizamento da presente, tendo em vista não ser 
possível  a  tentativa  de  transação  ou ajustamento  de  conduta  em matéria  de  improbidade 
administrativa, nos termos da Lei Federal n.º 8.429/92. 

Ao praticar os atos anteriormente descritos, o demandado feriu frontalmente o 
que aduz a Lei Federal nº 8.429/92, nos seus arts. 10, inciso VIII e 11, inciso I, in verbis:

Art. 10. 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 referidas no art. 1º  
desta lei, e notadamente: (...)

VIII  –  Frustrar  a  licitude  de  processo  licitatório  ou  dispensá-lo 
indevidamente; 

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:

I  –  praticar  ato  visando  fim  proibido  em  lei  ou  regulamento  ou  
diverso daquele previsto, na regra de competência”

Com  efeito,  o  art.  10,  caput,  da  Lei  n.  8.429/92,  define  como  ato  de 
improbidade 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 da administração pública.

No caso dos autos, o demandado praticou fracionamento indevido de despesas 
públicas, com o nítido fim de escapar à obrigação de realizar procedimento licitatório, uma 
vez que os contratos foram celebrados diretamente com os particulares sob o argumento de 
que  se  tratava  de  contratações  de  pequeno valor,  invocando-se,  para  tanto,  o  permissivo 
previsto no art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666/1993.

Ocorre  que,  entre  os  anos  de  2005  e  2008,  foram  realizadas  inúmeras 
dispensas de licitação para a contratação de serviço da mesma natureza, qual seja locação de 
veículos  para  servir  à  Administração  Pública  Municipal,  ultrapassando em muito  o valor 
máximo permitido em lei para contratação direta em razão do valor.

Isso porque o total  de gastos com aluguéis de veículos no referido período 
compreenderam o montante de R$ 1.201.752,00 (um milhão, duzentos e um mil, setecentos 
e cinquenta e dois reais), considerando os valores empenhados em favor dos contratados 
acima elencados.
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Ademais, a maioria das locações foram realizadas em períodos sucessivos (nos 
anos de 2006, 2007 e 2008), de modo que o valor total dos contratos extrapolavam em muito 
os  valores  previstos  na  legislação  como  justificadores  de  dispensa  de  licitação  para  a 
celebração de contratos de pequena monta, tanto em face dos valores dos contratos de foram 
individualizada, quanto do valor global de todas as contratações por exercício financeiro. 

Montante gasto anualmente nos contratos de locação de veículos

Ano Valor

2005 R$ 258.308,00

2006 R$ 486.548,00

2007 R$ 269.856,00

2008 R$ 187.040,00

Total R$ 1.201.752,00

O dolo do demandado, ou seja, a vontade livre e consciente do beneficiamento 
de grupo de particulares em detrimento dos demais potenciais concorrentes, ficou cabalmente 
demonstrado quando o Gestor Público deixou de seguir as Recomendações Ministeriais que o 
orientavam a anular os contratos ilegais,  especialmente aqueles que beneficiavam pessoas 
ligadas  a  Políticos  municipais,  bem  como  pelo  seu  “modus  operandi”,  visto  que 
intencionalmente fracionava despesas com o fim de evitar a obrigatoriedade do procedimento 
licitatório.

Logo, a lesão ao erário mostra-se patente, na medida em que o Poder Púbico 
deixou  de  ser  beneficiado  com  o  certame  licitatório,  que,  certamente,  selecionaria  as 
propostas mais vantajosas.

Ademais,  o  Gestor  atentou,  ainda,  contra  os  princípios  constitucionais  da 
legalidade,  imparcialidade  e  moralidade  administrativa,  incorrendo,  assim,  também  na 
infração descrita no art. 11, caput, da Lei nº 8.429/1992.

Ora, a licitação é regra para a Administração Pública.  A contratação direta, 
mediante processo de dispensa, é exceção e apenas tem lugar nas hipóteses expressamente 
previstas pela legislação.

Ainda que o demandado venha a alegar falta  de planejamento,  no mínimo, 
estaria assumindo a sua má-administração. Ressaltamos que todo aquele que assume o cargo 
de Prefeito, traz consigo o dever de bem administrar, guiado pelos princípios da legalidade, 
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moralidade e imparcialidade administrativas, sob pena de incorrer nas severas sanções da Lei 
de  Improbidade Administrativa,  a  fim de que seja  impedido,  por  determinado tempo,  de 
retornar à gestão da coisa pública.

Diante das irregularidades já mencionadas, especialmente pelo fato do Gestor 
Público  ter  contratado serviços  de particulares  sem a  prévia realização  de procedimentos 
licitatórios,  na  forma  do  que  dispõe  o  art.  2º,  caput,  da  Lei  8.666/93,  uma  vez  que  a 
universalidade dos contratos realizados pelo Município, ao longo dos anos de 2005 a 2008, 
não autorizariam as dispensas de licitações realizadas, outra conclusão não há senão a de que 
houve violação direta de preceito legal e, consequentemente, ao postulado constitucional da 
legalidade.

Os atos cometidos pelo demandado são ímprobos não só pelo simples fato de 
serem ilegais, mas também por atentarem contra a moralidade administrativa. Isso porque que 
há nos autos elementos capazes de demonstrar que as ilegais dispensas de licitação realizadas 
entre os anos de 2005 e 2008 tinham por finalidade, tão somente, beneficiar pessoas ligadas a 
Vereadores municipais e apadrinhados políticos.

O Sr.  OZIEL AVELINO DA SILVEIRA deixou claro  em seu depoimento 
perante  este  Órgão  Ministerial  que  os  beneficiários/contratados  pela  Administração  para 
locação de veículos eram pessoas indicadas por Vereadores (ICP nº 018/2009, fl. 203).

Neste mesmo sentido foi a versão do servidor público Municipal “WILLIAM”, 
à época ligado à Secretaria Municipal de Saúde, que, ao ser ouvido na Reunião Extraordinária 
do  Conselho  Municipal  de  Saúde,  destacou  que  o  critério  para  escolha  das  pessoas 
contratadas para locação de veículos era fundamentalmente político (ICP nº 018/2009, fl. 58-
59).

Destarte,  ao  praticar  um  ato  administrativo  utilizando-se  de  meios  e  fins 
imorais,  violou  o  Gestor  Público  o  princípio  constitucional  da  moralidade  administrativa 
caracterizando, assim, ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 
Administração Pública.

V. DOS PEDIDOS:

Por todo o exposto, requer o Ministério Público Estadual a Vossa Excelência:

1)  A  notificação  do  demandado  para,  querendo,  no  prazo  legal,  oferecer 
manifestação por escrito (art. 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92);

2) A citação do demandado para que apresente resposta no prazo legal, sob 
pena de se submeter aos efeitos da revelia, nos termos do art. 319 do Código de Processo 
Civil;

3)  A  intimação  da  Fazenda  Pública  Municipal,  na  pessoa  do  Ilmo  Dr. 
Procurador do Município, para a posição processual que lhe aprouver, consoante permite o 
art. 17, § 3º da Lei nº 8.429/92;
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4) Que a demanda seja julgada procedente para reconhecer a prática do ato de 
improbidade administrativa que causa lesão ao erário, previsto no art. 10, inciso VIII, da Lei 
nº 8.429/92, para condenar JARBAS CAVALCANTI DE OLIVEIRA: a) ao ressarcimento 
integral do dano, consistente na devolução de todos os valores recebidos pelos contratados 
que  se  beneficiaram  das  dispensas  de  licitações  indevidas,  geradores  de  dano  ao  erário 
municipal,  tomando-se por base as datas dos efetivos pagamentos, além de juros de mora a 
serem calculados na forma legal; b) a perda da função pública; c) a suspensão dos direitos 
políticos de cinco a oito anos; d) ao pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do 
dano; e) à 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 sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco anos, na forma do artigo 12, inciso II, da 
Lei 8.429/92;

5) Que a demanda seja julgada procedente para, subsidiariamente aos pedidos 
supra,  reconhecer  a  prática  de  ato  de  improbidade  administrativa  que  atenta  contra  os 
princípios  da  administração  pública,  previsto  no  art.  11,  caput,  da  Lei  8.429/92,  para 
condenar JARBAS CAVALCANTI DE OLIVEIRA: a) ao ressarcimento integral do dano, 
consistente na devolução de todos os valores recebidos pelos contratados que se beneficiaram 
das dispensas de licitações indevidas,  atualizado pela correção monetária,  tomando-se por 
base as datas dos efetivos pagamentos, além de juros de mora a serem calculados na forma 
legal; b) a perda da função pública; c) a suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos; 
d) ao pagamento de multa civil  de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo 
agente; e) à 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,  na  forma  do  artigo  12,  III  da Lei 
8.429/92.

6) Que seja requisitado ao Município de São Gonçalo do Amarante as cópias 
dos atos de nomeação e/ou contratação, exoneração e fichas funcionais de  JOÃO MARIA 
MENDES  DA  SILVA (“Vigia”),  FRANCISCO  DE  ASSIS  DA  SILVA (Agente 
Comunitário),  FRANCISCA  DA  SILVA  LEITE (Professora),  JOÃO  BATISTA  DO 
NASCIMENTO (Sub-coordenador), JOSÉ EUFLASINO DA SILVA SOBRINHO (Gari), 
MARCOS ANTÔNIO FARIAS DE SOUZA (Agente Comunitário de Saúde),  ERIVAN 
ALVES SIQUEIRA (Assessor Especial);

7)  Que  seja  determinada  a  realização  de  perícia  para  fins  de  ser  apurar  o 
montante do dano produzido ao erário municipal  em decorrência  das contratações  diretas 
questionadas na presente ação; 

8) A dispensa do pagamento de custas, emolumentos, honorários periciais, e 
quaisquer outras despesas, nos termos do art. 18 da Lei Federal nº 7.347/85;

Requer, por fim, a comprovação dos fatos aqui alegados pela produção de todo 
o gênero de provas admitidas, sem exceção, especialmente pelo depoimento pessoal do réu, 
sob pena de confissão, oitiva de testemunhas, juntada de documentos, realização de perícias 
e/ou inspeções judiciais e tudo o que for necessário para deslinde da causa, além da oitiva 
judicial das pessoas adiante arroladas, nos termos da lei.
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Dá-se à causa o valor de R$ 2.403.504,00 (dois milhões, quatrocentos e três 
mil, quinhentos e quatro reais), consistente na soma dos valores empenhados em favor dos 
diversos particulares que celebraram contratos de locação de veículos com o Município de 
São Gonçalo do Amarante, através de ilegal dispensa de licitação, entre os anos de 2005 e 
2008, acrescido da multa  prevista no art.  12,  inciso II,  da Lei nº  8.429/92, somente para 
efeitos legais.

São Gonçalo do Amarante/RN, 16 de agosto de 2011.

Lucy Figueira Peixoto Mariano da Silva
Promotora de Justiça

Graziela Esteves Viana Hounie
Promotora de Justiça

Rosane Cristina Pessoa Moreno
Promotora de Justiça

ROL DE TESTEMUNHAS/DECLARANTES:

1. Gildete dos Anjos Siqueira, residente na Rua Erenite Justino, nº 331, São Gonçalo 
do Amarante/RN.

2. Wellington Coelho de Moura, residente no Sítio Alagadiço, próximo ao Mercadinho 
Três Irmãos, São Gonçalo do Amarante/RN, fone 9142-3526;

3. Ivaneide Farias do Nascimento, residente na Henrique Vital, nº 28, Jardim Lola, São 
Gonçalo do Amarante/RN;

4. Ricardo  Soares,  residente  na  Rua  Manoel  Alves  da  Costa,  nº  1350,  Centro, 
Macaíba/RN.

5. Luiz  Soares,  residente  na  Rua  Santa  Efigênia,  nº  11,  Santa  Terezinha  III,  São 
Gonçalo do Amarante/RN, fone 3278-2255;

6. Verônica Barbosa Silva Gomes, residente na Rua Libanez, nº 44, Conjunto Monte 
Líbano, Amarante, São Gonçalo do Amarante/RN, fone 3674-1316 e 8848-6592;

7. Noraide Dantas Azevedo de Sousa, residente na Rua José Vicente de Moura, nº 86, 
Loteamento Parque do Sol, Emaús, Parnamirim/RN, fone 8893-1739;
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8. Oziel  Avelino da Silveira,  residente na Rua Projetada,  Loteamento Samburá,  São 
Gonçalo do Amarante/RN, próximo ao depósito de material de construção de Júnior, 
fone 8855-3589;

9. José Pereira de Freitas, residente na Rua Nova Arueira, nº 1090, Novo Amarante, 
São Gonçalo do Amarante/RN, fone 8853-8529;

10. Elvis Adams da Silva Costa, residente na Rua Vereador Eri Dantas, nº 162, Centro, 
São Gonçalo do Amarante/RN, fone 8822-9036;

11. Aldenísia Albuquerque Alves Barbosa, residente na Rua Senador José Ferreira, Ed. 
Mandacarú, ato. 201, Candelária, natal/RN;

12. Ramon Silva de Lima, residente na Rua Timbira, nº 09, Conjunto Amarante, São 
Gonçalo do Amarante/RN.

São Gonçalo do Amarante/RN, 16 de agosto de 2011.

Lucy Figueira Peixoto Mariano da Silva
Promotora de Justiça

Graziela Esteves Viana Hounie
Promotora de Justiça

Rosane Cristina Pessoa Moreno
Promotora de Justiça
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