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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS

DA COMARCA DE ITAGUARU – GO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, pela Promotora

de Justiça que esta subscreve, com fulcro nos artigos 37 e 129, III, ambos da Constituição

da República, artigos 92 e 117, da Constituição Estadual, artigo 25, inciso IV, letras “a” e

“b”,  da Lei nº 8.625/93 e no artigo 5º, I,  da Lei  nº 7.347/85, vem, respeitosamente, à

presença de Vossa Excelência propor a presente

AÇÃO CIVIL PARA IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES POR ATOS DE IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA, com pedido liminar de indisponibilidade de bens

 

em face de:

EURÍPEDES POTENCIANO DA SILVA, brasileiro, casado, portador

do  RG  nº  1570019  SSP/GO  e  inscrito  no  CPF  nº  291.090.271-49,  podendo  ser

encontrado na sede da Prefeitura de Itaguaru-GO, pelos fatos e fundamentos jurídicos a

seguir expostos.
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1 – OS FATOS

Foi  instaurado na Promotoria de Justiça de Itaguaru o inquérito civil

público nº  201900109183 em decorrência de notícia de doações de lotes, em uma área

sub judice, objeto de desapropriação, intentada pelo demandado.

Com  o  objetivo  de  que  fossem  colhidas  maiores  informações,  foi

expedido  ofício  nº  032/2019  (doc  2-A)  ao  réu  solicitando  informações  sobre  a

liberação/autorização  para  realização  de  obras/construções  na  área  pertencente  à

Fazenda Eldorado e Mota; objeto de litígio na ação de desapropriação nº 201402761940. 

Em resposta (ofício nº 051/2019- doc 2-A), Eurípedes informou que o

Município de Itaguaru é o legítimo proprietário do imóvel em questão, proveniente de ação

de desapropriação. Na ocasião, aduziu, ainda, “que existe previsão legal que ampara o

Município  de  Itaguaru  na  alienação  e  concessão  de  direito  real  de  uso  de  imóveis

pertencentes  ao  patrimônio  público,  do  qual  podemos  citar  a  Lei  nº  266/00,

posteriormente alterada pela Lei 598/17 e Lei 569/15”.

Consta da documentação juntada que, através do Decreto Municipal nº

003/2015 foi aprovado o Loteamento Novo Eldorado, localizado no perímetro urbano de

Itaguaru,  com área global  de  185.789 m2,  sendo uma proveniente  de aquisição pelo

Município  da  CASEGO  e  outra  decorrente  de  processo  de  desapropriação  (276194-

94.2014.8.09.0081) por interesse social  (Decreto Municipal  nº 66/2014,  posteriormente

alterado pelo Decreto Municipal nº 111/2014).

Aludido loteamento possui 448 lotes e, em relação as infraestruturas

básicas, encontra-se atualmente sem instalação de energia elétrica.
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O Ministério Público expediu novo ofício (oficio nº 67/2019-doc 05-A) ao

demandado solicitando informações sobre os critérios adotados para a realização das

doações de lotes no Loteamento Novo Eldorado.  Através do ofício nº 86/2019 (doc 5-A),

datado de 27 de maio de 2019, réu informou:

“Quanto aos critérios e circunstâncias que estão sendo adotados para serem

realizadas as doações dos lotes, cumpre esclarecer que será observado pelo

Poder Público, como já respeitado em outras oportunidades, o atendimento

social  do  empreendimento  imobiliário  do  Município,  sendo  que  parte  do

imóvel será destinada para construção de casas pelo programa do Governo

Federal,  via Caixa Econômica Federal e Estadual,  via AGHEAB, doação e

lotes  residenciais  e  a  outra  parte,  visando o  fortalecimento  econômico  do

Município, será destinado a comerciantes, prestadores de serviço e instalação

de indústrias, esperando assim a geração de emprego e renda em prol dos

munícipes 

Por fim, esclareço que as doações de imóveis desapropriados permanecem

paralisadas aguardando a concretização dos serviços  de água e energia,

uma vez que as empresas concessionárias,  se negaram a fornecerem os

serviços, razão pela qual o município está tomando todas providencias para

resolver  a  questão.  Esclarecendo  ainda  que  o  sistema  de  água  já  esta

parcialmente  implantando  e  em  breve  o  município  inciará  as  obras  de

eletrificação e de pavimentação asfálticadaquele setor. Por oportuno, informo

que existe previsão legal que ampara o Município de Itaguaru na alienação e

concessão  de  direito  real  de  uso  de  imóveis  pertencentes  ao  patrimônio

público do qual podemos citar a Lei n9 266/00, posteriormente alterada pela

Lei n9 598/17 e Lei n9 569/15, que foram em outras oportunidades carreados

a Notícia de Fato”.

Novamente, em 24 de setembro de 2019, o Ministério Público expediu

ofício  ao  réu  requisitando  informações  sobre  eventuais  doações  de  lotes  no  aludido

loteamento,  bem como  os  critérios  adotados  pelo  Poder  Público  para  contemplar  os

interessados (doc 6).
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Em resposta (ofício nº 161/2019-doc 6), foi encaminhada a relação das

pessoas inscritas no programa de habitação do Município. Esclareceu, ainda, que “quanto

aos  critérios  e  circunstâncias  que  estão  sendo  adotados  para  serem  realizadas  as

doações dos lotes, será observado pelo Poder Público Municipal, como já respeitado em

outras oportunidades, o atendimento social do empreendimento imobiliário do Município,

onde  parte  do  imóvel  será  destinada  para  construção  de  casas  pelo  programa

habitacional  dos Governos Federal  e  Estadual,  respectivamente  via  Caixa  Econômica

Federal e AGEHAB, e outra parte será destinada a comerciantes, prestadores de serviço

e para instalação de indústrias, esperando, assim, a geração de emprego e renda em prol

dos munícipes”, deixando claro, mais uma vez, a inexistência de critérios objetivos para a

seleção de pessoas contempladas.

Por fim, em 19 de novembro de 2019, o réu novamente informou que

não havia realizado qualquer cessão/doação de imóveis do referido loteamento pois ainda

não havia sido implementada toda a infraestrutura básica no local (doc. 11).

Posteriormente,  foram encaminhados  ao Ministério  Público  diversos

termos de cessão de posse de imóveis realizados pelo Município de Itaguaru referentes

ao Loteamento Residencial Novo Eldorado.

Em reunião realizada em 01/09/2020 por videoconferência (integra da

reunião  no  CD  que  será  depositado  na  escrivania/protocolo)  com  o  réu  Eurípedes

Potenciano, este afirmou que não está visando apenas a população mais carentes, mas

sim estruturar o setor novo Eldorado. Disse “que não tem como pegar o setor todo e

destinar  para  pessoas  menos  favorecidas  para  montar  um  barraco  na  frente”.  Na

oportunidade, foi indagado ao mesmo sobre a formalização dos critérios utilizados para a

distribuição  dos  imóveis  (video  11:55  min),  este  afirmou  que  o  Município  tem  uma

comissão  que  analisa  os  cadastros;  que  procurou  atender  o  pessoal  que  mexe  com

banana e  confecção;  que  todos  que os  procuraram justificando a  necessidade foram
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atendidos. Esclareceu que para habitação tem priorizado residentes na cidade; moradores

antigos;  jovens  em  início  de  formação  familiar;  que  espera  atender  a  todos  os

cadastrados. Afirmou que a Comissão debruça sobre as propostas, ouve as pessoas e faz

visitas para após fazer a classificação e seleção.

Foram  ouvidos  pelo  Ministério  Público  integrantes  da  Comissão

designada  para  analisar  as  doações  no  Município  (CD com  integra  das  oitivas  será

depositado  na  escrivania/protocolo),  composta  exclusivamente  por  servidores

comissionados,  dentre  eles  a  esposa  do  réu,  que,  em  resumo,  manifestaram  que

analisaram  a  documentação  repassada  pela  Prefeitura  refente  ao  cadastro  para  o

programa habitacional e também para doação de lotes para fins comerciais. Mencionaram

que os interessados deveriam ter renda familiar máxima de 3,5 salários; ser residente em

Itaguaru; não ter imóveis; não ser contemplado em outro programa social e ser eleitor do

Município. Ressaltaram que a escolha dos beneficiários não foi feita pela Comissão

e sim pelo   demandado   e que não têm conhecimento dos critérios adotados para a  

seleção dos contemplados.

Após requisitados todos os  documentos referentes  aos beneficiários

das cessões/doações dos imóveis no Loteamento Novo Eldorado, o réu encaminhou ao

Ministério  Público  cópia  dos  termos  de  cessão  de  posse,  bem  como  dois  relatórios

emitidos pela “Comissão especial constituída para fins de avaliar a doação de imóveis”.

2 – O DIREITO

2.1- DAS CESSÕES DE POSSE (PARA POSTERIOR DOAÇÃO) PROMOVIDAS PELO

RÉU
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O termos de cessão de posse (para posterior doação) firmados pelo

réu foram fundamentados na Lei municipal 266/00.

A Lei Municipal nº 266/00 criou o programa habitacional destinado a

moradia de pessoas carentes.

Eis o que dispõe a mencionada lei:

Art.  Iº  )  -  Fica  criado  um "Programa  de  Moradias"  destinado  ás  famílias

carentes e/ou de baixa renda do município de Itaguaru, Estado de Goiás,

podendo inclusive adquirir terrenos para loteamento com a mesma finalidade.

Art 2º) - A municipalidade poderá fazer doação de lotes, bem como construir

casas populares ou doar materiais de construção para pessoas carentes ou

de baixa renda do município. 

Parágrafo  único:  "O lote  doado  pelo  Poder  Público  poderá ter  uso misto,

desde  que  haja  predominância  para  moradia  de  interesse  social  e  cuja

atividade econômica seja desempenhada pelo grupo familiar com a finalidade

de sua subsistência.

Da leitura do dispositivo legal  acima transcrito duas conclusões são

inafastáveis:  a)  a  doação  de  lotes  com  fundamento  na  Lei  266/00  deve  ser  dar

unicamente a pessoas físicas de baixa renda; b) ainda que o parágrafo único do artigo

2º  admita  o  “uso  misto”  do  imóvel,  é  imprescindível  que  o  mesmo  se  destine

predominantemente para  moradia  de  interesse  social,  ou  seja,  não  são  permitidas

doações  para  fins  empresariais  ou  para  qualquer  outro  fim  diverso  da  moradia  de

interesse social.
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Outrossim, percebe-se que a lei municipal instituiu o programa social

destinado  à  população  carente  mas  não  disciplinou  os  critérios  objetivos  para  a  sua

implementação.

Porém, como cediço, o primeiro cuidado que o gestor deve observar na

implantação  destes  programas  habitacionais  é  que  a  destinação  de  moradias  para

pessoas carentes deve ser regulada por critérios objetivos e impessoais de seleção das

pessoas que serão beneficiadas, pois a destinação de moradias baseada em uma política

habitacional inconsistente e genérica abre margem para doações não isonômicas. 

Todavia, no caso em apreço, as cessões de posse/doações realizadas

pelo réu EURÍPEDES POTENCIANO DA SILVA não foram precedidas de qualquer  ato

formal  do  Executivo  ou  Legislativo  que  definisse  os  requisitos  objetivos  a  serem

preenchidos  para  ser  beneficiado  com  a  alienação  gratuita  de  imóveis  para  fins

habitacionais de interesse social  e os critérios de seleção das pessoas eventualmente

cadastradas. 

Muito embora o réu tenha informado ao Ministério Público em 25 de

setembro  de  2020  através  do  Ofício  nº  066/2020-GAB  quais  os  critérios  objetivos

observados nas cessões de posse dos imóveis que foram realizadas é cristalino que as

cessões  de  posse/doações  não  obedeceram qualquer  parâmetro  objetivo,  recaindo  a

escolha  dos  beneficiários  exclusivamente  ao  demandado,  consoante  sua  própria

vontade/interesse.

Tal circunstância resta evidente quando analisamos as inconsistências

dos próprios relatórios emitidos pela Comissão e da documentação apresentada pelos

beneficiários.

Inicialmente registra-se que a “lista de inscrições para o programa de

doação de lotes/casas de Itaguaru” encaminhada pelo Município ao Ministério Público
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(doc 09) é composta por 1.037 inscrições. Todavia, dentre os 1.037 inscritos, apenas 195

tiveram a documentação  analisada pela Comissão, não havendo qualquer justificativa

para a exclusão dos outros 842 interessados cadastrados. Ou seja, a suposta análise da

Comissão restringiu-se à documentação daqueles interessados previamente selecionados

pelo réu. 

Ainda a cerca dos relatórios emitidos pela Comissão, outro ponto que

merece destaque é que todos os nomes submetidos à avaliação foram aprovados, não

havendo nenhum questionamento por parte de seus membros.

Todavia,  percebe-se que as  documentações  de Adelson de  Oliveira

Veloso; Adenil Ferreira Diniz; Agnaldo Ribeiro dos Passos;  Celia Divino Nunes; Dalton

Batista da Silva; Danilo Junior Ribeiro; Dener Alves Carneiro; Deuzair Pereira de Souza;

Dionesio Tavares Cordeiro; Dionisio Rodrigues Tavares; Divai Sebastiao de Deus; Fabricio

Ferreira da Silva; Flávia Araujo de Sa; Gustavo Henrique Moreira; Horacio Moreira da

Silva  Neto;  Janaina  Nunes  Soares;  Joao  Ismael  Alves;  Jose  Jovael  de  Souza;  Jose

Neilton Pereira da Silva; Marcos Antonio Tavares dos Santos;  Maria Lecy Augusta da

Veiga;  Mauro  da  Silva  Carvalho;  Micolly  Fidelis;  Nilton  Vieira  da  Cunha;  Olair  Alves

Camargo; Empresa Pereira Lima Ltda; Romulo Cesar Barcelos; Ronaldo Camargo Filho;

Roseli  Maria  de Oliveira;  Rosimar de Jesus;  Salmo Daniel  Alves;  Silma Rodrigues de

Oliveira;  Stenio  Garcia;  Valterci  Francisco  Ferreira;  Vanduiro  Ferreira;  Venceslau

Rodrigues Filho; Walter Ferreira; Waltson Santos foram analisadas pela Comissão no dia

05 de março de 2020, conforme relatório 1 enquanto que as declarações de rendimentos

dos mesmos só foram  formalizadas em 15 de abril de 2020.  Aliás, causa estranheza

todos esses documentos terem sido produzidos no mesmo dia e em data tão distante ao

período da inscrição no cadastro (2015 e 2019).

Ou seja, é notório que na data em que a Comissão afirmou que esses

beneficiários tinham renda de até 3,5 salários mínimos, não havia comprovante de renda

dos mesmos para ser analisado.
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Ainda, da documentação referente à relação de lotes cedidos/doados

no Loteamento novo Eldorado na primeira etapa destaca-se o seguinte:

Adelson de Oliveira Veloso Não consta data na ficha de cadastro. O termo de
cessão de posse foi celebrado em 24 de março
de 2020.  Todavia,  a declaração de rendimentos
foi assinada posteriormente (15 de abril de 2020).
Apesar de constar a informação de que e casado
com Cíntia  de  Souza  e  que  esta  é  funcionária
pública,  não  consta  na  documentação  os
rendimentos da esposa (R$ 3.760,00)

Adenil Ferreira Diniz O termo de cessão de posse foi celebrado em 23
de  março  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril  de  2020).  Apesar  de  Adenil  ter  assinado
declaração  no  sentido  de  que  sua  renda  e  de
1.485,00,  o  mesmo  e  funcionário  publico
municipal e no mês de marco de 2020 os seus
rendimentos eram no valor de 2.581,17.
 Apesar  de  constar  a  informação  de  que  e
casado,  não  consta  na  documentação  os
rendimentos da esposa.

Agnaldo Ribeiro dos Passos O termo de cessão de posse foi celebrado em 14
de  abril  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril de 2020).
Apesar de constar a informação de que e casado,
não consta na documentação os rendimentos da
esposa.

Antonio Manoel de Oliveira Filho
Jose Manoel de Oliveira

O termo de cessão de posse foi celebrado em 24
de março de 2020.  Todavia,  as  declarações de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril de 2020). Apesar de constar a informação de
que são casados, não consta na documentação
os rendimentos das esposas.

Antonio Ribeiro dos Passos O termo de cessão de posse foi celebrado em 24
de  março  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril de 2020).  Não consta informações sobre os
rendimentos do cônjuge.

Empresa Antonio Teofilo de Alvarenga O  termo  de  cessão  foi  firmado  com  pessoa
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Neto jurídica  com  fundamento  na  Lei  266:00  e  Lei
Federal  9785;99  que  referem-se  a  imóveis
destinados a pessoa carente. O termo de cessão
de posse foi celebrado em 24 de março de 2020.
Todavia,  a  declaração  de  rendimentos  foi
assinada posteriormente (15 de abril de 2020

Celia Divino Nunes O termo de cessão de posse foi celebrado em 24
de  março  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril de 2020).

Dalton  Batista da Silva O termo de cessão de posse foi celebrado em 14
de  abril  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril de 2020). 

Danilo Junior Ribeiro A  ficha  de  inscrição  e  a  declaração  de
rendimentos  não  estão  assinadas.  O  termo  de
cessão de posse foi celebrado em 23 de março
de 2020.  Todavia,  a declaração de rendimentos
esta datada de 15 de abril  de 2020. Apesar de
constar  a  informação  de  que  e  casado,  não
consta  na  documentação  os  rendimentos  da
esposa.

Dener Alves Carneiro O termo de cessão de posse foi celebrado em 24
de  março  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril  de  2020).  A  declaração  de  atividade
econômica não está assinada.

Deuzair Pereira de Souza O termo de cessão de posse foi celebrado em 24
de  março  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril de 2020). Apesar de constar a informação de
que e casado e que a esposa e professora, não
consta  na  documentação  os  rendimentos  do
cônjuge

Dionesio Tavares Cordeiro O termo de cessão de posse foi celebrado em 14
de  abril  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril de 2020).
 

Dionisio Rodrigues Tavares O termo de cessão de posse foi celebrado em 14
de  abril  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril de 2020).



 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁSMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAGUARU

__________________________________________________________________________________

Apesar de constar a informação de que e casado,
não consta na documentação os rendimentos da
esposa.

Divai Sebastiao de Deus O termo de cessão de posse foi celebrado em 14
de  abril  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril de 2020).
Apesar de constar a informação de que e casado,
não consta na documentação os rendimentos da
esposa.

Donato Ferreira Bueno Junior O termo de cessão de posse foi celebrado em 24
de março de 2020.  Todavia,  as  declarações de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril de 2020). Apesar de constar a informação de
que são casados, não consta na documentação
os rendimentos das esposas.

Edvan Rezende Alves O termo de cessão de posse foi celebrado em 25
de  marco  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril de 2020).
Apesar de constar a informação de que e casado,
não consta na documentação os rendimentos do
cônjuge.  A declaração  de  atividade  econômica
não está assinada.

Evandro Pires Martins O termo de cessão de posse foi celebrado em 25
de  marco  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril de 2020).
Apesar de constar a informação de que e casado,
não consta na documentação os rendimentos do
cônjuge.  A declaração  de  atividade  econômica
não está assinada.

Fabrício Ferreira da Silva A ficha de inscrição não está assinada.
O termo de cessão de posse foi celebrado em 14
de  abril  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril de 2020).

Fernando Tomaz da Costa A  ficha  de  inscrição  e  a  declaração  de
rendimentos  não  estão  assinadas  pelo
beneficiário

Flávia Araújo de Sá O termo de cessão de posse foi celebrado em 14
de  abril  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
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abril de 2020).
Geneses Rafael O termo de cessão de posse foi celebrado em 24

de  marco  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril  de  2020).  Não consta  informação sobre  a
renda do cônjuge.

Gustavo Henrique Moreira O termo de cessão de posse foi celebrado em 23
de  marco  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril de 2020).

Horacio Moreira da Silva Neto O termo de cessão de posse foi celebrado em 23
de  marco  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril de 2020).

Janaina Nunes Soares O termo de cessão de posse foi celebrado em 14
de  abril  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril de 2020).

Jatenes Moreira Pimenta O termo de cessão de posse foi celebrado em 24
de março de 2020.  Todavia,  as  declaraçoes de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril de 2020).

Jenes Paulo da Costa Teixeira
Jefferson Moreira do Carmo

O termo de cessão de posse foi celebrado em 24
de março de 2020.  Todavia,  as  declarações de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril de 2020).
A  ficha  de  inscrição  de  Jefferson  não  está
assinada. ).  Apesar de constar a informação de
que são casados, não consta na documentação
os rendimentos das esposas.

Joao Batista Pereira O termo de cessão de posse foi celebrado em 24
de  marco  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril de 2020).

Joao Ismael Alves O termo de cessão de posse foi celebrado em 23
de  marco  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril  de  2020).  Não consta  informação sobre  a
renda do cônjuge.

Jose Jovael de Souza O termo de cessão de posse foi celebrado em 23
de  marco  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
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abril  de  2020).  Não consta  informação sobre  a
renda do cônjuge.

Jose Marcio de Andrade O termo de cessão de posse foi celebrado em 24
de  marco  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril  de  2020).  Não consta  informação sobre  a
renda do cônjuge.

Jose Neilton Pereira da Silva O termo de cessão de posse foi celebrado em 24
de  marco  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril  de  2020).  Não consta  informação sobre  a
renda do cônjuge.

Julio Cesar de Aguiar A declaração de rendimentos não está assinada.
Empresa Junio Sebastião Nunes O  termo  de  cessão  foi  firmado  com  pessoa

jurídica  com  fundamento  na  Lei  266:00  e  Lei
Federal  9785;99  que  referem-se  a  imóveis
destinados  a  pessoa  carente.  A declaração  de
rendimentos não está assinada.

Luiz Alex Topazio O termo de cessão de posse foi celebrado em 24
de  marco  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril  de  2020).  Não consta  informação sobre  a
renda do cônjuge.

Marcos Antonio Tavares dos Santos O termo de cessão de posse foi celebrado em 23
de  marco  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril  de  2020).  Não consta  informação sobre  a
renda do cônjuge.

Maria Lecy Augusta da Veiga O termo de cessão de posse foi celebrado em 23
de  marco  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril de 2020).

Marta Chaves de Araujo Declaração de rendimentos não está assinada.
Mauro da Silva Carvalho O termo de cessão de posse foi celebrado em 14

de  abril  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril de 2020).

Micolly Fidelis O termo de cessão de posse foi celebrado em 24
de  marco  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril  de  2020).  Não consta  informação sobre  a
renda do cônjuge.
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Nilton Vieira da Cunha O termo de cessão de posse foi celebrado em 24
de  marco  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril  de  2020).  Não consta  informação sobre  a
renda do cônjuge.

Odair Rosa Dias Recebeu apenas 50% do imóvel. Declaração de
rendimentos sem assinatura.,

Odberto Moreira Silva O termo de cessão de posse foi celebrado em 24
de  marco  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril  de  2020).  Não consta  informação sobre  a
renda do cônjuge.

Olair Alves Camargo O termo de cessão de posse foi celebrado em 24
de  marco  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril  de  2020).  Não consta  informação sobre  a
renda do cônjuge.

Empresa Pereira Lima Ltda O termo de cessão de posse foi celebrado em 24
de  marco  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril de 2020).

Romulo Cesar Barcelos O termo de cessão de posse foi celebrado em 24
de  marco  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril de 2020). Muito embora tenha informação de
que  é  funcionário  publico  não  foi  juntado  o
comprovante de rendimentos (1.961,38 em abril
de 2020). 

Ronair Rosa Dias O termo de cessão de posse foi celebrado em 24
de  marco  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril  de  2020).  A  declaração  de  atividade
econômica  foi  firmada  em  02  de  setembro  de
2020.

Ronaldo Camargo Filho O termo de cessão de posse foi celebrado em 23
de  marco  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril de 2020)

Roseli Maria de Oliveira O termo de cessão de posse foi celebrado em 24
de  marco  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril de 2020).
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Rosimar de Jesus O termo de cessão de posse foi celebrado em 23
de  marco  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril de 2020)

Rosimar de Sousa O termo de cessão de posse foi celebrado em 23
de  marco  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril  de  2020).  Não  consta  rendimentos  do
cônjuge.

Salmo Daniel Alves O termo de cessão de posse foi celebrado em 23
de  marco  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril  de  2020).  Não  consta  rendimentos  do
cônjuge.

Santil Moreira de Souza O termo de cessão de posse foi celebrado em 25
de  marco  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril de 2020).

Silma Rodrigues de Oliveira O termo de cessão de posse foi celebrado em 23
de  marco  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril de 2020). Embora tenha informação de que
seja  servidora  pública  não  foi  juntada  folha  de
pagamento  (abril  de  2020-  R$  1.251,38).  A
declaração de atividade econômica foi  assinada
em 02 de setembro de 2020.

Stenio Garcia O termo de cessão de posse foi celebrado em 24
de  marco  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril de 2020).

Valterci Francisco Ferreira O termo de cessão de posse foi celebrado em 24
de  marco  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril  de  2020).  Não  consta  rendimentos  do
cônjuge.

Vanduiro Ferreira O termo de cessão de posse foi celebrado em 24
de  marco  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril  de  2020).  Não  consta  rendimentos  do
cônjuge.

Venceslau Rodrigues Filho O termo de cessão de posse foi celebrado em 24
de  marco  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
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abril de 2020).
Walter Ferreira O termo de cessão de posse foi celebrado em 24

de  marco  de  2020.  Todavia,  a  declaração  de
rendimentos foi  assinada posteriormente  (15  de
abril  de  2020).  Não  consta  rendimentos  do
cônjuge.

Waltson Santos Declaração de rendimento não está assinada.
 

Do mesmo modo, relativamente aos documentos referentes à segunda
etapa das cessões/doações, observa-se o seguinte:

Amadeu Pedro
Ailton Divino da Silva
Antonio Fernandes
Cristiane Ribeiro
C id Cley Potenciano
Claudiane Divina
Cleides Aurora
Cleidimar Carvalho
Dilson Costa Campos
Divina Manoel
Edilene Felix
Elaine Xavier
Enilza Alves
Enivaldo Aparecido
Eva Francisca
Eva Soares
Geneses Ferreira
Isabela Silva
Janasiel Antonio
Joao Gomes da Silva
Josani Soares
Jose Maria dos Santos
Jose Nunes Dias
Leticia Nunes
Lidiane Aparecida
Lindomar Fernandes
Luiz Henrique Barcelos
Maria Aparecida Vieira
Maria Eliene Campos
Mario Sergio Batos
Marivania Aparecida
Natalia Souza

NA DOCUMENTAÇÃO  APRESENTADA PELOS
BENEFICIÁRIOS  NÃO  CONSTA
COMPROVANTE DE RENDA
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Neilton Dias
Nivanilda Nunes
Paulo Jose da Silva
Rafael Alexandre
Robson Sousa
Rogerio Henrique Vieira
Angelica Gomes
Bruno Pimentel
Carlos Henrique de Oliveira
Daniela Caixeta
Deusivaine Barbosa
Divani Morais
Rosangela de Oliveira
Joedson Tome
Kelly Daiany Linhares
Keile Valquiria
Kennedt Vemtura
Lavinia Martins
Lisliey Fraga
Marcilene da Silva
Marcos Junior Pereira
Marcos Vinicius Ferreira
Monica Moreira
Paulo Wesley Siqueira  
Regina Ferreira
Ricardo Pimemtel

EMBORA CONSTE  A INFORMAÇÃO  DE  QUE
SÃO  CASADOS,  NA  DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA  NÃO  FOI  COMPROVADA  A
RENDA DO CÔNJUGE

Anna Carla Silva
Alexandre de Souza Coelho
Cid Cley Potenciano
Cleides Aurora
Cloves Gonçalves
Cleidimar Carvalho
Daniela Caixeta
Enivaldo Aparecido
Izidio Gomes
Leticia Moraes
Mario Sergio Batos
Luiz Henrique Barcelos
Marivania Aparecida
Natalia Souza
Neilton Dias
Paulo Jose da Silva
Rafael Alexandre

NÃO  CONSTA  ASSINATURA  DOS
INTERESSADOS  NA  FICHA  DO  CADASTRO
PARA DOAÇÃO DE LOTES
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Frank Renedes DECLARAÇÃO  ASSINADA  COM  DATA
POSTERIOR AO TERMO DE CESSÃO

Ainda, alguns beneficiários foram contemplados apenas com 50% do

imóvel, o que reforça a ideia de que os lotes não terão a destinação da habitação (quiçá

para  venda),  o  que  pode  ser  extraído  por  exemplo  dos  termos  de  cessões  dos

beneficários Kaillon  Tavares,  Romilda  Maria,  Antonio  Manoel  de  Oliveira  Filho,  Odair

Rosa.

Por tudo que foi dito, resta evidente que inexistiu critérios objetivos e

escolha transparente na seleção dos beneficiários das cessões/doações dos imóveis, de

modo  que  a  disposição  do  patrimônio  público  municipal  pelo  réu  EURÍPEDES

POTENCIANO DA SILVA ocorreu ao seu bel prazer, contemplando pessoas que nem de

longe podem ser consideradas como baixa renda, além de serem seus aliados políticos

ou mesmo parentes, conforme se extrai da seguinte amostragem:

BENEFICIÁRIO INFORMAÇÕES GERAIS

Ronaldo Camargo Filho
CPF nº 047.269.061-27

Reside na cidade de Anápolis. É sobrinho
de  Eurípedes  Ribeiro  dos  Passos  (ex
Secretário do Município de Itaguaru e pré-
candidato ao Poder Executivo apoiado pelo
atual Prefeito). 
Trabalha  na  empresa  Peixoto  e  Dias
Solução  em  Negócios  Inteligentes  Ltda.,
com  sede  em  Anápolis-GO.  Beneficiário
apoia o candidato a prefeito em suas redes
sociais.

Mauro da Silva Carvalho
CPF nº 800.639.181-53

Elinalva Juliana Carvalho
CPF nº 001.300.981-83

Residem na  cidade  de  Jaraguá.  Mauro  é
sócio-proprietário da empresa ATUAL.COM
CONFECÇÕES com sede em Jaraguá-GO
(CNPJ 14.983.990/0001-30).

Elinalva possui três veículos registrados em
seu nome junto ao DETRAN-GO

Sueide Daiana Pereira Convive  em  união  estável  com  Junio
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CPF nº 015.806.931-56 Sebastião Nunes (CPF nº 499.417.801-10).
Sueide  foi  beneficiada  com  um  lote  e  a
empresa  de  Junio  (CNPJ  nº
18.168.816/0001-16)  também  foi
beneficiada com outro lote. Junio Sebastião
Nunes  possui registrado três veículos em
ser nome junto ao DETRAN-GO.

Poliana Maria Pereira 
CPF nº 032.941.841-66

Reside  na  cidade  de  Uruana.  É
casada/união  estável  com  Lucas  Batista
Dutra, que é vereador em Uruana e possui
subsídio de R$ 12.411,00.  

Ronair Rosa Dias
CPF nº 081.416.537-09

É proprietário  de  um imóvel  residencial  e
um  lote,  ambos  na  cidade  de  Itaguaru.
Aludido  patrimônio  foi  avaliado
judicialmente  nos  autos  nº
5365488.33.2018.8.09.0081  no  valor  total
de  R$  365.000,00.  O  lote  que  Ronair  foi
contemplado foi avaliado por R$ 4.356,00,
ou seja,  se ele  vendesse os dois  imóveis
que  possui  poderia  aquirir  83  lotes  do
mesmo  padrão  no  Loteamento  Novo
Eldorado. 

Lindovagno Moreira Damasceno Filho
CPF nº 702.251.631-60

Ocupa  cargo  de  Secretário  Municipal  de
Itaguaru com rendimentos de R$ 4.000,00.
Apoia candidato a prefeito em suas redes
sociais.

Janaína Nunes Soares
CPF nº 032.045.691-95

Reside  na  cidade  de  Goiânia.  Possui  um
veículo  Novo  Voyage  com  avaliação
aproximada de R$ 26.000,00. 

Agnaldo Ribeiro dos Passos
CPF nº 866.218.151-25

Lindinalva Divina Moreira
CPF nº 590.935.361-68

Agnaldo  Ribeiro  dos  Passos  é  irmão de
Eurípedes  Ribeiro  dos  Passos,  ex
Secretário do Município de Itaguaru e pré-
candidato ao Poder Executivo apoiado pelo
atual  Prefeito.  Em consulta no sistema da
AGRODEFESA,  Agnaldo  consta  como
proprietário/responsável  das  fazendas
Santo Antônio do Curral  Queimado e Boa
Vista  do  Fundão,  demonstrando  que
desempenha atividade agropecuária,  além
de ser proprietário de uma moto.

Amanda Amaral Lima Possui relacionamento amoroso com a filha
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CPF nº 042.625.311-63 do  Prefeito  (Hávila  Potenciano).  Foi
contemplada com 2 lotes. 

Silma Rodrigues de Oliveira
CPF nº 801.421.841-87 

É  servidora  pública  comissionada  no
município  de  Itaguaru.  Vive  em  união
estável com Sebastião Alves Pereira. 
Sebastião  é  proprietário  de  um  imóvel
residencial  no  município  de  Itaguaru,  já
tendo  sido  beneficiado  anteriormente  por
doação de imóvel municipal. 
Silma apoia o candidato o pré-candidato a
prefeito Eurípedes em suas redes sociais, e
tem três veículos registrados em seu nome
no DETRAN-GO.

Donato Ferreira Bueno Junior 
CPF nº 001.171.841-28

Samara Soares Siqueira
CPF nº 042.993.211-11 

Donato  é  sócio-proprietário  da  empresa
DONATO  BUENO  REPRESENTAÇÕES
(CNPJ 26.243.359.0001/83)  em sociedade
com SAMARA SOARES SIQUEIRA. 

Samara  é  sócia-proprietária  da  empresa
SAMARA SOARES SIQUEIRA ME (CNPJ
26.938.900/0001-78).

Donato é proprietário de uma SAVEIRO CE
CROSS, 2013/2014 (avaliada em média no
valor de R$ 34.000,00).

Samara é proprietária de um veículo PALIO
ELX, FLEX, 2004/2004 (avaliado em média
no valor de R$ 14.000,00)

Watson Santos Almeida 
CPF nº 032.578.241-57 

Otiléia Lima Prado Almeida
CPF nº 957.250.751-68

O  beneficiário  Watson  é  proprietário  de
imóvel residencial no município de Itaguaru,
todavia reside em Goiânia. 

Rosimar de Souza
CPF nº 816.866.091-91

Susana Moreira de Oliveira Souza 
CPF nº 007.422.491-31 

Rosimar trabalhou no Auto Posto Itaguaru
(CNPJ  nº  04.278.687/0001-04)  de
propriedade  do  Prefeito  Eurípedes
Potenciano por aproximadamente 16 anos,
percebendo  remuneração  de  até  R$
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1.988,00. Rosimar possui seis veículos em
seu nome, registrados junto ao DETRAN.

Susana Moreira  é  servidora  comissionada
do  Município  com  rendimento  de  R$
1.878,58. 

Gêneses Rafael Pereira da Silva 
CPF nº 040.581.531-05

Tathiane Celestino Borges
CPF nº 717.263.306-00

A  empresa  de  Gêneses  Rafael  presta
serviço  para  a  Prefeitura  de  Itaguaru  e
recebeu  no  ano  de  2020  o  valor  de  R$
22.500,00  da  Prefeitura  de  Itaguaru  e  no
ano de 2019 R$ 22.510, 00.

Gêneses  Rafael  é  proprietário  de  um
veículo  GM/CORSA  HATCH  MAXX,
2009/2010,  avaliado  no  valor  aproximado
de R$ 17.000,00.

Luiz Alex Topazio
CPF nº 121.672.268-45

Alessandra Evangelista Cardoso 
CPF n 019.427.591-42 

Luiz Alex é socio-proprietário das empresas
DISTRIBUIDORA  DE  BANANA  TOPAZIO
LTDA-ME  (CNPJ  10.174.949/0001-61)  e
FBR  EMPREENDIMENTOS  E
PARTICIPAÇÕES  LTDA  (CNPJ
12.994.020/0001-04), ambas com sede em
Goiânia.

Alessandra  é  proprietária  de  dois  imóveis
no  município  de  Itaguaru  e  possui  dois
veículos registrados em sue nome junto ao
DETRAN-GO.

Deuzair Pereira de Souza 
CPF nº 641.633.931-53 

Vera Lucia Viana
CPF nº 560.534.791-87

Os beneficiários são proprietários de imóvel
neste  município.  Vera  Lucia  não  consta
como  sócia  em  empresa  registrada  na
JUCEG-GO e Deuzair foi sócio da empresa
inscrita  no  CNPJ  nº  04987563000176,  a
qual foi extinta em 2007.
Deuzair  é  proprietário  de  um  veículo
Voyage 1.6, ano/modelo 2013/2014.

Vera  Lúcia  é  professora  concursada  com
rendimento de R$ 4.779,61.

Nilton Vieira da Cunha
CPF nº 451.182.051-15

Os beneficiários residem em imóvel de alto
padrão no município de Itaguaru. O imóvel
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Helia Maria de Fátima Cardoso
CPF nº 231.744.711-68

pertencente ao casal foi transferido para o
nome do filho, Guilherme Cardoso Vieira. 

Nilton possui cinco veículos em seu nome,
registrados  junto  ao  DETRAN-GO,  sendo
que  apenas  um  deles  possui  avaliação
média de R$ 77.000,00.
Sócio-proprietário  da  empresa  NILTON
VIEIRA  DA  CUNHA  ME  (CNPJ  nº
33555137000161)

Olair Alves Camargo
CPF nº 884.431.671-49

Sinara Moreira do Carmo Camargo
CPF nº 978.780.731-04

Os beneficiários são proprietários de cinco
imóveis  no  município  de  Itaguaru.  Olair
possui  nove  veículos  registrados  em  seu
nome junto ao DETRAN-GO.

Antonio Ribeiro dos Passos
CPF nº 878.890.801-15

Rouzilele Ribeiro de Souza
CPF nº 971.657.941-15

Antonio  Ribeiro  é  irmão  de  Eurípedes
Ribeiro dos Passos, candidato a prefeito e
ex-secretário municipal.

Os beneficiários são proprietários de imóvel
no  município  de  Itaguaru,  que inclusive  é
proveniente  de  “Termo  de  Doação  de
Imóvel” firmado pelo município de Itaguaru.

Jatenes Moreira Pimenta
CPF nº 828.276.721-20

Jatenes é proprietário  de  dois  imóveis no
município de Itaguaru, sendo que um deles
lhe  foi  doado  pelo  município  em  2017.
Possui  três  veículos  registrados  em  seu
nome  junto  ao  DETRAN-GO.  Embora  o
município tenha informado a doação de lote
para  fins  comerciais  o  beneficiário  não
consta  como  titular  ou  sócio  de  empresa
registrada junto a JUCEG-GO.

João Batista Pereira
CPF nº 466.695.401-59

João Batista é proprietário de um imóvel no
município  de  Itaguaru.  O  beneficiário  foi
sócio  da  empresa  VICTOR  HUGO
FERNANDES  E  CIA  LTDA.  (CNPJ
10501821000165),  a  qual  foi  extinta  em
2019.

Jenes Paulo da Costa Teixeira
CPF nº 004.006.651-74

Aiany Crys Camargo Teixeira

Os quatro beneficiários foram contemplados
com um único lote. 

Jenes  Paulo  e  Aiany  são  proprietários  de
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CPF nº 037.434.711-59

Jefferson Moreira do Carmo
CPF nº 827.732.381-68

Marli da Costa Neto Moreira
CPF nº 885.792.711-34

um imóvel residencial em Itaguaru.

Jefferson e Marli também são proprietários
de  um  imóvel  neste  município,  o  qual,
inclusive,  é  proveniente  de  doação  feito
pelo município.

Embora  o  município  tenha  informado  a
doação  de  lote  para  fins  comerciais  os
beneficiários  não constam como titular  ou
sócio  de  empresa  registrada  junto  a
JUCEG-GO.

Dener Alves Carneiro
CPF nº 046.728.421-00

Dener  é  proprietário  de  dois  imóveis  no
município de Itaguaru. Embora o município
tenha informado a doação de lote para fins
comerciais o beneficiário não consta como
titular ou sócio de empresa registrada junto
a JUCEG-GO.

Gustavo Henrique Moreira Borges
CPF nº 021.745.031-82

Reside em Jaraguá-GO, é filho do vereador
Zudimar Borges, o qual é aliado político do
prefeito Eurípedes Potenciano. Proprietário
de  uma  camionete  S10,  2014,  avaliada
aproximadamente em R$ 63.000,00.

Roseli Maria de Oliveira
CPF nº 010.561.851-98

Embora  o  município  tenha  informado  a
doação  de  lote  para  fins  comerciais,  a
beneficiária  não  consta  como  titular  ou
sócia  de  empresa  registrada  junto  a
JUCEG-GO.

A beneficiária é casada com Cláudio Talaia,
o  qual  foi  beneficiado  em  2018  com  a
cessão de posse de um imóvel público no
Residencial Raio de Sol II.

José Márcio de Andrade
CPF nº 590.934.121-91

Vânia Caoene Martins Gonçalves
CPF nº 009.791.781-85

José Márcio  de Andrade é proprietário  de
imóvel  no  município  de  Itaguaru.  Possui
três  veículos  em  seu  nome,  registrados
junto ao DETRAN-GO. 

Embora  o  município  tenha  informado  a
doação  de  lote  para  fins  comerciais  o
beneficiário  não  consta  como  titular  ou
sócio  de  empresa  registrada  junto  a
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JUCEG-GO.

Rômulo Cezar Barcelos de Souza
CPF nº 049.702.831-09

Possui  25  anos  de  idade,  é  solteiro  e
funcionário  comissionado  no  município  de
Itaguaru, com rendimento de R$ 1.930,00.
Ostenta  apoio  ao  candidato  a  prefeito
partido nº 11.

Adenil Ferreira Diniz
CPF nº 012.781.651-85

Akamine Cândida Oliveira
CPF nº 022.739.381-36

É funcionario da Prefeitura de Itaguaru com
rendimento de R$ 3.575,00. Adenil é sócio-
proprietário  da  empresa  ADENIL
FERREIRA DINIZ AGRONOMIA (CNPJ nº
18.657.323/0001-18). É proprietário de um
veículo  FIAT/UNO  MILLE  WAY  ECON,
2011/2012,  avaliado  aproximadamente  em
R$ 18.000,00.

Antonio Manoel de Oliveira Filho
CPF nº 478.236.821-68

Cristiane Alves da Costa
CPF nº 521.502.161-91

José Manoel de Oliveira
CPF nº 466.618.911-49

Luzenir de Souza Araújo de Oliveira
CPF nº 866.384.671-15

Os  beneficiários  foram  contemplados  em
conjunto na fração de 50% para cada casal,
para  fins  comerciais,  todavia,  não  são
sócio-proprietários de empresa.

José Neilton Pereira da Silva
CPF nº 510.875.961-49

Laudilene Aparecida Alves
CPF nº 484.938.301-78

Em consulta no sistema da AGRODEFESA,
José  Neilton  consta  como
proprietário/responsável de duas fazendas,
sendo  elas:  Chapadão  e  Tijuco,  o  que
demonstra  que  desempenha  atividade
agropecuária.

Laudilene  é  funcionária  pública  estadual,
percebendo  rendimentos  no  valor  de  R$
4.257,53. 

PEREIRA & LIMA LTDA
CNPJ nº 20.885.303/0001-46

A empresa  tem como sócios  proprietários
Rildo José Pereira Neto e Nhiese Augusto
de  Sousa  Lima  Pererira.  Rildo  é  policial
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militar  do  Estado  de  Goiás   com
rendimentos  de  R$  7.692,72  e  Nhiese  é
funcionária  pública  municipal  com
rendimentos de R$ 5.000,00.
Nhiese já constou no quadro societário de
outras  3  pessoas  jurídicas,  dentre  elas,
duas drogarias em Goiânia

Wellington Pereira Viana
CPF nº 024.821.131-56

É  sócio  proprietário  da  empresa  Matias
Viana  Construtora  Ltda  juntamente  com
Yuri Matias Ataque, vereador em Itaguaru.
É  amigo  pessoal  do  réu  Eurípedes
Potenciado. 
Possui registrado em seu nome no Detran-
GO um veículo Fiat Strada Adventure.

Rafael Alexandre Bueno Cordeiro
CPF nº 010.529.371-79

Vive  em  união  estável  com  Marivânia
Aparecida  Fortunato,  a  qual  também  foi
contemplada com um lote.

Cid Cley Potenciano e Silva
CPF nº780.762.001-30

Patrícia Rodrigues da Silva Potenciano
CPF nº 965.632.141-34

Conforme  consta  do  próprio  termo  de
cessão, os beneficiários residem na cidade
de Jaboatão dos Guararapes-PE.

José Jovael de Souza
CPF nº 242.753.441-20

Elza Helena Pereira de Souza
CPF nº 510.875.291-15

São  sogros  de  Eurípedes  Ribeiro  dos
Passos (Chitão), candidato a prefeito e ex-
secretário municipal. 
Em simples consulta ao site da Prefeitura
de Itaguaru (tributos- debito IPTU), observa-
se  que  o  beneficiario  é  proprietário  de
imovel no centro de Itaguaru.

Isabela Silva Barboza
CPF nº 063.749.501-27

É  solteira  e  possui  21  anos  de  idade.  O
cadastro de Isabela foi assinado em 12 de
setembro de 2015, quando a beneficiária
tinha apenas 16 anos de idade.
Juntamente  com  a  cópia  do  RG  de
Isabela consta a anotação à mão com os
seguintes dizeres “ filha do Paulista. Aos
cuidados  de  Eurípedes.  Paulista
993258863”.

Adelson de Oliveira Veloso
CPF nº 295.269.901-10

Cíntia  é  servidora  pública  municipal  com
rendimentos de R$ 3.760,00. 
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Cintia de Souza Moraes
CPF nº 006.416.221-47

Em  consulta  ao  banco  de  dados  da
agrodefesa, consta que Adelson possui três
propriedades  rurais  cadastradas,  o  que
demonstra  que  desenvolve  atividade
agropecuária.

Ressoa claro, portanto, que a inobservância de critérios objetivos pelo

réu possibilitou a alienações de imóveis com evidente desvio de finalidade, deixando de

atingir efetivamente a parcela da população que deveria ser beneficiada com o programa

e dilapidando o patrimônio público.

Além da ausência de observância de critérios e requisitos objetivos, o

réu EURIPEDES POTENCIANO realizou as cessões de posse para posterior doação sem

autorização legal.

Ressalte-se, ainda, que para a alienação de imóveis públicos, o artigo

17 da  Lei  de  Licitações,  trouxe a  exigência  de  demonstração de  interesse  público  e

autorização legislativa:

Art.17.  A  alienação  de  bens  da  Administração  Pública,  subordinada  à

existência  de interesse público  devidamente  justificado,  será  precedida de

avaliação e obedecerá às seguintes normas:

I-quando imóveis,  dependerá de  autorização legislativa para  órgãos da
administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos,
inclusive  as  entidades  paraestatais,  dependerá  de  avaliação  prévia  e  de
licitação  na  modalidade  de  concorrência,  dispensada  esta  nos  seguintes
casos: grifo nosso.

Inicialmente,  convém  aduzir  que  a  exigência  de  "autorização

legislativa"  que  se  extrai  do  citado  artigo  refere-se  à  permissão  do  legislativo

individuando  o  imóvel  específico  a  ser  doado,  a  finalidade  de  interesse  público

subjacente, sendo inconcebível a autorização genérica de doação de imóveis.
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Comentando o citado dispositivo legal,  o  doutrinador  Marçal  Justen

Filho1 comenta  que “a  autorização legislativa  deverá  ser  específica  para  a  alienação,

indicando o bem a ser alienado e os limites a serem observados na alienação”.

Também nesse sentido é a lição de Edmir Netto de Araújo, lembrando

Diógenes  Gasparini:  “A  autorização  legislativa  deve  ser  dada  caso  a  caso,

especificamente, e não por meio de lei geral, pois nessa hipótese o Legislativo estaria

delegando ilegitimamente sua competência de aferir a conveniência e a oportunidade da

alienação” (Curso de Direito Administrativo, Ed. Saraiva, 3ª Ed., 2007, pg. 1.116). 

Por  fim,  Sérgio  Ferraz,  no  artigo  “A  ALIENAÇÃO  DE  BENS

PÚBLICOS,  NA  LEI  FEDERAL  DE  LICITAÇÕES”,  publicado  na  Revista  de  Direito

Administrativo, out/dez 1994, p. 53-59) ressalta:

“(…) sendo o patrimônio público bem de todos, só à representação de todos

é  que  se  pode  atribuir  poder  para  autorizar  sua  alienação:  daí  a

imprescindibilidade, em todo o território nacional, da autorização legislativa

para a alienação de bens (móveis ou imóveis) da Administração Pública. E,

no caso de imóveis,  autorização específica,  com indicação do bem e dos

limites da operação”

Pela documentação acostada aos autos é possível concluir que não

houve autorização legislativa específica para doação/cessão dos imóveis   do Loteamento  

Residencial Novo Eldorado, tendo o réu realizado todos os termos de cessão de posse

(para posterior doação) com fundamento tão somente na Lei Municipal 266/00, a qual,

como  se  vê,  não  autorizou  especificamente a  alienação  destes  imóveis,  violando,

portanto, as disposições da Lei de Licitações.

1 FILHO, Marçal Justen. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos., São Paulo: Ed Dielética, 11 ed, 
p. 174.
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Dentro deste contexto, conclui-se que as cessões de posse/doações

dos imóveis do Loteamento Novo Eldorado ocorrerem ao arrepio da lei, já que, como dito,

não foram precedidas de autorização legislativa.

Por fim, registre-se que é inadmissível a cessão de posse/doação de

imóveis realizada pelo réu para empresas ou pessoas físicas para fins comerciais.

Conforme exaustivamente demonstrado, a lei municipal utilizada pelo

réu como fundamento para as alienações gratuitas refere-se a programa de habitação de

interesse social, sendo absolutamente inconcebível que o réu utilize deste diploma legal

para beneficiar empresários. Do mesmo modo, a Lei Federal 9785/99 também utilizada

como fundamento  para  a  realização dos termos de cessão,  também não autoriza  tal

alienação,  deixando  claro  que  “ao  imóvel  desapropriado  para  implantação  de

parcelamento popular, destinado às classes de menor renda, não se dará outra utilização

nem haverá retrocessão”

Conforme já dito anteriormente, se o programa se destina a moradia

(ainda  que  se  permita  o  “uso  misto”  estipulado  no  artigo  2º  parágrafo  único  da

mencionada lei), é consequência lógica que os imóveis não podem ser cedidos ou doados

a pessoas jurídicas, como fez o réu Eurípedes Potenciano da Silva às seguintes pessoas

jurídicas:  Empresa Antônio Teófilo de Alvarenga Neto; Empresa Junio Sebastião Nunes e

Empresa Pereira Lima Ltda.

Afora  isso,  é  sabido  que  a  doação  de  imóveis  públicos  para  fins

diversos de habitação popular não prescinde de licitação, já que o artigo 17 da Lei de

8.666/93  dispensa  a  licitação  apenas  para  os  imóveis “destinados  ou  efetivamente

utilizados  no  âmbito  de  programas  habitacionais  ou  de  regularização  fundiária  de

interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública”.
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Deste  modo,  as  alienações  de  imóveis  para  fins  comerciais  não

podem ser fundamentadas na Lei 266/00 e, ainda que fundadas em outro diploma legal,

era indispensável  a realização de licitação, na modalidade concorrência,  notadamente

porque inexiste demonstração de interesse público nas mesmas.

2.2 DA CONFIGURAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

A Constituição da República de 1988, em seu artigo 37,  caput e § 4º,

dispõe que:

“Art. 37. A administração pública, direta, indireta ou fundacional, de

qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e

dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  da  legalidade,

impessoalidade,  moralidade,  publicidade, eficiência e,  também, ao

seguinte:

(...)

§ 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão

dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade

e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei,

sem prejuízo da ação penal cabível”.

Com o escopo de conferir densidade normativa ao indigitado preceito

constitucional, foi editada a Lei n.º 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos

agentes públicos nos casos de prática de ato de improbidade no exercício de mandato,

cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional.

O referido diploma normativo contempla, basicamente, três categorias

de  atos  de  improbidade  administrativa,  a  saber:  1)  em  seu  artigo  9º,  os  atos  de

improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito do agente ou de terceiros;
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2) em seu artigo 10, os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário;

3) e no artigo 11, os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios

da administração pública.

Para  se  tipificar  um  ato  de  improbidade  administrativa,  seja  pelo

enriquecimento ilícito auferido em razão do exercício do cargo, seja pela lesão ao erário,

seja finalmente  por  ofensa aos princípios regentes da Administração Pública,  deve-se

verificar as seguintes premissas:

1ª premissa (SUJEITO ATIVO E PASSIVO) – somente o agente público, servidor ou não,

é passível de ser punido por ato de improbidade administrativa, com a ressalva de que a

lei também é aplicável àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra

para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou

indireta (artigos 1º e 3º, da Lei 8.429/92).

Outrossim, o ato deve ser praticado contra a Administração Pública,

direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito

Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou

de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais

de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual.

Há, outrossim, a previsão expressa de que estão também sujeitos às

penalidades da lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que

receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem como

daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de

cinquenta  por  cento  do patrimônio  ou da receita  anual,  limitando-se,  nestes  casos,  a

sanção  patrimonial  à  repercussão  do  ilícito  sobre  a  contribuição  dos  cofres  públicos

(artigo 1º, caput e parágrafo único);
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2ª premissa (ILICITUDE DA CONDUTA) – o ato de improbidade deve decorrer de uma

conduta ilegal, que implique em ofensa aos princípios regentes da atividade estatal (artigo

4º);

3ª premissa (ELEMENTO SUBJETIVO) –  o ato emanado de agente público contra a

Administração Pública e que esteja em dissonância com os princípios norteadores da

atividade  estatal,  deverá  ser  informado  por  um  elemento  subjetivo,  que  vinculará  a

vontade do agente à prática do ato (dolo ou culpa);

4ª  premissa  (TIPOLOGIA LEGAL)  –  constatada  a  violação  por  agente  público  aos

princípios que legitimam a atividade estatal, bem ainda o elemento subjetivo que vincula o

agente à conduta, mister avaliar se a conduta gerou efeitos outros. Assim, se houve o

enriquecimento ilícito,  a  matéria  será regida  pela figura do artigo  9º  da  Lei  8.429/92;

tratando-se de ato que acarretou dano ao erário  (e  não propriamente enriquecimento

ilícito), teremos a adequação de sua conduta no artigo 10 da Lei 8.429/92; por fim, sendo

divisado unicamente violação aos princípios, ter-se-á a subsunção da conduta ao artigo

11 da Lei 8.429/92.

No caso vertente, temos que restou configurada a prática de ato de

improbidade administrativa que importou dano ao erário, conforme será demonstrado

nas  linhas  a  seguir.  Outrossim,  inexistindo  óbice  ao  enquadramento  simultâneo  (a

denominada subsunção plúrima), temos que, caso não se reconheça o dano ao erário, ao

réu deve ser aplicadas as sanções por  infração aos princípios regentes da atividade

estatal,  eis  que  a  ofensa  aos  princípios  da  Administração  Pública  é  antecedente

necessário à configuração dos demais atos de improbidade mais graves.

2.2.1 ELEMENTO SUBJETIVO

Ainda  sob  a  ótica  da  configuração  do  ato  de  improbidade

administrativa, necessário identificar o elemento volitivo do agente. Com efeito, os atos
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emanados  dos  agentes  públicos  e  que  estejam  em  dissonância  com  os  princípios

norteadores da atividade estatal devem estar informados por um elemento subjetivo, que

vinculará a vontade do agente à prática do ato.

Para  melhor  compreender  o  elemento  subjetivo,  necessário  fazer

alusão ao direito penal, no qual se firmou a concepção de que o elemento subjetivo que

direcionará o elo de encadeamento lógico entre vontade,  conduta e resultado,  com a

consequente demonstração da culpabilidade do agente, poderá se apresentar sob duas

únicas formas: o  dolo e a culpa, entendido aquele como  a vontade livre e consciente

dirigida ao resultado ilícito, ou, mesmo, a mera aceitação do risco de produzi-lo, sendo

certo que o  ato será culposo quando o agente não empregar a atenção ou a diligência

necessária, deixando de prever os resultados que adviriam de sua conduta por atuar com

negligência, imprudência ou imperícia.

No caso específico da seara da improbidade administrativa, diz-se que

o  ato  é  doloso  quando  há vontade  livre  e  consciente  de praticar  o  ato  que  viole  os

princípios  regentes  da  atividade  estatal,  ao  tempo  que  é  culposo  quando  o  agente,

prevendo a possibilidade de violá-los, assume tal risco com a prática do ato.

Nesse diapasão, temos que evidenciada a vontade livre e consciente

do réu EURÍPEDES POTENCIANO DA SILVA em dispor do patrimônio público como se

particular fosse, já que o fez sem autorização legislativa para tanto e beneficiou pessoas

que  nem  de  longe  podem  ser  consideradas  como  vulneráveis  socieconomicamente.

Registre-se, mais uma vez, que nos depoimentos colhidos dos integrantes da Comissão

municipal instituída para análise das doações, os mesmos afirmaram que a escolhe dos

contemplados coube ao réu Eurípedes.

Outro ponto que reforça o dolo na hipótese dos autos é que o réu

EURÍPEDES POTENCIANO  DA SILVA,  após  ter  ciência  de  que  o  Ministério  Público

indagara às integrantes da Comissão nomes específicos de beneficiários, decidiu anular
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os  termos  de  cessão  de  posse  tão  somente  daqueles  nomes  questionados  naquela

oportunidade numa nítida tentativa de esconder a sua má-fé.

Ademais,  em suas próprias declarações,  Eurípedes deixou evidente

que não intencionava direcionar as cessões/doações à população carente.

2.2.2. TIPOLOGIA LEGAL

→ Os Atos de Improbidade Administrativa que causam prejuízo ao erário

A Lei 8.429/92, em seu artigo 10, caput e inciso, I, II, III, VIII  estabelece

o quanto segue:

“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:

I  -  facilitar  ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao

patrimônio  particular,  de  pessoa física  ou jurídica,  de  bens,  rendas,

verbas  ou  valores  integrantes  do  acervo  patrimonial  das  entidades

mencionadas no art. 1º desta lei;

II  -  permitir  ou concorrer  para que pessoa física ou jurídica privada
utilize  bens,  rendas,  verbas  ou  valores  integrantes  do  acervo
patrimonial  das  entidades  mencionadas  no  art.  1º  desta  lei,  sem a
observância  das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis  à
espécie;

III  -  doar  à  pessoa  física  ou  jurídica  bem  como  ao  ente

despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens,

rendas,  verbas ou valores do patrimônio de qualquer  das entidades



 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁSMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAGUARU

__________________________________________________________________________________

mencionadas no art.  1º desta lei, sem observância das formalidades

legais e regulamentares aplicáveis à espécie; 

(…)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo

para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou

dispensá-los indevidamente; 

Não restam dúvidas que a conduta do demandado causou lesão ao

erário ao dispor do patrimônio público municipal sem observância da legislação pátria.

Ora, sabe-se que os bens e interesses públicos não pertencem à Administração, muito

menos a seus agentes, de modo que caberia ao réu apenas geri-los e preservá-los em

favor da coletividade, já que esta é a verdadeira titular dos mesmos.

A alienação de imóveis públicos municipais de forma indiscriminada,

sem  observância  das  normas  constitucionais  e  legais,  importa  em  dilapidação  do

patrimônio público com fins de satisfação de interesses particulares e causa evidente

dano ao erário.

→ Os Atos  de  Improbidade Administrativa  que  atentam contra  os  princípios  da

Administração Pública

Como  cediço,  a  ofensa  aos  princípios  da  Administração  Pública  é

antecedente  necessário  à  configuração  do  ato  de  improbidade,  em  que  pese  haver

previsão  específica  no  artigo  11  da  Lei  8.429/92  para  os  atos  de  improbidade

administrativa que atentam contra os princípios regentes do atuar estatal. 

Isso quer dizer que para que se fale em ato de improbidade que causa

lesão ao erário (artigo 10), imprescindível que a conduta imputada implique em ofensa

aos princípios afetos à administração pública.
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No caso em análise, não restam dúvidas que o fato imputado ao réu

implicou na transgressão dos princípios regentes da Administração Pública. Vejamos:

a) violação ao princípio da legalidade

Sobre o princípio da legalidade, já ensinava com maestria o saudoso

HELY LOPES MEIRELLES, verbis:

“A ‘legalidade’,  como princípio de administração (CF, art.  37,

‘caput’),  significa que o administrador público está, em toda a sua

atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências

do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de

praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e

criminal, conforme o caso.

A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada

ao atendimento da lei.

Na  Administração  Pública  não  há  liberdade  nem  vontade

pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo

o que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido

fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa ‘pode fazer

assim’; para o administrador público significa ‘deve fazer assim’. ”  2

Portanto, diferentemente do âmbito privado, é princípio assente que,

na Administração Pública, só é permitido fazer o que a lei autoriza ou, noutras palavras,

impõe-se à Administração o ônus de fazer somente aquilo que a lei consente.

Daí  que,  antes  da  materialização  de  qualquer  ato  administrativo,  o

agente público precisa, previamente, consultar a legislação, a fim de verificar se pode

2 Direito administrativo brasileiro. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p 82.
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realmente fazê-lo, quem é competente para tanto, qual a sua forma, qual o seu motivo e,

por fim, se o mesmo atende ao interesse público.

O princípio da legalidade explicita, pois, a subordinação da atividade

administrativa à lei e surge como decorrência natural da indisponibilidade do interesse

público. Portanto, todos os agentes públicos devem ser instrumentos da realização das

finalidades normativas.

No  caso  vertente,  como  exaustivamente  já  comprovado,  nota-se

flagrante  violação  ao  princípio  da  legalidade  na  conduta  do  réu  EURPIPEDES

POTENCIANO ao  distribuir  imóveis  públicos  municipais,  sem  autorização  legislativa

específica;  sem  observar  a  finalidade  dos  programas  habitacionais  para  pessoas

carentes(  Lei  Municipal  nº  266/00)  e  sem realizar  licitação para alienação gratuita  às

empresas privadas.

E,  como  observa  Mateus  Eduardo  Siqueira  Nunes  Bertoncini,  “a

ofensa ao princípio da legalidade é algo tão grave, que os atos administrativos em

sentido amplo eivados do vício da legalidade podem ser objeto de controle judicial ,

através de ações judiciais, tais como o mandado de segurança (art. 5º, LXIX, da CF), a

ação popular (art. 5º, LXXIII, da CF) e a ação civil pública (art. 129, III, da CF, c/c o art. 25,

IV, ‘b’, da Lei Federal 8.625, de 1993), visando-se ao reconhecimento do vício, com a

suspensão  de  seus  efeitos  e  a  declaração  de  nulidade,  sem  prejuízo  das  sanções

administrativas,  civis  e  penais,  a  que  estão  sujeitos  os  responsáveis.  Aliás,  seu

reconhecimento é pacífico na jurisprudência”.3

b) princípio da moralidade

Analisando  o  princípio  da  moralidade,  José  dos  Santos  Carvalho

Filho pontifica que “a Constituição referiu-se expressamente ao princípio da moralidade

3Princípios de direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2002. pp. 95-96.



 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁSMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAGUARU

__________________________________________________________________________________

no art. 37, caput. Embora o conteúdo da moralidade seja diverso do da legalidade, o fato

é que aquele está normalmente associado a este. Em algumas ocasiões, a imoralidade

consistirá na ofensa direta à lei  e aí  violará, isso facto, o princípio da legalidade. Em

outras,  residirá  no  tratamento  discriminatório,  positivo  ou  negativo,  dispensado  ao

administrado;  nesse  caso,  vulnerado  está  também  o  princípio  da  impessoalidade,

requisito, em última análise, da legalidade da conduta administrativa. ”

Ainda acerca do princípio da moralidade, Maria Sylvia Zanella Di Pietro

ensina-nos: “(...) sempre que em matéria administrativa se verificar que o comportamento

da Administração ou do administrado que com ela se relaciona juridicamente, embora em

consonância  com  a  lei,  ofende  a  moral,  os  bons  costumes,  as  regras  de  boa

administração, os princípios de justiça e de equidade, a ideia comum de honestidade,

estará havendo ofensa ao princípio da moralidade administrativa4.”

Portanto,  o  princípio  da  moralidade,  no  qual  está  ínsita  a  ideia  de

lealdade e  honestidade,  deve mesclar a moralidade jurídica, extraída do conjunto de

regras  internas da Administração,  com a moralidade comum.  Ou seja,  o  princípio  da

moralidade  determina  à  Administração  Pública  o  respeito  aos  padrões  de  ética  e  de

honestidade,  ditados tanto pela moral  jurídica,  interna da própria Administração, como

pelo senso de moralidade pública comum, quer dizer, os standards comportamentais que

a sociedade deseja, correspondentes ao anseio popular de ética na Administração para o

atingimento do bem comum.

No caso presente, ao vulnerar de forma tão afrontosa o princípio da

legalidade, tem-se também que houve violação ao princípio da moralidade administrativa,

dada a ilegalidade do ato praticado.

4Direito Administrativo, Editora Atlas, 5ª edição, 1995, pág. 71
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Em  observância  ao  princípio  da  moralidade,  tinha  o  réu  a

função/dever de zelar pelo patrimônio público municipal, com lealdade ao interesse

público. Todavia, não há dúvidas que agiu de maneira imoral e desleal ao proceder

a escolha indiscriminada dos beneficiários das doações de lotes, visando atingir

pessoas cuja situação sócioeconomica muito se distancia de “pessoas carentes”,

para as quais o programa habitacional é direcionado, ou seja, em total afronta à

legislação pátria.

c) princípio da impessoalidade e igualdade

Com efeito, na administração pública, os bens e os interesses não se

acham entregues à livre disposição da vontade do administrador, sendo dever gerenciá-

los nos termos da finalidade legal a que estão adstritos, que por sua vez sempre deve

buscar uma finalidade pública.

Deste modo, ao promover a cessão de posse/doação de lotes sem a

observância de critérios objetivos e beneficiando pessoas, mesmo sendo conhecedor de

que esses não se adequavam em programas habitacionais para população carente, o réu

ofendeu o princípio da impessoalidade e também o da igualdade, uma vez que diversas

pessoas interessadas nem sequer tiverem o seu cadastro analisado.

2.2.3. QUANTIFICAÇÃO DO PREJUÍZO AO ERÁRIO

a)  DANO MATERIAL

Evidenciado que o ato de improbidade administrativa imputado ao réu

implicou em lesão ao erário, resta agora quantificá-lo.
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Infere-se  dos  autos  do  Inquérito  Civil  Público  o  réu  promoveu  a

alienação gratuita de 187 imoveis do Loteamento Novo Eldorado.

Ademais, observa-se pelo teor dos termos de cessão de posse que os

imóveis foram avaliados num total de R$1.072.897,86.

Sem embargo de no presente caso estar efetivamente comprovada a

lesão  ao  erário,  mas  considerando  o  pedido  subsidiário  de  configuração  de  ato  de

improbidade que ofendeu os princípios da Administração Pública, insta salientar que a

ocorrência da improbidade prescinde de dano material concreto ao erário, porque vulnerar

um princípio é a mais grave agressão dentro do sistema e a imoralidade administrativa

atenta contra os valores imateriais da Administração Pública.

b) DANO MORAL COLETIVO (OU DIFUSO)

Uma vez demonstradas as práticas lesivas, importa trazer à tona que

esses fatos ensejaram danos a direito no plano coletivo/difuso. Dano moral, no dizer de

Minozzi, citado por José de Aguiar Dias em sua célebre obra sobre responsabilidade civil,

“...não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto,

a  emoção,  a  vergonha,  a  injúria  física  ou  moral,  em  geral  uma  dolorosa  sensação

experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado.”5

A reparação do dano moral tem dupla função: reparar o dano sofrido

pela vítima e punir o ofensor. 

A respeito  desse tópico,  vale  trazer  à  colação  os  apontamentos  de

Carlos Alberto Bittar:

5 Da Responsabilidade Civil – Vol. 2 – 10ª Edição – Editora Forense – pag. 730).
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“Com efeito, a  reparação de danos morais exerce função diversa

daquela  dos  danos  materiais.  Enquanto  estes  se  voltam  para

recomposição  do  patrimônio  ofendido,  através  da  aplicação  da

fórmula danos emergentes e lucros cessantes, aqueles  procuram

oferecer  compensação  ao  lesado,  para  atenuação  do

sofrimento havido. De outra parte, quanto ao lesante, objetiva a

reparação impingir-lhe sanção, a fim de que não volte a praticar

atos lesivos à personalidade de outrem.

É que interessa ao direito e à sociedade que o relacionamento entre

os entes que contracenam no orbe jurídico se mantenha dentro dos

padrões  normais  de  equilíbrio  e  respeito  mútuo.  Assim,  em

hipóteses  de  lesionamento,  cabe  ao  agente  suportar  as

conseqüências  de  sua  atuação,  desestimulando-se,  com  a

atribuição de pesadas indenizações, atos ilícitos tendentes a afetar

os referidos aspectos da personalidade humana.

(…)  Essa  diretriz  vem,  de  há  muito  tempo,  sendo  adotada  na

jurisprudência norte  americana,  em que cifras vultuosas têm sido

impostas  aos  infratores,  como  indutoras  de  comportamentos

adequados, sob os prismas moral e jurídico, nas interações sociais e

jurídicas.

(…)  Nesse sentido é que a tendência manifestada, a propósito

pela jurisprudência pátria, é a fixação de valor de desestímulo

como  fator  de  inibição  a  novas  práticas  lesivas.  Trata-se,

portanto,  de  valor  que,  sentido  no  patrimônio  do  lesante,  o

possa conscientizar-se de que não deve persistir  na conduta

reprimida, ou então, deve afastar-se da vereda indevida por ele

assumida. De outra parte, deixa-se para a coletividade, exemplo

expressivo  da  reação  que  a  ordem  jurídica  reserva  para

infratores nesse campo, e em elemento que, em nosso tempo,
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se tem mostrado muito sensível  para as pessoas,  ou seja,  o

respectivo acervo patrimonial”6 (grifos acrescidos)

O dano moral difuso, por sua vez, assenta-se na agressão a bens e

valores jurídicos que são inerentes a toda a coletividade, de forma indivisível, também

denominados interesses difusos. 

Os interesses difusos foram definidos pelo legislador consumeirista, no

artigo 81, inciso I,  do Código de Defesa do Consumidor, como os transindividuais,  de

natureza  indivisível,  de  que  sejam  titulares  pessoas  indeterminadas  e  ligadas  por

circunstâncias de fato.

Enquanto a reparação do dano moral objetiva reparar o dano sofrido

pela vítima e punir o ofensor, o ressarcimento do denominado dano moral coletivo busca,

justamente, valorar a segunda vertente, mas sob um prisma diferente: mais que punir o

ofensor,  confere  um  caráter  de  exemplaridade  para  a  sociedade,  de  acordo  com  a

importância do princípio da moralidade administrativa. 

Em que pese a coletividade, por óbvio, ser desprovida desse conteúdo

próprio  da  personalidade,  não  pode  permanecer  desamparada  diante  de  atos  que

atentam aos  princípios  éticos  da  sociedade.  Assim,  o  dano  moral  coletivo  tem lugar

exatamente face da presença do interesse social em sua preservação. Trata-se de mais

um instrumento para conferir eficácia à tutela de tais interesses, considerando justamente

o caráter não patrimonial desses interesses metaindividuais.

Ora,  fatos  como  os  que  foram  praticados  pelo  réu EURIPEDES

POTENCIANO abalam o patrimônio moral da coletividade, pois todos acabam se sentindo

ofendidos e desprestigiados como cidadãos, tanto aqueles que efetivamente faziam a jus

6Reparação Civil por Danos Morais : Tendências Atuais – Revista de Direito Civil nº 74 –

RT – pag. 15



 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁSMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAGUARU

__________________________________________________________________________________

a  serem  enquadrados  em  um  programa  habitacional  de  interesse  social,  quanto  os

demais  que  assistiram  a  indiscriminada  doação  de  imóveis  para  atender  interesses

pessoais. Daí a inquestionável ofensa coletiva, passível de reparação.

 É evidente que acontecimentos dessa magnitude contribuem para a

desmoralização  do  ente  público  e  prejudica  sensivelmente  o  sentimento  cívico  da

população.

A  possibilidade  de  indenização  por  danos  morais  difusos  ficou

garantida pela Lei da Ação Civil Pública, que em seu artigo 1º estabeleceu:

Art.  1º  -  Regem-se pelas disposições desta  Lei,  sem prejuízo  da

ação  popular,  as  ações  de  responsabilidade  por  danos  morais e

patrimoniais causados:

Nesse sentido, Marlos Alberto Weichert ensina  7  :

“A  reparação  deve  ser  integral,  abarcando  não  só  todo  o

prejuízo  material,  mas  também  a  lesão  à  esfera  moral,  da

pessoa jurídica de  direito  público  diretamente vitimada e  da

própria sociedade, principalmente quando o ato resultou na má

prestação  de  serviços  públicos  ou  na  frustração  de  direitos

sociais. [...] Não se deve descartar, ainda, a possibilidade de danos

materiais ou morais a terceiros, mesmo quando inexistente prejuízo

patrimonial  direto  ao  Poder  Público.  Por  exemplo,  o  médico  do

sistema público de saúde, ao exigir  do particular vantagem ilícita

para a prática de ato que é gratuito,  lesa a esfera patrimonial  e

7Cem perguntas e respostas sobre improbidade administrativa: incidência e aplicação da

lei  n.  8429/1992.  Coord.  Márcia  Noll  Barboza;  colab.  Antonio  do  Passo  Cabral  et  al.

Brasília. ESMPU. 2008. p. 106/107.
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afetiva da vítima. Em especial a esfera subjetiva é atingida, pois a

exigência  é  realizada  com  o  aproveitamento  da  fragilidade  da

pessoa que se encontra sob risco de vida ou tem um familiar nesse

estado”. (grifos acrescidos)

Por fim, no que tange ao quantum, temos que o valor a ser arbitrado a

título de danos morais deve situar-se em patamar que represente inibição à prática de

outros atos antijurídicos e imorais por parte do réu. É imperioso que a justiça dê aos

infratores resposta eficaz ao ilícito praticado, sob pena de se chancelar e se estimular o

comportamento infringente.

Assim, considerando a dimensão da ilegalidade e imoralidade, temos

como razoável fixar o dano moral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), tomando-

se por parâmetro o montante apurado como dano material, valor este a ser ressarcido

pelo réu.

2.3. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO REQUERIDO

Sem dúvida, um dos maiores problemas enfrentados em casos como o

presente é a existência de condenação e, contraditoriamente, a inocuidade da sentença

no que se refere ao ressarcimento do prejuízo ao patrimônio público.

Isto posto, tendo em vista a lesão causada ao patrimônio público pelo

réu,  imperativa a imposição de gravame patrimonial  sobre os seus bens, tornando-os

indisponíveis no intuito de assegurar o integral ressarcimento do erário municipal (seja

pelo  dano  material,  seja  pelo  dano  moral  coletivo),  bem  ainda  para  assegurar  o

pagamento da multa civil a ser imposta na condenação. 

É  a  exegese  do  artigo  7º,  parágrafo  único,  da  Lei  nº  8.429/92,

decorrente do mandamento constitucional contido no parágrafo 4º do artigo 37:
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“Art.  7º  -  Quando  o  ato  de  improbidade  causar  lesão  ao

patrimônio ou ensejar enriquecimento ilícito,  caberá à autoridade

administrativa responsável  pelo inquérito representar ao Ministério

Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único –  A indisponibilidade a que se refere o caput

deste artigo recairá sobre os bens que assegurem o integral

ressarcimento  do  dano,  ou  sobre  o  acréscimo  patrimonial

resultante do enriquecimento ilícito. ” (sem grifos no original)

“Art. 37 – Omissis.

§4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão

dos  direitos  políticos,  a  perda  da  função  pública,  a

indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário, na forma e

gradação previstas em lei,  sem prejuízo da ação penal  cabível.  ”

(sem grifos no original)

A  indisponibilidade,  naturalmente,  não  é  sanção,  mas  medida  de

cautela e  garantia.  Se  o  legislador  constituinte  desejasse  se  referir  às  penalidades

aplicáveis ao autor de atos de improbidade, teria usado a expressão “perda de bens”. A

dicção constitucional  tem o evidente propósito de demonstrar a imprescindibilidade da

medida assecuratória da indisponibilidade de bens, quando propostas medidas tendentes

à condenação por ato de improbidade administrativa, ressarcimento de danos ou quando

se tratar de providência cautelar preparatória dessas mesmas medidas.

Em  obediência  ao  dispositivo  da  Lei  Maior,  o  artigo  16,  da  Lei  nº

8.429/92, impôs como única condição à medida constritiva a existência de “fundados

indícios de responsabilidade” (em outras palavras, a existência de  fumus boni juris).

Nem poderia, é certo, exigir mais, para não atentar contra o mandamento constitucional.
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Já o outro requisito —  periculum in mora —  é presumido,  pois a

medida visa exatamente a evitar a dilapidação patrimonial, até mesmo por se tratar de

tutela provisória de evidência, que depende somente da plausibilidade do direito para ser

concedida.

O  legislador,  no  caso  específico  dos  processos  versando  sobre  a

improbidade administrativa, tendo em vista a natureza da relação jurídica material e o

bem da vida tutelado, previu tutela provisória de evidência, mediante providência cautelar

conservativa consistente na indisponibilidade de bens do réu, de tal sorte que para obtê-la

basta a demonstração da verossimilhança do direito.

 Pensar o contrário, ou seja, exigir a prova, mesmo que indiciária, da

intenção do agente de furtar-se à efetividade da condenação representaria, do ponto de

vista  prático,  o  irremediável  esvaziamento  da  indisponibilidade  perseguida  no  âmbito

constitucional  e  legal,  levando à impunidade,  que não se configura como meta a ser

alcançada pela República Federativa do Brasil, estruturada como um Estado Democrático

de Direito.

Portanto, partindo-se do pressuposto de que basta a comprovação do

fumus boni iuris, tido como a verossimilhança do direito invocado, temos que não restam

dúvidas  de  que  se  encontra  amplamente  demonstrado,  pois  está  claro,  no  bojo  das

provas  carreadas,  que  o  demandado  cometeu  ato  ímprobo  em  face  do  Município,

causando prejuízos aos cofres públicos de Itaguaru.

Assim,  suficientemente  demonstrados  os  requisitos,  deve  ser

concedida medida liminar a fim de que seja decretada a indisponibilidade dos bens do réu

até o montante para que se possa resguardar o resultado útil do processo.
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Ademais, a indisponibilidade deve alcançar os valores da multa civil

cominada no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. E a razão é simples: se a

medida objetiva garantir  futura execução, é necessário que abranja todo o valor a ser

futuramente revertido ao erário!

Assim, a medida precisa ser deferida liminarmente, sem a oitiva do

requerido, pois caso contrário corre-se o risco de nada ser encontrado para garantir o

ressarcimento do erário.

 À hipótese, registre-se, não se aplica o artigo 2º da Lei nº 8.437/99,

pois este dispositivo trata apenas dos casos em que figura no polo passivo algum ente

público. Vale dizer,  o diploma legal antes referido versa matéria sobre a concessão

de medidas cautelares contra ato do Poder Público.

Registre-se que o valor da multa indicado considera o patamar máximo

fixado no artigo 12 da Lei  8.429/92, pois como se pretende garantir  também a futura

execução da multa a ser imposta, o pedido de indisponibilidade deve ser amplo, com uma

estimativa  sempre super  dimensionada,  a  fim de garantir,  ainda que provisoriamente,

futura recomposição, conforme já argumentado em linhas alhures: 

 

Dano ao erário Dano material R$1.072.897,86 

Dano moral R$ 100.000,00
Multa civil (multa civil de até duas vezes o valor do dano)  R$ 2.145.795,72  
TOTAL (Valor total decorrente de possível condenação) R$ 3.318.693,58 

Assim, imprescindível a indisponibilidade dos bens do réu no montante

de R$  3.318.693,58 (três milhões trezentos e dezoito mil seiscentos e noventa e três

reais e cinquenta e oito centavos).
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3 – OS PEDIDOS e REQUERIMENTOS

Ante  o  acima  exposto,  o  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE

GOIÁS requer:

a)  a  decretação  liminar,  sem  oitiva  da  parte  contrária,  da

indisponibilidade  de  bens  do  réu  no  montante  de  R$  R$  3.318.693,58,  consoante

fundamentos  expostos  acima  no  subtítulo  2.3  com  a  determinação  das  seguintes

providências/medidas: 

a.1 – seja oficiado à autoridade supervisora do sistema bancário, por meio do sistema

informatizado do Banco Central do Brasil (Bracen-Jud), sobre a existência de valores em

nome  do  réu  e,  pelo  mesmo  sistema,  efetuada  a  respectiva  anotação  judicial  da

indisponibilidade do valor, no montante apontado acima;

a.2 – seja oficiado à Comissão de Valores Mobiliários para que seja lançada, nas ações e

demais valores mobiliários de titularidade do demandado, a indisponibilidade decretada;

a.3  – seja  oficiado  ao  Departamento  de  Trânsito  de  Goiás,  via  RENAJUD,  para  que

relacione  e  bloqueie  todas  as  transferências  de  veículos  registrados  no  nome  do

demandado, que por força de decisão judicial encontram-se indisponíveis;

a.4 – seja oficiado à Junta Comercial de Goiás e ao Departamento Nacional de Registro

do Comércio para que anotem a indisponibilidade de cessão das quotas de participação

societárias de titularidade do demandado;

a.5  –  seja  oficiado  à  Agência  Goiana  de  Defesa  Agropecuária  (AGRODEFESA)

informando a indisponibilidade decretada, para que a entidade informe a esse Juízo sobre
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a existência de semoventes em nome do demandado e proíba a emissão de autorização

de transporte de animais em nome do réu;

a.6 –  seja oficiado ao Tribunal  de Justiça do Estado de Goiás solicitando o envio de

comunicação às serventias extrajudiciais com o fim de impedir a lavratura de instrumentos

de  mandato  em  benefício  do  réu  para  o  recebimento  de  bens  e  outras  transações

financeiras e a transferência de bens realizadas por este;

a.7  –  seja  oficiado  ao  Cartório  do  Registro  de  Imóveis  de  Itaguaru  informando  a

decretação da medida acima, com a indisponibilidade dos imóveis em nome do requerido,

necessários ao ressarcimento dos danos;

a.8  –  seja  liberado  para  o  requerido  os  bens  que  se  mostrarem  excessivos  para  o

ressarcimento dos danos, a fim de se evitar qualquer constrangimento.

a.9-  Por  fim,  lembra-se  que,  decretada a  indisponibilidade,  continuará  o  requerido  na

posse  dos  bens,  não  acarretando  qualquer  prejuízo,  a  não  ser  a  necessidade  de

autorização judicial para qualquer ato de disposição.

b)  a notificação  do réu para  apresentar  manifestação preliminar,

nos termos do artigo 17, § 7º, da Lei n.º 8.429/1992;

c) após o oferecimento de tal manifestação, ou transcorrido o prazo

legal sem sua apresentação, seja recebida a inicial, procedendo-se à citação do réu para

compor o polo passivo da relação jurídico-processual, dando-lhe oportunidade para, se

quiser, apresentar resposta, no prazo legal, sob pena de revelia;

d) seja o Município de Itaguaru  notificado  para tomar ciência do

ajuizamento  desta  ação  e  para  que,  querendo,  integre  o  polo  ativo  desta,  conforme

autorização do artigo 17, § 3º, da Lei n.º 8.429/1992;
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e) encerrada a instrução processual,  seja julgado procedente o

pedido constante da presente ação:

e.1. condenando-se  o  réu  pela  prática  de  ato  de  improbidade

administrativa  que  implicou  em  prejuízo  ao  erário,  nos  termos  do  artigo  10  da  Lei

8.429/92, aplicando-lhe as sanções discriminadas no artigo 12, inciso II, da Lei 8.429/92;

e.2.  em  cumulação  imprópria  subsidiária,  caso  se  entenda

também inexistente  o  dano  ao  erário,  seja  o  réu  condenado  pela  prática  de  ato  de

improbidade administrativa  tipificado no artigo  11 da Lei  8.429/92,  diante  da evidente

violação  aos  princípios  básicos  da  Administração  Pública,  aplicando-lhe  as  sanções

discriminadas no artigo 12, inciso III, da Lei 8.429/92; 

f)  a  condenação  do  réu  ao  pagamento  de  custas  processuais  e

demais verbas de sucumbência, estas últimas devidas apenas no caso de o Município de

Itaguaru integrar o polo ativo, nos termos do artigo 85, §19, do Código de Processo Civil.

Este Órgão Ministerial protesta, ainda, pela produção de outras provas

juridicamente  admitidas –  em  especial  o  depoimento  pessoal  do  réu,  a  oitiva  de

testemunhas, a realização de perícia e a posterior juntada de documentos, bem ainda

pugna pela comunicação pessoal dos atos processuais, nos termos do artigo 183, § 1º, do

Código de Processo Civil e do artigo 41, inciso IV, da Lei n. 8.625/1993.

Dá-se à causa o valor de R$ 3.318.693,58.

Termos em que, pede deferimento.

Itaguaru, 19 de outubro de 2020.

Renata Silva Ribeiro de Siqueira 

PROMOTORA DE JUSTIÇA


