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SENTENÇA
 

 
 
1- Relatório 
 
 
 
Trata-se de ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de
Pernambuco em face de EDSON DE SOUZA VIEIRA, onde se alega, em síntese, que o requerido
utilizou indevidamente veículos (carros-pipa) destinados ao abastecimento de água em prédios
públicos municipais, bem como do material neles contido (água) para abastecer sua residência,
de seus familiares e de amigos. Segundo a parte autora, as condutas dos réus configuram
improbidade administrativa.
 
 
 
O Município de Santa Cruz do Capibaribe ingressou no feito como litisconsorte ativo.
 
 
 
Notificado, o demandado alega inexistência de comprovação de dolo e que a água utilizada em
sua residência não era destinada ao abastecimento de prédios públicos.
 
 
 
A petição inicial foi recebida (ID n. 60199788).
 
 
 
Citado, o demandado apresentou contestação reiterando os termos da defesa prévia (ID n.
62373620).
 
 
 
Em réplica, o Ministério Público ratifica os termos da inicial.
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Instados a especificarem provas, o Ministério Público diz não haver mais qualquer outra prova a
ser produzida, já a parte ré requer a oitiva de prova testemunha e oitiva do réu.
 
 
 
Audiência de instrução realizada (ID n. 75881012).
 
 
 
O Ministério público apresentou memoriais finais escritos em que requer a procedência da
demanda (ID n. 78921270).
 
 
 
A parte ré apresentou memoriais finais em que requer a improcedência da demanda (ID n.
80147338).
 
 
 
É o relatório. Decido.
 
 
 
2-Fundamentação
 
2.1 – DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A PETIÇÃO INICIAL E
DAS DEMAIS PRELIMINARES
 
 
 
Segundo a parte ré, a a decisão que recebeu a petição inicial é nula, por não indicar os fortes
indícios de ato de improbidade. Todavia, tal alegação não merece acolhimento, pois a decisão
que recebe a petição inicial tem como baliza o princípio do in dubio pro societa, ou seja, havendo
meros indícios da prática de ato de improbidade administrativa já se deve efetuar o recebimento
da petição inicial (STJ, agrg no resp 1.296.116/RN). No presente caso, os indícios estão
presentes nos depoimentos referenciado na petição inicial.
 
 
 
Ademais, ainda que não houvesse indícios, o que não é o caso, não haveria que se falar em
nulidade em razão da falta de comprovação de prejuízo e pelo fato de que a lei n. 14.230, de
2021 aboliu a fase de recebimento da petição inicial do rito da ação de improbidade
administrativa.
 
 
 
Oportunamente, calha destacar que as matérias que a parte ré aloca como sendo preliminares
como a alegação de ausência de dolo, em verdade, não guardam qualquer relação com exceções
processuais, sendo verdadeiras defesas de mérito que serão abordadas a seguir.
 
 
 
2.2 – DO MÉRITO
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Pretende o Ministério Público do Estado de Pernambuco, obter um provimento jurisdicional
declaratório (reconhecimento de prática de ato de improbidade administrativa) e condenatório
(aplicação das sanções estabelecidas na LIA) em face do réu, por prática de fatos supostamente
descritos na Lei nº 8.429/92 como atos de improbidade administrativa.
 
 
 
Segundo o Prof.º Marino Pazzaglini Filho “a improbidade administrativa, sinônimo jurídico de
corrupção e malversação administrativa, exprime o exercício da função pública com
desconsideração aos princípios constitucionais expressos e implícitos que regem a Administração
Pública[1]”.
 
 
 
A Lei 8.429/92 disciplinou os atos de improbidade administrativa em três categorias: a) importem
em enriquecimento ilícito (art.9º); b) que causem prejuízo ao erário público (art. 10); c) que
atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11). Essas categorias apresentam
uma conceituação aberta e exemplificativa em seus incisos.
 
 
 
In casu, os atos acoimados de ímprobos se circunscreve aos descritos nos artigos 9, inciso IV e
XII, da LIA, in verbis:
 
 
 
“Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir,
mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do
exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas
no art. 1º desta Lei, e notadamente:
 
IV - utilizar, em obra ou serviço particular, qualquer bem móvel, de propriedade ou à disposição
de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta Lei, bem como o trabalho de servidores, de
empregados ou de terceiros contratados por essas entidades;
 
XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial
das entidades mencionadas no art. 1° desta lei.
 
 
 
Como cediço, quando se avalia o enquadramento da conduta do agente público com a tipificação
citada, é necessário maior prudência ante a amplitude de seus termos o que pode conduzir o
intérprete a apontar meras condutas irregulares, desprovidos de ilegalidade, imoralidade ou má-
fé, como ímprobas, de forma a refletir abuso de poder.
 
 
 
Adverte o Profº. Carlos Frederico Brito dos Santos que “se todo e qualquer ato reputado ilegal
fosse considerado improbidade administrativa, indistintamente, como exemplifica e adverte
FÁBIO MEDINA OSÓRIO, toda ação de mandado de segurança que fosse julgada procedente,
por exemplo, acarretaria a conseqüente responsabilização da autoridade coatora por prática de
ato de improbidade administrativa que atenta contra o principio da legalidade, fato que redundaria
em grande descalabro para a administração pública, onde passaria a reinar a insegurança jurídica
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com inestimável prejuízo aos próprios administrados[2]”.
 
 
 
É oportuno lembrar ainda a lição do Prof.º Marino Pazzaglini Filho de que “os atos administrativos
ilegais que não se revestem de inequívoca gravidade, que não ostentam indícios de
desonestidade ou má-fé, que constituem simples irregularidades anuláveis (e não atos nulos de
pleno direito), que decorrem da inabilitação ou despreparo escusável do agente público, não
configuram improbidade administrativa[3]”.
 
 
 
Nesse sentido também, assegura o Profº. José dos Santos Carvalho Filho que “mais do que
nunca aqui será inevitável o recurso aos princípios da razoabilidade, para aferir-se a real
gravidade do comportamento, e da proporcionalidade, a fim de proceder-se à dosimetria punitiva.
Fora de semelhantes parâmetros, a atuação da autoridade refletirá abuso de poder[4]”.
 
 
 
Assim, deve ser averiguada a intenção do agente, verificando-se se houve dolo em sua conduta,
pois, caso contrário, não se justifica a imposição das penas previstas na Lei de Improbidade
Administrativa, sendo que o intuito da legislação foi punir o agente desonesto, aquele que agiu de
má-fé.
 
 
 
Pois bem, no caso sub examine, as provas jungidas aos autos são irrefutáveis e cabais que
geraram uma certeza indubitável de que o réu praticou atos reiterados de improbidade
administrativa consistentes na utilização de bem móvel (carro-pipa) à disposição da administração
pública em serviço particular, bem como usou, em proveito próprio, bem integrante do acervo
patrimonial do Município, qual seja carros-pipa destinados ao abastecimento de água em órgãos
públicos para abastecer a sua própria residência, de familiares e de amigos durante os anos de
2015, 2016, 2017 e 2018.
 
 
 
Nesta toada, passo a analisar a referida conduta ímproba.
 
 
 
UTILIZAÇÃO DE BEM MÓVEL À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO EM SERVIÇO PARTICULAR,
BEM COMO USOU, EM PROVEITO PRÓPRIO, BEM DESTINADO AO MUNICÍPIO (artigos 9,
inciso IV e XII, da Lei n. 8.429/92)
 
 
 
Verifica-se que o requerido Edson de Souza Vieira, então prefeito do Município de Santa Cruz do
Capibaribe, durante os anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, utilizou-se do carro-pipa (destinado ao
abastecimento de água em prédios públicos) para abastecer de água a sua própria residência, de
amigos e de familiares.
 
 
 
Os fatos foram cabalmente comprovados durante a instrução do presente feito. Nesse sentido, na
mídia digital apresentada pelo Ministério Público é possível constatar o abastecimento sendo
realizado na casa do Sr. Edson Vieira com utilização de caminhão-pipa da Compesa destinado ao
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abastecimento de prédios públicos.
 
 
 
Nesse ponto, calha destacar que a defesa alega que o vídeo seria inservível como prova, sob o
argumento de que teria sido gravado de forma clandestina por um opositor político e sem que
tenha sido periciado. Tal fundamento não merece guarida, pois a gravação de som e imagem em
ambientes públicos independe de autorização judicial, sendo um indiferente jurídico o fato da
gravação ter sido feita por um opositor político.
 
 
 
Noutro lado, a defesa não pode, em sede de memoriais finais escritos, exigir perícia em vídeo
apresentado na petição inicial, pois quando intimada para especificar provas nada alegou acerca
do referido vídeo, restando, portanto, tal questão preclusa. Além disso, ainda que não houvesse
ocorrido a preclusão sobre tal questão, o que não é o caso, a parte ré deve observar o ônus da
impugnação especificada, ou seja, não pode impugnar uma prova de forma genérica sem apontar
o elemento inverídico contestado, sob pena de indeferimento do pedido. Portanto, o vídeo
apontado na petição inicial deve ser admitido e valorado por este juízo.
 
 
 
Impende registrar que o motorista do caminhão pipa, quando de seu depoimento, narrou com
riqueza de detalhes como se dava o fornecimento ilegal de água na residência do Sr. Edson de
Souza Vieira. Segundo o motorista (fls. 24-28), o abastecimento de água na casa do prefeito foi
realizada por ele aproximadamente pelo período de três anos. Além disso, especificou que o
referido abastecimento ocorria tanto na casa do réu como na de seu pai e de amigos. Informou
ainda que esses abastecimentos ocorriam cerca de uma vez por semana, havendo períodos em
que era realizado duas vezes por semana.
 
 
 
Em outro momento (fls. 56), o referido motorista do caminhão pipa informou que o veículo placa
KFL-1971, que aparece na filmagem, era de propriedade de seu irmã, mas que ele depoente
também fazia a condução e os abastecimentos de água, sendo inclusive flagrado em filmagens
abastecendo a residência do Prefeito Edson Vieira, do seu pai, além de outras propriedades
privadas.
 
 
 
Em consonância com tal depoimento, o proprietário do caminhão objeto das investigações, Sr.
José Pedro da Silva Filho, informou (fls. 64-65) que o veículo flagrado nas filmagens era utilizado
para abastecimento de prédios públicos. Segundo o depoente, seu caminhão fazia:
 
 
 
“de duas a três viagens; que após realizadas duas ou três viagens, é liberado para realizar o
transporte de água para particulares; que já abasteceu a casa do Prefeito Edson vieira, já que
forneceu água proveniente da COMPESA ao Prefeito Edson Vieira”.
 
 
 
O secretário municipal de desenvolvimento urbano, José Teotônio Sobrinho, afirmou que
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“tem informação de que o Sr. Orlando teria um contrato com a Prefeitura para captar água com a
COMPESA e distribuir nos prédios públicos; que alguns pipeiros, após abastecer os prédios
públicos com água da compesa, ficavam livres e voltavam a abastecer o caminhão em açudes da
região e, de maneira particular, se dirigiam à cada de clientes interessados”
 
 
 
 
 
Nesse particular, é curial destacar que o abastecimento na residência do gestor, conforme
filmagem juntada aos autos do inquérito civil, ocorreu nas primeiras horas da manhã do dia
06/11/2016. Logo, se o abastecimento inicialmente realizado pelos pipeiros era com água
fornecida pela COMPESA destinada aos prédios públicos, a imagem apresentada na filmagem
leva à conclusão de que aquela água que abastecia a propriedade privada do Sr. Edson Vieira
era, em verdade, destinada aos prédios públicos.
 
 
 
Ademais, a COMPESA (fls. 20) informa que o Sr. Edson vieira estaria em situação regular com
relação ao pagamento de suas faturas e que, por essa razão, ele teria direito a solicitar
abastecimentos por carros pipa, limitados ao abastecimento de 10.000 (dez mil) litros ou 10
metros cúbicos por mês e que no dia 06/11/2016 (data da filmagem) inexiste qualquer registro de
fornecimento de caminhão-pipa na propriedade particular do Prefeito.
 
 
 
Além disso, se o limite de abastecimento particular pela COMPESA é de 10.000 litros por mês
como se explica o fato de que em julho de 2016 o Sr. Edson Vieira teve sua residência abastecida
com 12.700 (doze mil e setecentos litros de água)?!
 
 
 
Noutro lado, apesar de todos os meses apurados as contas do Sr. Edson Vieira permaneceram
abaixo de R$ 40,00 (quarenta reais), o consumo de água era massivo; há, inclusive, registro de
meses como o de dezembro de 2017 em que o Sr. Edson Vieira teve sua residência abastecida
três vezes por caminhões-pipa.
 
 
 
Vale destacar que, durante o seu depoimento em sede judicial, o Sr. Edson Vieira confirmou que
não tinha e nem havia sido juntado aos autos do processo as notas f iscais ou
comprovantes/recibos de água abastecidos em sua residência, ou seja, não comprovou a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).
 
 
 
O Sr. Edson Vieira confirmou que utilizava mais que os 10 mil litros de água por mês fornecidos
pela COMPESA para cada usuário. Todavia, as planilhas apresentadas pela COMPESA não
demonstram a compra de água além de 10 mil litros por mês e o réu não comprova a origem da
água que abastecia a sua residência, de seus familiares e de seus amigos.
 
 
 
Em uma situação de possível condenação civil por improbidade administrativa é lógico que não
existiriam registros na Compesa e/ou no Município de que a administração municipal estaria
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custeando o consumo de água do então prefeito Edson Vieira, bem como de seus familiares e
amigos; e também não é de se esperar que o réu confesse que estava utilizando em sua
residência água destinada aos prédios públicos.
 
 
 
A comprovação da prática de atos de improbidade administrativa deve ser extraída do contexto
probatório juntado aos autos, o que é o caso conforme as provas apontadas acima. Valendo
ainda destaca que foi anexado aos autos, por meio de documento fornecido pela COMPESA, que
o Sr. Edson Vieira fez, apenas 5 (cinco) solicitações de abastecimento de água por meio da
Compesa, apesar de ter sido flagrado o abastecimento em sua residência com caminhão e
motorista utilizado pela Compesa por mais de dez vezes.
 
 
 
Noutro lado, inegável a existência de dolo na conduta do réu, pois, tinha conhecimento que a
água que estava sendo utilizada na sua residência era destinada aos prédios públicos do
Município e custeada, portanto, com recursos públicos.
 
 
 
O fato é que as provas apresentadas são robustas e inafastáveis. Motivo pelo qual, firmo a
convicção de que Edson Vieira durante os anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, utilizou-se do carro-
pipa (destinado ao abastecimento de água em prédios públicos) para abastecer de água a sua
própria residência, de amigos e de familiares.
 
 
 
No que diz respeito ao enriquecimento ilícito, além de ocasionarem gastos com água pelo
Município, o réu também enriqueceu ilicitamente, ainda que o enriquecimento seja mínimo, na
medida em que poupou de fazer frente a tais despesas com recursos próprios.                              
 
 
 
Quanto as sanções que deverão ser impostas aos sentenciado, dispõem a lei de improbidade
administrativa, no seu art. 12, I, que a prática no art. 9º desta lei, resulta na perda dos bens ou
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos até 14 (quatorze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao acréscimo patrimonial e
proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo não superior a 14 anos.
 
 
 
Pois bem. Demonstra o réu ter personalidade incompatível com o exercício da função/cargo
público pelo descaso com que gerencia o patrimônio público. Sua conduta configura o total
desrespeito aos valores inerentes ao exercício da função/cargo público que é a honestidade na
atuação pública. Apesar da gravidade da conduta, o enriquecimento ilícito do réu foi mínimo,
consistente no consumo de água custeado com recursos públicos durante o período indicado na
inicial, o qual deverá ser apurado, oportunamente, em sede de liquidação de sentença.
 
 
 
Quanto à suspensão dos direitos políticos, em razão do ínfimo enriquecimento, conquanto a
grande reprovabilidade moral e ofensa aos ditames principiológicos da administração pública,
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entendo que não deve ser fixado em valores máximo e tampouco em valor mínimo, diante disso
fixo em 6 (seis) anos.
 
 
 
No que tange à multa, como acima dito, o parâmetro deve ser estabelecido com base no valor do
prejuízo total, ou seja, na quantidade de água consumida pelo réu e custeada com recursos
públicos, o qual deverá ser apurado, oportunamente, em sede de liquidação de sentença. Calha
destacar que a multa tem cunho punitivo e não indenizatório, já que este é objeto de preocupação
nas sanções reparatórias (ressarcimento).
 
 
 
Quanto à proibição de contratar com o Poder Público ou dele receber incentivos fiscais, é
imprescindível como forma de punição administrativa pelo prejuízo causado. Além de não receber
incentivo direto, o réu fica proibido de receber direta ou indiretamente qualquer incentivo, mesmo
se utilizando de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 5 anos.
 
 
 
Por derradeiro, quando a indenização por dano moral coletivo requerido na inicial, não há
previsão de tal sanção na lei de improbidade administrativa, portanto, incabível tal condenação
em sede de ação de improbidade administrativa.
 
 
 
3-Dispositivo
 
 
 
Diante do exposto, e por tudo que dos autos consta, resolvo o mérito, julgando procedente os
pedidos da parte autora, condenando o réu EDSON DE SOUZA VIEIRA por ato de improbidade
administrativa que importou em enriquecimento ilícito, conforme art. 9º, IV e XII, da lei n.
8.429/92, aplicando em virtude de seus atos as seguintes sanções do art. 12, I, da Lei de
Improbidade Administrativa:
 
1-      suspensão dos direitos políticos por 6 anos contados do trânsito em julgado (art. 12, §9º da
LIA);
 
2-      ressarcimento integral do dano consistente na quantidade de água consumida pelo réu e
custeada com recursos públicos, o qual deverá ser apurado, oportunamente, em sede de
liquidação de sentença;
 
3-      multa no mesmo valor do dano;
 
4-      proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos;
 
5-      Perda da função e/ou cargo público ocupado pelo réu na época do ilícito (art. 12, §1º, da Lei
de Improbidade Administrativa).
 
 
 
Custas pelo requerido. Sem honorários de sucumbência em razão da natureza jurídica da
entidade autora, na forma do REsp 845.339/TO, Min. Luiz Fux.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
 
 
 
Após o trânsito em julgado:
 
 
 
- Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco para suspensão dos direitos políticos
dos réus;
 
- Oficie-se o órgão público ao qual está eventualmente vinculado o réu para os fins de perda da
função e/ou cargo público.
 
 
 
Santa Cruz do Capibaribe/PE, data da assinatura eletrônica.
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