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SENTENÇA

I. RELATÓRIO.

Trata-se de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo MINISTERIO 
PUBLICO FEDERAL em desfavor de MARCIO BARBOSA VASCONCELOS (ex-prefeito de 
São Simão/GO), por dois fundamentos: a) prestação de informações falsas ao Ministério Público 
Federal; e b) incremento da possibilidade de acidentes aéreos, por permitir o uso do aeródromo de 
São Simão/GO em situação irregular.

Narra a inicial,  em síntese,  que durante investigação realizada verificou-se que o aeródromo da 
cidade de São Simão/GO funcionava irregularmente, estando prestes a ser excluído definitivamente 
da ROTAER (Publicação Auxiliar de Rotas Aéreas), do Comando da Aeronáutica, por violação ao 
Regulamento Brasileiro de Aviação Civil. Sustenta que o referido aeródromo, embora operado pela 
Prefeitura  de  São  Simão/GO  há  muito  tempo,  ainda  estava  cadastrado  como  de  propriedade 
particular de Usina São Simão/GO.

Assevera  que  o  prefeito  daquela  cidade  MARCIO  BARBOSA  VASCONCELOS,  afirmou 
expressamente  que,  por  conta  das  irregularidades,  o  aeródromo  estava  fechado  desde  o  dia 
02/04/2014.

Aduz que, assim, a Procuradoria da República em Rio Verde/GO recomendou ao prefeito Márcio 
Barbosa que determinasse imediatamente o fechamento do aeródromo, para quaisquer pousos e 
decolagens,  até  que  fossem concluídas  as  obras  e  aprovada  a  liberação  da  pista  pela  ANAC. 
Contudo, apesar de ter afirmado pela segunda vez que o aeródromo encontrava-se fechado para 
quaisquer pousos e decolagens, o mencionado prefeito permitiu a utilização da pista, ao menos 03 
(três) vezes, para eventos políticos.

Afirma que MARCIO BARBOSA VASCONCELOS deliberadamente prestou informações falsas ao 
Ministério Público Federal, pois nunca teve a intenção de fechar o aeródromo de São Simão/GO, e 
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não  mostrou  qualquer  apreço  pela  segurança  da  coletividade,  permitindo  o  uso  do  aeródromo 
irregular em eventos de cunho eleitoral, tendo ele próprio participado de um deles na pista do local.

Pede, então, a condenação do requerido nas penas previstas no art. 11, caput, da Lei 8.429/92, por 
duas vezes, aplicando-se as sanções previstas no art. 12, III, da Lei 8.429/92. 

Instrui a inicial com os documentos de fls. 05/163.

Notificado, o requerido apresentou defesa prévia às fls. 171/187, acompanhada dos documentos de 
fls. 188/211, defendendo-se das imputações que lhe são feitas, alegando, em síntese, atipicidade do 
fato em razão da inexistência de dolo, má-fé e prejuízo ao erário.

Intimada,  a  Agência  Nacional  de  Aviação  Civil  –  ANAC manifesta  desinteresse  em integrar  a 
relação processual fl. 218.

Decisão de fls. 224/326 recebeu a inicial e determinou a citação do réu para apresentar contestação.

O Ministério Público Federal juntou novos documentos às fls. 227/229.

Citado, o réu apresentou a contestação de fls. 237/255, alegando, em síntese, que: a) a utilização do 
aeroporto  não  depende  de  autorização  do  prefeito;  b)  não  houve  violação  dos  deveres  de 
honestidade, imparcialidade e lealdade; c) não há prejuízo ao erário; d) não há dolo específico; e) o 
uso do aeródromo por terceiro, sem autorização, não pode ser imputado ao prefeito.

O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 259/260, requerendo a oitiva de testemunhas.

O réu também requereu a produção de prova oral (fl. 271).

Decisão de fl.  274 determinou a realização de audiência  de instrução e julgamento,  a  qual  foi 
realizada em 27/06/2017, com a oitiva da testemunha Marcos Martins Teodoro.

Às fls. 297/304 foi juntada a Carta Precatória de inquirição das testemunhas Lecio Mario Santos 
Mello, Delmy Lúcio Dámaso e Charles Rangel da Silva. A testemunha Simone Aparecida da Costa 
não foi intimada, uma vez que não mais reside no local indicado.

Vieram-me os autos conclusos.

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA em 20/11/2017, com base na Lei 11.419 de 
19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 3146613503202.

                                 Pág. 2/9



 

  0  0  0  4  3  2  9  6  6  2  0  1  4  4  0  1  3  5  0  3      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIO VERDE

Processo N° 0004329-66.2014.4.01.3503 - 1ª VARA - RIO VERDE
Nº de registro e-CVD 00915.2017.00013503.1.00456/00128

II. FUNDAMENTAÇÃO.

A) Do Julgamento.

Conquanto tenha sido deferida por este Juízo em momento anterior, observo que a produção de 
prova  testemunhal  para  a  oitiva  da  testemunha  Simone  Aparecida  da  Costa  é  absolutamente 
desnecessária para o deslinde da questão posta em juízo. No caso, os elementos trazidos aos autos 
revelaram-se  aptos  e  suficientes  à  formação  do  convencimento  do  julgador,  em  especial  o 
depoimento da testemunha Marcos Martins Teodoro. Não bastasse isso, Simone Aparecida Costa 
não mais reside no endereço indicado para sua intimação (fls. 301/302).

Assim, revogo a decisão que deferiu a produção da mencionada prova. 

A causa encontra-se suficiente madura para julgamento. Embora abarque questões de direito e de 
fato, estas últimas estão devidamente comprovadas nos autos, pela prova documental e testemunhal 
apresentada.  De fato, inexiste ponto a ser dirimido em audiência ou por qualquer outro tipo de 
prova. Urge, então, enfrentar o mérito.

b) Mérito.

A Constituição Federal, em seu art. 37, caput, dispõe que a Administração Pública direta e indireta 
deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, 
rezando  no  seu  §4º  que  “os  atos  de  improbidade  administrativa  importarão  a  suspensão  dos  
direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao  
erário, da forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.”

Com vistas nesse regramento constitucional, a Lei 8.429/1992 transferiu para os agentes públicos o 
dever de velar pela estrita observância daqueles princípios constitucionais da Administração Pública 
(art.  4º),  estipulando,  ainda,  que  a  sua  violação  implica  ato  de  improbidade  administrativa  e 
imposição de sanção (art. 11).

Sendo  assim,  nas  palavras  de  Waldo  Fazzio  Júnior1,  “[...]  tendo  sido  violada  a  probidade  
administrativa, o ato de improbidade administrativa está realizado, independentemente de que dele  
tenha resultado dano ao erário [...]” 

1 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Atos de Improbidade Administrativa: doutrina, legislação e jurisprudência. São 
Paulo: Atlas, 2007, p. 78.
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A esse  conceito,  some-se a  lição  de José  Afonso da  Silva,  que define  os  atos  de improbidade 
administrativa qualificados pelo resultado enriquecimento ilícito (art. 9º da Lei 8.429/1992) e/ou 
dano ao erário (art. 10 da LIA):

A  probidade  administrativa  é  uma  forma  de  moralidade  administrativa  que  
mereceu consideração especial  pela Constituição,  que pune o ímprobo com a  
suspensão de direitos políticos (art. 37, § 4º). A probidade administrativa consiste  
no dever de o “funcionário servir a Administração com honestidade, procedendo  
no exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas  
decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer”. Cuida-
se de uma imoralidade administrativa qualificada. A improbidade administrativa  
é uma imoralidade qualificada pelo dano ao erário e correspondente vantagem  
ao  ímprobo  ou  a  outrem.  (apud  PAZZAGLINI  FILHO,  Mariano.  Lei  de  
Improbidade Administrativa Comentada. 3ª edição. São Paulo: Atlas, 2007, p. 18)

Entretanto, para que a conduta do suposto ímprobo seja enquadrada na Lei 8.429/1992, sujeita às 
medidas sancionatórias ali estipuladas, devem estar presentes quatro elementos constitutivos do ato 
de improbidade administrativa, quais sejam: o sujeito passivo, o sujeito ativo, o ato danoso e o dolo 
ou a culpa, conforme leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro2:

“O ato de improbidade administrativa, para acarretar a aplicação das medidas  
sancionatórias previstas no artigo 37, §4º, da Constituição, exige a presença de  
determinados elementos:
a) sujeito passivo: uma das entidades mencionadas no art. 1º da Lei 8.429;
b)  sujeito ativo: o agente público ou terceiro que induza ou concorra para a  
prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou  
indireta (arts. 1º e 3º);
c) ocorrência do  ato danoso descrito na lei, causador de enriquecimento ilícito  
para o sujeito ativo, prejuízo para o erário ou atentado contra os princípios da  
Administração Pública; o enquadramento do ato pode dar-se isoladamente, em  
uma das três hipóteses, ou, cumulativamente, em duas ou nas três;
d) elemento subjetivo: dolo ou culpa.” 

Sujeito passivo do ato de improbidade administrativa é a pessoa jurídica que a lei indica como 
vítima do ato de improbidade administrativa (art.  1º,  da  Lei  8.429/1992).  No caso concreto,  o 
sujeito passivo é o Município de São Simão/GO e o Ministério Público Federal.

2 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 19ª edição. São Paulo: Atlas, 2006, p. 776.
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O sujeito ativo é  Márcio barbosa Vaconcelos,  que na época dos fatos era agente público,  nos 
termos dos arts. 1º e 2º da LIA, pois era Prefeito do Município de São Simão/GO.

Resta agora analisar se os fatos objeto de prova nestes autos e imputados ao réu subsumem-se aos  
elementos tipificadores das práticas acoimadas de ímprobas.

Nessa perspectiva, o art. 9º da Lei 8.429/92 assim prevê a prática de improbidade administrativa por 
enriquecimento ilícito:

Art. 9º. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento  
ilícito  auferir  qualquer  tipo  de  vantagem  patrimonial  indevida  em  razão  do  
exercício  de  cargo,  mandato,  função,  emprego  ou  atividade  nas  entidades  
mencionadas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

Já o art. 10 define os atos de improbidade que demandam prejuízo ao erário nos seguintes termos:

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  dilação  dos  bens  ou  haveres  das  
entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

Por fim, o art. 11 do mesmo diploma legal estatui a improbidade por violação aos princípios da 
Administração  Pública,  notadamente  honestidade,  imparcialidade,  legalidade  e  lealdade  às 
instituições:

Art.  11.  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  que  atenta  contra  os  
princípios  da  administração  pública  qualquer  ação  ou  omissão  que  viole  os  
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e  
notadamente:

No que concerne ao elemento subjetivo do ato de improbidade, a lei de improbidade só é expressa 
quando trata do art. 10 (lesão ao erário), que admite as modalidades culposa e dolosa. Em relação 
ao art.  9º  (enriquecimento ilícito)  e  ao art.  11 (violação aos princípios administrativos)  não há 
previsão expressa da mencionada lei,  motivo pelo qual a doutrina e a jurisprudência majoritária 
entendem que a comprovação do dolo é indispensável. 

Nesse sentido, destaco o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça:
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ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS. AÇÃO  
CIVIL PÚBLICA POR SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  
IMPUTAÇÃO  PELO  ART.  10  DA LEI  8.429/92.  ALEGAÇÃO  DO  PARQUET  
ESTADUAL DE  NULIDADE  DA DECISÃO  AGRAVADA,  POR  NÃO  HAVER  
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  DO  TRIBUNAL  A  JUSTIFICAR  O  
JULGAMENTO  MONOCRÁTICO  DO  RELATOR.  PREVISÃO  DE  DECISUM  
SINGULAR  NO  CPC  E  NO  REGIMENTO  INTERNO  DESTA  CORTE  
SUPERIOR.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  REJEITADA.  ALEGAÇÃO  DO  
PARQUET  PARANAENSE  DE  QUE  A  DECISÃO  AGRAVADA  OFENDE  A  
SÚMULA  7/STJ,  POR  PROMOVER  REEXAME  DE  MATÉRIA  FÁTICA  EM  
SEDE ESPECIAL.  PORÉM,  A REVALORAÇÃO DA PROVA OU DE DADOS  
EXPLICITAMENTE  ADMITIDOS  E  DELINEADOS  NO  DECISÓRIO  
RECORRIDO  NÃO  IMPLICA  O  VEDADO  REEXAME  DO  MATERIAL  DE 
CONHECIMENTO NA SEARA ESPECIAL. PRECEDENTE: RESP. 878.334/DF,  
REL.  MIN.  FELIX  FISCHER,  DJ  26.2.2007.  PRELIMINAR  REJEITADA.  
MÉRITO.  TERMOS  DE  PARCERIA  ENTRE  MUNICÍPIO  E  OSCIP  PARA  
IMPLEMENTAÇÃO  DE  PROGRAMAS  FEDERAIS  EM  AÇÕES  DE  SAÚDE  
PÚBLICA.  AUSÊNCIA  DE  DOLO  OU  CULPA  ENSEJADORA  DE  ATO  
ÍMPROBO. AGRAVOS REGIMENTAIS DO MPF E DO MP/PR DESPROVIDOS.
 [...]
3. A conduta do agente, nos casos dos arts. 9o. e 11 da Lei 8.429/92, há de ser  
sempre dolosa,  por  mais  complexa que seja a demonstração desse elemento  
subjetivo;  nas  hipóteses  do art.  10 da  Lei  8.429/92,  cogita-se que possa  ser  
culposa, mas em nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do  
agente  ser  considerada  apenas  do  ponto  de  vista  objetivo,  gerando  a  
responsabilidade objetiva.
[...]
(AgRg no AREsp 567.988/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,  
PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016) (Grifei) 

As normas acima transcritas protegem o patrimônio público e a moralidade administrativa, além de 
repudiarem o enriquecimento ilícito dos agentes públicos em detrimento da administração pública. 
Assim, a materialidade dos atos de improbidade administrativa revela-se à medida que haja perda 
patrimonial do ente público e consequente enriquecimento ilícito do autor do fato e atentado à 
moralidade administrativa.
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Nesse contexto, o Ministério Público Federal imputa ao réu a prática de atos que atentam contra os 
princípios  da  Administração  Pública,  consubstanciados  nos  seguintes  fatos:  a)  prestação  de 
informações falsas ao Ministério Público Federal; e b) incremento da possibilidade de acidentes 
aéreos, por permitir o uso do aeródromo de São Simão/GO em situação irregular. 

Entretanto,  as provas produzidas judicialmente não comprovam a materialidade do ato de 
improbidade administrativa consistente na violação consciente dos princípios da administração 
pública.

O depoimento da testemunha Marcos Martins Teodoro, gerente de aeroportos junto à AGETOP, é 
esclarecedor  quanto  aos  fatos  narrados  nos  autos,  afastando  qualquer  possibilidade  de 
condenação do réu.

Disse a referida testemunha que a sua função - gerente de aeroportos - é administrar aeródromos 
homologados  do  Estado;  disse  que  em  2013  foi  firmado  Convênio  com  a  Prefeitura  de  São 
Simão/GO, visando melhorias ao aeródromo para deixá-lo apto a receber ou dar continuidade em 
suas  operações,  mas  que o  convênio não pode ser  concluído porque o BNDES não aprovou a 
concessão de empréstimo uma vez que o aeródromo era privado; disse que o aeródromo em questão 
era privado, mas o sítio de propriedade era da Prefeitura Municipal de São Simão/GO. Além disso, 
afirmou que,  sendo privado,  mas de titularidade do poder público,  pode o  aeródromo ser 
livremente utilizado por terceiros; elaborado o plano de voo, ele independe de autorização do 
titular do domínio do aeroporto. 

Ou seja, o depoimento da testemunha Marcos Martins Teodoro derrui o pleito condenatório do 
Ministério Público Federal. Isso porque, infere-se do mencionado depoimento que o aeródromo de 
São Simão/GO, não obstante estar sob a administração da Prefeitura daquele município, podia ser 
livremente utilizado por terceiros. Vale dizer, não era o Prefeito Municipal quem liberava ou não 
o  tráfego  no  aeródromo,  de  modo  que  não  há  como  lhe  imputar  a  conduta  de  ter 
incrementado  a  possibilidade  de  acidentes  aéreos,  por  permitir  o  uso  do  aeródromo  em 
situação irregular.

Segundo o depoente,  a função da administração do aeródromo, exercida pela Prefeitura de São 
Simão/GO,  era  a  de  manter  o  aeroporto  operacional,  ou  seja,  dar  condições  de  segurança, 
infraestrutura e de pessoal. Afirmou que a administração do aeroporto não tem como impedir “voos 
que pousam nele”, pois não tem “poder de polícia”, “não tem como não deixar operar”. A única 
atribuição, nesse caso, é anotar o prefixo de quem pousou e de quem decolou para, se for solicitado, 
ter como informá-lo.
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Melhor sorte não resta ao Ministério Público Federal no que tange à alegação de que o “prefeito  
Márcio Barbosa deliberadamente prestou informações falsas ao Ministério Público Federal, pois  
nunca teve a intenção de fechar o aeródromo de São Simão/GO”. Isso porque, como se observa 
pelas  fotos  de  193/197 e  pelo  depoimento  de  Marcos  Martins  Teodoro,  a  pista  do  aeródromo 
continha sinalização visual “X” em sua cabeceira, demonstrando que ela estava inoperante, ou seja, 
que não estava aberta ao tráfego aéreo. Esse fato demonstra que a administração daquele aeródromo 
tomou medidas para impedir o tráfego aéreo. Além disso, a já mencionada testemunha afirmou, com 
certeza,  que  o  réu,  então  prefeito  de  São  Simão/GO,  demonstrou  empenho  em  viabilizar  o 
aeródromo, ante as atitudes tomadas junto à AGETOP. 

Os  depoimentos  das  testemunhas  Lecio  Mario  Santos  Mello,  Delmy Lúcio  Dámaso  e  Charles 
Rangel da Silva, em nada contribuem para o julgamento da lide, pois não têm o condão de infirmar 
os esclarecimentos prestados pelo gerente de aeroportos da AGETOP.

Nesse contexto, os argumentos levantados pelo Ministério Público Federal, no sentido de que o réu 
prestou informações falsas ao Ministério Público Federal e incrementou a possibilidade de acidentes 
aéreos,  por  permitir  o  uso  do  aeródromo  de  São  Simão/GO  em  situação  irregular  são 
manifestamente  descabidos,  devendo  ser  desde  logo  refutados,  pois,  a  toda  evidência,  não 
competia ao Prefeito Municipal o encargo de autorizar ou impedir a utilização de aeronaves no 
aeródromo  do  município.  Demais,  não  há  nos  autos  sequer  indícios  de  que  o  réu  tenha  se 
beneficiado, mesmo que indiretamente, com a prática do ato em comento.
 
Não havendo ato de improbidade administrativa devidamente comprovado, a improcedência dos 
pedidos formulados na inicial é medida que se impõe.

III. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, porque inexistente ato de improbidade administrativa, julgo IMPROCEDENTES 
os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/1985.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
 

Rio Verde/GO, 20 de novembro de 2017.
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