
 

 

DECISÃO:  

 

“Vara: 2ª Vara da Fazenda Pública Processo: 0013343-

23.2013.8.22.0001 Classe: Ação Civil Pública Requerente: Ministério 

Público do Estado de Rondônia Requerido: José de Almeida Júnior; 

Claudio Roberto Rebelo de Souza SENTENÇA O MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA propõe AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO em desfavor de JOSÉ 

DE ALMEIDA JÚNIOR e CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA. 

Afirma que os Requeridos no período em que estiveram a frente da 

Casa Civil do Estado de Rondônia, autorizaram a emissão de diversos 

bilhetes de passagens, a maioria em desconformidade legal, 

permitindo a realização de despesa sem finalidade pública e sem 

estrita observância das formalidades legais e regulamentares 

aplicáveis à situação. Afirma que o Requerido José de Almeida Júnior 



reconheceu e homologou a despesa em benefício da Empresa 

RONDOTUR – Viagens e Turismo, no período de 1995/1998, assim 

também, o Requerido Cláudio Rebelo de Souza, que reconheceu e 

homologou a despesa a favor da empresa, no final de 1998, no 

entanto, não constou nas solicitações que tipo de serviço o 

beneficiário estava prestando ao Estado de Rondônia ou mesmo se 

era servidor da Administração Estadual. Afirma que as solicitações 

tinham por interesse atender a situações sem qualquer finalidade 

pública, em descompasso com o princípio da impessoalidade, desta 

forma, os Requeridos, como chefes da Casa Civil concederam bilhetes 

de passagens aéreas àqueles que requisitavam, quando a Lei prevê 

que, a Casa Civil deve dar assistência imediata e direta ao Governador 

em ações políticas sociais e não para atender interesse privado. 

Afirma que restou constatado pela Assessoria Técnica do MP, os 

prejuízos em decorrência das concessões de passagens aéreas, no 

período de 1996 e 1998, no valor total de R$ 873.131,48. Afirma, 

ainda, que foi ajuizada ação de improbidade administrativa contra 

Oscar Ilton Andrade pela prática de fatos idênticos narrados nesta 



ação, que fora julgada procedente e está na fase de cumprimento de 

sentença. Afirma que naquela ocasião deixou-se de contemplar as 675 

solicitações de passagens irregulares, requerendo nestas razões, a 

condenação dos Requeridos no ressarcimento ao erário, mais 

correção monetária e juros de mora, dando a causa o valor de R$ 

873.131,48. Os documentos vieram em três volumes. CLAUDIO 

ROBERTO REBELO DE SOUZA apresentou contestação (fls. 21/54), 

arguindo em preliminar inépcia da inicial discorrendo sobre o 

manuseio da ação prevista na Lei n. 7.853/89 e aplicação da Lei n. 

8.429/92. Alega insuficiência de provas que possa configurar prejuízo 

ao erário causado pelo Requerido. Alega ainda, ausência de 

notificação, que entende seria necessário antes da propositura da 

demanda, conforme disposto no art. 7º da Lei n. 8429/92, o que torna 

nula a presente demanda. Também alega ausência de dolo ou culpa. 

Inexistência de dano ao erário. Do mesmo modo, alega inexistência 

de solidariedade uma vez que o MP deixou de indicar, 

proporcionalmente a responsabilidade de cada um dos Requeridos, o 

que reforça a preliminar de inépcia da inicial. Alega por fim incidência 



prescricional. Junta documentos (fls. 56/59). JOSÉ DE ALMEIDA 

JÚNIOR apresentou contestação (fls. 67/99), arguindo em preliminar 

ilegitimidade ativa do Ministério Público, para propor ação de 

ressarcimento ao erário. Inépcia da inicial discorrendo sobre os 

mesmos fundamentos que a contestação apresentada pelo requerido 

Claudio Roberto. Alega prescrição da ação. No mérito, refuta as 

acusações que lhe são impostas sob o argumento de ausência de dolo 

ou culpa, concessão das passagens com a observância ao princípio da 

legalidade. Inexistência de dano ao erário, bem como, falta de 

indicação de solidariedade quanto a responsabilização de cada um 

dos Requeridos. Replica, reafirmando os termos em inicial (fls. 

102/104). Em saneador, foram superadas as preliminares e deferida 

a prova testemunhal, designando audiência de instrução (fls. 111/112). 

Audiência de instrução (fls. 124/126), com depoimento pessoal de 

Claudio Roberto Rebelo de Souza e das testemunhas Antônio Manoel 

Rebello das Chagas, Helder Rister de Oliveira. Em razão da ausência 

do Requerido José Almeida Junior e demais testemunhas fora 

designada audiência de continuação. Audiência em continuidade (fls. 



136/137), com depoimento pessoal de José Almeida Junior e das 

testemunhas Nataly Gomes Maldonado. Cumprimento Carta 

Precatória com a oitiva da testemunha Ivan Leitão e Silva (fls. 

164/165). Cumprimento Carta Precatória com a oitiva da testemunha 

João Maria Sobral de Carvalho (fls. 252/257). Alegações finais pelo 

Ministério Público Estadual (fls. 260/267). Estado de Rondônia 

ingressa no feito em litisconsorte ativo, ratificando as afirmações 

feitas pelo MP (fls. 268). Requeridos. Vieram os autos em conclusão. 

É o relatório. DECIDO. Trata-se de ação civil pública proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA em desfavor 

do JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR e CLAUDIO REBELO DE SOUZA, 

imputando conduta ímproba consistente em liberação de passagens 

sem o devido controle enquanto Chefe da Casa Civil do Estado de 

Rondônia, reclamando a restituição dos valores em favor do Erário. 

As preliminares foram superadas em saneador, a instrução probatória 

restou ultimada, estando o processo maduro, passo ao exame de 

mérito. Não há controvérsia sobre os Requeridos terem fornecido as 

passagens relatadas na inicial, sem a necessária formalidade, pois 



ausente as destinações quanto o serviço prestado ou mesmo se era 

servidor aludidos beneficiários. Nessa premissa, a controvérsia 

resume-se em definir se as autorizações das passagens aéreas se 

deram em violação a finalidade pública segundo a correspondente 

competência do Chefe da Casa Civil, em relação aos: Processos 

Administrativos: ns. 1001.0529/96; 1001.0068/98; 1001.0110/98; 

1001.0150/98; 1001.0157/98; 1001.0171/98; 1001.0189/98; 

1001.0202/98; 1001.0207/98; 1001.0211/98; 1001.0225/98; 

1001.0256/98; 1001.0495/98; 1001.0496/98; 1001.0498/98; 

1001.0500/98; 1001.0515/98 e 1001.0549/98. Pois bem. 

Incontroverso que a Casa Civil dentre a competência de dar 

assistência imediada e direta ao Governador do Estado em suas ações 

políticos sociais, também é responsável pela concessão de passagem 

aéreas e terrestres, o que justifica em princípio a posição dos 

Requeridos no polo passivo deste feito, enquanto Chefe da Casa Civil 

no período de 1996 a 1998. Incontroverso, ainda, que ao tempo dos 

fatos as passagens aéreas eram fornecidas pela empresa contratada 

RONDONTUR – Viagens e Turismo Ltda, que as emitia a partir da 



respectiva solicitação devidamente autorizada pelo Chefe da Casa 

Civil do Estado, neste caso o primeiro Requerido no período de 1995 

a 09/1998 e segundo Requerido no período de 10 a 12/1998. Nesse 

cenário, as autorizações e emissões das passagens, não são fatos 

controvertidos, mas à regularidade dos procedimentos e a utilização 

contrária ao interesse público. Com efeito, a considerar os elementos 

dos autos, é de observar o descuido em relação ao procedimento, que 

sem dúvida, atende a uma sequência de atos administrativos sem os 

quais não era possível autorizar a emissão de passagem aérea, 

entendendo este Juízo que em se tratando de dinheiro público não é 

possível defender-se a partir de regra de exceção, a exemplo de 

viagem do Governador e respectivos ajudantes de ordem, solicitações 

de Deputados e demais situações ventiladas, sem qualquer controle, 

ou melhor, dispensando os critérios estabelecidos em situações dessa 

natureza. Nesse seguimento é de observar dos Depoimentos Pessoais 

e Testemunhas: Cláudio Roberto Rebelo de Souza – Chefe da Casa 

Civil de 10 a 12/1998: Afirma que as autorizações de passagens para 

servidores vinham com justificativas, mas nem todos vinham com o 



Decreto; em relação a terceiros, eram emitidos para palestrantes que 

vinham promover eventos; constaram 11 passagens referentes a 

viagens do Governador e de seus ajudantes de ordem, sem que fosse 

emitido Decretos; não tinha acesso a documentos relacionados a 

emissão ou não da passagem posteriormente; as emissões das 

passagens e as autorizações eram realizadas de forma centralizada na 

Casa Civil. José de Almeida Junior – Chefe da Casa Civil de 01/1995 

a 09/1998: Faz uma narrativa a respeito do vulto de passagens e as 

medidas adotadas para melhor controle enquanto Chefe da Casa Civil 

e responsável por aludidas autorizações de voos. Com relação as 

passagens eu quero assegurar com muita certeza que eu tinha um 

cuidado enorme em relação a liquidação da despesa; Afirma que 

atendeu pedidos relacionados a TFD, esporte, servidores - quanto ao 

processo em si ... eu não tinha mais como produzir documentos de 

justificativas das passagens - em razão do tempo transcorrido - sendo 

humanamente impossível justificar as passagens, mas eu quero dizer 

que absolutamente todas estas passagens que estão aqui, foram 

efetivamente voadas e pagas porque constados os voos, digo isso pois 



enquanto atuava no CAEX, eu conhecia bem o sistema em razão de 

outros processos que por lá tramitaram ... por isso a minha 

preocupação tamanha, não há passagem paga e não voada. A maioria 

das passagens era para atender servidores públicos, era 

humanamente impossível exigir Decretos, pois em muitas vezes a 

viagem era em medida de urgência; eu confesso que as viagens 

relacionadas aos servidores, técnicos e secretários, até pode ter 

passado a minha despreocupação em relação a Decreto, pois eu criei 

um setor que tinha três pessoas para cuidar somente desse assunto; 

se em algum processo faltou Decreto é humanamente impossível 

numa agilidade dessa exigir Decreto; depois o Decreto e autorização 

de viagem tinha mais relação com diária; por isso que o procedimento 

poderia faltar algum documento; no caso da liquidação do Beron, 

servidores e Procuradores do Estado viajavam todos os meses para 

Brasília, por isso não era possível juntar Decreto no mesmo dia; 

também foram autorizadas passagens para servidores da Ceron em 

razão da Federalização. As passagens que não eram de servidores, 

invariavelmente eram pedidos de Deputados, para atender doentes, 



necessitados, falecimentos em outro estado, mas com certeza a 

maioria das passagens eram de TFD, esta questão do TFD era terrível, 

não funcionava por falta de dinheiro, burocracia muito grande e até 

hoje não funciona. O pagamento em si, havia um controle 

administrativo, eu assinava por requisição ou por ofício de secretário 

ou de alguém, ou a pessoa ia diretamente e fazia um protocolo que 

tinha um modelo na Casa Civil e tinha um Decreto que estabelecia a 

tramitação; montado o procedimento voltava para mim e depois 

seguia para a SEFIN para pagamento da passagem. A maioria de 

passagem que não era de servidor era TFD; tinha técnicos que vinha 

de Brasília que trabalhava na PLANAFLORA e vinham para reuniões 

aqui; a maioria tinha justificativas, não tenho como explicar cada uma 

delas; eu tinha uma equipe que fazia uma triagem; aqueles que não 

eram servidores públicos elas checavam; pessoas doentes, eu 

autorizava na hora, não era o critério, confesso não era o burocrático 

ou mesmo legal, mais eu fazia, era um atropelo no atendimento de 

pessoas que estavam muito doente que não podiam esperar. A 

questão de esporte, eu atendia muito as Federações; eu inúmeras 



vezes, dei passagens para equipe de Voleibol do Estado para disputar 

etapa do Nacional; esporte, federação e igreja vinham para mim, eu 

tinha inúmeras pressões de Deputados, a Nataly e Debora que faziam 

triagem, especialmente em relação aos Deputados; o povo tinha 

costume de correr atrás de político para conseguir passagem; o Estado 

era pobre e tinha muita gente que corria para conseguir passagem, era 

um costume do povo correr atrás de político para conseguir passagem 

e por muitas vezes eu concedia, antigamente cada secretário fazia 

despesa como queria, por isso eu criei o setor; assim como eu 

indeferia, sendo esse número muito superior aos deferidos. Eu montei 

um setor só para cuidar deste assunto, a minha preocupação era criar 

o por conta da sentença que tratou das passagens da Eucatur eu não 

tive a conta de 1998 aprovada; estou com dupla condenação, estou até 

cuidando disso. Antonio Manoel Rebello das Chagas – Testemunha: 

Fui Chefe do NAF no período de 1995/1998, setor da Casa Civil do 

Estado, sendo responsável pelas emissões de passagem, sendo que o 

fornecimento ocorria mediante preenchimento de um formulário 

existente ou de solicitação por ofício, todos justificando as 



solicitações. A indicação da finalidade do deslocamento era necessária 

e sem ela não era autorizada e depois da autorização (CHEFE DA 

CASA CIVIL OU GOVERNADOR) é que eram remetidas ao NAF O 

procedimento passava pela Controladoria Interna e encaminhado à 

Casa Civil era remetido a SEFIN para pagamento. NA CASA CIVIL 

ERA REALIZADO O "CERTIFICO" DA UTILIZAÇÃO DAS 

PASSAGENS. Nataly Gomes Maldonado – Testemunha: Eu era chefe 

de Gabinete do Dr. Almeida e trabalhei com Dr. Claudio, os pedidos 

de passagem, solicitações, geralmente vinham através de ofício ou 

requerimento preenchido, justificando o porque da viagem e período 

e a localidade de deslocamento; se funcionário ou pessoas que 

algumas vezes era TFD que na Sesau não conseguia atender a todos 

os doentes, muitos deles procuravam a Casa Civil, muitos para 

tratamento de câncer, e procurava a Casa Civil e a gente levava para o 

Dr. Almeida e ele atendia; geralmente eram familiares que levavam 

laudo médico e buscavam ajuda para obter passagem; pedidos 

encaminhados por Deputados não era de meu conhecimento; 

geralmente eram pessoas muito necessitadas ... foram pedidos de 



servidores e TFD, teve alguns pedidos de funcionários do Beron , 

esporádicos que iam até Banco Central; não me recordo de servidores 

da Ceron; existia uma formalidade, os documentos davam entrada na 

Casa Civil, eram analisados, antes cada secretaria emitia suas 

passagens, mas foi centralizado tudo na Casa Civil, ele autorizada e 

depois do tramite do procedimento voltava para ele assinar e ser 

levado para agência; Sead, Seduc e Sesau eram quem mais solicitavam 

passagens, geralmente tinham muitos pedidos para capacitação dos 

próprios servidores. Ivan Leitão e Silva – Testemunha: Eu era Chefe 

de Gabinete do Governo do Estado no período de 1995 a 1998, a Casa 

Civil era independente, era pedido pelo Governador para que o pedido 

fosse levado para Casa Civil para analise técnica, a Casa Civil era 

responsável por essa analise, era competência do Chefe da Casa Civil, 

ele até criou um formulário próprio: tinha passagem aérea e terrestre; 

era a Casa Civil quem controlava até a passagem de servidores ... foi 

criado um setor na Casa Civil ; era o setor da Casa Civil que fazia 

analise e requerimento que era enviado para empresa; a Sesau 

quando não tinha mais recurso para encaminhar pacientes em TFD, 



socorria-se da Casa Civil; acho difícil ser fora do interesse público, o 

Dr. Almeida era um Promotor de Justiça, se licenciou para ser chefe 

da Casa Civil; existiam critérios em se tratando de interesse público 

em se tratando de particular, como questões de saúde, humanitária, a 

Casa Civil sempre forneceu passagem envolvendo saúde, falecimento 

de pessoas e até pessoas que não se adaptaram no Estado, não haviam 

critérios nesse sentido; Dr. Almeida era muito criterioso, ele tinha um 

advogado Dr. Antonio Manoel que fazia analise, sendo que a primeira 

análise era feita pela secretária Nataly que fazia a triagem e 

encaminhava para o corpo técnico Dr. Manoel; os de carater 

humanitário não eram acompanhados de relatório, mas de 

tratamento sim, era acompanhado de laudo de relatório; existia um 

formulário para justificar a necessidade de passagem; tinha gente que 

não se adptava neste Estado; existia um limite orçamentário para a 

Casa Civil; não sei dizer se a Casa Civil tinha dentro do orçamento um 

limite para passagem; passagens terrestre e aérea sempre foram 

fornecidas, antigamente não havia qualquer critério, o Chefe da Casa 

Civil quando entrou fez mudanças para economizar valores 



despendidos com passagens. João Maria Sobral de Carvalho – 

Testemunha: Eu exerci cargo de Secretário Executivo da Casa Civil em 

1995 •c José Almeida foi Chefe da Casa Civil do Governador Rauppi; 

uma das preocupações era descontrole de gatos com passagens, por 

ser descentralizados por secretarias e os gastos eram bem superiores 

as previsões normais, obrigações e necessidades  a centralização todas 

as secretarias ficaram na Casa Civil ... houve necessidade de 

estabelecer alguns critérios, foi editado regulamento estabelecendo as 

condições e critérios de fornecimento de passagem, inclusive aquelas 

de natureza de assistência social, que envolvia na maioria das vezes 

os pedidos de Deputados, nesse caso tinha que haver justificativa e 

uma solicitação na área da Secretaria de Promoção Social para poder 

haver um atendimento dessas passagens; essas passagens todas 

decorriam das necessidades das secretarias e segundo a previsão das 

atividades promodens de cada uma delas; quando se tratava de 

servidor público para deslocamento fora do Estado, havia obrigação 

de emissão de correspondente Decreto autorizativo pelo Governador, 

envolvia especificamente o servidor do Estado •c aqueles que tinham 



dependência ou vinculados em outros programas, a exemplo do 

programa de tratamento fora do estado para atendimento de pessoas 

doentes para tratamento especializados, em São Paulo, Cuiabá, 

Goinia, vinham com solicitação da secretaria de Saúde, geralmente 

um ofício e, posteriormente foi criado um formulário tipo requisição 

solicitando a passagem e justificativa, comprovantes, laudo médicos; 

no esporte; eram formalizados em processo e arquivados na Casa 

Civil; havia um campo de autorização firmado pelo Chefe da Casa 

Civil; houve uma economia de mais de dois milhões de reais; as 

passagens solicitadas por Deputados também tinham que atender o 

roteiro e regras estabelecidas, tinham pedidos dos mais variados, 

havia uma equipe que fazia esta triagem e todas as vezes que não 

atendia aos programas do Estado não era concedido, tinha que haver 

um vínculo com o Estado e interesse público; na área social as pessoas 

que pediam tinham que atender aos critérios com a solicitação da 

secretaria; as contas foram aprovadas sem qualquer restrição; mas 

haviam pessoas que queriam burlar e por isso que a quantidade de 

deferimento era muito maior; acho que não houve atendimento de 



natureza partidária ou outro interesse qualquer; as passagens 

fornecidas sem qualquer justificativa eram dadas dentro das 

atribuições da Casa Civil; o legislativo solicitava para burlar essa 

demanda acumulada; essa glossa dessas passagens se deram em 

relação a 1996; neste caso a Rondontur quem fornecia a passagem, 

era licitada; havia um formulário padrão que era assinado pelo 

solicitante no próprio documento. Dos depoimentos é possível 

observar contrariedade entre os pontos afirmados pelos Requeridos e 

as respectivas testemunhas, quanto a forma de triagem realizada no 

fornecimento de passagens, em se tratando de servidores e de pessoas 

estranhas ao quadro do Estado de Rondônia. Nesse seguimento 

afirma a testemunha Nataly que: em relação ao BERON O 

fornecimento de passagem era esporádico; em relação a CERON, 

desconhecia que houvesse sido fornecida passagem aos servidores; 

em relação aos DEPUTADOS, de mesma forma desconhecia pedidos 

feitos por eles; assim como havia uma liberalidade pelo Chefe da Casa 

Civil em se tratando de pessoas doentes. Anota-se, ainda, por 

relevante que até atendimento as pessoas que por simples afirmação 



de não terem se adaptado neste Estado, recebiam passagem para 

retornarem para os Estados de origem, sem que necessitasse 

apresentar qualquer comprovação nesse sentido. Nesse exame, 

chama atenção, o fato de as testemunhas afirmarem FORMALIDADE 

na triagem, ao fundamento de necessidade de haver um vínculo com 

o Estado e interesse público, pois do contrário era indeferido o pleito 

e, mesmo assim, terem sido liberadas um grande número de 

passagens utilizadas sem qualquer justificativa, conforme quadro 

apresentado pelo Requerente. Desse modo, é revelado com suficiência 

que os Requeridos não conseguiram de forma eficiente manter o 

controle de aludidas autorizações com reflexo no dinheiro público, 

pois indiscutível suas responsabilidade, ressaltando que a partir da 

centralização estavam obrigados autorizar e finalizar o procedimento, 

ou seja, a homologação da despesa era feita pelo Chefe da Casa Civil 

do Estado. Digo isso, pois o próprio Requerido Almeida, afirma que 

em razão do grande número de pedidos e demais atividades da Casa 

Civil, não tinha tempo de analisar todos os requerimentos e por vezes 

os recebia, autorizava e passava para a assessoria para que fosse 



entregue a documentação complementar, indica-se que faltou 

atenção necessária e exigida especialmente em se tratando de 

dinheiro público. Desse modo, se os pedidos não estavam completos 

ou não preenchiam os requisitos legais, cabia ao agente público não 

conceder a passagem solicitada, sob pena de responsabilidade para 

quem a autorizou indevidamente, nesse ponto merece transcrição o 

art. 4º da Lei 8.429/92, verbis: Art. 4. Os agentes públicos de 

qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita 

observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade 

e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos. Das passagens. 

Justificação. Finalidade. Permite-se examinar a prestação do serviço 

na perspectiva da finalidade do ato de concessão para aferir eventual 

inexistência de "desvio genérico" (prática de ato para PODER 

satisfazer interesse essencialmente privado) e/o "desvio especifico ou 

de finalidade" (utilizar-se de um instrumento jurídico válido, 

desatendendo ao fim precípuo da lei. Apontam-se diretrizes ao 

exame, orientando-se no entendimento de desvio de finalidade: Para 

tanto, é preciso primeiramente, consodear o conceito de desvio de 



finalidade, sobre cujo tema anota o eminente prof. José dos Santos 

Carvalho Filho o seguinte: Finalidade é o elemento pelo qual todo ato 

administrativo deve estar dirigido ao interesse público. Realmente 

não se pode conceber que o administrador, como gestor de bens e 

interesses da coletividade, possa estar voltado a interesses privados. 

O intuito de sua atividade deve ser o bem comum, o atendimento aos 

reclamos da comunidade, porque essa de fato é sua função. [....] 

Assim, Desvio de Finalidade é o afastamento do objetivo que deve 

guiar a atividade administrativa, vale dizer, o interesse público (autor 

citado in Manual de Direito Administrativo, 8ª edição, Editora 

Lumem Juris, p. 93) Com efeito, "a punição por desvio de finalidade 

é um limite à ação discricionária, um freio ao transbordamento da 

competência legal além de suas fronteiras, de modo a impedir que a 

prática do ato administrativo, calcada no poder de agir do agente, 

possa dirigir-se à concessão de um fim de interesse privado" (Maria 

Cuervo Silva e Vaz Coutinho, in O Desvio de Poder no Ato 

Administrativo, Editora RT). Destarte, pode-se considerar que o 

desvio de poder seja um vício subjetivo (que implica na anulação do 



ato), que se configura nas hipóteses em que o agente administrativo 

deliberadamente (o que não foi o caso dos autos) exerce sua 

competência visando atingir finalidade diversa da legal, seja com 

vistas a interesse privado, seja com vista a interesse público 

manifestamente divorciado a necessidade administrativa e tutelada 

pelo Direito. Desse modo, é de reafirmar, que o desvio de finalidade 

está no móvel do agente, ou seja, na representação subjetiva, 

psicológica, na intenção de se violar, com fim escusos a lei, o que não 

me pareceu se afigurar no presente caso, à medida em que os 

Requeridos atuaram, ainda, que por vezes de forma irregular para 

atender as necessidades do Estado. Nessa premissa, é de repisar em 

fundamento a lição do prof. Celso Antonio Bandeira de Melo, a saber: 

Concorrem para identificar o desvio de poder (finalidade) fatores 

como a irrazoabilidade da medida, sua discrepância com a conduta 

habitual da Administração em casos iguais, a desproporcionalidade 

entre o conteúdo do ato e os fatos em que se embasou, a incoerência 

entre as premissas lógicas ou jurídicas firmadas na justificativa e a 

conclusão que delas foi sacada, assim como antecedentes do ato 



reveladores da animosidade, indisposição política ou, pelo contrário, 

de intuitos de favoritismo. Até mesmo pela vida pregressa do agente, 

reveladora de temperamento descomedido, vindicativo ou proclive de 

apadrinhamentos e compadrios políticos, pode acudir para compor 

um quadro que, em sua globalidade, autorize a reconhecer desvio de 

poder. Em rigor é o plexo de elementos antecedentes do ato que 

propicia rastrear seu animo impulsor ensanchando que se forme ou 

não a "convicção moral" sobre o extravio em relação ao fim que 

deveria atender. Por isso mesmo, de revés não será a mera alegação 

deste vício, acompanhada de elementos frágeis ou de algum indício 

fluído ou suspeitas de imprecisa consistência, que autorizarão 

concluir pela existência de um "fixe de indícios convergentes" ou 

elementos que robusteçam a aludida convicção dos julgadores (autor 

citado in Curso de Direito Administrativo, Editora Malheiros, 21ª 

edição, 2007). O que se tem de ter em mente é que o desvio de 

finalidade consiste no afastamento do espírito da lei, ou seja, para 

empregar a expressão utilizada pelos penalistas, aberratio finis legis, 

desvirtuação do fim, do qual não se afastou os demandados que 



atenderam, além de ordem superior, aos Princípios da Necessidade 

Pública. Anota-se então a existência de regulamentação especifica ao 

fornecimento de passagens pelo Estado de Rondônia, mesmo a 

pessoas estranhas ao quadro de pessoal do Governo, mediante 

fundamentada justificativa da autoridade proponente: Decreto 

Estadual 3.329/95: Item III, 2, b: a concessão de passagem a pessoa 

estranha aos quadros de pessoal do Governo do Estado, só se dará 

mediante fundamentada justificativa da autoridade proponente, pela 

qual responderá solidariamente, e deverá vincular-se a atividade de 

interesse das coisas do Estado, ou, revestirse de elevado caráter social 

e humanitário. Item III, 3, b, 4: na hipótese do pedido de concessão 

de passagem a pessoa estranha aos quadros de pessoal do Governo 

Estadual, a autoridade, órgão, entidade ou instituição solicitante 

deverá fundamentar o seu pedido, caracterizando a vinculação da 

atividade ao interesse da administração do Estado, ou demonstrar o 

aspecto social e humanitário da ação de Governo naquele ato. Das 

passagens concedidas a título de tratamento de saúde fora do Estado. 

O Requerente entende que a falta de comprovação e/ou identificação 



das necessidades do transporte aéreo nos casos em que concedidas 

passagens a titulo de tratamento fora do Estado devem ser glosadas e 

ressarcidas pelos Requeridos. A imputação de ressarcimento nessa 

situação comportaria sob duas perspectivas: a omissão de 

fundamentada justificativa configura ilicitude que determina por si só 

a reparação mesmo em se tratando de passagens destinadas a atender 

pessoa adoentada; 1.1. não se reconhece tratar-se de situação 

realmente de passagens destinadas a atendimento de pessoa 

adoentada se não há os exames médicos ou mesmo laudos médicos 

afirmando necessidade de tratamento fora do Estado. Ambos os 

argumentos podem ser legítimos, contudo, indica rigor que, 

concebido em sentido absoluto, induz presumir os desvios de 

finalidade e desonestidade que envolvem os Requerido Almeida e 

Claudio, que autorizaram fornecimentos de passagem sem o 

necessário cuidado que a formalidade exigia para o caso. Assinala-se 

que a concessão de passagem para tratamento de saúde comportaria 

na condição de •gaspecto social e humanitário da ação de Governo•h 

do DE n. 3.329/95. Assenta-se que é inquestionável a obrigação do 



Estado em relação à saúde pública. A realidade do sistema de saúde 

em nosso Estado não é desconhecida, sabendo-se das dificuldades e 

precariedades em casos de maior gravidade e ainda em algumas 

aéreas de especialização, a ausência de estrutura física, de 

equipamentos e da própria aplicação de recursos financeiros 

suficientes por parte do Estado na aérea de saúde. Se isso ainda 

acontece nos dias de hoje muito mais ocorria nos idos de 1995/1998. 

Levando-se em conta a urgência e a distância de centros médicos mais 

capacitados, e ainda a situação de precariedade de nossas estradas 

(Rodovias), não era incomum e tampouco inaceitável o deslocamento 

por via aérea. O direito à saúde do cidadão é garantia constitucional, 

e como tal exige do Poder Público uma atuação eficiente, que 

corresponda às necessidades do paciente. Ao óbice apontado pelo 

Autor de que em algumas passagens não constam laudos médicos, é 

possível considerar que os laudos geralmente estão sob guarda dos 

pacientes e apresentados, junto com outras documentações no lugar 

de destino. Certo que mais grave que conceder a passagem sem 

justificação é se o agente público nega a concessão à pessoa que dela 



necessite para atendimento médico fora do Estado. Assenta-se que o 

próprio Judiciário reconhece e determina ao Poder Público que atue 

no atendimento ao cidadão quando se trata de direito a saúde, quer 

seja na aquisição de medicamentos ou a internação de pacientes em 

hospitais particulares quando não há vagas no sistema público, isso 

sem saber se existe ou não dotação orçamentária especifica, 

invocando a regra do art. 196, CF/88. É possível assim considerar 

nessa perspectiva como não passíveis de ressarcimentos as passagens 

emitidas a título de Tratamento Fora do Domicílio. Das passagens 

concedidas com as justificativas que estariam os beneficiários "a 

serviço do Estado". Noutro ponto, também são relacionadas 

passagens atribuídas a agentes públicos a titulo de prestação de 

serviço relativo ao interesse do Estado, nesse ponto, afirma o 

Requerido Almeida o período em que se enfrentou a liquidação do 

Beron e, ainda, a Federalização da Ceron. Conquanto sejam situações 

de conhecimento público, é sabido que dos depoimentos não restou 

afirmada que em relação do Beron tivessem sido autorizadas por 

vezes passagens a servidores da própria instituição financeira e 



mesmo a Procuradores do Estado com o fim de buscarem soluções em 

Brasília, pois como afirmado pela Chefe de Gabinete do Requerido 

Almeida, esporadicamente, fora autorizada passagem nesse sentido. 

Em relação a Federalização da Ceron, foi afirmado também pela Chefe 

de Gabinete do Requerido Almeida, desconhecer ter ocorrido 

autorização de passagens em favor de servidores daquela empresa e, 

neste ponto, este Juízo por conhecer a forma de constituição da 

Ceron, é de ter por improvável pudesse atribuir despesas com 

transporte aéreo a esse título. De mesmo modo, afirmou as 

testemunhas desconhecimento de fornecimento de passagem para 

atendimento de Deputados, sendo certo que Assembleia é detentora 

de orçamento próprio. Com efeito, no exame feito pelo Requerente, 

foram analisados tanto o objetivo da viagem, bem como a justificação, 

havendo que se ter correlação voltada ao interesse da administração 

pública, entre o objetivo do deslocamento e a correspondente 

justificativa. Desta análise, e com relação à concessão das passagens 

para atender serviço de interesse da administração pública e as 

relativas a tratamento fora do domicílio, não se tem por comprovadas 



as afirmativas pelos Requeridos. Assim, é de afirmar que as passagens 

fornecidas a partir de 1996, constata-se em algumas delas não haver 

justificativa coerente ao interesse da Administração, ou mesmo 

indicação se a pessoa que utilizou os bilhetes era ou não servidor 

público. Nesse exame tenho por relevante as anotações feitas pelo 

Analista Contábil: A Soma das colunas REGULAR, das três partes, 

perfaz R$ 59.850,05. Referese ao montado do valor dos bilhetes que, 

em nossa análise, possui Decretos do Executivo autorizando os 

deslocamentos; Na 1ª Parte da análise, na coluna IRREGULAR, 

apontamos que foram concedidas passagens ao Senhor Governador e 

um acompanhante no valor de R$ 39.745,05, valor este deduzido do 

montante das passagens sem autorização (Decreto) de deslocamento; 

A soma das colunas IRREGULAR, das três partes, perfaz R$ 

873.131,48. Refere-se ao montante do valor dos bilhetes que, em 

nossa análise, não possui Decretos do Executivo autorizando os 

deslocamentos, ou não foram apresentados; O critério utilizado na 

análise para definir os valores acima, foi o de identificar o Decreto que 

autorizou o deslocamento; Outros critérios, como se o beneficiário da 



passagem era servidor, ou se de interesse público, ficaram 

prejudicados, pois não há informações suficientes nos autos para 

fazer uma análise mais profunda, embora haja índicios de que muitas 

passagens forma concedidas a pessoas que não eram servidores, 

inclusive passagens concedidas a famílias inteiras. Nesse cenário, é de 

ter por razoável que em relação aos servidores propriamente dito, a 

falta de Decreto, ainda que se trata de ato formal, não tenho por 

violado o interesse público. O mesmo não é possível em relação as 

pessoas estranhas ao quadro público, pois em relação a atendimento 

médico, no mínimo seria necessário apresentação de relatório médico 

orientando a necessidade de tratamento fora do Estado. De mesmo 

modo, as passagens fornecidas ao fundamento de se tratarem de 

esportivas, pois é certo que dentre as informações haveria de constar 

prova mínima, a exemplo das datas de campeonatos nacionais. Nessa 

expectativa, tenho que as passagens fornecidas as pessoas estranhas 

ao quadro do Estado, sem qualquer justificativa plausível, não é 

possível entender pela legalidade no seu fornecimento. Depois, não é 

possível deixar de pontuar que foram fornecidas passagens na quais 



consta o mesmo sobrenome, permitindo deduzir tratar-se de 

parentesco entre as pessoas, ou seja, serem da mesma família. Nos 

casos em que indicados desvios, como nos casos destacado neste 

titulo, configura-se causa que impõe o ressarcimento ao erário, pois 

configurado vícios formais por inexistência de finalidade pública ou 

interesse social legítimo demonstrado nas concessões. Depois, tenho 

por agravo o fato de terem sido autorizadas tantas passagens sem 

qualquer justificativa se considerado o fato de afirmar o Requerido 

Almeida a criação de um setor responsável somente por autorização 

de viagens, se observado o quadro apresentado a fl. 299, onde informa 

passagens REGULAR e o grande número de IRREGULAR e os 

correspondentes processos. Neste ponto, é reconhecida a 

responsabilidade do agente público responsável pela autorização de 

emissão de passagem, ou seja, comprovada conduta ilícita de José de 

Almeida e Claudio Roberto em prejuízo ao erário ao autorizar 

concessões de passagens áreas sem indicação de finalidade legitima, 

vinculada à interesse público de cunho social / humanitário ou da 

própria Administração. Improbidade. Fundamentos jurídicos. Diz a 



Lei 8,.429/92: Art. 5º Ocorrendo lesão ao patrimônio público por 

ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-

á o integral ressarcimento do dano. A legalidade traduz a idéia de que 

a Administração, no exercício de suas funções, somente poderá agir 

conforme o estabelecido em lei. Assim, diz-se que a Administração, 

além de não poder atuar contra a lei ou além da lei, somente pode agir 

segundo a lei. Os atos eventualmente praticados em desobediência a 

tais parâmetros são atos inválidos e podem ter sua invalidade 

decretada pela própria Administração que o haja editado ou pelo 

Poder Judiciário. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. LEI CUMULATIVA DAS PREVISTAS NO ART. 12 

DA LEI 8.429/92. PROPORCIONALIDADE. 

DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA DAS . 

RESSARCIMENTO INTEGRAL. LOCUPLETAMENTO DA 

MUNICIPALIDADE. EMBARGOS DECLARAÇÃO. ERRO 

MATERIAL. CONFIGURADO. 1. As sanções do art. 12, I, II e III, da 

Lei n.•‹ 8.429/92 não são necessariamente cumulativas, cabendo ao 

magistrado a sua dosimetria; aliás, como deixa entrever o parágrafo 



único do mesmo dispositivo. 2. O espectro sancionatório da lei induz 

interpretação que deve conduzir à dosimetria relacionada à 

exemplariedade e à correlação da sanção, critérios que compõem a 

razoabilidade da punição, sempre prestigiada pela jurisprudência do 

E. STJ. Precedentes: (REsp 895.530/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJ 04/02/2009; REsp 

758.558/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, 

DJ 11/02/2009; RESP 507574/MG, Relator Ministro Teori Zavascki, 

DJ 08.05.2006; RESP 513.576/MG, Relator p/ acórdão Ministro 

Teori Zavascki, DJ 06.03.2006; RESP 291.747. (EDcl nos EDcl no 

REsp 769811/SP EMBARGOS DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2005/0123947-0. 1ª 

turma. Rel.Ministro LUIZ FUX (1122). DJe 06/05/2009). No mesmo 

sentido o e. TJRO: TJRO. 2ª Câmara Cível AI. 101.003.2006.008368-

6 Apelação Cível Rel. Desem. Waltenberg Junior. Revisor Desemb. 

Renato Mimessi. Porto Velho, 11 de julho de 2008. Administrativo. 

Ação civil pública. Lei de improbidade. Princípio da razoabilidade e 

proporcionalidade. Discricionariedade do julgador na aplicação das 



sanções civis. Prova testemunhal e documental do ato improbo. 

Sentença parcial. Manutenção. Recurso Não-provido. 1. As sanções 

civis previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/92 não são necessariamente 

cumulativas, competindo ao magistrado, na análise do caso concreto, 

nos termos do parágrafo único do referido artigo, a aplicação das 

penalidades de acordo com a proporcionalidade e a razoabilidade, 

adequando a finalidade da norma à conduta do agente improbo. Ação 

civil pública. Improbidade administrativa. Concessão de passagens. 

Destinação irregular e injustificável. Entidades civis e religiosas. 

Lesão ao erário e violação de princípios da Administração Pública. 

Configura improbidade administrativa a conduta do gestor público 

que concede passagens a entidades civis ou religiosas, quando ausente 

qualquer interesse público. Apelação, Processo nº 0061100-

91.2005.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª 

Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão: Des. Eurico Montenegro, 

Data de julgamento: 17/11/2011. Apelação. Ação civil pública. 

Requisição de passagens aéreas. Viagens dissociadas do interesse 

público. Violação ao princípio da moralidade administrativa. Ato de 



improbidade. Lesão ao erário. Obrigação de reparar pelo dano. 

Empresa emissora de passagens. Não demonstração de má-fé. 

Ausência de responsabilidade. Caracteriza ato de improbidade a 

requisição de passagens aéreas pelo agente público ordenador de 

despesas quando ciente de que desprovido de lastro legítimo para 

tanto, já que descoberto de contrato que o autorizasse, assim como 

ímprobos são os atos de requisição de passagens dissociadas do 

interesse público, tendo em vista a violação dos princípios da 

legalidade e da moralidade administrativas. Não cabe à empresa 

prestadora de serviços e seus titulares perquirirem acerca da 

existência ou não do interesse público nas requisições feitas pelo 

ordenador de despesas, uma vez que se presume legítimo o ato 

praticado em nome da Administração, notadamente se as passagens 

forem efetivamente emitidas e utilizadas e não há demonstração de 

superfaturamento nos valores cobrados. Apelação, Processo nº 

0016467-97.2002.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de 

Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão: Juíza Duília 

Sgrott Reis, Data de julgamento: 06/09/2011. Dispositivo. Nos 



fundamentos expostos, e tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE, EM PARTE o pedido inicial, em relação aos 

Processos Administrativos ns. 1001.0529/96; 1001.0068/98; 

1001.0110/98; 1001.0150/98; 1001.0157/98; 1001.0171/98; 

1001.0189/98; 1001.0202/98; 1001.0207/98; 1001.0211/98; 

1001.0225/98; 1001.0256/98; 1001.0495/98; 1001.0496/98; 

1001.0498/98; 1001.0500/98; 1001.0515/98 e 1001.0549/98: a) 

para condenar os Requeridos José Almeida Junior e Cláudio Roberto 

Rebelo de Souza, no ressarcimento dos valores despendidos a título 

de pagamento de passagem aérea, observado o período de atuação de 

cada um, considerando ausência de comprovação de emissão de 

bilhetes em razão de interesse público, ou seja, pessoas estranhas ao 

quadro de servidores do Estado, por inexistência de justificativa ou 

qualquer outro elementos de prova que possa demonstrar a licitude 

do ato administrativo invocado. Os valores apurados deverão ser 

corrigido monetariamente a partir dos pagamentos realizados e 

incidentes juros legais a partir da citação nesta ação. b) Rejeito o 

pedido em relação ao ressarcimento de valores relacionados aos 



agentes e servidores públicos do Estado, ao fundamento de ausência 

de Decreto, pois ainda que necessário nos termos do regramento 

legal, tenho que nestes casos os deslocamentos se deram em favor do 

interesse público, já que não comprovados desvios mas tão somente 

irregularidade nesses casos. RESOLVO o processo na forma do art. 

487, I do Código de Processo Civil. Condeno os Requerido em 

honorários que fixo em 10% do valor das respectivas condenações, 

que deverá ser apresentada pelo Requerente de forma 

individualizada, considerando os respectivos períodos de atuação. 

P.R.I. Sentença não sujeita ao reexame necessário. Oportunamente 

arquivem-se. Vindo recurso voluntário, intime-se a parte contrária 

para apresentar contrarrazões, remetendo-se os autos ao e. TJRO. 

Porto Velho-RO, quinta-feira, 12 de abril de 2018. Edenir Sebastião 

Albuquerque da Rosa Juiz de Direito”.  


