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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. 
TRANSPORTE ESCOLAR. SUBCONTRATAÇÃO 
ILÍCITA.  
 
1. O vencedor do processo de licitação que participa 
do certame sem intenção nem condições de cumprir o 
contrato e, ao arrepio de cláusula contratual, terceiriza 
sua execução a secretário do Município, ao qual é 
vedado contratar com o Poder Público, pratica ato de 
improbidade administrativa. Conduta que revela ter 
apenas emprestado seu nome para ensejar a 
exploração dos serviços por quem estava impedido de 
contratar com a Administração Pública. Também 
configura ato de improbidade a conduta do Secretário 
Municipal que, apesar da vedação legal, presta os 
serviços de transporte escolar via subcontratação e, 
ainda, contrata servidor público para trabalhar como 
motorista do veículo.  
 
2. Não constitui improbidade a conduta do particular 
subcontratado que executa o serviço de transporte 
escolar em nome do contratado, porquanto não lhe 
pode ser imputada a violação ao contrato. Também 
não se expõe às sanções de improbidade 
administrativa a proprietária do veículo utilizado na 
prestação do serviço.  
Recurso provido em parte. 

 
APELAÇÃO CÍVEL 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA 
 

 

MÁRCIO JOSÉ PELIZZONI 
 

 

NÉDIO JOSÉ BORTOLOSSI 
 

 

NESTOR RUFATO 
 

 

RICARDO VETTORI 
 

 

ROMILDO GAMBETA 
 

 

CLÁUDIO GRANDO 
 

 

ELICIANA PELIZZONI 
 

 

SANDRO CAVALLI 
 

 

DARCILO BECHI 
 

 

ALEXANDRE CHAVES  
 

A CÓR DÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Vigésima 

Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, 

dar provimento, em parte, ao recurso. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além da signatária (Presidente), os 

eminentes Senhores DES.ª MARA LARSEN CHECHI E DES. CARLOS 

EDUARDO ZIETLOW DURO. 

Porto Alegre, 29 de março de 2012. 

 
 

DES.ª MARIA ISABEL DE AZEVEDO SOUZA  
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Presidente e Relatora 

 

R E L AT ÓRI O  

 

Nos dizeres da inicial da presente ação de improbidade 

administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, no ano de 2007, HILDA 

TEREZINHA CHAVES celebrou com o MUNICÍPIO DE MAXIMILIANO DE 

ALMEIDA contrato de prestação de serviço de transporte escolar da rota 11 

(linha floresta um, após a realização de processo de licitação 02/2007, na 

qual participaram mais outras seis empresas, sem que fosse proprietária de 

veículo para esse fim. Firmou, então, em 01 de março de 2007, o contrato de 

locação do veículo ser utilizado na prestação dos serviços com EUCLIDES 

FERNANDO VESCOVI, à época, Secretário do Urbanismo do Município de 

Maximiliano de Almeida, o qual, de fato,  prestou os serviços, em violação ao 

contrato (fl. 412). Afirmou que HILDA TEREZINHA CHAVES, antes da 

licitação, já havia acordado com EUCLIDES FERNANDO VESCOVI que ele 

seria de fato o prestador dos serviços de transporte. Descoberto o conluio, 

em 2007, EUCLIDES FERNANDO VESCOVI vendeu o veículo para 

JOCIANE PADUANI, a qual o alugou para HILDA TEERZINHA CHAVES (fls. 

413/414). O serviço, então, passou a ser executado por JOCIANE PADUANI 

e SABINO CALDEROLI. Pediu, então, a condenação de EUCLIDES 

FERNANDO VESCOVI, HILDA TEREZINHA CHAVES, JOCIANE PADUANI 

CALDEROLI, SABINO CALDEROLI nas sanções do artigo 12, inciso III, da 

Lei nº 8.429/92.  

 

Na sentença de fls.1616 e seguintes, o MM. Juiz a quo, Dr. 

Eduardo Marroni Gabriel, julgou procedente para condenar pela prática do 

ato de improbidade constante do art. 10, incisos VIII, da Lei nº 8.429/92:  
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

(I) Hilda Terezinha Chaves ao (a) “ressarcimento integral do 

dano, caracterizado pelo valor auferido pela ré em face do contrato administrativo nº 

07/2007 (fls. 293/297);b) perda dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos; c) 

perda dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos;c) multa civil no valor do dano; 

e d) 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 de cinco anos” e 

 

(II) Euclides Fernando Vescovi, Jociane Paduani Calderoli e 

Sabino Calderoli à “a) perda dos direitos políticos por cinco anos; e b) 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 de cinco anos”. 

 

Inconformados, tempestivamente, apelam HILDA TEREZINHA 

CHAVES, EUCLIDES FERNANDO VESCOVI, JOCIANE PADUANI 

CALDEROLI e SABINO CALDEROLI. Pedem a reforma da sentença. Para 

tanto, alegam que (I) não tendo sido condenados o ex-Prefeito, Euclides Dal 

Bello, e os membros da Comissão de Licitação, não pode subsistir a 

condenação dos Apelantes, porque ausente participação de agente público, 

(II) não induziram em erro o Prefeito e os membros da Comissão de 

Licitação, (III) “sublocação de serviço de transporte escolar” configurou, no 

máximo, infração contratual, mas não improbidade administrativa e (IV) não 

houve dano, o que é indispensável para o reconhecimento da improbidade 

administrativa. Apresentadas as contrarrazões, foram os autos remetidos a 

este Tribunal. Nesta instância, o Dr. Procurador de Justiça opinou pelo 

desprovimento do recurso. É o relatório.  
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

V O TO S  

 

DES.ª MARIA ISABEL DE AZEVEDO SOUZA (PRESIDENTE E 

RELATORA) 

 

O Município de Maximiliano de Almeida promoveu a Tomada 

de Preços n.º 02/07 de fls. 64/74 para “contratação de empresas para prestação 

de serviços de transporte escolar para o ensino fundamental a alunos do Município de 

Maximiliano de Almeida para o ano letivo de 2007, conforme edital de tomada de 

preço 002/2007” (fl. 64). H.C. Transportes – Hilda T. Chaves venceu o 

certame para operar as linhas 04 (Ipiranga) e 11 (floresta um) (fl.112).  

 

Não dispunha, contudo, de veículo par explorar a linha 11, 

tanto que, no inquérito civil e em juízo, HILDA TEREZINHA CHAVES 

declarou que, ao participar da licitação, pretendia adquirir o veículo 

adequado para prestar o serviço. Contudo, em razão de problemas 

financeiros, optou por subcontratar EUCLIDES FERNANDO VESCOSI, que 

era proprietário de uma Kombi e, sabidamente, Secretário do Município, para 

prestar o serviço. Afirmou que deixou a linha aos cuidados do subcontratado, 

a quem incumbia, inclusive, contratar o motorista. Disse, ainda, que 

repassava todos os valores recebidos pelo Município, descontados impostos 

e despesas com contadoria e gasolina. Esclareceu que EUCLIDES 

FERNANADO VESCOSI se comprometera a prestar o serviço por todo o 

ano letivo, mas que, em maio de 2007, informou que vendera o veículo a 

SABINO CALDEROLI, o qual passou, então, a realizar o transporte. 

Segundo narrou, foi EUCLIDES FERNANADO VESCOSI quem propôs a 

transferência do contrato a SABINO CALDEROLI. Acrescentou, ainda, que, 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

no ano seguinte, a sua empresa não concorreu à exploração da linha 11 (fls. 

424/425, 524/525 e 1489-verso/1494).  

Dos depoimentos que prestou, no inquérito civil, lê-se que 

afirmou que  

“quando [...] participou da licitação, pretendia comprar uma Combi 

para fazer o transporte na Linha Floresta. No entanto, como teve 

sérios problemas com seu filho, decorrentes de processo crime a que 

ele respondia, sendo que teve muito gastos, acabou locando a Combi. 

O veículo Combi foi locado foi locado de Euclides Fernando Vescosi. 

Tem conhecimento que Euclides Vescosi é Secretário do Município. 

Esclarece que Vescosi ficou responsável por todo o serviço na linha, 

incluindo fornecer o motorista, o veículo e demais despesas. [...] o 

Fernando Vescosi, após realizar o transporte nos meses de março e 

abril, fez um contato com a declarante, por telefone, de que estava 

vendendo a Combi. [...] A declarante estranhou o fato, preocupando-

se com o transporte já que era de responsabilidade de sua empresa 

[...]. Vescosi esclareceu à declarante que o transporte na linha iria 

continuar normalmente, que a Combi estava sendo comprada por 

Sabino Calderoli, que iria providenciar o transporte da linha. [...] 

Quando a declarante participou da licitação, pretendia financiar a 

compra do veículo Combi que realizaria o transporte na Linha 

Floresta. [...] No contrato que fez com Euclides Fernando Vescosi, ele 

se comprometeu a realizar o transporte na linha durante todo o ano 

letivo. No entanto, não sabe por que ele mudou de idéia” (fls. 

424/425) No ano passado (2007), a empresa da depoente prestava o 

serviço também na rota 11 – Linha Floresta 01. No corrente ano a 

empresa da depoente concorreu apenas na rota 04, isso porque não era 

vantajoso à empresa a prestação do serviço na rota 11. [...] A 

depoente, no ano passado, para a realização do transporte na Linha 

Floresta terceirizou o serviço para Euclides Fernando Vescosi, sendo 

que a Combi destinada ao transporte era de propriedade da sua 

empresa. A depoente dói procurada por Euclides Fernando Vescosi 

que estava disposto a realizar o serviço de transporte para aquela 

linha. Esclarece ter recordado que a Combi era da propriedade de 

Euclides Fernando Vescosi e não da empresa da depoente. [...] Após 

isso, foi contratado Sabino Calderoli para ser o motorista na rota da 

Linha Floresta. [...] A Combi não foi adquirida pela empresa da 

depoente e não sabe como foi a negociação entre Vescosi e Calderoli. 

[...] Sabino foi contratado não só para fazer a condução do veículo 

como motorista, mas para ser o responsável por todo o serviço de 

transporte escolar, como terceirizado.” (fls. 524/525) 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

Em juízo, prestou os seguintes esclarecimentos: 

“(...) 

Juiz: A senhora locou a Linha então? 

Requerida: Loquei. 

Juiz: Para quem? 

Requerida: Primeiro foi para Fernando Vescovi, depois foi pra 

Calderoli, acho que Jociane Calderoli. 

Juiz: E o Euclides Fernando Vescovi? 

Requerida: À tá, primeiro foi para o Fernando Vescovi, aí depois foi 

para a Jociane Calderoli. 

Juiz: Como era seu acerto com essas pessoas? 

Requerida: Olha, eu fiz contrato de locação com eles, a única 

preocupação minha era que eles mantivessem esse transporte correto, 

que ficou de minha responsabilidade, só isso. 

Juiz: E o valor recebido da prefeitura, era recebido pela senhora? 

Requerida: Era recebido por mim. 

Juiz: E era repassado para as pessoas que a senhora referiu? 

Requerida: Sim. 

Juiz: Integralmente? 

Requerida: Não, eu pagava a despesa de contadora, combustível, 

depois eu passava o que restava. 

Juiz: Mas a senhora alugou, delegou digamos assim, o serviço ou a 

senhora simplesmente alugou um veículo? 

Requerida: Não, eu fiz contrato de locação com eles, eles que 

colocaram o veículo, eu loquei esse carro. 

Juiz: Eu quero saber o seguinte, a senhora locou a Linha para eles? 

Requerida: É, o carro e a Linha, que era de minha responsabilidade 

essa Linha Floresta. 

Juiz: E o Érico Lupato, sabe se ele foi motorista de algum veículo da 

sua Linha? 

Requerida: Não sei, não sei porque o motorista era de 

responsabilidade do Fernando. 

Juiz: Desse valor que a senhora pagava, a senhora referiu também 

que alugou veículo? 

Requerida: É, eu loquei a combi. 

Juiz: O preço que a senhora pagava, quem era o dono desse veículo? 

Requerida: Dessa combi? 

Juiz: É? 

Requerida: O Fernando Vescovi. 

Juiz: E o preço que a senhora pagava para ele, era por qual serviço, 

era por que os valores? 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Requerida: Porque ele precisava para o serviço de transporte escolar. 

Juiz: O preço que a senhora pagava incorporava alguma outra verba 

além do mero aluguel do veículo? 

Requerida: Não. 

Juiz: De pagamento para ele? 

Requerida: Não. 

Juiz: Mas o motorista? 

Requerida: O motorista é de responsabilidade dele, o contrato de 

locação que eu fiz com o Fernando, é que ele colocasse o carro e o 

motorista. 

Juiz: Qual a relação que a senhora tinha com essa Linha então? 

Requerida: Qual é a relação que eu tinha? 

Juiz: É, a senhora era a titular, mas o que a senhor fazia, já que a 

senhora teria, digamos assim, permitido que o Euclides Fernando 

colocasse o veículo dele para fazer o serviço e ainda colocasse 

motorista da responsabilidade dele, o que a senhora fazia? 

Requerida: É porque na época que eu ganhei a licitação, eu tive 

problema com meu filho e aí eu não tive condições de comprar carro e 

manter essa Linha, aí eu loquei. 

Juiz: A senhora deixou a Linha aos cuidados dele? 

Requerida: Sim, mas sempre eu procurava ver se tava andando 

correto o serviço. 

Juiz: Pelo Ministério Público. 

Ministério Público: Eu preciso que a declarante esclareça uma 

contradição no depoimento, ela acabou de referir que efetuou uma 

locação para o Fernando da Linha, é isso? 

Requerida: Sim. 

Ministério Público: Mas, o Fernando era o responsável por colocar a 

combi, por colocar o motorista e a senhora descontava o valor do 

combustível. Mas como a senhora iria descontar valor do combustível 

se ele era o responsável por tudo, eu não entendi, como a senhora 

ficava responsável pelo combustível? 

Requerida: Ele me apresentava as notas porque eu tinha que entregar 

na contadora as despesas. 

Ministério Público: Eu não estou entendendo, gostaria que a senhora 

repetisse. 

Requerida: Foi aquilo que foi feito, eu recebia o valor do transporte 

da Linha Floresta, aí o Fernando, lá num tal dia, ele me apresentava as 

notas até do combustível e daí eu pagava a despesa da contadora, eu 

descontava esses valores que foram gastos e o resto eu entregava para 

ele. 

Ministério Público: O contrato que a senhora fez com o Fernando, é 

o da fl.412? Requerida: O contrato que eu fiz com o Fernando, ele só 

ficou dois meses. 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Ministério Público: Mas foi esse contrato que a senhora fez com ele? 

Requerida: Foi. 

Ministério Público: Mas esse contrato aqui não diz exatamente o 

contrário do que a senhora está declarando? 

Requerida: Não, porque o contrário? 

Juiz: Me diga uma coisa dona Hilda, quem ficava com o lucro da 

Linha? 

Requerida: O lucro? 

Juiz: É? 

Requerida: Não, o que sobrava das despesas dessa Linha, eu 

entregava para ele. (...)” ( fls. 1489-verso/1494) 

 

EUCLIDES FERNANDO VESCOSI, por sua vez, reconheceu 

que foi contratado pela empresa de HILDA TEREZINHA CHAVES para 

prestar o serviço de transporte escolar na linha 11 (floresta um) no período 

letivo de 2007. Disse que fora procurado por ALEXANDRE CHAVES (filho 

de HILDA TEREZINHA CHAVES), antes do início do período letivo, 

porquanto possuía um veículo do modelo Kombi, o qual, após prestar os 

serviços por 60 dias, vendeu a SABINO CALDEROLI. A fim de fornecer o 

serviço de transporte, admite que contratou, como motorista, o servidor 

público ÉRICO LUPATO, o qual gozou, na ocasião, 30 dias de férias e 

outros 30 de licença (fls. 58/59 e 1487-verso/1489).  

Com efeito, no inquérito civil, relatou que  

“como [...] tinha um veículo ‘Combi’, e Alexandre não tinha veículo 

para realizar o transporte naquela linha, procurou o declarante para 

que fizesse o transporte. O declarante foi contratado mediante o 

pagamento de R$2,00 por quilometro rodado. O declarante se 

responsabilizou pela contratação do motorista. Então, como Érico 

Lupato estava de férias, contratou-o para fazer o transporte, pagando a 

ela a quantia de R$ 200,00 para trabalhar como motorista. O 

declarante foi contratado para fazer o transporte na linha [..] pelo 

prazo de 60 dias. Assim, Érico trabalharia como motorista somente 

neste período. Para poder trabalhar como motorista da Combi, Érico 

tirou 30 dias de féria e mais 30 dias de licença.. [...] Na época em que 

começou o transporte escolar, Alexandre estava para sair em 

definitivo do presídio, mas como o término da pena atrasou e ele não 

pode sair, contratou o declarante. [...] Alexandre Chaves ganhou a 



T
R

IB
U

NAL DE JU
ST

IÇ
A

                   RS     

 
 
 
 
 
MIAS 

Nº 70045656527 

2011/CÍVEL 
 

   10 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
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licitação, mas não tinha carro para fazer o transporte dos alunos dos 

alunos. [...] O declarante foi procurado por Alexandre Chaves pouco 

tempo antes do início do ano letivo [...]” (fls. 58/59) 

 

Em juízo, fez as afirmações que seguem: 

“Juiz: O senhor trabalhou na prefeitura? 

Interrogando: De secretário. 

Juiz: Em que período? 

Interrogando: Na gestão de dois mil e quatro a dois mil e oito. 

Juiz: O senhor, com relação ao transporte escolar, teve alguma 

participação no procedimento licitatório? 

Interrogando: Olha, loquei uma combe, no prazo de sessenta dias da 

empresa Chaves, que teria ganhado a licitação e não teria veículo, aí 

me procuraram para mim botar essa combe, como eu tinha a combi 

parada pra venda sabe, trabalho com venda de carro. 

Juiz: A empresa Chaves é da Hilda? 

Interrogando: Isso, aí eu loquei num prazo de sessenta dias até que 

eu vendesse a combi. 

Juiz: Para quem o senhor vendeu? 

Interrogando: Eu vendi, depois a combi eu vendi para o seu Sabino, 

aí não sei mais se eles, qual é o acordo que eles fizeram, se eles 

locaram a combi ou não. 

Juiz: Qual era o acordo que o senhor tinha com a Hilda? 

Interrogando: Olha, eu loquei, agora em valores, eu não lembro 

certo. Eu loquei em um prazo, até que eu vendesse a combe entende. 

Juiz: E o rendimento da prestação do serviço, era direcionado 

totalmente ao senhor? 

Interrogando: Olha, eu não sei como é que, quanto foi o valor que 

eles ganharam a licitação. 

(...) 

Juiz: E o Érico Lupato? 
Interrogando: O Érico Lupato é o seguinte, como nessa, onde ele 

fazia essa rota ele tem um sítio e aí, ele estava em férias. Como ia 

ficar pouco tempo, era um prazo de sessenta dias para fazer essa, esse 

transporte, até que eu vendesse a combe, ele estava em férias. Aí, 

como ele tem carteira e tudo, ele fez esse transporte pra mim durante 

esses trinta dias de férias dele e daí eu paguei ele um valor, um salário 

para ele. 

Juiz: Nesse período ele era funcionário do município? 

Interrogando: Daí, nos outros trinta dias ele pediu licença da 

prefeitura para fazer o transporte e fez trinta dias, nesse período eu 

vendi a combe para o seu Sabino e aí. (...)” (fls. 1487-verso/1489) 
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ALEXANDRE CHAVES, que trabalhou para a sua mãe, HILDA 

TEREZINHA CHAVES, declarou que a linha 11 (floresta um) foi cedida a 

EUCLIDES FERNANADO VESCOSI, a quem era repassado o valor integral 

recebido pelo Município, descontados os impostos. Deixou claro que (I) “o 

contrato com Euclides Fernando Vescosi incluía o fornecimento do veículo do 

motorista, ou seja, tratava-se da terceirização do serviço naquela linha (sic)”, (II) a 

empresa vencedora do certame (a) não tinha uma Kombi, na ocasião em 

que participou da licitação, muito embora fosse uma exigência do edital e (b) 

não auferia lucro com a linha em questão e (III) EUCLIDES FERNANDO 

VESCOSI contratou, como motorista, ÉRICO LUPATO, funcionário do 

Município (fls. 162/164 e 1497/1498). 

No inquérito civil, afirmou que  

“trabalha como motorista da empresa de sua mãe. O declarante ajuda 

sua mãe a administrar e gerenciar a empresa. [...] Na linha floresta 1, 

o transporte é feito por um veículo Combi, serviço que é terceirizado 

pela empresa. [...] O declarante contratou a Combi de propriedade de 

Euclides Fernando Vescosi para realizar o transporte de alunos. O 

contrato com Euclides Fernando Vescosi incluía o fornecimento do 

veículo do motorista, ou seja, tratava-se de terceirização do serviço 

naquela linha. Tem conhecimento de que, nos dois primeiros meses 

do ano letivo, o motorista contratado por Euclides Fernando Vescosi 

foi Érico Lupato. O declarante sabia que Érico Lupato era motorista 

do Município, no entanto foi informado que Érico estava de férias e 

depois de licença. Como Euclides Fernando Vescosi tinha uma Combi 

parada e é vizinho do declarante, resolveu ceder a linha para ele. O 

declarante repassava a Euclides Vescosi o valor que recebia do 

Município pelo serviço, descontados apenas os impostos, Assim, não 

tinha qualquer lucro nesse contrato com ele. [...]. Assim, com a venda 

do veículo, o serviço passou a ser realizado por Sabino Calderoli, com 

quem foi feito novo contrato a fim de que a Combi pudesse continuar 

realizando o serviço [...]. O declarante tem conhecimento de que 

‘Fernandinho Vescosi’ trabalha na Prefeitura, mas não sabe o cargo 

dele [...]. Quanto participou da licitação, a empresa não tinha veículo 

Combi, sendo que isso era uma exigência da licitação. Assim, como 

ganhou a licitação na linha Floresta teve que terceirizar o serviço” (fls. 
163/164) 
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Em juízo, declarou o que segue: 

“(...) 

Juiz: No período de dois mil e sete, dois mil e oito e dois mil e nove, 

qual é a relação que o senhor tinha com o transporte escolar lá de 

Maximiliano de Almeida? 

Interrogando: Eu trabalhava de motorista para a minha mãe. 

Juiz: A sua mãe é a dona Hilda? 

Interrogando: Isso. 

(...) 

Juiz: O senhor era motorista em qual Linha? 

Interrogando: Na Linha Ipiranga. 

Juiz: E a outra Linha da sua mãe, a Linha Floresta I, quem fazia o 

serviço lá? 

Interrogando: De motorista, o Sabino Calderoli, eu acho, eu acho 

que foi ele. 

Juiz: E o Euclides Fernando Vescovi? 

Interrogando: Foi contratado. 

Juiz: Como se dava a contratação com o Euclides Fernando? 

Interrogando: Contrato, foi alugado a combi dele e repassado o 

dinheiro para ele. 

Juiz: Repassavam que valores para ele? 

Interrogando: O valor total. 

Juiz: O valor total que era da sua mãe, ela fazia algum desconto? 

Interrogando: Descontava as taxas. 

Juiz: A sua mãe repassou a Linha para o Euclides? 

Interrogando: Não é repassou, ela alugou entendeu, e passava o 

dinheiro para ele, só era descontado as taxas, normal. 

Juiz: Passava todo dinheiro que recebia da prefeitura, descontadas as 

taxas? 

Interrogando: Isso. 

Juiz: Isso foi por quanto tempo? 

Interrogando: Um ano eu acho que foi. 

Juiz: Um ano? 

Interrogando: Foi um ano, não me recordo muito bem, mas acho que 

foi. (...)” (fls. 1497/1498) 
 

JOCIANE CALDEROLI declarou que seu sogro, SABINO 

CALDEROLI, era o responsável pela linha 11 (floresta um) em 2007, sendo 

que o veículo foi adquirido em seu nome, apenas, porque era quem tinha 
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condições para contrair um financiamento (fl. 414). Por essa razão, firmou o 

contrato de locação com HILDA TEREZINHA CHAVES. Disse, também, que 

seu sogro era o motorista e que não via HILDA TEREZINHA CHAVES 

fiscalizar o transporte. No inquérito civil, mencionou que o veículo fora 

adquirido de ELOIR VESCOSI, então vereador do Município e pai de 

EUCLIDES FERNANADO VESCOSI, o qual se dedicava ao comércio de 

veículos. Narrou, ainda, que sabia que HILDA CHAVES tinha somente um 

ônibus e que precisaria locar uma Kombi para poder prestar o serviço de 

transporte (fls. 897/898 e 1499-verso/1501). 

Dos depoimentos que prestou, no inquérito civil, extrai-se que 

declarou que 

 “não é proprietária de uma empresa de transporte [...] e não tem 

veículo para realizar transporte de pessoas e nem de cargas. A 

depoente chegou a ser proprietária de um veículo ‘Combi’ que 

realizou transporte escolar. Ocorre que o sogro da depoente, Sabino 

Calderoli, adquiriu uma Combi de Eloir Vescosi, que já estava 

trabalhando com transporte escolar, de modo que ele continuou 

prestando o serviço de transporte escolar. A Combi foi adquirida de 

Eloir Vescosi, uma vez que tal pessoa negocia veículo. A depoente 

não trabalha com transporte, sendo que o sogro somente colocou o 

veículo Combi no nome da depoente. Isso porque como a depoente 

trabalhava em uma loja de confecções, tinha condições de fazer o 

financiamento de banco para adquirir o veículo. Quem era o motorista 

da Combi, fazendo o transporte escolar, era o sogro da depoente. A 

depoente tem conhecimento de que o sogro realizava o transporte 

escolar para Hilda Chaves, tendo feito um contrato de locação da 

Combi com ela. Foi a depoente quem assinou o contrato porque a 

Combi estava no seu nome na época, mas a depoente não se envolveu 

com o negócio, que foi acertado com Hilda Chaves e o seu sogro. 

Ocorre que antes da Combi ser vendida a seu sogro, ela já estava 

locada para Hilda, servindo para o transporte escolar, de modo que 

apenas foi dada continuidade na prestação do serviço pelo sogro da 

depoente. Os valores decorrentes do contrato de locação da Combi 

foram repassados ao sogro da depoente, sendo que a depoente assinou 

alguns recibos já que constava como proprietária do veículo. Tem 

conhecimento de que Hilda Chaves tinha somente um veículo ônibus, 

de modo que precisava locar um veículo Combi para fazer a rota. [...]. 

No entanto, em dezembro, como trocou de prefeito e a depoente não 



T
R

IB
U

NAL DE JU
ST

IÇ
A

                   RS     

 
 
 
 
 
MIAS 

Nº 70045656527 

2011/CÍVEL 
 

   14 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

quis mais participar do transporte escolar, vendeu a Combi. ” (fls. 
897/898) 

 

Em juízo, prestou os seguintes esclarecimentos: 

“(...) 

Juiz: Mesmo sem participar de alguma licitação, a senhora chegou a 

prestar o serviço de transporte escolar? 

Requerida: Sim, nós tínhamos um contrato de locação. 

Juiz: Com quem? 

Requerida: Com a senhora Hilda. 

Juiz: Como funcionava o ajuste entre vocês? 

Requerida: Como que eu posso te dizer, nós tinha, era alugado, aí no 

final do mês ela repassava o valor do aluguel para nós. 

Juiz: E o aluguel contemplava o que? 

Requerida: Como assim? 

Juiz: Era um aluguel pelo veículo, pelo serviço que vocês faziam, 

vocês que coordenavam o serviço, contratavam motorista, essas coisas 

assim? 

Requerida: Isso, ela pagava pelo veículo no caso. 

Juiz: Mas o lucro de serviço, era repassado para quem, era seu e do 

Sabino ou ficava com ela? 

Requerida: Ela passava o valor, um valor para nós. 

Juiz: Que valor ela passava mais ou menos? 

Requerida: Agora não vou lembrar dizer números, que faz tempo e 

na verdade, era mais o meu sogro que cuidava isso. 

Juiz: O seu sogro Sabino? 

Requerida: Isso. 

Juiz: Mas era um valor aproximadamente de quanto? 

Requerida: À, nem vou chutar porque. 

Juiz: A Hilda, fazia algum tipo de verificação no veículo, ela 

conhecia os motoristas? 

Requerida: Ela conhecia, era o meu sogro que fazia o transporte. 

Juiz: Ela fiscalizava a prestação do serviço? 

Requerida: Sim, ela sempre pedia se tava tudo certo, tudo bem. 

Juiz: Só perguntava? 

Requerida: Ã hã. 

Juiz: Ou ela ia lá olhar? 

Requerida: Não. 

Juiz: Não olhava? 

Requerida: Não ela não olhava, eu também não controlava isso, era o 

meu sogro que controlava. 

Juiz: O que a senhora fazia exatamente? 
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Requerida: Na verdade só tinha veículo no meu nome, aí o contrato 

de locação saiu no meu nome. 

Juiz: E a senhora não sabe quanto recebia? 

Requerida: Eu não recordo o valor. 

Juiz: O que o Sabino era seu? 

Requerida: Sogro. 

Juiz: E o veículo estava no seu nome? 

Requerida: Ã hã. 

Juiz: Quem dirigia? 

Requerida: O meu sogro. 

Juiz: O Sabino? 

Requerida: Isso. 

Juiz: O Sabino trabalhava de graça? 

Requerida: Não. 

Juiz: Quem pagava o Sabino? 

Requerida: Era nesse aluguel que ela repassava. 

Juiz: Esse aluguel ela recebia da prefeitura, a senhora sabe? 

Requerida: Sim. 

Juiz: O que ela descontava antes de repassar para vocês? 

Requerida: Os impostos que tinha, contador, essas coisas que. 

Juiz: Fora esse desconto, ela repassava todo o resto para vocês? 

Requerida: Eu acho que sim, eu não tenho certeza, mas eu acredito 

que sim. 

Juiz: Vocês tinham lucro dessa atividade? 

Requerida: Bem no fim não, por causa que o veículo era financiado 

então o que sobraria. 

Juiz: Não, mas se o veículo fosse quitado, se não tivesse que pagar as 

prestações do veículo, vocês teriam lucro? 

Requerida: Não, lucro não, sobraria pouquinho. 

Juiz: Mas sobraria? 

Requerida: Sim. (...)” (fls. 1499-verso/1501) 

 

SABINO CALDEROLI admitiu que era o responsável pela 

prestação do serviço de transporte escolar da linha 11 (floresta um) entre  

abril a dezembro de 2007, e quem conduzia a Kombi, bem como que HILDA 

TEREZINHA CHAVES repassava todos os valores auferidos do Município, 

descontados apenas os impostos. Esclareceu que o contrato de locação do 

veículo foi assinado por sua nora, apenas, porque era quem podia financiar 

o veículo modelo Kombi que teve de ser adquirido de EUCLIDES 

FERNANDO VESCOSI. Disse, também, que, entes dele, era EUCLIDES 
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FERNANDO VESCOSI o responsável pela linha, o qual contratou ÉRICO 

LUPATO para trabalhar como motorista. Ainda, que foi EUCLIDES 

FERNANDO VESCOSI quem lhe propôs a transferência do contrato. 

Afirmou, também, que, em 2008, a empresa Transportes Becchi ganhou a 

licitação para operar a linha referida, tendo sido, então, novamente, 

contratado para prestar o serviço. Mencionou que deixou de prestá-lo com a 

eleição de um novo Prefeito, em 2009, ocasião em que teria sido “cortado” (fl. 

1249), o que o levou a vender o veículo (fls. 409/411, 1248/1249 e 1501-

verso/1503).  

Com efeito, no inquérito civil, disse que  

“a nora do declarante, Jociane Paduani Calderoli, comprou a Combi 

de Euclides de Euclides Fernando Vescosi, no dia 01.05.2007. Apesar 

da Combi estar nome da nora do declarante, é o declarante que 

trabalha com ela. [...] Euclides Fernando Vescosi ofereceu a Combi 

para o declarante, sendo que não mencionou o motivo pelo qual 

estava querendo vendê-la. Tem conhecimento de Euclides Fernando 

Vescosi comprou a Combi no início do ano. Na ocasião, já era para o 

declarante fazer o transporte com a Combi, sendo que o declarante 

tinha interesse de fazer o transporte com a Combi na linha Floresta. 

No entanto, quem acabou fazendo o transporte na época foi Vescosi, 

pois ele tinha a Combi. Quando o declarante comprou a Combi, 

Fernando Vescosi deu baixa no contrato que tinha com a empresa de 

Hilda Chaves, e foi feito um novo contrato com o declarante. [...] 

Assim, o declarante fez o contrato com a empresa Chaves e passou a 

realizar o transporte na Linha Floresta. Atualmente, o declarante é o 

motorista da Combi.” (fls. 409/411 e 1248/1249) 

 

Do depoimento que prestou em juízo, extrai-se os seguintes 
trechos: 

(...) 

Juiz: Isso, é a respeito das licitações no serviço de transporte escolar. 

O senhor foi vencedor de alguma licitação do município de 

Maximiliano de Almeida para transporte escolar? 

Interrogando: Não, não, eu tinha só um contrato de locação. 

Juiz: Com quem? 

Interrogando: Com dona Hilda. 

Juiz: Como era os termos desse contrato? 
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Interrogando: Era um, quando eu peguei já tava andando, já tava, já 

tinha iniciado as aulas, eu peguei lá no mês cinco, dois mil e sete, mês 

cinco, mês seis, foi por aí. E daí, eu comprei a combi e já tava fazendo 

transporte a combi. 

Juiz: Comprou de quem a combi? 

Interrogando: Comprei do Fernando, Fernando Vescovi. 

Juiz: Euclides Fernando Vescovi? 

Interrogando: Isso. 

Juiz: Como o senhor recebia pelo serviço? 

Interrogando: Era por quilômetro, o contrato que nós tinha de 

locação era por quilômetro. 

Juiz: E o serviço que o senhor prestava, o senhor na verdade alugou a 

Linha, prestação de serviço ou alugou só um veículo? 

Interrogando: A locação de transporte de aluno. 

Juiz: E contemplava o que? 

Interrogando: Uma Linha, uma linha, Linha Floresta. 

Juiz: Aí o senhor passou a prestar aquele serviço na Linha Floresta? 

Interrogando: Isso.  

Juiz: E, quanto o senhor recebia? 

Interrogando: Era por quilômetro, eu recebia, dava não era (...) 

assim, tinha mês que tinha vinte dia, outro tinha dezenove, tinha vinte 

e um, então era variado mas assim. 

Juiz: E esse dinheiro que o senhor recebia, era suficiente para pagar o 

que? 

Interrogando: Eu pagava a prestação da combi, gastos e combustível 

e casa, imposto. 

Juiz: Motorista também? 

Interrogando: Não, motorista era eu. 

Juiz: o senhor tirava algum lucro da atividade? 

Interrogando: Sobrava, sobrava claro. 

Juiz: E a Hilda, o que ela descontava, que ela recebia o valor da 

prefeitura, o senhor sabe? 

Interrogando: Sim, sim. 

Juiz: O senhor sabe me dizer o que ela descontava antes de repassar 

para o senhor? 

Interrogando: Ela me repassava o limpo, que tivesse descontado o 

imposto, os encargos, daí a gasolina eu pagava porque do carro, eu 

pagava. 

Juiz: O senhor que pagava a gasolina? 

Interrogando: Sim, eu que tinha que pagar a gasolina, então era 

descontado o que saía. 

Juiz: Quando o senhor referiu que ela lhe passava limpo, o que o 

senhor quis dizer? 

Interrogando: Assim, de imposto e os encargos. 
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Juiz: Que ela só descontaria os impostos e os encargos? 

Interrogando: É, os encargos que tinha, o resto, a despesa da combi 

era minha porque era locada. 

Juiz: Eu quero saber o que ela recebia da prefeitura? 

Interrogando: Eu não sabia quanto ela recebia. 

Juiz: E com relação ao Euclides Fernando Vescovi, ele atuava da 

mesma forma que o senhor, o senhor saberia dizer? 

Interrogando: Não, ele não atuava, eu comprei dele. 

Juiz: Mas antes do senhor? 

Interrogando: À, se ele atuava? 

Juiz: O que o senhor comprou dele? 

Interrogando: Comprei a combi, que ela que fazia a Linha, nessa 

Linha Floresta e agora ele já tinha locado, quem tava, tava locada em 

nome da Hilda, só transferimos o contrato 

Juiz: O contrato de que? 

Interrogando: De locação. 

Juiz: Do que? 

Interrogando: Da combi. 

Juiz: E do restante do serviço também? 

Interrogando: É, pra prestar o mesmo serviço. 

Juiz: A Hilda fiscalizava como era prestado o serviço? 

Interrogando: Claro, porque era ela a responsável. 

Juiz: Mas ela fiscalizava como? 

Interrogando: Não, ela tinha a Linha e eu me comprometi de fazer de 

acordo como ela tinha locado, tinha que praticar o serviço de acordo, 

horário, cumprindo horário, cumprindo. 

Juiz: Mas ela fiscalizava se o senhor estava cumprindo horário ou ela 

apenas perguntava? 

Interrogando: Ela tinha que fiscalizar, porque se não a reclamação 

vinha. 

Juiz: como ela fiscalizava? 

Interrogando: Mas eu não sei, se ela não fiscalizava, se não tinha, se 

eu não faria certo é claro que vinha reclamação, mas nunca houve 

reclamação de ninguém. 

Juiz: Alguma vez que o senhor foi entregar as crianças, os alunos na 

escola, ela estava lá para saber se estava na hora certa? 

Interrogando: Não, ali não. 

Juiz: Ela estava eventualmente, na casa de algum aluno para ver se o 

senhor passou lá também na hora certa alguma vez? 

Interrogando: Não, ela não tava assim, pra fiscalizar desse jeito, não. 

Ela ó, se recebia alguma reclamação da prefeitura, ela passava para 

mim. 

Juiz: Ela ia olhar o seu veículo, o estado que estava? 
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Interrogando: (...) cada sessenta, noventa dias nós tinha que fazer um 

laudo mecânico, se tinha condições o carro ou não, e tinha que 

apresentar o laudo. 

Juiz: Ela pediu alguma vez para ver a sua carteira de motorista? 

Interrogando: É, eu sempre trabalhei com. 

Juiz: Tudo bem, o senhor sempre trabalhou, mas eu quero saber nesse 

período que o senhor dirigiu a combi,a dona Hilda pediu para ver a 

sua carteira de motorista ou simplesmente confiava na sua pessoa? 

Interrogando: Só confiava porque nunca pediu. 

Juiz: Pelo Ministério Público. 

Ministério Público: O senhor foi motorista da Linha Floresta I? 

Interrogando: Isso, 

Ministério Público: Antes do senhor, quem fazia o transporte 

naquela Linha? 

Interrogando: Era a mesma combi. 

Ministério Público: Mas era de propriedade de quem, quem era o 

responsável pela Linha? 

Interrogando: Era o Fernando. 

Ministério Público: Vescovi? 

Interrogando: É. 

Ministério Público: Quem era o motorista dele? 

Interrogando: O motorista eu acho que era o Lupato, ele tinha uns. 

Ministério Público: Érico Lupato? 

Interrogando: É. 

Ministério Público: E esse Érico trabalha na prefeitura? 

Interrogando: Ele tava em férias naqueles dias, ele era funcionário 

mas tava em férias. (...)” (fls. 1501-verso/1503) 

 

Há, assim, prova segura de que HILDA TEREZINHA CHAVES 

participou da licitação para explorar a linha 11 sem ter condições financeiras 

para cumprir o contrato. Na verdade, apenas emprestou seu nome para 

ensejar a exploração do serviço primeiro pelo então Secretário de 

Urbanismo do Município, e, depois, por SABINO CALDEROLI, a quem 

efetuava o pagamento pela prestação dos serviços. Aliás, SABINO 

CALDEROLI declarou que não sabia quanto ela recebia do Município, mas 

que lhe era repassado “o limpo, que tivesse descontado o imposto, os encargos” 

(fl. 1502-verso).  
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Trata-se de conduta que, a par de violar a cláusula 18 do 

contrato, conforme consta da minuta de fl. 182, segundo a qual “os serviços 

serão prestados diretamente pela contratada, não sendo permitida a subcontratação, 

sob pena de rescisão do contrato” (fls. 182 e 296), configura ato de improbidade 

administrativa que viola os princípios que regem a atividade administrativa, A 

um, porque enganou a Administração Pública, já que era sabedora de que 

não tinha condições financeiras nem intenção de cumprir o contrato 

relativamente à linha 11. A dois, porque restou provado que não se tratou de 

mera subcontratação, mas da participação em licitação apenas para permitir 

que o então Secretário Municipal, EUCLIDES FERNANDO VESCOVI, que 

estava proibido de contratar com o MUNICÍPIO, pudesse explorar o serviço. 

A três, porque manifestou total indiferença relativamente à execução do 

serviço, ainda que seu objeto fosse o transporte escolar1, sendo que nem 

conferiu se SABINO CALDERONI era, efetivamente, motorista profissional, 

já que nunca lhe pediu para exibir a licença, conforme declarou a fl. 15032 

 

EUCLIDES FERNANDO VESCOVI, por sua vez, também 

cometeu ato de improbidade administrativa, porquanto, apesar de 

legalmente proibido de contratar com o Poder Público, foi, de fato, o 

prestador dos serviços ao Município até 02 de maio de 2007, sendo que, 

para tanto, contratou o servidor público municipal Erico Lupato para ser o 

motorista3, fato que levou os Vereadores Adelino da Silva, Edgar João 

Copatti, Lucimar José Ccanan e Claudiomir Bortoli, em 15 de abril de 2007, 

                                            
1
 “Não sei, não sei porque o motorista era de responsabilidade do Fernando”; “O motorista é 

de responsabilidade dele, o contrato de locação que eu fiz com o Fernando, é que ele 
colocasse o carro e o motorista” (fl. 1941).   
2
 “Só confiava porque nunca pediu”.  

3
 “Eu puxei, eu tava de férias e puxei pro Fernando sessenta dias, trinta dias das férias que 

eu tinha e trinta dias eu tirei licença. Falei com o Euclides Dal Bello e eu tinha, e plantava 
fumo, de manhã eu puxava aluno e de tarde eu i a na roça colher o fumo que tava bom de 
colher o fumo já”; “ Só essa que Linha que eu fazia pra ele, pra o Fernando Vescovi” (fl. 
1550-verso e fl. 1551).  
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a pedir providências ao Ministério Público, o que motivou a instauração do 

inquérito civil 010/2007 (fl. 32). EUCLIDES FERNANDO VESCOVI parou de 

prestar o serviço em apreço e vendeu o aludido veículo para JOCIANE 

PADUANI CALDEROLI (fl. 414). O serviço passou, então, a ser executado 

por SABINO CALDEROLI (fl. 412). A conduta tortuosa (subcontratação pela 

contratada) e a contratação de motorista que era servidor público revela a 

consciência do seu agir ilegal, já que era Secretário Municipal.  

 

Apesar da ilegalidade na subcontratação, a despesa tinha 

causa, já que a prestação do serviço era necessária e não há prova de que o 

preço fosse abusivo nem de pagamento sem execução. Não há prova que o 

serviço foi prestado de forma ineficiente ou em desacordo com as exigências 

previstas no contrato administrativo ou de que houve pagamentos indevidos 

por parte do Município. O Município pagou o preço ajustado e o serviço de 

transporte escolar foi efetivamente prestado, não havendo indícios sequer de 

que foi insatisfatório. O “repasse do numerário a terceiro por parte de Hilda, sem 

fiscalização da atividade”, por si só, não comprova o dano ao erário. Cabia ao 

Município, isso sim, aplicar as penalidades contratuais que entendesse 

cabíveis, diante da constatação da infração ao contrato.  

 

Portanto, não há prova suficiente a amparar um juízo de 

procedência do ato de improbidade administrativa por dano ao erário, 

devendo ser afastada a hipótese de aplicação do artigo 10, caput e inciso 

VIII, da Lei n.º 8.429/92. 

 

Nesse sentido o julgamento da Ação Civil Pública n.º 

70006219604, Vigésima Segunda Câmara Cível, do qual fui Relatora, 

julgada em 26 de agosto de 2003, assim ementado: 
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AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. 

DANO AO ERÁRIO. LICITAÇÃO. SUPERFATURAMENTO. 

PROPOSTA ÚNICA. PRODUTOS PERECÍVEIS. CUSTOS DE 

TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE PROVA. Ausente prova de que o 

preço global do contrato de fornecimento de gêneros alimentícios 

fosse por demais oneroso, é de ser julgada improcedente a ação de 

improbidade administrativa ainda que alguns produtos tenham sido 

estimados em valor superior ao de mercado local. Hipótese em que os 

produtos hortifrutigranjeiros deveriam ser entregues, semanalmente, 

por 120 dias, em mais de 40 estabelecimentos de ensino em diversas 

localidades no Município. Ação improcedente.   

 

No mesmo sentido o julgamento da Ação Civil Pública n.º 

70006248215, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relatora Desembargadora 

Rejane Maria Dias de Castro Bins, julgada em 17 de junho de 2003, assim 

ementado: 

 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO E CO-RÉU 

SECRETÁRIO DA AGRICULTURA. Ato que causa dano ao Erário. 

Frustração de procedimento licitatório. Superfaturamento. Infração a 

princípio administrativo. O ato de improbidade que causa dano ao 

erário admite as formas dolosa e culposa (art. 10 da Lei nº 8.429/92). 

Quando a causa de pedir é atitude dolosa, impõe-se ser feita a prova 

desse elemento subjetivo pelo autor da ação, além de ser impositiva a 

prova do dano no caso de superfaturamento, não se confundindo 

descumprimento contratual com invalidade contratual ou invalidade 

de licitação. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE 

JULGADA IMPROCEDENTE.    

 

E tal prova era ônus do Ministério Público como já decidiu o 

Superior Tribunal de Justiça no Resp 763.941/MG, Rel. Min. Luiz Fux, a cujo 

teor “O artigo 333, I, do CPC resta violado nas hipóteses em que a ação de 

improbidade por dano ao erário impõe ao réu o ônus de comprovar que não houve 

prejuízo, com ilegal inversão do onus probandi.” (julgado em 13.03.2007). 
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Subsiste, contudo, conforme visto acima os atos de 

improbidade tipificado no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, já que HILDA 

TEREZINHA CHAVES e EUCLIDES FERNANDO VESCOVI dolosamente 

violaram os princípios que regem a atividade administrativa. Impõe-se, 

portanto, a condenação de ambos nas sanções do art. 12, inciso III, da Lei 

nº 8.429/1992. 

  

Não se pode, contudo, reputar ímprobas as condutas de 

JOCIANE CALDEROLI e SABINO CALDEROLI.  

 

A conduta de JOCIANE CALDEROLI restringiu-se à aquisição 

da Kombi em seu nome. O fato de o veículo ter sido utilizado pela execução 

ilegal do contrato por parte de seu sogro SABINO CALDEROLI é 

juridicamente irrelevante para fins de improbidade administrativa.  

 

Igualmente, a execução do serviço de transporte da linha 11 

por SABINO CALDEROLI não pode ser considerada ímproba. É terceiro em 

relação ao contrato administrativo de prestação de serviços. Quem 

descumpriu o contrato administrativo foi HILDA TEREZINHA CHAVES, que 

não poderia ter subcontratado sua execução. Não se lhe pode imputar, 

portanto, responsabilidade por ato de outrem. Não lhe cabia, também, apurar 

a correção da conduta de HILDA TEREZINHA CHAVES enquanto 

contratada. Ademais, ainda que ilegal a subcontratação, é certo que nem 

toda ilegalidade encerra improbidade. A improbidade por violação a princípio 

exige a prova do dolo.  
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Por último, as alegações dos Apelantes de que não pode 

subsistir a sua condenação, porque não foram condenados o ex-Prefeito e 

os membros da Comissão de Licitação, é manifestamente improcedente.  

A improcedência da ação relativamente aos demais agentes 

públicos não obsta a condenação de HILDA TEREZINHA CHAVES e de 

EUCLIDES FERNANDO VESCOVI, porquanto a imputação de improbidade 

é examinada, individualmente, em relação a cada um, não se exigindo única 

solução para todos os acusados na mesma ação de improbidade. Relevante 

é que, no caso, suas condutas, na execução do contrato administrativo, 

violou os princípios que regem a atividade administrativa, tais como a 

legalidade, imparcialidade e finalidade. Também os particulares, sujeitam-se 

às sanções de improbidade administrativa (art. 3º da Lei nº 8.429/92), sendo 

certo que EUCLIDES FERNANDO VESCOVI ocupava, na ocasião, o cargo 

de Secretário Municipal.   

 

Passa-se, então, a fixação das sanções cominadas no artigo 

12, inciso III, da Lei nº 8.429/1992.   

 

A conduta de HILDA TEREZINHA CHAVES foi grave, já que 

não chegou a executar diretamente o contrato de prestação de serviços, 

revelando conduta incompatível com a que se exige de vencedor de 

licitação. Afigura-se adequada, portanto, a aplicação de multa 

correspondente a uma vez o valor mensal do contrato e da proibição de 

contratar com o Poder Público pelo prazo de 03 anos. Igualmente reprovável 

a conduta de EUCLIDES FERNANDO VESCOVI, agravada por sua 

qualidade de Secretário Municipal, ao manifestar profundo desprezo à 

vedação legal de celebrar contratos com o Poder Público. Aplica-se-lhe, 

portanto, multa correspondente a um vencimento de Secretário Municipal e 

suspensão dos direitos políticos por três anos.   
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Ante o exposto, dá-se provimento, em parte, ao recurso para 

condenar (I) HILDA TEREZINHA CHAVES ao pagamento de multa civil 

correspondente a uma vez o valor mensal do contrato e da proibição de 

contratar com o Poder Público pelo prazo de 03 anos e (II) EUCLIDES 

FERNANDO VESCOVI a multa civil correspondente a um vencimento de 

Secretário Municipal e suspensão dos direitos políticos por três anos.   

 

 
DES.ª MARA LARSEN CHECHI (REVISORA) - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

 

DES. CARLOS EDUARDO ZIETLOW DURO - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

 

DES.ª MARIA ISABEL DE AZEVEDO SOUZA - Presidente - Apelação Cível 

nº 70045656527, Comarca de Marcelino Ramos: "DERAM PROVIMENTO, 

EM PARTE, AO RECURSO. UNÂNIME." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: EDUARDO MARRONI GABRIEL 


