
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

COMARCA DE MACAPÁ

6ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DE MACAPÁ

AV FAB Nº 1737 (FÓRUM DESEMBARGADOR LEAL DE MIRA) - CEP 68.906-450 EMAIL:  CIV6.MCP@TJAP.JUS.BR

Nº do processo: 0056890-73.2015.8.03.0001

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ

Parte Ré: ADMAR BARBOSA DA SILVA, JIMMY NEGRAO MACIEL, JOSENILDO 
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2965AP

Assistente: ESTADO DO AMAPÁ

Procurador(a) de Estado: THIAGO LIMA ALBUQUERQUE - 1676BAP

Tipo de ato: Sentença

Vistos etc. 

Por meio desta ação civil pública o autor alega que o requeridos incorreram 

na prática de atos ímprobos, na medida em que firmaram nos autos do processo 

nº 0010971-10.2013.5.08.0206, - 3ª Vara do Trabalho, termo de confissão de 

dívida no valor de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais) para 

com a empresa L.M.S LTDA. Considerou que o desembolso dos valores não 

tinha previsão orçamentária e representaria uma burla ao sistema de precatórios, 

violando a Constituição Federal. Assim pugnou pela concessão de medida 

liminar para o fim de suspender toda e qualquer importância relativa a transação 

extrajudicial/acordo, bem como o bloqueio judicial de valores e bens em nome 

dos requeridos, visando resguardar o prejuízo causado ao erário; o afastamento 

dos demandados, Narson de Sá Galeno, Julhiano Cesar Avelar e Josenildo 

Santos Abrantes, das funções de Procurador do Estado, Sub Procurador Geral, e 

de Secretário de Estado da Fazenda - Sefaz, respectivamente. No mérito pugnou 

pela total procedência da ação com a declaração de nulidade do acordo 

extrajudicial pactuado pelo Estado por seus procuradores; o ressarcimento das 

importâncias pagas, além da perda da função pública, suspensão dos direitos 

políticos, impossibilidade de contratar com o poder público e demais 

consequências de direito. Juntou documentos de fls. 29-387. 

Em análise do pedido inicial foi indeferido o pedido liminar, ante a ausência 

de elemento essencial para a comprovação dos supostos atos ímprobos, que seria 

o alegado acordo extrajudicial ou o termo de confissão de dívida. Ademais, 

quanto a este suposto termo de confissão não teria como ser alegado de pronto 

que seria ilegal ou imoral, se na dicção da Lei 9494/1997, permite-se o 

reconhecimento de dívidas.
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Houve pedido de reconsideração da decisão por parte do autor, contudo ante 

a ausência do elemento probatório, a mesma foi indeferida, fls. 245.

Após notificados os réus apresentaram suas defesas preliminares.

II.

Da análise dos autos nota-se que a controvésia é sobre a ocorrência ou não 

de atos ímprobos praticados pelos requeridos. Assim, instado o autor a fim de 

trazer aos autos o aludido acordo extrajudicial firmado em favor da empresa 

LMS Vigilância e Segurança Ltda, trouxe documentos a partir das fls. 462, 

dentre eles a petição do Estado do Amapá, fls. 484 direcionado ao Juízo da 3ª 

Vara do Trabalho, no qual o Estado fez o seguinte requerimento:

“Destarte, pleiteia o Estado do Amapá que a Colenda Justiça do Trabalho 

seja sensível às inúmeras demandas e carências desse ente federado. Assim 

propõe o Estado do Amapá o repasse mensal e sucessivo de 10 (dez) parcelas 

de 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil), para a conta corrente do Juizo, no 

dia 22/03/2015.”

O contexto da petição fazia alusão ao bloqueio judicial de valores para 

garantir dívida trabalhista, diretamente nas contas do Estado, no importe de R$ 

6.416.071,40 (seis milhões quatrocentos e dezesseis reais, setenta e um mil reais 

e quarenta centavos) que estava prestes a ser realizado diretamente nas contas do 

Estado, conforme cópia da intimação ao Estado, fls. 639 e 643 da Justiça do 

Trabalho, autos dos processos: 0010971-10.2013.5.08.0206 e 0001556-

78.2014.5.08.0202.

E, em virtude do alto valor do possível bloqueio, que se efetivado, na prática 

inviabilizaria as demais ações do Estado na área da saúde, segurança e edução, 

requereu então a Procuradoria do Estado o pagamento daquela dívida de forma 

parcelada, em 10 (dez) vezes. 

Cabe ressaltar que aquelas ações trabalhistas foram propostas pelo

Ministério Público do Trabalho, em desfavor da Empresa LMS Vigilância e 

Segurança Ltda, a qual segundo consulta feita ao Secretário da Fazenda, atestou 

que esta tinha um crédito a ser recebido pelo Estado, mas que no entanto, o 

Estado não seria capaz de repassar a Justiça do Trabalho aquele valor de forma 

integral, propondo então o aludido parcelamento, fls. 484-485.

Logo se vê que inexistente o acordo extrajudicial ou termo de confissão de 
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dívida como mencionado pelo autor, visto que os beneficiados pelo pagamento 

dos valores não seria a empresa LMS e sim os seus trabalhadores (vigilantes) 

que prestaram os serviços ao Estado, mas não receberam a contrapartida salarial, 

o que não seria justo, representando enriquecimento ilícito ao Estado, que usou 

da mão de obra dos trabalhadores e por ele não pagou os serviços prestados. 

Nesta seara abre-se um parêntese para remissão de sentença proferida por 

este Juízo nos autos do processo nº 0050790-39.214.8.03.0001, a qual declarou 

inexistente a relação jurídica contratual entre o Estado e a empresa Requerida 

(LMS Vigilância e Segurança Ltda), em relação aos serviços de vigilância objeto 

daquele processo, ou seja, a partir da Homologação do novo vencedor no 

certame licitatório, em 28 de Julho de 2014, conforme decisão proferida nos 

embargos de declaração que assim mencionou:

O Juízo apreciou os pedidos nos termos em que foram apresentados e

concluiu dizendo que não havia mais relação contratual, o que foi feito levando 

em conta a data da homologação da nova licitação, que foi o dia 28 de Julho de 

2014. O período de prestação de serviços posterior a isso, decorrente de 

decisão judicial, não pode ser tomado como período de relação jurídica 

contratual, de modo que não deveria mesmo ser incluído na parte dispositiva da 

sentença. Ademais, o que vai contar, para efeito de direitos e obrigações, é o 

período efetivamente trabalhado, não importando se em decorrência de 

contrato ou de comando judicial.

Com as razões acima, REJEITO OS EMBARGOS.

Ressalta-se que o feito ainda encontra-se em grau de recurso no TJAP, no 

qual foi julgado a apelação de ambas as partes em 26/08/2017, nos seguintes 

termos:

APELAÇÃO. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. INTERESSE 

RECURSAL. SENTENÇA INTEGRALMENTE PROCEDENTE. CONTRATO 

EMERGENCIAL. TERMO FINAL. 1) Ausente o interesse recursal do 

litisconsorte ativo para a interposição de apelação em face de sentença julgada 

integralmente procedente, uma vez que o recurso não enseja qualquer utilidade 

à parte autora. 2) Extingue-se a relação jurídica pelo advento do termo final 

expressamente previsto no contrato emergencial, consubstanciado pela ciência 

da homologação do processo licitatório. 3) Recurso interposto pelo Ministério 

Público do Estado o Amapá não conhecido e recurso interposto pela LMS 
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Vigilância e Segurança Privada Ltda não provido.

Desta decisão ainda não houve o trânsito em julgado, aguardando o prazo de 

manifestação das partes, até a presente data.

Logo, se vê que não obstante a declaração de inexistência da relação jurídica 

contratual entre as partes, esta se operou a partir da homologação da nova 

empresa vencedora do certame, resguardando-se o lídimo direito dos 

trabalhadores em receber pelos dias efetivamente trabalhados em prol do Estado, 

a fim de não dar azo ao enriquecimento sem causa de quem se beneficiou com a 

prestação do serviço.

E assim, se houve débito trabalhista, é justo que seja pago, pois não cabe a 

Justiça Comum interferir no mérito da decisão proferida pelo Juízo do Trabalho. 

Nesse tema, houve recente decisão pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário (RE) 760931, em 30 de março de 2017, onde foi confirmado o 

entendimento que veda a responsabilização automática da administração pública, 

só cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva 

ou comissiva na fiscalização dos contratos. 

Ora, a presente Ação Civil Pública foi intentada pelo Ministério Público em 

03/12/2017, quando até então a jurisprudência comportava-se no sentido de 

admitir a responsabilidade subsidiária do ente público pelos débitos trabalhistas 

das empresas terceirizadas. 

Desta forma concluimos que se havia uma dívida trabalhista, esta de fato 

tinha que ser paga, não cabendo a este Juízo imiscuir-se no mérito da decisão do 

Juízo trabalhista para decidir sobre o que de fato era ou não devido pelo Estado.

Por conseguinte, não se pode atribuir aos Procuradores do Estado conduta 

ímproba por terem peticionado ao Juízo trabalhista o pagamento da dívida de 

forma parcelada, para que não inviabilizasse o funcionamento do próprio Estado. 

Não há que se falar em acordo extrajudicial ou termo de confissão de dívida, 

firmado entre o Estado por seus Procuradores e a empresa LMS Vigilância e 

Segurança Ltda, visto que aqueles (Procuradores) apenas exerceram seu papel 

constitucional na defesa dos interesses do Estado, tentando cumprir uma ordem 

judicial, mas sem inviabilizar o funcionamento de setores essenciais com saúde, 

segurança e edução.

Neste contexto processual, não constatei dolo na ação dos Procuradores, 

fazendo decair também a imputação de improbidade aos demais requeridos, pela 
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simples inexistência do referido acordo extrajudicial, pelo que mantem-se os 

mesmos fundamentos das decisões iniciais que indeferiram os pedidos liminares, 

conquanto não logrou êxito o autor em demonstrar seu alegado, art. 373, I, do 

CPC 2015.

Quanto ao fato menciona o art. 17,§ 8º da Lei nº 8.429 /92:

Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão 

fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de 

improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

Extamente a situação dos autos, em que não convencido da justa causa para 

interposição da ação, ou seja, a prática de atos ímprobos, ou ao menos de seus 

indícios, pois denota-se que praticados de boa fé pelos Procuradores, outra 

alternativa não resta senão a REJEIÇÃO da ação, com sua consequente 

EXTINÇÃO, nos termos do art. 485, IV c/c art. 319 e 320 todos do CPC 2015. 

III.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito,

rejeitando a petição inicial, nos termos do art. 485, IV c/c art. 319 e 320 todos do 

CPC 2015. 

Sem custas e sem honorários, porque isento o sucumbente na forma da lei.

Publique-se.

Intimem-se.

MACAPÁ, 04/12/2017
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PAULO CESAR DO VALE MADEIRA

Juiz(a) de Direito
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