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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA.

PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA. 
PRODUÇÃO  DE  PROVA.  AUSÊNCIA  DE 
MANIFESTAÇÃO  NA  PRIMEIRA  OPORTUNIDADE. 
MATÉRIA PRECLUSA. REJEIÇÃO.

− Nada  dizendo  a  parte  sobre  eventual  nulidade 
processual,  na  primeira  oportunidade  que  lhe  coube 
falar  nos  autos,  opera-se  a  preclusão,  não  sendo 
admitida a discussão em sede recursal.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LITISCONSORTES 
ATIVO  E  PASSIVO  NECESSÁRIOS. MUNICÍPIO 
QUE É CHAMADO PARA INTEGRAR O POLO ATIVO. 
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INÉRCIA.  FACULDADE  CONCEDIDA  PELA  LEI. 
INEXISTÊNCIA  DE  OBRIGATORIEDADE  DE 
LITISCONSORTE  PASSIVO  EM  SEDE  DE AÇÃO  DE 
IMPROBIDADE.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL 
ESPECÍFICA. REJEIÇÃO.

− Não  há  que  se  falar  em  nulidade  processual 
quando  a  edilidade  é  devidamente  intimada  para 
compor  a  lide,  e  prefere  optar  por não integrá-la,  em 
sede de ação de improbidade administrativa, pois a Lei 
assim faculta ao ente público. 

− É faculdade do autor indicar os réus da ação que 
pretende mover.  Não há na Lei específica previsão de 
formação  de  litisconsórcio  passivo  necessário  entre 
autores e beneficiários do ato de improbidade.

PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DA LEI  N. 
8.429/92  AOS  AGENTES  POLÍTICOS. 
ENTENDIMENTO  JURISPRUDENCIAL  PELA 
REGULAR APLICABILIDADE. REJEIÇÃO.  

− Conquanto reconhecida a Repercussão Geral sobre 
a aplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa 
aos  Prefeitos  (Tribunal  Pleno,  Recurso  Extraordinário 
com  Agravo  nº  683.235-PA,  Relator  Ministro  Cezar 
Peluso,  Relator p/ acórdão Ministro Gilmar Mendes,  j. 
30.08.2012,  DJe-074,  DIVULG.  19.04.2013,  PUBLIC. 
22.04.2013;  REPUBLICAÇÃO:  DJe-124,  DIVULG. 
27.06.2013,  PUBLIC.  28.06.2013),  ainda  pendente  de 
julgamento  quanto  ao  mérito,  é  certo  que  se  deve 
continuar  adotando  a  jurisprudência  do  Supremo 
Tribunal  Federal  no  sentido  de  que  “a  ação  de 
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improbidade administrativa, com fundamento na Lei nº 
8.429/92, também pode ser ajuizada em face de agentes 
políticos”. (1ª Turma, Agravo Regimental no Agravo de 
Instrumento nº 809.338-RJ, Relator Ministro Dias Toffoli, 
j.  29.10.2013,  DJe-057,  DIVULG.  21.03.2014,  PUBLIC. 
24.03.2014).

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE 
PROVA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. REJEIÇÃO.

− Se o apelante não traz ao feito qualquer elemento 
pelo  qual  se  possa  aferir  a  tríplice  identidade  dos 
elementos das causas indigitadas litispendentes - como 
petição inicial, contestação, etc., da ação coletiva, não é 
cabível o reconhecimento da litispendência.

MÉRITO.  AUSÊNCIA  DE  PROCEDIMENTOS 
LICITATÓRIOS  PARA  AQUISIÇÃO  DE  GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS,  MEDICAMENTOS,  MATERIAIS  DE 
EXPEDIENTES  E  SERVIÇOS  MECÂNICOS.  TESE 
DEFENSIVA DA APROVAÇÃO  DAS  CONTAS  PELO 
LEGISLATIVO MIRIM E ESTADO DE CALAMIDADE 
DA  MUNICIPALIDADE.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO. 
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA.  DOLO  GENÉRICO  COMPROVADO. 
AUSÊNCIA  DE  PROVA  DA  EFETIVA  PRESTAÇÃO 
DOS  SERVIÇOS  E  ENTREGA  DOS  PRODUTOS 
ADQUIRIDOS.  PREJUÍZOS  AO  ERÁRIO  EVIDENTE. 
CONDENAÇÕES MANTIDAS. DESPROVIMENTO.

− O entendimento  do  STJ  é  de  que,  para  que  seja 
reconhecia a tipificação da conduta do réu como incurso 
nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é 
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necessária  a  demonstração  do  elemento  subjetivo, 
consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos 
artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do 
artigo 10.

− É  pacífico,  também,  que  o  ato  de  improbidade 
administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92 exige a 
demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser 
específico, sendo suficiente o dolo genérico.

− Tratando-se de contratação de serviços de natureza 
ordinária, cuja previsibilidade salta aos olhos, cumpria 
ao réu a observância da regra da licitação.

− Em razão do descumprimento da regra da licitação 
obrigatória,  porquanto  previsíveis  os  gastos  com 
medicamentos,  material  de  expediente,  gêneros 
alimentícios e serviços mecânicos, acabou por avocar a 
escolha da pessoa/empresa contratada, sem oportunizar 
a  outros  a  participação  no  processo  licitatório, 
apresentando  suas  propostas,  sendo  certo  que  o 
procedimento  em  tese  traz  evidente  benefício  à 
contratação, notadamente no tocante à escolha do menor 
preço.  Assim,  diante  da  incontestável  e  notória 
necessidade das contratações, que, ressalte-se, referiam-
se à habitualidade e continuidade, não poderia, o réu, 
olvidar  o  planejamento  prévio,  com  realização  do 
procedimento de licitação para as contratações.

− A simples  alegação  de  que  não  houve  dano  ao 
erário  em  razão  de  o  serviço  ter  sido  prestado  e  os 
produtos possivelmente sido entregues, não é suficiente 
para afastar a improbidade administrativa.
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− O ato de improbidade praticado pelo réu consiste 
na autorização da  contratação contínua,  preterindo os 
demais  fornecedores  -  que  poderiam  apresentar  um 
preço melhor, acarretando evidente prejuízo ao erário, 
notadamente  quando  não  há  prova  da  prestação  do 
serviços, entrega e utilização dos produtos.

V i s t o s ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A c o r d a  a  Terceira Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça  da  Paraíba,  na  conformidade  do  voto  da  relatora,  por  votação 
unânime, em REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO 
AO APELO. 

R E L A T Ó R I O

Cuida-se  de  APELAÇÃO  CÍVEL,  combatendo  a 
sentença de  fls.  195/204,  que julgou procedentes  os  pedidos  da  exordial, 
condenando o réu/recorrente, por violação às normas do art. 10, VIII, IX, XI 
e  art.  11,  caput  e  inciso  I,  ambos  da  Lei  n.  8.429/92,  nas  penas  de  a) 
ressarcimento integral do dano, a ser apurado em liquidação de sentença, 
atualizados monetariamente e com juros legais de 1% ao mês a partir do 
fato danoso;  b)  suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) 
anos; c) multa civil no valor correspondente ao valor do dano; d) proibição 
de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais 
ou creditícios,  direta ou indiretamente,  ainda que seja por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Nas  razões  recursais,  fls.  220/232,  o  apelante  suscita 
preliminar de cerceamento de defesa, pois a oitiva de sua testemunha restou 
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impossibilitada ante o não comparecimento, motivo pelo qual deveria ser 
determinada a sua condução coercitiva, ou a sua substituição, mas jamais o 
julgamento  antecipado  da  lide,  sem  oportunizar  a  parte  a  produção  de 
provas.

Ainda em preliminar, alega a nulidade do feito em razão 
de o Município de Serra Grande não ter sido chamado para integrar o polo 
ativo   -  litisconsorte  ativo  necessário,  e  em  razão  de  as  empresas  que 
supostamente  participaram do ato  ímprobo,  não  terem composto  o  polo 
passivo – litisconsortes passivos necessários.

Também  em  sede  de  preliminar,  aduz  que  a  Lei  n. 
8.429/92  não  se  aplica  aos  agentes  e  ex-agentes  políticos,  e  que  está  em 
tramitação outra  ação de improbidade discutindo a  mesma prestação de 
contas anuais pelo TCE, do mesmo exercício financeiro – 2005, ocorrendo, 
pois,  o fenômeno da litispendência,  motivo pelo  qual  este  feito  deve ser 
extinto sem resolução do mérito.

No  mérito,  alega  que  a  sentença  não  levou  em 
consideração o  fato  de a  Câmara Municipal  ter  reformado o acórdão do 
TCE, julgando regulares as contas públicas de 2005, e que, naquele ano, o 
Município  se  encontrava  em  estado  de  calamidade  pública,  o  que 
influenciou,  diretamente,  na  inexigibilidade  dos  processos  licitatórios, 
consoante previsão do inciso IV, do art. 24, da Lei n. 8.666/93.

Aduz que inexiste nos autos prova do dolo, e que cabe 
ao autor da ação essa demonstração, notadamente quando o feito apenas se 
baseou na decisão do TCE, que não taz consigo a prova do dolo.

Argumenta que a discussão dos autos é apenas a não 
existência  dos  processos  licitatórios,  não  se  podendo  extrair  valores  e 
prejuízos por presunção.

Também alega que inexiste prova de enriquecimento de 
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qualquer natureza pelo apelante, pois nada se produziu nesse aspecto.

Contrarrazões, fls. 240/261.

Parecer Ministerial, fls. 267/282, pelo desprovimento. 

É o relatório.

V O T O 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O  recorrente  suscita  preliminar  de  cerceamento  de 
defesa, pois a oitiva de sua testemunha restou impossibilitada ante o não 
comparecimento, motivo pelo qual deveria ser determinada a sua condução 
coercitiva,  ou a sua substituição,  mas jamais o julgamento antecipado da 
lide, sem oportunizar a parte a produção de provas.

Sem razão, contudo.

A questão referente à prova restou preclusa nos autos, 
eis que o apelante, que agora alega cerceio de defesa, nada disse quando de 
suas alegações finais (fls. 189/194), silenciando-se sobre eventual nulidade 
do processo, a ser declarada naquele momento.

Dessa  forma,  está  preclusa  a  questão,  que  é  fato 
processual  impeditivo,  que acarreta  a perda,  extinção ou consumação da 
faculdade da parte de praticar determinado ato processual. Pode decorrer 
do transcurso do prazo legal (preclusão temporal), da incompatibilidade de 
um ato já praticado ou de outro que se deseja praticar (preclusão lógica), ou 
do fato de já ter sido utilizada a faculdade processual, com ou sem proveito 
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para a parte (preclusão consumativa).

Sobre o instituto da preclusão, ensinam Fredie Didier Jr. 
e Leonardo José Carneiro da Cunha:

“A preclusão é instituto fundamental para o bom desenvolvimento 

do processo, sendo uma das principais técnicas para a estruturação 

do  procedimento,  e,  pois,  para  a  delimitação  das  regras  que 

compõem  o  formalismo  do  processo.  A preclusão  apresenta-se 

então,  como  um  limitador  do  exercício  abusivo  dos  poderes 

processuais  das  partes,  bem  como  impede  que  questões  já 

decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, 

com  isso,  o  retrocesso  e  a  insegurança  jurídica.”  (in  “Curso  de 

Direito  Processual  Civil,  vol.  1,  Salvador,  Jus  PODIVM, 2007,  p. 

249”).

Desse modo, o silêncio observado nas alegações finais, 
quanto ao possível  cerceamento de defesa por não oitiva de testemunha, 
importou preclusão lógica e consumativa.

Assim, estando preclusa a discussão sobre a prova - e 
eventual cerceamento de defesa na sua produção - não se pode, agora em 
sede recursal, querer inaugurar debate sobre a necessidade de sua repetição, 
não havendo, em razão disso,  que se falar em nulidade do processo por 
cerceamento de defesa.

O  direito  fundamental  da  parte  ao  devido  processo 
legal,  do qual  desdobra o direito à produção probatória,  não é absoluto, 
encontrando  limites  de  exercício  no  próprio  ordenamento  jurídico.  

Nada  dizendo  a  parte  sobre  eventual  nulidade 
processual, na primeira oportunidade que lhe coube falar nos autos, opera-
se a preclusão, não sendo admitida a discussão em sede recursal.

_____________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001305-28.2010.815.0211                          8



Rejeito a preliminar.

DA  PRELIMINAR  DE  AUSÊNCIA  DE 
LITISCONSORTES ATIVO E PASSIVO NECESSÁRIOS

O recorrente alega a nulidade do feito em razão de o 
Município de Serra Grande não ter sido chamado para integrar o polo ativo 
- litisconsorte ativo necessário, e em razão de as empresas que supostamente 
participaram  do  ato  ímprobo,  não  terem  composto  o  polo  passivo  – 
litisconsortes passivos necessários.

No que se refere ao litisconsorte ativo, a Lei n. 8.429/92, 
em seu art. 17, §3º faz referência ao §3º, do art. 6º da Lei nº. 4.717/1965 que, 
por sua vez, estabelece a faculdade das pessoas jurídicas de direito público 
ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, absterem-se de 
contestar o pedido, ou atuarem ao lado do autor, desde que isso se afigure 
útil  ao  interesse  público,  a  juízo  do  respectivo  representante  legal  ou 
dirigente. 

Confira-se as normas:

“Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta 

pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro 

de trinta dias da efetivação da medida cautelar. 

§ 3o  No caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério 

Público, aplica-se, no que couber, o disposto no § 3  
o
   do art. 6  

o
   da   

Lei n  o   4.717, de 29 de junho de 1965  .  (Redação dada pela Lei nº 

9.366, de 1996)”

“§ 3º A pessoas jurídica de direito público ou de direito privado, 

cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o 
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pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure 

útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal 

ou dirigente.”

No  caso  dos  autos,  a  edilidade  foi  por  duas  vezes 
intimada para integrar a lide no polo ativo, quedando-se inerte, como se tem 
das fls. 102/103  e fls. 114. 

Sendo assim, não há que se falar em nulidade processual 
quando a edilidade é devidamente intimada para compor a lide, e prefere 
optar por não integrá-la, em sede de ação de improbidade administrativa, 
pois a Lei assim faculta ao ente público. 

Quanto  ao  litisconsorte  passivo  necessário,  embora  a 
ação de improbidade possa ser movida contra aquele que se beneficie do ato 
combatido,  é  faculdade  do  autor  indicar  os  réus  da  ação  que  pretende 
mover.  Não  há  na  Lei  específica  previsão  de  formação  de  litisconsórcio 
passivo  necessário  entre  autores  e  beneficiários  do  ato  de  improbidade 
administrativa impugnado e  inexiste  relação jurídica que a  determine.  A 
solidariedade passiva não acarreta indivisibilidade do polo passivo nem que 
a decisão tenha de ser proferida uniformemente contra todos os possíveis 
litisconsortes. 

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DA LEI 
N. 8.429/92 AOS AGENTES POLÍTICOS

Conquanto  reconhecida  a  Repercussão  Geral  sobre  a 
aplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa aos Prefeitos (Tribunal 
Pleno, Recurso Extraordinário com Agravo nº 683.235-PA, Relator Ministro 
Cezar Peluso, Relator p/ acórdão Ministro Gilmar Mendes, j. 30.08.2012, DJe-
074, DIVULG. 19.04.2013, PUBLIC. 22.04.2013; REPUBLICAÇÃO: DJe-124, 
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DIVULG. 27.06.2013,  PUBLIC. 28.06.2013),  ainda pendente de julgamento 
quanto ao mérito, é certo que se deve continuar adotando a jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a ação de improbidade 
administrativa,  com  fundamento  na  Lei  nº  8.429/92,  também  pode  ser 
ajuizada em face de agentes políticos”. (1ª Turma, Agravo Regimental no 
Agravo  de  Instrumento  nº  809.338-RJ,  Relator  Ministro  Dias  Toffoli,  j. 
29.10.2013, DJe-057, DIVULG. 21.03.2014, PUBLIC. 24.03.2014).

Sobre a questão, destacam-se, também, da precedência 
do  Superior  Tribunal  de  Justiça:  2ª  Turma,  Agravo  Interno  no  Recurso 
Especial nº 1.512.479-RN, Relator Ministro Humberto Martins, j. 19.05.2016, 
DJe  30.05.2016;  1ª  Turma,  Agravo  Regimental  no  Recurso  Especial  nº 
1.321.111-RJ, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. 03.05.2016, DJe 
13.05.2016.

Isso posto, rejeito a preliminar. 

DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

O recorrente alega que está em tramitação outra ação de 
improbidade discutindo a mesma prestação de contas anuais pelo TCE, do 
mesmo  exercício  financeiro  –  2005,  ocorrendo,  pois,  o  fenômeno  da 
litispendência, motivo pelo qual este feito deve ser extinto sem resolução do 
mérito.

Sem razão, contudo.

Em  verdade,  trata-se  de  inovação  recursal,  pois  na 
contestação o réu não trouxe essa  tese  (fls.  115/124),  bem como em suas 
alegações finais (fls. 189/194).

Ademais, a litispendência ocorre quando há identidade 
de causas postas em julgamento, com as mesmas partes, causa de pedir e 
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pedido.

Todavia, o apelante não traz ao feito qualquer elemento 
pelo  qual  se  possa  aferir  a  tríplice  identidade dos  elementos  das  causas 
indigitadas litispendentes - como petição inicial, contestação, etc., da ação 
coletiva, não sendo, assim, cabível o reconhecimento.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cuida-se  de  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em 
face de JOÃO BOSCO CAVALCANTE, sob a alegação de que o Tribunal de 
Contas  estadual  julgou  irregulares  as  contas  públicas  da  Prefeitura 
Municipal de Serra Grande, no exercício finaceiro de 2005, quando o réu 
exercia  o  cargo  de  Prefeito  Constitucional,  imputando-lhe  o  débito  de 
R$355.340,46 (trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta reais e 
quarenta e seis centavos).

Narra  que  foram  identificadas  as  seguintes 
irregularidades: a) sonegação de documentos para levantamento financeiro; 
b) aquisição  de  gêneros  alimentícios  sem  a  necessária  comprovação  do 
efetivo  trânsito  das  mercadorias,  além  da  inexistência  de  licitação  e  do 
controle da entrada e saída, no valor de R$92.149,38 (noventa e dois mil, 
cento  e  quarenta  e  nove  reais  e  trinta  e  oito  centavos);  c) realização  de 
despesas  com  a  aquisição  de  medicamentos,  não  comprovadas 
documentalmente, no importe de R$30.113,30 (trinta mil, cento e treze reais 
e  trinta  centavos);  d) aquisição  de  medicamentos  sem  a  necessária 
comprovação  do  efetivo  trânsito  das  mercadorias,  além  de  não  existir 
licitação e controle da entrada e saída, no valor de R$30.018,40 (trinta mil, 
dezoito  reais  e  quarenta  centavos);  e) realização  de  despesas  com  a 
aquisição de material  de expediente não comprovadas documentalmente, 
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no valor de R$26.919,38 (vinte seis mil, novecentos e dezenove reais e trinta 
e oito centavos);  f)  aquisição de material  de expediente sem a necessária 
comprovação do efetivo trânsito das mercadorias, inclusive, com aquisição 
em outro Estado, além de não existir licitação e controle da entrada e saída, 
no valor de R$97.833,28 (noventa e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e 
vinte oito centavos);  g) realização de despesas com serviços mecânicos não 
comprovados documentalmente, no valor de R$23.048,48;  h)  aquisição de 
mercadorias  à  empresa  THUDO Comercial  Ltda,  por  se  tratar  de  firma 
inabilitada  e  com  utilização  de  notas  fiscais  irregulares,  no  valor  de 
R$55.258,24 (cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte 
quatro centavos).

Pugna  pela  procedência  para  que  o  promovido  seja 
condenado  ao  ressarcimento  da  quantia  de  R$355.340,46  (trezentos  e 
cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos) 
e, também, para que sejam suspensos os direitos políticos pelo prazo de 05 
(cinco)  a  08  (oito)  anos;  perda da  função  pública  por  igual  período,  e  a 
proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público  ou  receber  benefícios  ou 
incentivos fiscais ou creditícios, além  do pagamento da multa civil, no valor 
de 02 (duas) vezes o dano, tomando por base a quantia fixada no Acórdão 
do TCE/PB.

Após  o  trâmite  processual,   sobreveio  a  sentença  que 
analisou a) a não realização de procedimentos licitatórios para aquisição de 
gêneros  alimentícios  e  medicamentos;  b)  a  realização  de  despesas  não 
comprovadas e c) a aquisição de mercadorias à empresa THUDO Comercial 
Ltda, firma irregular e com utilização de notas fiscais irregulares.

A devolutividade do apelo centra-se, apenas, quanto à 
análise da ausência do processo licitatório.

Sob a ótica do recorrente, o magistrado não considerou 
os seguintes aspectos: a) A Câmara Municipal reformou o acórdão do TCE, 
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julgando regulares as contas públicas de 2005; b) O Município se encontrava 
em  estado  de  calamidade  pública,  o  que  influenciou,  diretamente,  na 
inexigibilidade dos processos licitatórios, consoante previsão do inciso IV, 
do art.  24, da Lei n. 8.666/93;  c) inexistência nos autos prova do dolo;  d) 
inexistência  de  prova  de  enriquecimento  de  qualquer  natureza  pelo 
apelante.

Pois bem.

Analisando  detidamente  os  autos,  constata-se  que 
inexiste  qualquer  prova  no  sentido  de  que  a  Câmara  Municipal  tenha 
aprovado  as  contas  objeto  destes  autos,  reformando  o  acórdão  do  TCE. 
Também, não há prova de que o Município se  encontrava em estado de 
calamidade pública, a ponto de influenciar a inexegibilidade de licitação.

Em verdade, desde a defesa preliminar (fls. 115/124), o 
recorrente alega que o Legislativo Mirim reformou o acórdão do TCE, no 
entanto, não fez prova nesse sentido. 

Quanto ao estado de calamidade pública,  que poderia 
justificar uma possível inexigibilidade de procedimento licitatório,  não se 
verificar nos autos qualquer Decreto ou ato administrativo nesse sentido, 
aliás, o apelante apenas traz essa tese em sede recursal, tratando-se, pois, de 
inovação de argumentos, manobra vetada na processualística civil. 

De mais a mais, a ausência de procedimento licitatório 
não é negada pelo réu/apelante, apenas tenta justificá-la sob determinados 
ângulos que não estão demonstrados cabalmente nos autos.

Com  efeito,  a  Lei  nº  8.429/92,  que  trata  da  ação  de 
improbidade administrativa, explicitou o cânone inserto no artigo 37, § 4º, 
da  Constituição  Federal  de  1988,  tendo  por  escopo  impor  sanções  aos 
agentes públicos incursos em atos de improbidade que:  a) importem em 
enriquecimento  ilícito  (artigo  9º);  b)  causem  prejuízo  ao  Erário  Público 
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(artigo  10);  e  c)  atentem  contra  os  princípios  da  Administração  Pública 
(artigo  11),  aqui  também  compreendida  a  lesão  à  moralidade 
administrativa.

Caso a conduta do agente destoe da previsão legal a que 
está adstrito, caracterizar-se-á a ilicitude da conduta, e advirá a necessidade 
de sua responsabilização.

O que se pode constatar do feito, tudo levantado pela 
auditoria  do  TCE,  fls.  52/58,  é  que  houve  a)  aquisição  de  gêneros 
alimentícios  sem  a  necessária  comprovação  do  efetivo  trânsito  das 
mercadorias, além da inexistência de licitação e do controle da entrada e 
saída, no valor de R$92.149,38 (noventa e dois mil, cento e quarenta e nove 
reais e trinta e oito centavos); b) realização de despesas com a aquisição de 
medicamentos,  não  comprovadas  documentalmente,  no  importe  de 
R$30.113,30 (trinta mil, cento e treze reais e trinta centavos); c) aquisição de 
medicamentos  sem  a  necessária  comprovação  do  efetivo  trânsito  das 
mercadorias, além de não existir licitação e controle da entrada e saída, no 
valor  de  R$30.018,40  (trinta  mil,  dezoito  reais  e  quarenta  centavos);  d) 
realização  de  despesas  com  a  aquisição  de  material  de  expediente  não 
comprovadas  documentalmente,  no  valor  de  R$26.919,38  (vinte  seis  mil, 
novecentos  e  dezenove  reais  e  trinta  e  oito  centavos);  e)  aquisição  de 
material  de expediente sem a necessária comprovação do efetivo trânsito 
das mercadorias,  inclusive,  com aquisição em outro Estado, além de não 
existir  licitação  e  controle  da  entrada  e  saída,  no  valor  de  R$97.833,28 
(noventa e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte oito centavos);  f) 
realização  de  despesas  com  serviços  mecânicos  não  comprovados 
documentalmente, no valor de R$23.048,48;  g)  aquisição de mercadorias à 
empresa THUDO Comercial Ltda, por se tratar de firma inabilitada e com 
utilização de notas fiscais irregulares, no valor de R$55.258,24 (cinquenta e 
cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte quatro centavos).

Ora,  a  Lei  n.  8.666/93,  desde a sua redação originária, 
previa  a  obrigatoriedade  da  licitação  para  as  entidades  públicas  e  as 
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controladas  diretamente  ou  indiretamente,  por  quaisquer  entes  da 
Federação, o que visa à garantia da imparcialidade e com a finalidade de 
satisfação do interesse público. 

Ademais,  não houve sequer comprovação de eventual 
realização de procedimento administrativo de dispensa/inexigibilidade de 
licitação, pelo que não há como ser afastada a irregularidade da contratação 
de forma continuada.

Ora, tratando-se de contratação de serviços de natureza 
ordinária, cuja previsibilidade salta aos olhos, cumpria ao réu a observância 
da regra da licitação.

Ressalta-se que o réu, em razão do descumprimento da 
regra  da  licitação  obrigatória,  porquanto  previsíveis  os  gastos  com 
medicamentos,  material  de  expediente,  gêneros  alimentícios  e  serviços 
mecânicos, acabou por avocar a escolha da pessoa/empresa contratada, sem 
oportunizar  a  outros  a  participação no processo  licitatório,  apresentando 
suas  propostas,  sendo  certo  que  o  procedimento  em  tese  traz  evidente 
benefício à contratação, notadamente no tocante à escolha do menor preço.

Assim, diante da incontestável e notória necessidade das 
contratações,  que,  ressalte-se,  referiam-se à habitualidade e continuidade, 
não  poderia,  o  réu,  olvidar  o  planejamento  prévio,  com  realização  do 
procedimento de licitação para as contratações.

Ressalte-se,  ainda,  que a simples  alegação de que não 
houve dano ao erário em razão de o serviço ter sido prestado e os produtos 
possivelmente  sido  entregues  (porém  não  há  prova  nesse  sentido,  ao 
contrário – conforme detectou a auditoria do TCE), não é suficiente para 
afastar a improbidade administrativa.

Com  feito,  o  ato  de  improbidade  praticado  pelo  réu 
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consiste  na  autorização  da  contratação  contínua,  preterindo  os  demais 
fornecedores - que poderiam apresentar um preço melhor.

E,  atenta  às  condições  fáticas  da  questão  debatida, 
entendo que houve prejuízo ao erário, pois os autos não demonstram que 
existiu  a  efetiva  prestação  de  serviços  mecânicos  e  as  entregas  dos 
medicamentos, gêneros alimentícios e materiais de expedientes. 

Assim, de fato, havendo prejuízo pecuniário (ou lesão ao 
erário público), tenho que as condutas praticadas pelo requerido abarcam as 
situações descritas pelo artigo 10, VIII, IX e XI, da Lei nº 8.429/92.

Também, as condutas do réu configura desrespeito ao 
art.  11,  caput,  I  da  Lei  nº  8429/92,  sancionador  dos  atos  que  importem 
violação aos princípios que regem o direito administrativo.

Vale  dizer,  portanto  que,  não  sendo  demonstrada  a 
dispensa ou mesmo a existência de processo administrativo neste sentido, 
resta evidente a irregularidade na contratação administrativa.

É  evidente,  portanto,  que  a  conduta  praticada  pelo 
apelante  violou  os  princípios  básicos  da  Administração,  dentre  eles  a 
legalidade, a moralidade e a impessoalidade, uma vez que a regra da lei é a 
licitação,  que  visa  dar  transparência  à  gestão  pública,  evitando  a 
malversação dos recursos públicos. 

Sob  este  prisma,  portanto,  irretocável  a  sentença  que 
reconheceu  a  violação  ao  dever  de  legalidade,  constituindo  ato  de 
improbidade  administrativa  previsto  no  art.  11  da  Lei  nº  8.429/92, 
reconhecendo-se, assim, o dolo genérico na espécie, eis que despcienda a 
prova do dolo específico.

Sobre o tema:
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IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PRESENÇA  DO 

ELEMENTO  SUBJETIVO.  PRODUÇÃO  DE  PROVAS.  PROVA 

DOCUMENTAL.  MATÉRIA  FÁTICO-PROBATÓRIA.  SÚMULA 

7/STJ. DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. FUNDAMENTAÇÃO 

DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. OFENSA AO  ART. 535 DO CPC 

NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 

Cuida-se,  na  origem,  de  Ação  Civil  Pública  por  ato  de 

improbidade, ante a realização de contrato de compra e venda de 

imóvel  sem  prévia  lei  autorizativa,  sem  licitação  e  com  preço 

acima do valor do mercado. 2. O entendimento do STJ é de que, 

para  que  seja  reconhecia  a  tipificação  da conduta  do  réu como 

incurso  nas  previsões  da  Lei  de  Improbidade  Administrativa,  é 

necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado 

pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, 

pela culpa, nas hipóteses do artigo 10. 3. É pacífico nesta Corte que 

o  ato  de  improbidade administrativa  previsto  no  art.  11  da Lei 

8.429/92  exige  a  demonstração  de  dolo,  o  qual,  contudo,  não 

precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico. 4. Assim, 

para  a  correta  fundamentação  da  condenação  por  improbidade 

administrativa,  é  imprescindível,  além  da  subsunção  do  fato  à 

norma, caracterizar a presença do elemento subjetivo. A razão para 

tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o 

inábil,  mas  sim  o  desonesto,  o  corrupto,  aquele  desprovido  de 

lealdade e boa-fé. 5. Enfim, o Tribunal de origem foi categórico ao 

reconhecer  a  presença  do  elemento  subjetivo:  "É  evidente, 

portanto,  que  a  conduta  praticada  pelos  apelantes  violou  os 

princípios básicos  da Administração,  dentre eles  a legalidade,  a 

moralidade  e  a  impessoalidade,  uma  vez  que  a  regra  da  lei 

autorizava  para  a  aquisição  de  bem  imóvel,  além  de  possuir 

previsão legal, visar dar transparência à gestão pública, evitando a 

malversação  dos  recursos  públicos.  Sob  este  prisma,  portanto, 

irretocável  a  sentença  que  reconheceu  a  violação  ao  dever  de 
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legalidade,  constituindo  ato  de  improbidade  administrativa 

previsto  no art.  11  da Lei  nº  8.429/92."  (fl.  1215)  6.  Modificar  a 

conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a 

tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório 

dos  autos,  o  que  é  inviável  em  Recurso  Especial,  sob  pena  de 

violação  da  Súmula  7  do  STJ.  Nesse  sentido:  AgRg  no  AREsp 

473.878/SP, Rel. Ministra Marga Tessler (Juíza convocada do TRF 4ª 

Região), Primeira Turma, DJe 9/3/2015, e REsp 1.285.160/MG, Rel. 

Ministro  Herman  Benjamin,  Segunda  Turma,  DJe  12/6/2013.  7. 

Sobre a tese de existência de lei autorizativa para a compra, pelo 

Município,  de  bem  imóvel,  sua  análise  é  obstada  em  Recurso 

Especial  por  aplicação,  por  analogia,  dos  termos  da  Súmula 

280/STF:  "Por  ofensa  a  direito  local  não  cabe  Recurso 

Extraordinário."  8.  A sustentada  violação  de  Lei  8.429/1992  não 

merece  conhecimento.  A  parte  agravante  argumenta 

genericamente a infringência, sem apontar qual dispositivo legal 

do citado normativo foi desrespeitado, tampouco o coteja com a 

decisão recorrida para demonstrar a alegada contrariedade. Incide 

a vedação de admissibilidade preceituada na Súmula 284/STF no 

ponto  recursal,  segundo  a  qual:  "É  inadmissível  o  Recurso 

Extraordinário,  quando a deficiência na sua fundamentação não 

permitir  a  exata  compreensão  da  controvérsia."  9.  No  mais, 

constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, 

uma vez que o Tribunal de origem julgou improcedente a lide e 

solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 10. Agravo 

Interno não provido. (AgInt no AREsp 747.614/MG, Rel. Ministro 

HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 

25/10/2016, DJe 08/11/2016).

Por  fim,  destaco  que  não  houve  insurgência  recursal 
quanto às penalidades aplicadas na sentença.

Com  essas  considerações,  REJEITADAS  AS 
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PRELIMINARES, NEGO PROVIMENTO AO APELO.
É como voto. 

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de 
Sá  e  Benevides.  Participaram  do  julgamento,  a  Exma.  Desa.  Maria  das 
Graças Morais Guedes – relatora, o Exmo. Des.  Saulo Henriques de Sá e 
Benevides,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz  Convocado  para 
substituir o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz.

Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Dra.  Ana  Cândida 
Campelo, Promotora de Justiça.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes

                 R E L A T O R A  
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