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PRIMEIRA PRELIMINAR. SUPOSTA INAPLICABILIDADE DA
LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AOS PREFEITOS
(AGENTES  POLÍTICOS).  CHEFE  DO  EXECUTIVO  MIRIM.
SUBMISSÃO  À  LEI  Nº  8.429/92.  ARESTOS  DO  SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL  E  DA  CORTE  DA  CIDADANIA.
REJEIÇÃO DA PREFACIAL.

-  “A ação de improbidade administrativa,  com fundamento na Lei  nº
8.429/92,  também  pode  ser  ajuizada  em  face  de  agentes  políticos.
Precedentes.” (STF. AI 809338 AgR, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI,
Primeira  Turma,  julgado  em 29/10/2013,  PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-057 DIVULG 21-03-2014 PUBLIC 24-03-2014)

- “O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que a
Lei n. 8.429/1992 se aplica aos agentes políticos; nesse sentido, vide:
Rcl 2790/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe
4/3/2010.”  (STJ.  REsp  1424418/ES,  Rel.  Ministro  HUMBERTO
MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  12/08/2014,  DJe
19/08/2014)

SEGUNDA PREAMBULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E
APRESENTAÇÃO  DE  RAZÕES  FINAIS.  DESNECESSIDADE.
JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.  MEDIDA  QUE  SE
IMPÕE.  CONJUNTO  PROBATÓRIO  SUFICIENTE  PARA  A
FORMAÇÃO  DO  LIVRE  CONVENCIMENTO  DO
MAGISTRADO. REJEIÇÃO DA QUESTÃO PRÉVIA.

-  Encontrando-se  o  processo  devidamente  instruído,  com  conjunto
probatório documental suficiente para a formação do convencimento do
Magistrado, inexiste no que se falar em quaisquer nulidades, tampouco
em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
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- “O   art.   130   do   CPC   consagra   o   princípio   da persuasão
racional,    habilitando    o    magistrado   a    valer-se    do    seu
convencimento,  à  luz  das  provas  constantes  dos  autos  que  entender
aplicáveis   ao   caso   concreto.”  (STJ. AgRg no AREsp:   550962
MG    2014/0178295-1.    Rel:    Min.    Herman  Benjamin.  J.  em
21/10/2014) 

- “Art. 131.  O  juiz apreciará  livremente a prova,  atendendo aos  fatos
e circunstâncias constantes dos autos,  ainda que não alegados pelas
partes; mas deverá indicar,  na sentença,  os motivos que lhe formaram
o convencimento.” (Art. 131 do CPC/73)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  EX-PREFEITO  MUNICIPAL.
TRANSPORTE  PÚBLICO  ESCOLAR.  CONTRATAÇÃO  SEM
LICITAÇÃO.  SUPOSTA  CAUSA  DE  INEXIGIBILIDADE.  NÃO
CONFIGURAÇÃO.  FRAUDE  AO  PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO.  ATOS  ÍMPROBOS  TIPIFICADOS  NOS  ARTS.
10, VIII, E 11, AMBOS DA LEI N. 8.429/92.  APLICAÇÃO DAS
SANÇÕES PREVISTAS NOS INCISOS II E III, DO ART. 12, DA
LEI Nº 8.429/92.  PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA  E PROIBIÇÃO
DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO PELO PRAZO DE
05  (CINCO)  ANOS.  PATAMARES  RAZOÁVEIS.  SUSPENSÃO
DOS DIREITOS POLÍTICOS  EM 08  (OITO)  ANOS  E MULTA
CIVIL  EM  10  (DEZ)  VEZES  O  VALOR  DA  ÚLTIMA
REMUNERAÇÃO.  MINORAÇÃO.  ADEQUAÇÃO  AOS
PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E  DA
PROPORCIONALIDADE.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO APELATÓRIO. 

-  A  Lei  nº  8.429/92,  nos  arts.  9º,  10  e  11,  define  que  os  atos  de
improbidade administrativa abrangem aqueles que geram enriquecimento
ilícito  do  agente  em  detrimento  da  função  pública,  os  dolosos  ou
culposos que causem dano ao erário e os que atentam contra princípios
da administração.

-  O  elemento  subjetivo  é  essencial  à  configuração  da  improbidade,
exigindo-se dolo para que se configurem as hipóteses típicas dos arts. 9º
e 11, ou pelo menos culpa, no caso do art. 10, todos da Lei 8.429/92.

- “A tipologia dos atos de improbidade se subdivide em: (a) atos que
implicam  enriquecimento   ilícito   (art.   9º   da   LIA);  (b)  atos  que
ensejam  dano  ao  erário  (art. 10 da LIA); e (c) atos que vulneram
princípios   da  administração (art.  11 da LIA),  com seus  respectivos
elementos  subjetivos  (necessários  à imputação da conduta ao tipo)
divididos  da seguinte maneira: exige-se dolo para que se configurem as
hipóteses  típicas  dos  arts. 9º e 11, ou pelo menos culpa, nas situações
do art. 10.” (STJ. AgRg no AREsp 535720 / ES. Rel. Min. Gurgel de
Faria. J. em 08/03/2016).
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-  “Art.  25.  É  inexigível  a  licitação  quando  houver  inviabilidade  de
competição, em especial:
I  -  para  aquisição  de  materiais,  equipamentos,  ou  gêneros  que  só
possam  ser  fornecidos  por  produtor,  empresa  ou  representante
comercial  exclusivo,  vedada  a  preferência  de  marca,  devendo  a
comprovação de exclusividade ser feita  através  de atestado fornecido
pelo  órgão de  registro  do  comércio  do  local  em que  se  realizaria  a
licitação  ou  a  obra  ou  o  serviço,  pelo  Sindicato,  Federação  ou
Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;” (art.
25, I, da Lei nº 8.666/1993)

- Denota-se, a partir da redação do art. 25, I, da Lei nº 8.666/1993, que,
para  caracterizar  a  inexigibilidade  da  licitação,  exige-se  a  indevida
contratação direta de serviço ou bem exclusivo.

- Restando suficientemente comprovado, pela robusta prova documental
acostada nos  autos,  que o agente,  no exercício  de suas funções como
prefeito  municipal,  não  observou  as  regras  da  Lei  dos  certames
administrativos, contratando indevidamente de forma direta a prestação
de serviço, sua condenação é medida que se impõe.

- No arbitramento das sanções previstas no  caput, do art. 12, da Lei nº
8.429/92,  devem ser levados em consideração os termos  do parágrafo
único daquele dispositivo, que proclama: “na fixação das penas previstas
nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como
o  proveito  patrimonial  obtido  pelo  agente”,  bem  como  as
particularidades da hipótese apreciada. 

- No caso concreto, concebo que todas as penalidades foram arbitradas
com prudência e razoabilidade, com exceção da suspensão dos direitos
políticos  (08  anos)  e  da  multa  civil  (10  vezes  o  valor  da  última
remuneração), as quais reduzo, respectiviamente, para 05 (cinco) anos e
05 (cinco) vezes o valor da última remuneração. 

V I S T O S, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

A C O R D A a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça  da  Paraíba, à  unanimidade,  REJEITAR AS PRELIMINARES.  NO MÉRITO,
POR IGUAL VOTAÇÃO, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

RELATÓRIO.

Cuida-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
movida pelo Ministério Público da Paraíba  em face de  Francisco Rosado da Silva e de
Maria Galdino Irmã.
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Segundo consta na exordial, a presente demanda foi ajuizada em razão da
contratação, sem licitação, para realização de transporte escolar da Prefeitura de Nova Olinda
durante os anos de 2005 até 2009.

A inicial ainda narra que, durante o referido período, estavam à frente da
edilidade  o  Sr.  Francisco  Rosado  da  Silva,  2005/2008,  e  a  Sra.  Maria  Galdino  Irmã,
janeiro/novembro de 2009 (foi afastada pelo TRE).

O MP afirma  que  na  gestão  do  Sr.  Francisco  Rosado  da  Silva,  mais
precisamente  no  ano  de  2008,  foi  realizada  a  contratação  de  veículo  (Fiat  Uno  Mille)
pertencente  ao  Sr.  José  Rivaldo  Rozado,  através  de  inexigibilidade  de  licitação,  sob  o
argumento de que faltavam concorrentes suficientes dentro de uma mesma localidade que
possuíssem  veículos  com  as  mesmas  características  para  prestação  do  serviço  (cópia  do
Processo de Inexigibilidade de Licitação encartada às fls. 117/149).

Com base nesses fatos, o Ministério Público, oficiante perante a Comarca
de Santana  dos  Garrotes,  requereu  a  condenação  dos  demandados  pela  prática  de  ato  de
improbidade administrativa,  em virtude da indevida  dispensa de licitação e  de ofensa aos
Princípios da Administração Pública. 

Após a tramitação do feito, o Magistrado de base, através da sentença
encartada às fls. 171/180,  julgou procedente o pedido inicial para condenar os demandados
nas sanções do art. 12, incisos II e III, da Lei nº 8.429/1992, nas seguintes penalidades:

“a) perda da função pública que eventualmente estejam ocupando no
presente momento;
b) suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos;
c) proibição de contratar com o Poder Público ou 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 05 (cinco) anos;
d) multa correspondente a 10 (dez) vezes o valor da última remuneração
percebida  pelos  promovidos  na  função  de  prefeitos  municipais,
devidamente corrigidos” - fls. 179 e 180.

Não  se  conformando  com  a  sentença,  a  segunda  promovida,   Maria
Galdino Irmã, manejou o presente recurso apelatório (fls. 182/197) suscitando, inicialmente,
a preliminar de inadequação da via eleita, ante a inaplicabilidade da Lei nº 8.429/1992 aos
agentes políticos, e a prefacial de cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento
antecipado da lide sem que lhe fosse oportunizado produzir prova testemunhal e apresentar
razões finais.

No mérito, sustenta a inexistência de ato de improbidade administrativa,
porquanto a contratação em debate fora realizada por inexigibilidade de licitação, ante a falta
de concorrência dentro da mesma localidade, conforme procedimento licitatório em anexo.

Ato contínuo, defende a ausência de dolo ou culpa na conduta apontada
pelo  Parquet Estadual, bem como afirma que não houve caracterização de dano, tampouco
lesão ao erário.
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Ao  final,  requer  o  acolhimento  da  questões  preambulares  e,  caso
ultrapassadas,  pugna  pelo  provimento  do  recurso  para  que  a  demanda  seja  julgada
improcedente. 

Sem recurso  por  parte  do  primeiro  demandado,  Francisco  Rosado  da
Silva, conforme atesta a certidão de fls. 250.

Contrarrazões recursais ofertadas – fls. 253/261.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça opinou pela  rejeição
das preliminares e pelo provimento parcial do apelo - fls. 267/276.

É o relatório.  

VOTO.

Presentes os pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade,
interesse  recursal  e  inexistência  de  fato  extintivo  ao  direito  de  recorrer)  e  extrínsecos
(regularidade formal, tempestividade, inexistência de fato impeditivo ao direito de recorrer ou
do  seguimento  do  recurso),  recebo  a  apelação  cível  interposta   nos  efeitos  suspensivo  e
devolutivo, nos termos dos arts. 1.012, caput, c/c 1.013, caput, ambos do NCPC.

Antes  de  adentrar  no  mérito,  enfrento  às  preliminares  suscitadas  pela
apelante.

→ DA QUESTÃO PRÉVIA DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A apelante defende a inadequação da via eleita, sob a alegação de que
a Lei nº 8.429/1992 é inaplicável aos agentes políticos (no caso, em relação aos Prefeitos),
pois já se emprega a Lei nº 1.079/50.

Analisando a Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429/92, infere-se
que ela  se  aplica  aos  agentes  políticos,  pois  foi  bem abrangente  quando especificou  que
recairia  contra  qualquer  agente  público,  seja  ele  ocupante  de  cargo,  função,  mandato,
emprego ou mesmo os que transitoriamente exerçam alguma atividade pública, ainda que sem
remuneração  e  por  qualquer  meio  de  investidura,  atingindo,  inclusive,  o  particular  que
favorece ou participa do ato de improbidade.

Dessa forma, basta a simples leitura de seus dispositivos para se perceber
que a citada legislação engloba todos os agentes públicos, senão veja-se: 

“Art.  1°  Os  atos  de  improbidade  praticados  por  qualquer  agente
público,  servidor  ou  não,  contra  a  administração  direta,  indireta  ou
fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal,  dos  Municípios,  de  Território,  de  empresa  incorporada  ao
patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário
haja  concorrido  ou  concorra  com  mais  de  cinqüenta  por  cento  do
patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei.
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Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos
de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba
subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público
bem  como  daquelas  para  cuja  criação  ou  custeio  o  erário  haja
concorrido  ou  concorra  com  menos  de  cinqüenta  por  cento  do
patrimônio  ou da receita  anual,  limitando-se,  nestes  casos,  a  sanção
patrimonial  à  repercussão do  ilícito  sobre  a  contribuição  dos  cofres
públicos.

 Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele
que  exerce,  ainda  que  transitoriamente  ou  sem  remuneração,  por
eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de
investidura  ou  vínculo,  mandato,  cargo,  emprego  ou  função  nas
entidades mencionadas no artigo anterior.

 Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele
que,  mesmo  não  sendo  agente  público,  induza  ou  concorra  para  a
prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma
direta ou indireta.”

Pois bem, o Supremo Tribunal Federal tratou do assunto nos seguintes
termos: 

“EMENTA  Agravo  regimental  no  agravo  de  instrumento.
Prequestionamento  implícito.  Impossibilidade.  Alegada  existência  de
ofensa direta a normas constitucionais,  a permitir o conhecimento do
recurso. Decisão atacada que apreciou adequada e exaustivamente as
questões em debate nos autos. Eventuais ofensas concernentes ao plano
infraconstitucional. Precedentes. 1. Não admite a Corte a existência de
prequestionamento  implícito.  Se  a  análise  das  alegadas  violações  às
normas constitucionais em que fundamentado o recurso extraordinário
depende,  para  sua  verificação,  da  apreciação  de  normas
infraconstitucionais  e  dos  fatos  em  debate  nos  autos,  tal  como  aqui
ocorre,  cuida-se  de  ofensa  meramente  reflexa,  de  insuscetível
constatação,  em  recurso  extraordinário. 2.  A  ação  de  improbidade
administrativa, com fundamento na Lei nº 8.429/92, também pode ser
ajuizada em face  de  agentes  políticos.  Precedentes. 3.  A análise  da
legalidade de ato administrativo pelo Poder Judiciário não implica a
violação  do  princípio  da  separação  de  poderes,  sendo  certo  que  a
apreciação  de  contas  de  detentor  de  mandato  eletivo  pelo  órgão do
Poder Legislativo competente não impede o ajuizamento de ação civil
pública  com  vistas  ao  ressarcimento  de  danos  eventualmente
decorrentes  desses  mesmos  fatos.  Precedentes.  4.  Agravo  regimental
não provido.” (STF- AI 809338 AgR, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI,
Primeira  Turma,  julgado  em 29/10/2013,  PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-057 DIVULG 21-03-2014 PUBLIC 24-03-2014) Grifei.
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O Superior  Tribunal  de  Justiça  também  já  se  pronunciou  no  mesmo
sentido:

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESPESAS
SEM  EMPENHO  E  AQUISIÇÃO  DE  BENS  E  SERVIÇOS  SEM  O
REGULAR PROCEDIMENTO LEGAL.
APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS AGENTES POLÍTICOS.
POSSIBILIDADE.  ART.  11  DA  LEI  N.  8.429/1992.  SANÇÕES
APLICADAS  COM  OBSERVÂNCIA  AO  PRINCÍPIO  DA
PROPORCIONALIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de
que a Lei n. 8.429/1992 se aplica aos agentes políticos; nesse sentido,
vide:  Rcl  2790/SC,  Rel.  Ministro  Teori  Albino  Zavascki,  Corte
Especial, DJe 4/3/2010.
2. Nos termos do art. 12 da Lei n. 8.429/1992, as sanções por atos de
improbidade, conforme o caso, devem levar em consideração a extensão
do  dano  causado,  o  proveito  patrimonial  obtido  pelo  agente  e  a
gravidade do fato.
3. No caso, a conduta descrita pelo acórdão recorrido denota que o réu
menospreza os princípios constitucionais aos quais deve obediência no
exercício do múnus público que lhe foi outorgado, demonstrando não ter
a moralidade necessária àqueles que devem ocupar ou permanecer em
cargos públicos.
4.  Nesse contexto,  a  pena de suspensão dos  direitos  políticos  não se
mostra desproporcional, mas, ao contrário, necessária, porquanto, além
de efetivamente obstar que o agente político possa voltar à prática de
atos de improbidade em eventual caso de tentativa de reeleição, após o
trânsito  em  julgado  da  decisão  condenatória,  cumpre  importante
finalidade  pedagógica,  mormente  diante  do  fato  de  a  sociedade  não
aceitar agentes políticos que não observam os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições a que servem.
Recurso  especial  improvido.”  (STJ-  REsp  1424418/ES,  Rel.  Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014,
DJe 19/08/2014) Grifei.

Por fim, esta Corte não destoa desse raciocínio:

“APELAÇÕES  CÍVEIS.  PRELIMINAR.  INADEQUAÇÃO  DA  VIA
ELEITA  POR  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA  PARA  AGENTES  POLÍTICOS.  PACÍFICA
POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE
AOS  AGENTES  POLÍTICOS.  PRECEDENTES  DO  STF  E  STJ.
REJEIÇÃO.  MÉRITO.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS SEM A INSTAURAÇÃO  DE PROCEDIMENTO DE
INEXIGIBILIDADE  DE  LICITAÇÃO.  VALOR  MÓDICO.
INEXISTÊNCIA  DE  DOLO  OU  PREJUÍZO  AO  ERÁRIO.  SERVIÇO
EFETIVAMENTE PRESTADO. DIFERENCIAÇÃO DE ILEGALIDADE
POR  MERA  IRREGULARIDADE  DAS  PENAS  DE  IMPROBIDADE.
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INOCORRÊNCIA DE DOLO, CULPA GRAVE, DESONESTIDADE OU
PREJUÍZO  AO  ERÁRIO.  MODIFICAÇÃO  DA  SENTENÇA  PARA
IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO  E  PROVIMENTO  DOS APELOS  DOS  PROMOVIDOS.  A
improbidade é, destarte, uma ilegalidade qualificada pelo intuito malsão
do agente, atuando sob impulsos eivados de desonestidade, malícia, dolo
ou culpa grave. (resp 1416313/mt, Rel. Ministro napoleão nunes maia
filho, primeira turma, julgado em 26/11/2013, dje 12/12/2013).” (TJPB;
APL 0000018-85.2009.815.0301; Primeira Câmara Especializada Cível;
Relª Desª Vanda Elizabeth Marinho Barbosa; DJPB 05/11/2014; Pág.
21) Grifei.

Por  esses  motivos,  rechaço  a  preambular  de  inadequação  da  via
eleita.

→ DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA     

A recorrente apontou cerceamento do seu direito de defesa, ante o
julgamento  antecipado  da  lide  e  a  ausência  de  oportunidade  para  produção  de  prova
testemunhal e de apresentação de razões finais.

Pois bem, concebo que tais alegações não merecem prosperar, porquanto
inexistem quaisquer nulidades, tampouco ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa,  eis  que  o  processo  encontra-se  devidamente  instruído,  com  conjunto  probatório
documental suficiente para a formação do convencimento do Magistrado (processo licitatório
“inexigibilidade” que tramitou no âmbito do município)

Nesse  sentido,  trago à  baila  entendimento  jurisprudencial  do Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:

“PROCESSUAL  CIVIL.   DESNECESSIDADE  DE  PRODUÇÃO  DE
PROVA.  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.   LIVRE
CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO.   ACERVO   DOCUMENTAL
SUFICIENTE.    NÃO  OCORRÊNCIA  DE  CERCEAMENTO  DE
DEFESA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA   7/STJ.  1.   O   art.   130
do   CPC   consagra   o    princípio    da    persuasão   racional,
habilitando   o   magistrado   a   valer-se   do   seu  convencimento, à luz
das provas constantes  dos autos que entender  aplicáveis    ao   caso
concreto.  Não   obstante,   a   aferição   acerca   da necessidade de
produção de prova oral impõe reexame do conjunto fático-probatório
encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela
Súmula 7/STJ.[...] 3. Agravo Regimental não provido.”  (STJ. AgRg no
AREsp:    550962   MG   2014/0178295-1.    Rel:    Min.    Herman
Benjamin. J. em  21/10/2014).  

Ora, cabe ao Juiz apreciar as provas colacionadas aos autos para formar
sua convicção, gozando, assim de liberdade para proferir seu julgamento.
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A  Procuradoria  de  Justiça  também  comunga  desse  mesmo
posicionamento, senão vejamos trechos extraídos da peça ministerial:

“No que concerne ao julgamento antecipado da lide,  entendemos que
não há qualquer nulidade, nem ofensa ao princípio do contraditório e
ampla defesa, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou
sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em
audiência, sendo dever do juiz, e não mera faculdade assim proceder.
(…)
Neste  diapasão,  surge  o  princípio,  de  cunho  processual,  do  livre
convencimento motivado ou da persuasão racional, o qual, garante ao
juiz prolator da decisão que a faça de acordo com a convicção formada
pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo
de prova, uma vez que nosso ordenamento não alberga a tarifação ou
valorização da prova.” - fls. 271 e 272

Igualmente,  sendo caso de julgamento antecipado da lide, porquanto o
processo já se encontra devidamente instruído e apto para apreciação meritória, é despicienda
a oitiva das partes para apresentação de razões finais.

Por essas razões,  rejeito a preliminar de cerceamento do direito de
defesa.

→ DO MÉRITO

Ultrapassadas as preliminares, inicio a apreciação meritória.

Conforme visto no relatório, apenas a Sra. Maria Galdino Irmã recorreu
da sentença, cujo período que permaneceu como Prefeita do Município de Nova Olinda  foi
de janeiro à novembro de 2009 (afastada pelo TRE).

Destaco,  desde  logo,  que  a  apelante  deu  continuidade  à  contratação
realizada pelo seu antecessor no ano de 2008, concordando com os seus termos, porquanto o
Sr.  José Rivaldo Rozado continuou a prestar serviços de transporte escolar  durante o seu
mandato, conforme comprovam os documentos de fls. 26 e 27 (notas de empenho noticiando
a prestação de serviço em fevereiro, agosto, setembro e outubro de 2009).

Pois bem, acerca do assunto, a Lei nº 8.429/92, nos arts. 9º, 10 e 11,
define que os atos de improbidade administrativa abrangem os que geram enriquecimento
ilícito do agente em detrimento da função pública, os dolosos ou culposos que causem dano
ao erário e os que atentam contra os Princípios da Administração.

Vejamos os dispositivos abaixo transcritos:

“Art.  9°  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  importando
enriquecimento  ilícito  auferir  qualquer  tipo  de  vantagem  patrimonial
indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou
atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:
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I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou
qualquer  outra  vantagem  econômica,  direta  ou  indireta,  a  título  de
comissão,  percentagem,  gratificação  ou  presente  de  quem  tenha
interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por
ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;
II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a
aquisição,  permuta  ou  locação  de  bem  móvel  ou  imóvel,  ou  a
contratação de serviços pelas entidades referidas no art. 1° por preço
superior ao valor de mercado;
III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a
alienação,  permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de
serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado;
V  -  utilizar,  em  obra  ou  serviço  particular,  veículos,  máquinas,
equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à
disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei,
bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros
contratados por essas entidades;
V  -  receber  vantagem  econômica  de  qualquer  natureza,  direta  ou
indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de
lenocínio,  de  narcotráfico,  de  contrabando,  de  usura  ou de  qualquer
outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem;
VI  -  receber  vantagem  econômica  de  qualquer  natureza,  direta  ou
indireta,  para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em
obras públicas ou qualquer outro serviço,  ou sobre quantidade,  peso,
medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos
a qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;
VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo,
emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja
desproporcional  à  evolução  do  patrimônio  ou  à  renda  do  agente
público;
VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou
assessoramento  para  pessoa  física  ou  jurídica  que  tenha  interesse
suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente
das atribuições do agente público, durante a atividade;
IX  -  perceber  vantagem  econômica  para  intermediar  a  liberação  ou
aplicação de verba pública de qualquer natureza;
X  -  receber  vantagem  econômica  de  qualquer  natureza,  direta  ou
indiretamente,  para omitir ato de ofício,  providência ou declaração a
que esteja obrigado;
XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas,
verbas  ou  valores  integrantes  do  acervo  patrimonial  das  entidades
mencionadas no art. 1° desta lei;
XII  -  usar,  em  proveito  próprio,  bens,  rendas,  verbas  ou  valores
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1°
desta lei.
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao
erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda
patrimonial,  desvio,  apropriação,  malbaratamento ou dilapidação dos
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bens  ou  haveres  das  entidades  referidas  no  art.  1º  desta  lei,  e
notadamente:
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao
patrimônio  particular,  de  pessoa  física  ou  jurídica,  de  bens,  rendas,
verbas  ou  valores  integrantes  do  acervo  patrimonial  das  entidades
mencionadas no art. 1º desta lei;
II - permitir  ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada
utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial
das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
II - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado,
ainda que de fins educativos  ou assistências,  bens, rendas, verbas ou
valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º
desta  lei,  sem observância  das  formalidades  legais  e  regulamentares
aplicáveis à espécie;
IV  -  permitir  ou  facilitar  a  alienação,  permuta  ou  locação  de  bem
integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º
desta lei,  ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço
inferior ao de mercado;
V - permitir  ou facilitar  a aquisição,  permuta ou locação de bem ou
serviço por preço superior ao de mercado;
VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e
regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea;
VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
VIII  -  frustrar  a  licitude  de  processo  licitatório  ou  dispensá-lo
indevidamente;
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei
ou regulamento;
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como
no que diz respeito à conservação do patrimônio público;
XI  -  liberar  verba  pública  sem  a  estrita  observância  das  normas
pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;
XII  -  permitir,  facilitar  ou  concorrer  para  que  terceiro  se  enriqueça
ilicitamente;
XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos,
máquinas,  equipamentos  ou  material  de  qualquer  natureza,  de
propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no
art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados
ou terceiros contratados por essas entidades.
XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a
prestação  de  serviços  públicos  por  meio  da  gestão  associada  sem
observar as formalidades previstas na lei; (Incluído pela Lei nº 11.107,
de 2005)
XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e
prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas
na lei. (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra
os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que

11



Ap. nº 0000635-45.2013.815.1161

viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade
às instituições, e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso
daquele previsto, na regra de competência;
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
III  -  revelar  fato  ou  circunstância  de  que  tem ciência  em razão das
atribuições e que deva permanecer em segredo;
V - negar publicidade aos atos oficiais;
V - frustrar a licitude de concurso público;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes
da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica
capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.”

Portanto,  o  elemento  subjetivo  é  essencial  à  configuração  da
improbidade, exigindo-se dolo (genérico ou específico), para que se configurem as hipóteses
típicas dos arts. 9º e 11, ou pelo menos culpa, no art. 10, todos da Lei 8.429/92.

Nesse mesmo norte, colaciono recentíssimo aresto do Superior Tribunal
de Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  IMPROBIDADE   ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO   A  PRINCÍPIO  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.
CONTRATAÇÃO   DE   SERVIDOR   SEM  CONCURSO.
RECONHECIMENTO  DO  ELEMENTO     SUBJETIVO.
IMPRESCINDIBILIDADE     DE     REEXAME    DAS
CIRCUNSTÂNCIAS  FÁTICO-PROBATÓRIAS.  IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ.
1.  A tipologia dos atos de improbidade se subdivide em: (a) atos que
implicam  enriquecimento  ilícito   (art.   9º   da  LIA); (b) atos que
ensejam  dano  ao  erário  (art. 10 da LIA); e (c) atos que vulneram
princípios  da  administração (art.  11 da LIA), com seus respectivos
elementos  subjetivos  (necessários  à imputação da conduta ao tipo)
divididos  da seguinte maneira: exige-se dolo para que se configurem
as  hipóteses   típicas   dos  arts.  9º  e 11,  ou pelo menos culpa, nas
situações do art. 10.
2.  Se  o  Tribunal  a  quo,  soberano na análise das circunstâncias
fáticas   da  causa,  concluiu  pela  existência  do  dolo na conduta
praticada  pelos  recorrentes,  na moldura delineada na legislação de
regência,   o  acolhimento  da  pretensão recursal para modificar tal
entendimento  implicaria,  necessariamente,  o  reexame  do conjunto
fático-probatório, impossível na via estreita do recurso especial, a teor
do disposto na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no AREsp 535720 / ES.
Rel. Min. Gurgel de Faria. J. em 08/03/2016). Grifei.
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Realizada essa introdução meritória, passo a analisar o ilícito apontado
pelo  Ministério  Público  para,  logo  depois,  verificar  a  proporcionalidade  das  penalidades
aplicadas.

→ Da contratação sem licitação

Analisando o acervo probatório anexado aos autos, deparo-me com cópia
do processo administrativo que deflagrou a inexigibilidade de licitação para a contratação de
veículo para transporte de estudantes do Município de Nova Olinda, cuja cópia encontra-se
encartada às fls. 117/149.

No caso em debate, verifico que restou incontroversa a utilização do art.
25, I, da Lei nº 8.666/1993, para justificar a inexigibilidade de licitação na contratação em
debate, de modo que o cerne da questão é averiguar se o procedimento adotado enquadra-se
no referido dispositivo legal.

Vejamos o que dispõe a norma de regência:

“Art.  25.  É  inexigível  a  licitação  quando  houver  inviabilidade  de
competição, em especial:
I  -  para  aquisição  de  materiais,  equipamentos,  ou  gêneros  que  só
possam  ser  fornecidos  por  produtor,  empresa  ou  representante
comercial  exclusivo,  vedada  a  preferência  de  marca,  devendo  a
comprovação de exclusividade ser feita  através  de atestado fornecido
pelo  órgão de  registro  do  comércio  do  local  em que  se  realizaria  a
licitação  ou  a  obra  ou  o  serviço,  pelo  Sindicato,  Federação  ou
Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;” (art.
25, I, da Lei nº 8.666/1993)

A justificativa da inexigibilidade de licitação foi em virtude da “urgente
necessidade dos serviços e falta de concorrentes suficientes dentro de uma mesma localidade
que  possuísse  um veículo  com as  características  e  capacidade  para  atender  a  demanda
específica de cada comunidade, não tendo número de veículos suficiente” - fls. 124.

Ora, sem dúvidas o transporte de estudantes é necessário e essencial para
um município, porém não se pode justificar a inexigibilidade de licitação em uma contratação
que já perdura, ao menos, por quase 02 (dois) anos.

Quanto à alegação de falta de concorrentes capacitados, verifico que o
procedimento  instaurado  para  justificar  a  contratação  sem licitação  demonstra  que  foram
contratados 25 (vinte e cinco) veículos, bem como verifico que o carro contratado (Fiat Uno
Mille) é muito comum em nosso País, em especial no Nordeste. 

Portanto, a contratação não diz respeito a veículo exclusivo, tampouco há
demonstração de notória especialização do contratado e da natureza singular do veículo (Fiat
Uno Mille). 

Assim sendo, restou demonstrada a intenção de fraude na contratação
(Art.  10,  VIII,  da  Lei  nº  8.429/1992)  e  de  violação  aos  princípios  da  legalidade  e  da
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moralidade  (Art.  11  da  Lei  nº  8.429/1992),  caracterizando-se  como  ato  de  improbidade
administrativa e estando presentes o dolo e o prejuízo ao erário.

Ora, importante destacar que o prejuízo ao erário nos casos de fraude à
licitação  é  presumido,  pois  a  Administração  adquiriu  algo  em condições  irregulares,  sem
obter,  comprovadamente,  a  melhor  proposta  de  mercado  que  possa  atender  aos  seus
interesses.

Nesse sentido, trago à baila julgado do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  LEI  Nº  8.429/92.
MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS (FUNDEF).
EX-PREFEITO E EXSECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PERTENCENTE A PARENTE DO PREFEITO PARA A
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  NA  ÁREA  DA  EDUCAÇÃO  E
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE SEM LICITAÇÃO.
DIRECIONAMENTO  E  FRACIONAMENTO  CARACTERIZADOS.
DANO  AO  ERÁRIO.  AJUSTE  NA  DOSIMETRIA  DA  PENA.
RESSARCIMENTO  INTEGRAL  DO  PREJUÍZO  E  MULTA  CIVIL.
APELAÇÕES DOS RÉUS IMPROVIDAS E APELAÇÕES DO MPF E
DA UNIÃO PROVIDAS. 1. Apelações desafiadas em face da sentença
que julgou procedente o pedido inaugural, para condenar os réus pela
prática dos atos ímprobos descritos no artigo 10, inciso VIII, da Lei nº
8.429/92  (frustrar  a  licitude  de  processo  licitatório  ou  dispensá-lo
indevidamente),  impondo-lhes  as  sanções  de  suspensão  dos  direitos
políticos e de proibição de contratar com o poder público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,  pelo prazo de 5 (cinco)
anos e de 3 (três) anos, respectivamente, para o réu ex-prefeito e para a
ré  ex-secretária  de  educação,  nos  termos  do  art.  12,  inciso  II,  da
referida  Lei.  2.  As  sanções  previstas  na  Lei  de  improbidade
administrativa se aplicam aos agentes políticos municipais. Precedentes
dos tribunais  superiores  e  deste  tribunal.  63/160 3.  Comprovada nos
autos a autoria e a materialidade dos atos de improbidade praticados
pelos  demandados,  que  consistiram em direcionamento  caracterizado
pela contratação reiterada de empresa pertencente à irmã do prefeito e
fracionamento  observado  em  razão  das  contratações  de  serviços  de
fretes sem prévio procedimento licitatório, quando o total dos serviços
ultrapassa as dispensas prescritas no artigo 24 da Lei de licitações. 4.
Dolo  dos  réus  caracterizado,  pois  agiram  ferindo  os  princípios  da
moralidade  e  da  impessoalidade,  dentre  outros,  ao  contratar  com  a
empresa  da  irmã  do  réu,  que  era  inclusive,  à  época,  assessora  na
secretaria da educação do município, frustrando a licitude dos certames
(direcionamento).  Incorreram  em  culpa  inescusável  ao  contratar  os
serviços de transportes sem licitação, em clara inobservância ao dever
de licitar  (fracionamento).  5.  Nos casos  de frustração da licitude  de
procedimento  licitatório  ou  a  sua  dispensa  (ou  declaração  de
inexigibilidade) indevida, sempre há prejuízo ao erário, na medida em
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que  a  administração  paga  por  algo  que  adquiriu  em  condições
irregulares, sendo o prejuízo patrimonial representado pelo pagamento
daquilo  que foi  adquirido  sem licitação  ou com certame viciado. 6.
Conforme  consignado na sentença,  os  serviços  na  área  de  educação
totalizaram, no ano de 1998, pagamentos no montante de R$ 20.944,00
(vinte  mil,  novecentos  e  quarenta  e  quatro  reais).  Por  sua  vez,  a
contratação de fretes para transporte somou, no ano de 1998, o valor de
R$ 9.187,50 (nove mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos);
no ano de 1999, o valor de R$ 9.972,63 (nove mil, novecentos e setenta e
dois reais e sessenta e três centavos), e no ano de 2000, o montante de
R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais). 7. Verifica-se, assim,
que  ocorreu  dano  patrimonial  efetivo  ao  erário,  devendo  os  réus
ressarci-lo  integralmente,  e  de  forma  solidária,  em  montante  a  ser
apurado em liquidação de sentença. Apelação da união provida neste
particular.  8.  Por  outro  lado,  tendo  em  vista  a  gravidade  dos  atos
ímprobos  praticados  pelos  réus,  que  fizeram  mau  uso  do  dinheiro
recebido do fundef, cabível também é a condenação ao pagamento de
multa civil, equivalente à metade do dano causado ao erário, para o réu
ex-prefeito, e um quarto do dano, para a ré ex-secretária de educação,
penas proporcionais às suas condutas à frente do executivo municipal. 9.
Apelações  dos  réus  improvidas,  e  apelações  do  MPF  e  da  união
providas, para ajustar a dosimetria da pena.” (TRF 5ª R. AC 0002908-
77.2009.4.05.8103.  CE.  Terceira  Turma.  Rel.  Des.  Fed.  Geraldo
Apoliano. DEJF 20/08/2014. Pág. 63). Grifei.

Dito  isso,  comprovado  o  ato  de  improbidade  administrativa,  resta
verificar a dosimetria das penas impostas.

→ Da dosimetria e revisão das penalidades aplicadas

Mediante  já  debatido,  o  Juízo  a  quo enquadrou,  corretamente,  as
condutas  praticadas  pela  promovida,  ora  recorrente,  como  sendo  de  improbidade
administrativa,  previstas  nos  arts.  10  e  11,  da  Lei  nº  8.429/92,  condenando-lhe  nas
penalidades a seguir:

“a) perda da função pública que eventualmente estejam ocupando no
presente momento;
b) suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos;
c) proibição de contratar com o Poder Público ou 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 05 (cinco) anos;
d) multa correspondente a 10 (dez) vezes o valor da última remuneração
percebida  pelos  promovidos  na  função  de  prefeitos  municipais,
devidamente corrigidos” - fls. 179 e 180.

O art. 12, da Lei nº 8.429/92, elenca as seguintes penas, de modo que,
para  uma  melhor  análise  do  caso  concreto,  vou  pôr  em destaque  aquelas  aplicadas  pelo
decreto sentencial:
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“Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas,
previstas  na  legislação  específica,  está  o  responsável  pelo  ato  de
improbidade sujeito às seguintes cominações:
I  -  na  hipótese  do  art.  9°,  perda  dos  bens  ou  valores  acrescidos
ilicitamente  ao  patrimônio,  ressarcimento  integral  do  dano,  quando
houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito
a  dez  anos,  pagamento  de  multa  civil  de  até  três  vezes  o  valor  do
acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou
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 dez anos;
II - na hipótese do art. 10,  ressarcimento integral do dano, perda dos
bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta
circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos
de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor
do  dano  e  proibição  de  contratar  com o  Poder  Público  ou  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;
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver,
perda  da  função  pública,  suspensão  dos  direitos  políticos  de  três  a
cinco  anos,  pagamento  de  multa  civil  de  até  cem  vezes  o  valor  da
remuneração percebida pelo  agente e  proibição  de  contratar  com o
Poder  Público  ou  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 três anos.
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará
em  conta  a  extensão  do  dano  causado,  assim  como  o  proveito
patrimonial obtido pelo agente.” Grifei.

Pois bem, no caso concreto,  concebo que a perda do cargo público,  a
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio  majoritário  por  05  (cinco)  anos  caracterizam-se  como  razoáveis  e  necessárias,
porquanto a recorrente, além de ter infringido a lei, também deixou de realizar procedimento
para a escolha da melhor proposta para a Administração..

No que se refere à suspensão dos direitos políticos da apelante, com a
finalidade  de que ela  se afaste  pelo período de  08 (oito)  anos,  bem como em relação à
condenação  no  pagamento  de  multa  civil  no  valor  de  10  (dez)  vezes  o  valor  da  última
remuneração  percebida  como  prefeita,  entendo  ter  havido  desrespeito  aos  parâmetros  da
razoabilidade  e  proporcionalidade  em relação  ao ato  de improbidade  administrativa  a  ela
imputado.

Ora, no arbitramento da sanção devem ser levados em consideração os
termos do parágrafo único, do art. 12, da Lei nº 8.429/92, que proclama: “na fixação das
penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o
proveito patrimonial obtido pelo agente”, bem como as particularidades do caso em tela, de

16



Ap. nº 0000635-45.2013.815.1161

modo  que  concebo  que  a  suspensão  dos  direitos  políticos  por  05  (cinco)  anos  e  o
pagamento da multa civil em 05 (cinco) vezes o valor da última remuneração recebida
no cargo de prefeito melhor se adequam à hipótese em disceptação. 

Diante do exposto, REJEITO AS PRELIMINARES SUSCITADAS E,
NO MÉRITO, PROVEJO, PARCIALMENTE, O RECURSO APELATÓRIO,  apenas
para  minorar  a  suspensão  dos  direitos  políticos  ao  período  de  cinco  anos  e  reduzir  o
pagamento da multa  civil  ao patamar de 05 (cinco) vezes o valor da última remuneração
recebida no cargo de prefeito, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos.
Participaram do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho
(Juiz  convocado para substituir  o  Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto),  o
Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos  e  a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente  à  sessão  o  douta  representante  do  Ministério  Público,  Dr.
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador  Mário
Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 15 de
dezembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho
RELATOR

J/08
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