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- Ocorrendo a revelia não se procede à intimação do réu 
revel  para  a  produção  de  provas,  conferindo-lhe, 
contudo,  a  possibilidade  de,  a  qualquer  momento, 
intervir no processo no estado em que se encontra. 

-  A  ação  de  improbidade  administrativa  com 
fundamento  na  Lei  nº  8.429/92,  também  pode  ser 
ajuizada em face de agentes  políticos.  Precedentes  do 
STJ. 

-  Os  agentes  públicos  têm  o  dever  de  zelar  pelo 
patrimônio  público,  de  modo  que  ao  efetuar  gastos 
excessivos  com  combustível  incorrem  em  condutas 
tipificadas pelo art.10 da Lei nº 8.429/92.

- A dosimetria da pena deve ser suficiente para coibir o 
fato e para funcionar de forma didática, sem sacrificar 
integralmente  o  patrimônio  e  a  vida  do  cidadão  que 
cometeu o ato ímprobo,  impondo-lhe reprimenda nos 
limites do razoável. 

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

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada 
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  rejeitar  as 
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível contra a sentença de fls.70/78, 
proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pombal, nos autos da Ação 
Civil  Pública  por  Ato  de  Improbidade  Administrativa,  ajuizada  pelo 
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Ministério Público Estadual em face de João de Sousa Leite Filho. 

A sentença declarou extinto sem apreciação do mérito o 
pedido de condenação ao ressarcimento de valores pagos em excesso com 
combustível,  e  julgou  parcialmente  procedentes  as  pretensões  iniciais, 
condenando João de Sousa Leite Filho, incurso nas penas do art. 12, II, da 
Lei n. 8429/92. 

Resultou, assim, na incidência das sanções de suspensão 
dos  direitos  políticos  por  cinco  anos,  proibição  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 multa civil de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a ser revertida para 
o fundo a que se refere o art. 13 da Lei n. 7347/1985. 

O Ministério Público do Estado da Paraíba ingressou 
com  Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa contra 
João de Sousa Leite Filho, sob o fundamento de que o réu, na qualidade de 
Presidente da Câmara Municipal de Pombal, praticou os seguintes atos de 
improbidade: a) excesso na despesa total do Poder Legislativo, que atingiu 
valor  superior  ao  constitucionalmente  permitido;  b)  existência  de 
incompatibilidade entre informações do Relatório de Gestão Fiscal e da 
Prestação  de  Contas  Anual; c)  pagamento  de  despesas  por  serviços 
materiais,  obras  não  realizadas  ou  em  valor  superior  ao  objeto 
efetivamente executado (gasto excessivo com  combustível).

Narra que foi formalizado na Corte Estadual de Contas 
o Processo TC 01813/2008 que resultou na lavratura do Acórdão APL TC 
782/2009 e 452/2010, tendo por objeto a análise da prestação anual de contas 
do então Presidente da Câmara Municipal de Pombal- PB (João de Sousa 
Leite Filho), referente ao exercício de  2007.  

Aduz que o total  da despesa com o Poder Legislativo 
Municipal  foi  superior  ao  limite  do  art.  29-A  da  CRFB,  com  excesso 
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correspondente à R$ 2558,33 (dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e 
trinta e três centavos) e o gasto excessivo com combustível no importe de R$ 
8.216,32 (oito mil, duzentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos). 

Requer,  assim,  a  concessão  da  medida  liminar  de 
indisponibilidade de bens e, no mérito, o reconhecimento da procedência do 
pedido com a declaração de ato de improbidade administrativa pelo réu, 
com a condenação nas sanções do art. 12 da Lei nº 8.429/92, assim como, a 
responsabilização do demandado pelos danos morais decorrentes dos atos 
de improbidade administrativa.  

Nas  razões  recursais,  fls.80/94,  o  promovido  suscita  a 
preliminar  de  nulidade  do  processo  por  ausência  de  intimação  para  a 
produção de provas, assim como, a inadequação da via eleita. 

No  mérito,   sustenta  a  ausência  de  provas  do 
cometimento dos atos de improbidade administrativa, arguindo que para 
demonstrar a autoria e a materialidade o Ministério Público juntou apenas 
cópias  de  acórdãos  e  do  relatório  de  auditoria  exarados  pelo  TCE/PB, 
deixando de colacionar documentos investigados pela Corte de Contas. 

Alega, ainda, que os cálculos realizados pela auditoria 
não foram objetivos, mas mensurados apenas subjetivamente, tanto no que 
diz respeito ao exercício de 2007, relativamente ao uso efetivo de veículos, 
quanto no tocante à quilometragem percorrida. Por fim, aduz a exacerbação 
na  aplicação  das  penalidades,  tendo  sido  inobservado  o  princípio  da 
proporcionalidade. 

Requer, assim, o provimento do recurso, com o fim de 
acolher  as  preliminares  suscitadas  e,  no  mérito,  a  reforma  da  sentença 
diante da inexistência de provas dos fatos narrados ou a não configuração 
dos  atos  de  improbidade  administrativa,  arguindo,  alternativamente,  a 
adequação da pena aplicada à gravidade dos atos ímprobos. 
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Contrarrazões, fls. 123/136. 

A Procuradoria  de Justiça lançou parecer,  fls.  142/158, 
opinando pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento 
do recurso. 

É o relatório. 

V O T O 

Exma Desa. Maria das Graças Morais Guedes- Relatora

Contam  os  autos  que  o  Ministério  Público  Estadual 
ajuizou Ação Civil Pública, em desfavor de  João de Sousa Leite Filho, por 
supostos  atos  de  improbidade administrativa,  cometidos  no  exercício  de 
2007,  com  base  em  Acórdão  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  nº 
782/2009, na condição de Presidente da Câmara Municipal de Pombal. 

A sentença combatida declarou extinto sem apreciação 
do mérito o pedido de condenação ao ressarcimento de valores pagos em 
excesso com combustível, e julgou parcialmente procedentes as pretensões 
iniciais,  condenando João de Sousa Leite Filho, incurso nas penas do art. 12, 
II, da Lei n. 8429/92. 

Resultou, assim, a incidência das sanções de suspensão 
dos  direitos  políticos  por  cinco  anos,  proibição  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 multa civil de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a ser revertida para 
o fundo a que se refere o art. 13 da Lei n. 7347/1985. É dessa decisão que se 
insurge o recorrente. 

Passo à análise das preliminares suscitadas.

1) Da  nulidade  por  ausência  de  intimação  para 
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produção de provas.

Levanta o apelante a preliminar de nulidade do processo 
por ausência de intimação para produção de provas. 

De fato, basta lançar os olhos às fls. 68 dos autos, para 
constatar  que  o  promovido  foi  devidamente  intimado  para  contestar. 
Entretanto,  permaneceu  inerte,  o  que  inexoravelmente,  ocasionou  a 
decretação de sua revelia. 

Diante  disso,  não  há  razão  para  a  intimação  para 
produção de provas, conferindo-lhe, contudo, a possibilidade de, a qualquer 
momento, intervir no processo no estado em que se encontra. 

A esse respeito, o egrégio Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais se pronunciou: 

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - 

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA:  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA- 

CERCEAMENTO DE DEFESA: REVELIA- INADEQUAÇÃO DA 

VIA - INCOMPETENCIA DO JUÍZO - CARÊNCIA DE AÇÃO - 

FIXAÇÃO  DE  SANÇÕES.  1.  A  revelia,  na  ação  civil  pública, 

torna  desnecessária  a  prova  dos  fatos  alegados,  sendo 

prescindível a intimação da parte revel, que pode comparecer ao 

feito em qualquer momento, recebendo o processo na fase em 

que  se  encontra,  não  configurando  cerceamento  de  defesa. 2. 

Recebida  a  inicial,  e  citado  o  requerido  para  apresentação  de 

contestação,  mantendo-se  ele  inerte,  vindo  embora  aos  autos 

somente  na  fase  recursal  de  apelação,  tornam-se  preclusas  as 

questões atinentes à regularidade da petição inicial. 3. Aplicam-se 

aos agentes políticos as normas previstas na Lei de Improbidade 

Administrativa (LIA), restando superadas as questões atinentes à 

ilegitimidade passiva, incompetência do juízo e carência de ação, 

nos termos da ADI 2.797/DF, do STF. 4. Na fixação das sanções por 
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ato  de  improbidade  administrativa,  deverão  ser  levados  em 

consideração  a  gravidade  da  conduta,  o  proveito  patrimonial 

obtido e a extensão do dano, nos termos do art. 12 da Lei federal 

nº  8.429/1992.  Relator(a): Des.(a)  Oliveira  Firmo  Data  de 

Julgamento: 23/02/2016  Data da publicação da súmula: 01/03/2016. 

Portanto, rechaço a referida preliminar. 

2) Da inadequação da via eleita 

Aduz o recorrente  a  inadequação  da  via  eleita,  sob  o 
argumento de que a LIA – Lei de Improbidade Administrativa não se aplica 
à agentes políticos.

O tema tratado foi reconhecido em sede de repercussão 
geral  pelo  STF  e,  ao  contrário  do  que  sustentou  o  insurgente,  o 
entendimento hodierno da Suprema Corte é pela aplicabilidade da LIA aos 
agentes políticos. Confira: 

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO. 2. 

Administrativo. Aplicação da Lei de Improbidade Administrativa 

–  Lei  8.429/1992  a  prefeitos.  3.  Repercussão Geral  reconhecida. 

(ARE 683235 RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ 

Acórdão:  Min.  GILMAR  MENDES,  julgado  em  30/08/2012, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074  DIVULG 19-04-2013  PUBLIC 

22-04-2013 REPUBLICAÇÃO: DJe-124 DIVULG 27-06-2013 PUBLIC 

28-06-2013). 

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. 
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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.  (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). 

Indiscutível,  então,  que  o  Presidente  da  Câmara 
Municipal, eleito para proteger interesse público deve zelar pelo patrimônio 
público, obrigação esta que emana das normas constitucionais, notadamente 
dos  princípios  da  legalidade,  publicidade,  moralidade  e  eficiência.  Do 
contrário,  incorrerá  em  ato  de  improbidade  administrativa,  do  que  lhe 
resulta aplicável a Lei de nº 8.429/92. 

Diante disso, rejeito a referida prefacial.

Mérito

No mérito, verifico, inicialmente, que as alegações de I) 
realização de despesa  do Poder Legislativo  Municipal  superior  ao limite 
estabelecido  no  art.  29-A  da  Constituição  Federal,  com  excesso 
correspondente a R$ 2.558,33 (dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e 
trinta e três centavos) e II) incompatibilidade entre informações contidas no 
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Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e da Prestação de Contas Anual (PCA), por 
não constituírem atos providos de má-fé ou desonestidade do gestor, apesar 
de ilegais, não devem ser considerados ímprobos. 

Com  relação  à  terceira  imputação,  consistente  no 
pagamento  de  despesa  com  combustível  superior  ao  efetivamente 
executado, com diferença de R$ 8.216,32 (oito mil, duzentos e dezesseis reais 
e trinta e dois centavos),  é  importante ressaltar o que preceitua a Lei de 
Improbidade administrativa. 

Segundo  o  disposto  no  art.  10  da  Lei  nº  8.429/1992, 
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 
bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei. 

Conforme  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça,  a  presença  de  dolo  do  agente  público  na  prática  do  ato 
administrativo  é  determinante  para  o  seu  enquadramento  nos  atos  de 
improbidade descritos no art. 11 da Lei nº 8.429/92 e, ao menos culpa, nos 
casos  previstos  no  art.10  do  referido  diploma  normativo,  porquanto  a 
improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo 
da conduta do agente.

Confira:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO 

REGIMENTAL  EM  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI N. 8.429/92. 

PRECATÓRIO. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA 

DE PAGAMENTO. CONDUTA DOLOSA NÃO COMPROVADA. 

SÚMULA 7/STJ. 1.  O entendimento do STJ é no sentido de que, 

"para que seja reconhecida 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 
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e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10." (AgRg 

no AgREsp 21.135/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma,  DJe  23/4/2013).  2.  Examinar  os  elementos  fático-

probatórios  coligidos  aos  autos,  para  rever  as  conclusões  do 

Tribunal de origem sobre a existência, ou não, de dolo na conduta 

do agente imputado por ato de improbidade, é medida impossível 

em sede de recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7/STJ. 

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 

403.537/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 22/05/2014, DJe 30/05/2014). (negritei).

Dentre  as  aplicações  do  mencionado  inciso,  não  há 
dúvidas de que os gastos exorbitantes com combustível, que resultem em 
dano  ao  erário,  estão  compreendidos  na  hipótese  mencionada.  Foi 
exatamente o que aconteceu. 

No  caso  dos  autos,  de  acordo  com  o  documento 
encartado às fls. 21/26, Diretoria de Auditoria e Fiscalização DIAFI- Tribunal 
de Contas do Estado,  a auditoria considerou como razoável para a Câmara 
Municipal  de  Pombal  o  custo  total  de  combustível  no  valor  total  de  R$ 
10.573,20  (dez  mil,  quinhentos  e  setenta  e  três  reais  e  vinte  centavos), 
referente ao ao exercício de 2007. 

Acontece  que,  o  valor  real  despendido  pela  referida 
Câmara foi no importe de R$ 18.789,52 (dezoito mil, setecentos e oitenta e 
nove reais e cinquenta e dois centavos), configurando, portanto, um gasto 
excedente, na ordem de R$ 8.216,32 (oito mil, duzentos e dezesseis reais e 
trinta e dois centavos). 

Neste  caso,  restou  extreme  de  dúvidas  que  houve 
dilapidação do patrimônio público, por agente público que possui o dever 
de zelar sempre pelo patrimônio público, sob pena de incorrer em conduta 
tipificada pelo art. 12  da Lei nº 8.429/92. 

Sobre o assunto, o egrégio Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais já se pronunciou: 
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APELAÇÃO  CÍVEL  -  DIREITO  ADMINISTRATIVO  -  AÇÃO 

CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO  DE  IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA -  PEDIDO  JULGADO  IMPROCEDENTE  - 

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - INAPLICABILIDADE 

-  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  -  FORNECIMENTO  DE 

COMBUSTÍVEL  AO  MUNICÍPIO  DE  CASA  GRANDE  - 

RENOVAÇÃO  -  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL  E 

CONTRATUAL -  REAJUSTE DOS  VALORES E  QUANTIDADE 

DE COMBUSTÍVEL ACIMA DO PREVISTO NO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO -  ATO QUE CAUSA  DANO AO  ERÁRIO - 

ART.  10,  DA LEI  8.429/92 -  RESSARCIMENTO DE VALORES - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO - RECURSO PROVIDO 

EM PARTE.

- Na linha da mais recente jurisprudência do Colendo STJ: "a Ação 

de  Improbidade  Administrativa segue  um  rito  próprio  e  tem 

objeto específico, disciplinado na Lei 8.429/92, e não contempla a 

aplicação do reexame necessário  de  sentenças  de  rejeição a  sua 

inicial ou de sua improcedência, não cabendo, neste caso, analogia, 

paralelismo  ou  outra  forma  de  interpretação,  para  importar 

instituto criado em lei diversa." (REsp 1220667/MG, Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 04/09/2014, DJe 20/10/2014).

- A configuração do ato de improbidade administrativa que causa 

prejuízo ao  erário  demanda a prova do  dano  e do dolo ou culpa 

grave  na  conduta  do  agente  (art.  10,  da  Lei  8.429/92).  

-  Constatado que o  Prefeito  do Município  de  Casa Grande/MG 

autorizou a renovação de  contrato  administrativo envolvendo o 

fornecimento de combustíveis ao Município sem amparo legal ou 

contratual  para  tanto,  e,  além  disso,  permitiu  a  aplicação  de 

reajuste na quantidade e no valor da gasolina em desacordo com o 

instrumento  convocatório,  se  revelam  presentes  as  condutas 

ímprobas  descritas  no  art.  10,  VIII,  XI,  XII,  da  Lei  8.429/92.  
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- Tendo em vista que não houve alegação de que o combustível 

não foi fornecido ao Município, apenas os valores decorrentes do 

reajuste  que  sobejaram  o  percentual  previsto  no  instrumento 

convocatório devem ser objeto de restituição.- Preliminar rejeitada 

e  recurso  provido  em  parte.  Relator(a):  Des.(a)  Ana  Paula 

CaixetaData  de  Julgamento: 26/02/2015   Data  da  publicação  da 

súmula: 04/03/2015 

Destarte, não vejo como não reconhecer o ato ímprobo.

Passo à análise das penalidade cabíveis.

Preceitua o art. 12, inc. II, da LIA:

“Art.  12.  Independentemente  das  sanções  penais,  civis  e 

administrativas  previstas  na  legislação  específica,  está  o 

responsável  pelo  ato  de  improbidade  sujeito  às  seguintes 

cominações,  que  podem  ser  aplicadas  isolada  ou 

cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

(…)

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  por  intermédio  de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco 

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.”

Para  se  evitar  flagrantes  injustiças,  deve  o  julgador 
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guiar-se pela regra motriz prevista no art.  12,  parágrafo único, da Lei nº 
8.429/1992, de modo que a pena seja graduada em conformidade com o seu 
potencial ofensivo.

A finalidade insculpida no mencionado dispositivo legal 
é dotar a decisão judicial de razoabilidade e proporcionalidade, limitando a 
fixação de penalidades máximas previstas nos incisos do art. 12 às condutas 
mais gravosas e lesivas ao erário e à Administração Pública como um todo.

Destarte,  a  dosimetria  da  pena  deve  ser  razoável  o 
suficiente para coibir o fato e para funcionar com o caráter didático, sem 
sacrificar integralmente o patrimônio e a vida do cidadão que cometeu o ato 
ímprobo, mas impondo reprimenda nos limites do equilíbrio.

No caso vertente,  o  magistrado declarou extinto sem 
apreciação do mérito o pedido de condenação ao ressarcimento de valores 
pagos em excesso com combustível, na importância de R$ 8.216,32 (oito 
mil, duzentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos) a fim de evitar o 
bis in idem, em razão da referida quantia já ser objeto de título executivo 
extrajudicial (acórdão do Tribunal de Contas do Estado), fls. 12/15. 

Julgou,  entretanto,  parcialmente  procedentes  as 
pretensões  iniciais  para  condenar  João de Sousa Leite  Filho,  incurso  nas 
penas do art. 12, II, da Lei nº 8429/92, impondo-lhe as sanções de suspensão 
dos  direitos  políticos  por  cinco  anos,  proibição  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 multa civil de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a ser revertida para 
o fundo a que se refere o art. 13 da Lei n. 7347/1985. 

Não se olvida que a conduta do agente tenha sido grave, 
todavia,  não se pode negar que não consta nos autos notícia de que sua 
conduta  tenha se  desdobrado em qualquer  situação  fática  mais  gravosa, 
pelo  que,  em  observância  aos  princípios  da  razoabilidade  e  da 
proporcionalidade,  tenho  por  bem  excluir  da  condenação  do  réu  a 
suspensão dos direitos políticos por cinco anos.
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 Entendo, contudo, que as demais condenações impostas 
na sentença devem permanecer, no que diz respeito à proibição 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 multa civil de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a ser 
revertida para o fundo a que se refere o art. 13 da Lei n. 7347/1985. 

Face ao exposto, REJEITO AS PRELIMINARES e,  no 
mérito,  DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO, 
apenas para extirpar da condenação a suspensão dos direitos políticos por 5 
(cinco) anos, permanecendo a decisão de primeiro grau inalterada em seus 
demais termos.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária 
desta  Terceira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da 
Paraíba, no dia 14 de junho de 2016, conforme certidão de julgamento de 
f.157,  o  Exmo Des.  José  Aurélio  da  Cruz,  dele  participando,  além desta 
Relatora Maria das Graças Morais Guedes, o Exmo Dr. Marcos William de 
Oliveira, Juiz convocado para substituir o Exmo Des. Saulo Henrique de Sá 
e Benevides, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz.  Presente à sessão, a Dra. 
Ana Cândida Espínola, Promotora de Justiça convocada. 

  
Gabinete no TJ/PB, em 20 de junho de 2016. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                        R E L A T O R A
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