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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO
INJUSTIFICADA  DE  GASTOS.  LIBERAÇÃO  DE
VERBA  PÚBLICA  PARA  PAGAMENTO  DE
MATERIAL  GRÁFICO  E  DE  CONSTRUÇÃO  CIVIL
SEM  A  DEVIDA  COMPROVAÇÃO.  OFENSA  AO
ARTIGO 10, XI DA LEI Nº 7.347/85. PREJUIZO AO
ERÁRIO.  DESNECESSIDADE  DE  DOLO.
PRECEDENTES  DO  STJ.  MAJORAÇÃO  DAS
SANÇÕES  PREVISTAS  NA  LEI  Nº  8.429/92.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO

- Se um gestor alega ter realizado despesas, e não
apresenta a documentação necessária à comprovação
da regularidade desses gastos, significa que infringiu
regras de gestão pública, violentando a Constituição
Federal e a Lei de Improbidade Administrativa, eis que
liberar verba pública sem a devida comprovação de
que  os  serviços  foram  efetivamente  prestados,
configura o tipo do mencionado no inciso XI, da Lei nº
8.429/92. 

- Não é necessário que a condenação imposta em
sede de Ação de Improbidade Administrativa siga os
mesmos requisitos e estruturação exigidos para uma
decisão  penal,  tendo  em  vista  que  esta  não  tem
caráter  criminal  e  não  se  confunde  com  aquela
esfera.  Basta que esteja dentro dos limites previstos
no  mencionado  dispositivo  e  seja  fixada  com
razoabilidade  diante  das  circunstâncias  do  caso
concreto,  e  levando  em conta  a  extensão  do  dano
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causado,  assim  como  o  proveito  patrimonial  obtido
pelo Agente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em  PROVER EM PARTE  a  Apelação  Cível, nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.417.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público

Estadual,  inconformado com a Sentença  proferida  nos  autos  da Ação  Civil

Pública  por  Ato  de  Improbidade  Administrativa  movida  contra  José  Eudes

Honório de Queiroga, na qual o Magistrado da 1ª Vara da Comarca de Pombal

julgou procedente em parte o pedido,  tendo o Promovido como incurso nos

artigos 10 e 11, da Lei nº 8.429/92, impondo-lhe as sanções de suspensão dos

direitos políticos por 05 (cinco) anos, pagamento de multa civil correspondente

a 10 (dez) vezes o valor da última remuneração, 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, além de ressarcimento integral

do dano a ser apurado em liquidação. 

O Apelante, em suas razões recursais, chamando a atenção

para a ocorrência de revelia, pugnou, em suma, pela reforma da sentença, sob

a  alegação  de  que  restaram  comprovadas  todas  as  improbidades

administrativas  apontadas  na  inicial,  devendo,  por  consequência,  haver  o

redimensionamento das sanções impostas (fls. 370/383).

Não houve contrarrazões pelo Apelado, conforme certidão de

fls. 405v.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

provimento da Apelação Cível (fls. 410/412v).

É o relatório.

VOTO
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Inicialmente,  ressalto  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,

visando orientar a comunidade jurídica sobre questão do direito intertemporal

referente  à  aplicação  da  regra  do  Novo  Código  de  Processo  Civil  (Lei  nº

13.105/2015), editou Enunciados Administrativos balizando a matéria.

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº 2,

que assim dispõe:

Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no  CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele  prevista,  com  interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, como não só a decisão recorrida e o recurso contra ela

manejado se deram em data anterior a 17.03.2016, à hipótese se aplica os requisitos

de admissibilidade do CPC de 1973.

Dito isso, verifico que a presente Ação Civil Pública por Ato de

Improbidade Administrativa foi  ajuizada em face de José Eudes Honorário de

Queiroga, então Prefeito do Município de São Domingos de Pombal, atribuindo-o

cometimento de várias irregularidades apuradas pelo TCE, quando do julgamento

da prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2003.

Dessarte, por ocasião da prolação de sentença, o Juiz “a quo”

julgou procedente em parte o pedido, afastando as imputações referentes às

alegadas irregularidades na aquisição de material  de construção,  locação e

manutenção de veículo e gastos excessivos com materiais gráficos, firmando a

condenação,  tão  somente,  quanto  aos  gastos  excessivos  com  diárias  e

combustíveis,  tendo  o  Promovido  como  incurso  no  art.  10  e  11  da  Lei  nº

8.429/92. 

Dessa  forma,  diante  da  ausência  de  recurso  por  parte  do

Demandado,  tenho  que  a  controvérsia  recursal  deve  ater-se  única  e

exclusivamente à questão das despesas com material de construção, locação e

manutenção de veículo e gastos excessivos com materiais gráficos.
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Nessa senda, no tocante à alegação de gastos com locação e

manutenção  do  veículo  posto  à  disposição  do  Prefeito,  em que  pesem as

alegações do Recorrente, tal questão não restou sobejamente comprovada.

É  certo  que  as  contas  do  poder  público  e  os  contratos

administrativos  examinados  pelos  Tribunais  de  Contas  não  exime  o  Poder

Judiciário de apreciar as contas e os contratos sob a ótica da legalidade.

Todavia,  em  virtude  da  gravidade  das  sanções  da  Lei  n.

8.429/92, da preponderância do dolo nas condutas e pela grande reprovação

social que a referida lei impõe, aplica-se nas Ações de Improbidade o princípio

constitucional da presunção da inocência esculpido no art. 5º, LVII da Carta

Magna, que se estende às sanções administrativas no geral. Assim, não ocorre

a inversão do ônus da prova nessas modalidades de demandas judiciais.

Ademais, é regramento básico do CPC, em seu artigo 333, I,

que “o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo do seu

direito”,  ou seja,  quem alega os fatos, tem o dever de prová-los. Não pode

haver a presunção de existência dos fatos, é obrigação de quem os aventou

demonstrar a sua veracidade.

“In casu”, como bem anotado pelo Juiz da 1ª Vara da Comarca

de Pombal, essa questão sequer chegou a ser analisada no Acórdão do TCE.

Aliás, chama a atenção, o fato de o Autor ter afirmado, na petição inicial, que a

licitação que tratou da locação do veículo ainda será alvo de discussão em

nova ação a ser oportunamente movida pelo Ministério Público (fl. 15).

Quanto aos demais pontos do recurso, tenho que melhor sorte

assiste ao Recorrente. Restou evidenciado o prejuízo ao Erário Municipal, com

a concessão injustificada de gastos com a aquisição de material gráfico e de

construção  civil  sem  a  devida  comprovação  de  que  os  serviços  foram

efetivamente prestados,  além de apresentarem preço excessivo,  levando-se

em conta a dimensão do Município de São Domingos de Pombal, conforme

restou constatado no Acórdão nº APL TC 563-B/2005 (fls. 67/68).
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Ora,  se  um  gestor  alega  ter  realizado  despesas,  e  não

apresenta a documentação necessária à comprovação da regularidade desses

gastos,  significa  que  infringiu  regras  de  gestão  pública,  violentando  a

Constituição Federal e a Lei de Improbidade Administrativa 

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 bens ou
haveres  das  entidades  referidas  no art.  1º  desta  lei,  e
notadamente: 

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das
normas pertinentes ou influir  de qualquer  forma para a
sua aplicação irregular; 

A  prova  colhida  nos  autos  é  abundante  e  possibilita  a

condenação por ato de improbidade administrativa. Liberar verba pública, para

pagamento de serviços sem a devida comprovação de que foram efetivamente

prestados, configura o tipo do mencionado no inciso XI, supracitado, na medida

em que o  gestor  não observou,  de  forma estrita,  as  normas pertinentes,  e

influiu para que a aplicação dessas verbas ocorresse de forma irregular. 

Por último, na constatação de que houve compras fictícias, e

por preços mais caros, que oneraram o Erário, obviamente houve ocorrência

de  prejuízo  para  os  cofres  do  Município,  tendo  em  vista  ser  inadmissível

despesas  no  montante  de  R$  61.862,00  (sessenta  e  um mil,  oitocentos  e

sessenta e dois reais) e R$ 23.959,50 (vinte e três mil, novecentos e cinquenta

e nove reais e cinquenta centavos), respectivamente. 

Nesse sentido, é uníssono o entendimento no qual o elemento

subjetivo necessário à configuração de improbidade administrativa indicada no

art.  10  da  Lei  nº  8.429/92  é  a  simples  culpa  de  proceder  à  conduta  que

ocasione lesão ao Erário. Senão vejamos: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  RECURSO  EXCLUSIVO  DO  RÉU.
TANTUM  DEVOLUTUM  QUANTUM  APELLATUM.
LIMITAÇÃO  DE  TIPIFICAÇÃO  ESTABELECIDA  PELA
SENTENÇA.  UTILIZAÇÃO  DE  VEÍCULO  OFICIAL  E
VERBAS PÚBLICAS EM BENEFÍCIO PRÓPRIO OU DE
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TERCEIROS.  CONFISSÃO.  DISPENSA  INDEVIDA  DE
LICITAÇÃO. DOLO GENÉRICO. DANO AO ERÁRIO IN
RE  IPSA.  PRECEDENTES  DO  STJ.  TIPIFICAÇÃO
LEGAL.  DOSIMETRIA  DAS  SANÇÕES.
RESSARCIMENTO  AO  ERÁRIO.  MULTA  CIVIL.
SUSPENSÃO  DE  DIREITOS  POLÍTICOS.
PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. MANUTENÇÃO.
Se  o  recurso  foi  exclusivo  do  réu,  não  é  possível  ao
Tribunal  alterar  a  capitulação  do  ato  de  improbidade
administrativa  ao  qual  foi  condenado,  sob  pena  de
ultrapassar os contornos objetivos e subjetivos do recurso
e da devolução, incorrendo em nulidade ou reformatio in
pejus. Comprovada, inclusive por confissão, a utilização
de  veículo  oficial  para  transporte  de  familiar  do
administrador  público  até  a  Capital,  de  onde  seguiu
viagem em veículo particular com as despesas custeadas
pela  Câmara  Municipal,  caracterizado  está  o  ato  de
improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário e
que atenta contra os princípios da Administração Pública
(art. 10, caput, II, IX, XI e XIII c/c art. 11, caput, da Lei nº
8.429/92),  mas  que  também  poderia  ter  sido  tipificado
como  ato  de  improbidade  administrativa  que  importa
enriquecimento ilícito (art. 9º, IV e XII, da Lei nº 8.429/92).
Ao  dispensar  licitação  para  contratação  de  peças  e
serviços  em  veículo  oficial  cujo  montante  certamente
ultrapassaria.  como  de  fato  ultrapassou.  o  limite  legal
máximo para  dispensa,  age  o  administrador  ao  menos
com dolo genérico; e sendo o dano ao erário in re ipsa,
consoante  entendimento  do  STJ,  resta  caracterizado  o
ato  de  improbidade  administrativa  tipificado  no  art.  10,
VIII, da Lei nº 8.429/92, mas que também poderia ter sido
tipificado no art. 11 do mesmo diploma legal. As sanções
do  ato  de  improbidade  administrativa  devem  guardar
proporção  com  a  gravidade  do  ato  praticado.  O
ressarcimento ao erário deve ser no exato montante do
prejuízo  experimentado.  A  multa  civil  e  a  pena  de
suspensão dos direitos políticos devem ser mantidas, pois
a gravidade dos fatos assim o recomenda, e foram bem
dimensionadas frente ao caso concreto, obedecendo aos
limites legais máximos e mínimos previstos no art. 12 da
Lei nº 8.429/92. (TJMG; APCV 1.0418.06.001803-7/001;
Rel.  Des.  Yeda  Athias;  Julg.  30/06/2015;  DJEMG
10/07/2015)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  EX-SECRETÁRIO
DE  EDUCAÇÃO,  CULTURA  E  DESPORTES  DO
MUNICÍPIO DE CAPÃO DO LEÃO. MALFERIMENTO ÀS
REGRAS  DE  LICITAÇÃO,  COM  CONSEQUENTE
VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DE  LEGALIDADE,
MORALIDADE  E  IMPESSOALIDADE.  LESÃO  AO
ERÁRIO  COM  LIBERAÇÃO  ILEGAL  DE  VERBA
PÚBLICA. 1. O juízo a quo analisou, isoladamente, cada
um  dos  fatos  apontados  como  ímprobos,  fazendo
remissão à prova documental e testemunhal acostadas. O
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convencimento do julgador está fundamentado, por isso a
sentença não poderá ser averbada de nula, porquanto é
meio suficiente para solução da lide. Nulidade afastada.
2. Comete ato de improbidade administrativa, tipificado no
art. 11, caput, da Lei n. 8.429/92, o secretário municipal
da  educação  que  efetua  compra  de  livros  sem  prévio
empenho e sem processo de dispensa de licitação. Ato
ilícito,  ilegal  e  imoral,  que  atenta  contra  os  princípios
norteadores  da  administração  pública.  Os  atos  de
improbidade descritos no artigo 11 da Lei de improbidade
não necessariamente pressupõem prejuízo econômico ao
erário,  contudo,  reclamam a presença  do dolo,  que,  in
casu,  restou  comprovado.  Não  se  trata  de  mera
irregularidade,  como  quer  o  demandado  fazer  crer,
justificativa  inaceitável  para  um  servidor  em  cargo  de
chefia,  com  competência  de  ordenador  de  despesas,
sendo inquestionável  o reconhecimento do dolo na sua
conduta. 3. Comete ato de improbidade administrativa,
tipificado no art. 10, XI, da Lei n. 8.429/92, o secretário
municipal da educação que realiza compra fictícia de
livros  para  pagar  comissão  à  representante
comercial,  em  razão  do  desfazimento  de  compra
anterior. Nas infrações de improbidade descritas no
artigo 10 da Lei n. 8.429/92 não se abre mão da prova
de  prejuízo  ao  erário,  o  que,  in  casu,  restou
efetivamente demonstrado. Em que pese bastar para
a tipificação da conduta do art. 10 a culpa, in casu,
comprovado  o  dolo  do  demandado,  que  tentou  de
várias  formas  acobertar  o  ilícito. 4.  Sopesadas  as
circunstâncias  e  observados  os  princípios  da
proporcionalidade  e  suficiência,  correto  o  apenamento
cominado  pelo  juízo  a  quo.  Apelação  cível  desprovida.
(TJRS; AC 431868-67.2013.8.21.7000; Pelotas; Segunda
Câmara Cível; Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior;
Julg. 16/04/2014; DJERS 28/04/2014)

Por fim, tenho que as reprimendas devem ser redimensionadas

realizando  a  dosimetria  da  pena  segundo  a  natureza,  gravidade  e  as

consequências dessas novas imputações.

Ressalte-se que não é necessário que a condenação imposta

em sede de Ação de Improbidade Administrativa siga os mesmos requisitos e

estruturação exigidos para uma decisão penal, tendo em vista que esta não

tem caráter criminal e não se confunde com aquela esfera.

Basta que esteja dentro dos limites previstos no mencionado

dispositivo e seja fixada com razoabilidade diante das circunstâncias do caso

concreto, e levando em conta a extensão do dano causado, assim como o

proveito patrimonial obtido pelo agente (art. 12, § único, da LIA), bem como, a
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possibilidade  de  que  podem ser  aplicadas  isolada  ou  cumulativamente,  de

acordo com a gravidade dos fatos.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE a Apelação Cível,

para,  reformando  a  sentença  recorrida,  reconhecer  que  José  Eudes

Honório Queiroga também praticou ato de improbidade administrativa ao

autorizar  a  aquisição  de  material  gráfico  e  de  construção  civil,  por  preço

excessivo, e sem a devida comprovação de que foram efetivamente prestados,

violando, assim, a norma capitulada no art. 10, XI, da Lei nº 8.429/92, à

luz das argumentações acima aduzidas.

Em face disso, e em consideração a extensão do dano

causado  à  coletividade,  a  gradação  da  improbidade  praticada,  sua

repercussão no patrimônio do Município de São Domingos de Pombal,

bem como as demais diretrizes normativas gravadas no artigo 12, inciso

II e parágrafo único da Lei  nº 8.429/1992,  majoro a pena aplicada na

Primeira Instância, tornado-a definitiva em:

a)  Suspensão  dos  direitos  políticos  pelo  período  de  05

(cinco) anos;

b) Multa civil no valor correspondente a 10 (dez) vezes o

valor  da  remuneração  mensal  percebida  pelo  Requerido  (Prefeito)  à

época dos fatos;

c) 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 período de 05 (cinco) anos.

d) Ressarcimento integral do dano, devendo o valor ser

objeto de liquidação.
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A multa civil deverá ser revertida em favor do Município de

São Domingos de Pombal, nos termos do que preceitua o art. 18 da Lei

nº. 8.429/92.

Oficie-se  à  Câmara  Municipal  de  São  Domingos  de

Pombal, por meio de seu Presidente, dando ciência da presente decisão

para os fins de direito.

Transitada  em  julgado,  expeçam-se  as  comunicações  de

ordem, inclusive ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE/PB),

bem como ao cartório judicial da Zona Eleitoral, para fins da suspensão dos

direitos políticos ora determinada.

É o voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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