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EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA
POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM
PEDIDO  DE  LIMINAR.  PRELIMINARES:
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  E  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. 
-  A  ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

TORNA-SE FRÁGIL DIANTE DA INÉRCIA DO PROMOVIDO AO SER

CITADO PARA SE DEFENDER.
- EM RELAÇÃO À PRELIMINAR LEVANTADA QUE AFIRMAVA QUE

A DECISÃO DO JUÍZO A QUO CARECIA DE FUNDAMENTAÇÃO É

INSUBSISTENTE,  TENDO EM VISTA QUE O CONJUNTO DE

PROVAS DOCUMENTAIS FOI SUFICIENTE PARA QUE O

JULGADOR PUDESSE CHEGAR AO ENTENDIMENTO PROFERIDO,
UMA VEZ QUE AS QUESTÕES TRAZIDAS AOS AUTOS ERAM

EMINENTEMENTE DE DIREITO.
MÉRITO.  REJEIÇÃO  DAS CONTAS PELO  TRIBUNAL
DE  CONTAS  DO  ESTADO.  CONDUTAS  ILÍCITAS
ATRIBUÍDAS  AO  EX-GESTOR.  NÃO  APLICAÇÃO  DO
PERCENTUAL  MÍNIMO  EXIGIDO  POR  LEI  DAS
VERBAS  ORIUNDAS  DO  FUNDEB:  RECURSOS
UTILIZADOS  PARA  PAGAMENTOS  DE  SERVIÇOS
ESTRANHOS À FINALIDADE DO FUNDO. DESPESAS
REALIZADAS QUE NÃO OBEDECERAM ÀS REGRAS
IMPOSTAS  PELO  PROCEDIMENTO  LICITATÓRIO.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. CONDUTAS
PREVISTAS NOS ARTS. 10 E 11 DA LEI Nº 8.429/92.
CARACTERIZAÇÃO DO DOLO NA CONDUTA DO EX-
GESTOR.  INFRINGÊNCIA  AOS  PRINCÍPIOS  DA
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ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  E  DE  PREJUÍZO  AO
ERÁRIO.
-  Para  que  ocorram atos  de improbidade  disciplinados
pela  legislação  supracitada  é  indispensável  que  reste
demonstrado  o  dolo  ou  a  culpa  nas  condutas  do
administrador público, conforme o caso. Neste sentido, a
configuração da improbidade administrativa pressupõe a
identificação  do  elemento  subjetivo  da  conduta  do
agente,  ou  seja,  o  ânimo  de  agir  contra  os  princípios
inerentes à Administração Pública, em violação a algum
dos tipos previstos nos artigos 9º, 10 e/ou 11 da Lei nº
8.429/92.
- O artigo 22 da Lei nº 11.494/2007 que dispõe a respeito
do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da  Educação  preceitua  o  seguinte:  “Pelo  menos  60%
(sessenta  por  cento)  dos  recursos  anuais  totais  dos
Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração
dos profissionais do magistério da educação básica em
efetivo exercício na rede pública.”
- Considerando que restou comprovado nos autos que o
ex-gestor público descumpriu o disposto no art. 22 da Lei
nº 11.494/2007, verifica-se que houve violação, de forma
clara  e  inequívoca,  dos  princípios  da  legalidade  e
moralidade que regem a Administração Pública, ferindo o
§1º do art. 37 da CF/88 e o artigo 11 da Lei nº 8.429/92.
Nesta situação, não há que se falar em ausência de dolo,
porquanto  a  não  utilização  do  montante  mínimo  das
verbas já é apta a caracterizar o ato como improbo, uma
vez que o ex-gestor não pode alegar o desconhecimento
das regras legais que lhe são impostas e conhecidas.
-  Constitui  ato  de  improbidade  que  atenta  contra  os
princípios  da  Administração  Pública,  a  contratação  de
bens e serviços sem prévia licitação. Inobstante o fato de
que  nem  todo  o  ato  irregular  configure  ato  de
improbidade, para fins de aplicação da Lei nº 8.429/92,
neste caso sob exame, diante de suas especificidades,
considero que a ilegalidades cometidas pelo recorrente
estão  imbuídas  de  má-fé  e  da  desonestidade  que
caracterizam o ato improbo.
SENTENÇA. CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DAS PENAS
PREVISTAS NO ART. 12, III,  DA LEI 8.429/92. PERDA
DOS  BENS  OU  VALORES  ACRESCIDOS
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ILICITAMENTE  AO  PATRIMÔNIO,  SE  CONCORRER
TAL CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA,
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS POR OITO
ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE UMA VEZ O
VALOR DO DANO, A SER REVERTIDA PARA O FUNDO
A QUE SE REFERE O ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.347/85 E
PROIBIÇÃO  DE  CONTRATAR  COM  O  PODER
PÚBLICO  OU  RECEBER  BENEFÍCIOS  OU
INCENTIVOS  FISCAIS  E  CREDITÍCIOS,  DIRETA  OU
INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE
PESSOA  JURÍDICA  DA  QUAL  SEJA  SÓCIO
MAJORITÁRIO  PELO  PRAZO  DE  CINCO  ANOS.
MANUTENÇÃO.
-  PARA A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NESSA

NORMA DEVE SER CONSIDERADA A EXTENSÃO DO DANO

CAUSADO,  ASSIM COMO O PROVEITO PATRIMONIAL OBTIDO

PELO AGENTE.  PORTANTO,  AS SANÇÕES DEVEM SER

RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS COM A GRAVIDADE E A

EXTENSÃO DO DANO MATERIAL E MORAL AO ATO DE

IMPROBIDADE.
-  A  MULTA CIVIL TEM COMO FUNÇÃO PRIMORDIAL INIBIR

CONDUTAS SIMILARES POR PARTE DO GESTOR E TAMBÉM

IMPOR UMA PUNIÇÃO PELO ATO IMPROBO,  TENDO EM VISTA

QUE A MERA REPARAÇÃO DOS DANOS NÃO REPRESENTA UM

REPRIMENDA PARA O IMPROBO,  POIS VISA TÃO SOMENTE

REPOR O STATUS QUO.
-  AFIGURANDO-SE PERFEITA A CORRELAÇÃO ENTRE A

GRAVIDADE DA CONDUTA E A PENA APLICADA, NÃO HÁ QUE SE

COGITAR EM ATENUAÇÃO DA MULTA CIVIL, A QUAL REVELA-SE

CORRETA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO. IMPOSIÇÃO
COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.  DESPESAS  QUE  NÃO
FORAM  DEVIDAMENTE  LICITADAS.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DE  EVENTUAL  PREJUÍZO.
MONTANTE  NÃO  DEVE  SER  RESSARCIDO.
REFORMA  PARCIAL  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                      3



Apelação Cível nº. 0000633-02.2014.815.0301

Acordam  os  desembargadores  da  Terceira  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  em  rejeitar  as
preliminares. No mérito, por igual votação, dar provimento parcial ao apelo, nos
termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Magno Demys de Oliveira
Borges (fls. 2139/2167) contra a sentença (fls. 2126/2135) proferida pelo Juízo da Vara da
Comarca de Pombal  que nos autos de uma Ação Civil  Pública por  Ato de Improbidade
Administrativa c/c Pedido de Liminar judicializada pelo Ministério Público Estadual julgou
procedente o pedido, condenando o demandado.

Na peça de ingresso, o representante do Ministério Público Estadual
narrou que o promovido,  ex-prefeito  constitucional  do Município de Lagoa/PB, durante o
exercício  de  2011,  praticou  atos  tidos  como improbos,  segundo  consta  do  processo  nº
03182/2012 que resultou no Acórdão APL TC 0941/2012 realizado pelo Tribunal de Contas
do Estado: abertura de crédito de forma irregular; realização de despesas não licitadas que
somam a  quantia  de  R$  215.587,27  bem como não  foram enviados  os  procedimentos
licitatórios  ao  Tribunal  de  Contas;  houve  alienação  de  bens  móveis  pertencentes  ao
município, sem respeito a qualquer formalidade legal; foi aplicado percentual de 56,16% das
receitas do FUNDEB, quando o montante mínimo é de 60%; o demandado disponibilizou a
quantia mensal de R$ 550,00 a pessoas tidas como carentes, mas que, na verdade, não
ostentavam tal condição; recolhimento das obrigações patronais do INSS foram recolhidas a
menor; o demandado não enviou dos documentos requeridos pelo Tribunal de Contas do
Estado da Paraíba quando solicitados; houve gastos exorbitantes com combustível no valor
de R$ 230.229,00; não houve nenhum controle com os medicamentos da farmácia básica.

Com base nestas premissas, pugnou pela procedência dos pedidos
formulados  na  exordial,  com  consequente  condenação  do  promovido  por  atos  de
improbidade administrativa.

Juntou documentos em mídia digital (fls. 12).

Em decisão fundamentada, foi determinada a indisponibilidade dos
bens do promovido (fls. 14/15).

Regularmente notificado, o promovido apresentou defesa escrita que
nominou de contestação (fls. 24/34).

Juntou documentos (fls. 36/2018).
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Em  decisão  fundamentada,  a  petição  inicial  recebida,  sendo
determinada a citação do promovido (fls. 2100).

Regularmente  citado,  o  promovido  deixou  de  escoar  o  prazo  de
defesa sem se manifestar.

Impugnação à contestação (fls. 2118/2120).

Despacho  determinando  intimação  das  partes  para  especificar
provas (fl. 2122).

Não houve manifestação das partes conforme certidão de fl. 2124.

Ao sentenciar o feito, o magistrado singular condenou o demandado,
nos termos do artigo 12 da Lei nº 8.429/92 em virtude das práticas de atos de improbidade
administrativa, às seguintes sanções: ressarcimento integral do dano, ou seja, devolução da
quantia de R$ 635.290,73 (seiscentos e trinta e cinco mil duzentos e noventa reais e setenta
e três centavos) aos cofres do Município de Lagoa; perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio; perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por oito
anos, pagamento de multa civil de uma vez o valor do dano, a ser revertida para o fundo a
que se refere o artigo 13 da Lei nº 7.347/85; proibição de contratar com o poder público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

Irresignado, Magno Demys de Oliveira Borges interpôs apelação (fls.
2139/2167),  arguindo,  preliminarmente,  cerceamento  de  defesa  ante  a  ausência  de
instrução  probatória,  bem como nulidade  da  sentença  por  ausência  de  fundamentação,
tendo em vista que a mesma não explicaria,  suficientemente,  de qual  modo ocorrera a
instrução do feito. No mérito, sustentou que não havia provas da realização de qualquer
gasto público que não observasse a legislação vigente; que foi aplicado o mínimo legal das
verbas do FUNDEB como determina do Tribunal de Contas do Estado e que existem provas
nos autos da realização dos procedimentos licitatórios questionados, sem que tenha havido
dolo ou dano ao erário, capazes de ensejar a configuração de ato de improbidade.

Intimado, o Ministério Público Estadual ofereceu suas contrarrazões,
refutando os termos do recurso e pugnando pela manutenção da sentença (fls. 2176/2186).

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta  Procuradoria  de  Justiça  (fls.
2191/2199) opinou pela rejeição das preliminares aventadas e pelo provimento parcial do
apelo,  a fim de que seja reparado o  quantum mencionado a título de ressarcimento ao
erário, mantendo-se integralmente a sentença nos seus demais termos.

É o relatório.

V O T O
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PRELIMINARES

Cerceamento de defesa e ausência de fundamentação

O recorrente ventilou duas preliminares que estão intrinsecamente
ligadas, o cerceamento do direito de defesa em face da inadequada instrução processual
bem como a ausência de fundamentação tendo em vista o julgamento antecipado da lide.

Compulsando  os  onze  volumes  destes  autos,  percebe-se  vasta
documentação que oferece ao julgador a análise detalhada de uma possível presença ou
ausência  de  conduta  ímproba  do  promovido,  bastando  para  tanto  observar  se  os  atos
realizados amoldam-se ou não à legislação pertinente.

Neste sentido, não prospera a alegação do recorrente quando afirma
que a decisão de primeiro grau careceu de fundamentação no momento em que decidiu
julgar antecipadamente a lide. 

O  fato  é  que,  a  sentença  deixou  consignado  que  as  provas
testemunhais tornaram-se plenamente dispensáveis, uma vez que os fatos que se pretendia
comprovar  exigiam,  tão  somente,  a  apresentação  de  documentação  pertinente,  como
verificamos no trecho da decisão transcrita abaixo:

“(...)  no  caso  em  tela,  descabe  a  produção  de  outras
provas,  sejam  técnicas  ou  testemunhais,  visto  que,  o
objeto  da  ação  é  a  aferição  da  conduta  de  agentes
públicos no exercício de suas atividades funcionais que
estão definidas em normas legais.
(…) quanto à produção de prova testemunhal,  entendo
que  essa  não  merece  prosperar.  Ora,  como  já
esclarecido  anteriormente,  entendo  desnecessária  a
produção da referida prova, uma vez que os fatos que se
pretendia  comprovar  estão  suficientemente
demonstrados  documentalmente  nos  autos,  sendo
suficiente para a formação de seu convencimento.”

Sendo assim, a alegação do promovido de que teve seu direito de
defesa cerceado, é frágil diante de sua inércia ao ser citado para se defender (fls. 2124),
bem como a  alegação  insubsistente  da  nulidade  da sentença  em face da  ausência  de
fundamentação,  tendo em vista que o  Juízo  a quo entendeu que o conjunto  probatório
existente  era  suficiente,  pois  tratava-se  de  questões  eminentemente  de  direito,
suficientemente demonstráveis por provas documentais, o que torna obrigatória a rejeição
destas preliminares.
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MÉRITO

Conheço do recurso apelatório, posto que obedece aos pressupostos
processuais intrínsecos e extrínsecos.

O cerne da questão gira em torno da análise do acerto da sentença
que  julgou  procedente  o  pedido  contido  na  exordial  reconhecendo  a  prática  de  ato  de
improbidade  administrativa  consistente  em  abertura  de  créditos  de  forma  irregular;
realização de despesas não licitadas no valor de R$ 215.587,27; alienação de bens móveis
do Município sem obediência às formalidades legais; não aplicação do percentual mínimo
das  receitas  do  FUNDEB;  disponibilização  de  R$  550,00  a  pessoas  não  carentes;
recolhimentos  de  obrigações  patronais  do  INSS  em  montante  inferior;  não  envio  de
documentação ao TCE quando solicitada; gastos excessivos com combustível, assim como,
ausência de controle com medicamentos da farmácia básica.

Em  virtude  do  reconhecimento  destes  atos  de  improbidades
administrativas praticadas pelo ex-gestor,  a  sentença condenou o apelante às seguintes
sanções: ressarcimento integral do dano, ou seja, devolução da quantia de R$ 635.290,73
(seiscentos e trinta e cinco mil duzentos e noventa reais e setenta e três centavos) aos
cofres  do  Município  de  Lagoa;  perda  dos  bens  ou  valores  acrescidos  ilicitamente  ao
patrimônio;  perda  da  função  pública,  suspensão  dos  direitos  políticos  por  oito  anos,
pagamento de multa civil de uma vez o valor do dano, a ser revertida para o fundo a que se
refere o artigo 13 da Lei nº 7.347/85; proibição de contratar com o poder público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

É  cediço  que  a  Constituição  Federal  de  1998,  com  vistas  a
salvaguardar  a  moralidade  administrativa,  previu  no  §4º  do  artigo  37  o  cabimento  de
sanções políticas e civis aos agentes que viessem a causar dano ao erário, na forma e
gradação previstas em lei. Visando regular o referido dispositivo constitucional foi editada a
Lei nº 8.429/92 que passou a prever os atos de improbidade administrativa e as penalidades
deles decorrentes.

A referida lei disciplinou os atos incursos em improbidade em três
aspectos, quais sejam: atos que importam enriquecimento ilícito do agente público (art. 9º);
atos que acarretam prejuízo ao erário (art. 10) e atos que atentam contra os princípios que
regem  a  Administração  Pública  (art.  11).  Em  seguida,  listou  em  diversos  incisos,
exemplificativamente, hipóteses caracterizadoras da dita improbidade.

Assim, para que ocorram os atos de improbidade disciplinados pela
legislação supracitada, é indispensável o atingimento de um dos bens jurídicos tutelados
pelo ordenamento, ou seja, transparece que o objetivo primordial da lei de improbidade é
punir o administrador público desonesto ou particulares que induzam ou concorram para o
ato do artigo 2º da Lei nº 8.429/92, desde que efetivamente reste demonstrado o dolo ou a
culpa de suas condutas improbas.
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Outrossim,  consoante  entendimento  uníssono  na  doutrina  e

jurisprudência do STJ, para a caracterização do ato improbo é necessária a demonstração
do elemento subjetivo, sendo indispensável a verificação da ocorrência de dolo ou culpa na
conduta do agente. Nos casos previstos nos artigos 9º e 11º da supracitada norma, exige-se
a comprovação do dolo para a tipificação da conduta. Já na situação disposto no art. 10º,
necessária a caracterização de culpa grave.

Com o fito de demonstrar a autoria e a materialidade dos atos de
improbidade praticados, o Órgão Ministerial juntou cópias de peças extraídas do julgamento
de contas do Município pelo TCE-PB que resultou no Acórdão APL – TC 00941/12 (fls.
36/54)

O julgamento do Tribunal de Contas do Estado serve como indício da
ocorrência de irregularidades, suficiente inclusive para o recebimento da inicial, conforme
exigência do artigo 17, §6º da Lei de Improbidade (Lei nº 8492/92):

“A ação será instruída com documentos ou justificação
que contenham indícios suficientes da existência de ato
de  improbidade  ou  com  razões  fundamentadas  da
impossibilidade  de  apresentação  de  qualquer  dessas
provas,  observada  a  legislação  vigente,  inclusive  as
disposições inscritas nos artigos 16 a 18 do CPC.”

Esclarece-se  que  a  aplicação  das  penas  previstas  na  Lei  de
Improbidade  Administrativa  não  está  vinculada  à  aprovação  ou  rejeição  das  contas  do
prefeito pelo Tribunal de Contas do Estado, em consonância com o art. 21, inciso II, da Lei
nº  8.249/1992,  o  que  vai  ao  encontro  do  princípio  da  inafastabilidade  do  controle
jurisdicional:

“Artigo 21. A aplicação das sanções previstas nesta
lei independe:
II – da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão
de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de
Contas.”

Neste sentido, o Ministério Público do Estado da Paraíba ajuizou a
presente  Ação  Civil  Pública  por  Ato  de  Improbidade  Administrativa  objetivando
responsabilizar  o ex-gestor,  por ato de improbidade praticado enquanto Chefe do Poder
Executivo do Município de Lagoa/PB, referente ao exercício de 2011, consistente em ilícitos
administrativos  apurados  através  de  Auditoria  do  Tribunal  de  Contas  (Processo  TC
03182/2012).

Passemos  à  análise  do  recurso  interposto  pelo  ex-prefeito,  ora
apelante. 
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Examinando detidamente os autos, observa-se que as afirmações do
apelante se chocam com o que ficou consignado no acórdão proferido pelo Tribunal  de
Contas,  que  é  claro  quando  considera  que,  mesmo adicionando-se  os  pagamentos  de
restos a pagar do exercício do ano de 2010 quitados em 2011, no valor de R$ 65.107,56
(sessenta e cinco mil cento e sete reais e cinquenta e seis centavos), persistiu o montante
de R$ 124.726,80 (cento  e  vinte e  quatro  mil  setecentos e  vinte  e seis  reais  e  oitenta
centavos)  de  recursos  do  FUNDEB  não  aplicados  em  ações  inerentes  ao  Fundo  no
exercício, como consta na decisão que colacionamos abaixo:

“(…) Para efetuar o cálculo das despesas efetivamente
pagas com recursos do FUNDEB no exercício de 2011 e
assim  realizar  o  levantamento  financeiro  do  Fundo  no
ano e, consequentemente, indicar desvio de recurso do
FUNDEB, a Auditoria não levou em conta os pagamentos
de restos a pagar do exercício de 2010 quitados em 2011
no valor de R$ 65.107,56.
Não há vedação legal explícita à quitação de despesas
inscritas em restos a pagar com recursos do FUNDEB,
desde  que  tais  despesas  estejam  dentre  aquelas
inerentes ao fundo.
Assim,  não  se  vislumbra  a  possibilidade  de  retorno
daquele valor à conta do FUNDEB.
Necessário se faz recomendar que se evite a prática da
espécie em exercício de final de mandato, tendo em vista
a proibição legal de assumir obrigação de despesa nos
últimos  oito  meses  da  gestão  sem  disponibilidade
financeira.
Todavia, mesmo adicionando-se tal valor, ainda persiste
o montante de R$ 124.726,80 de recursos do FUNDEB
não aplicados em ações inerentes ao Fundo no exercício
e nem permanecido como saldo (…).

 
Acrescente-se a isso que, a irregularidade na aplicação mínima do

percentual do FUNDEB não foi considerada sanada pelo Tribunal de Contas, tanto isso é
verdade  que,  em  seu  acórdão  (fls.  52),  foi  determinada  a  devolução  do  valor  de  R$
124.726,80, além do pagamento de multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Sobre  o  tema,  o  artigo  22  da  Lei  nº  11.494/2007  que  dispõe  a
respeito do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação, preceitua o seguinte:
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“Pelo  menos  60%  (sessenta  por  cento)  dos  recursos
anuais  totais  dos  Fundos  serão  destinados  ao
pagamento  da  remuneração  dos  profissionais  do
magistério da educação básica em efetivo exercício na
rede pública.”

Neste ponto, os autos comprovam que, no exercício de 2011, o réu
não  empregou  o  percentual  mínimo  dos  recursos  do  FUNDEB  na  remuneração  e
valorização do magistério, tal como se pode perceber na análise procedida pela Auditoria do
TCE/PB. Ora, o Acórdão APL-TC946/2009 entendeu que o repasse do percentual legal das
verbas do FUNDEB foi realizado de forma irregular, conquanto foi feito a menor, ou seja,
56,16%.

É válido colacionar julgado desta Corte de Justiça, em caso análogo,
através do qual podemos identificar que a aplicação de percentual diverso e menor para a
valorização do profissional de magistério e manutenção e desenvolvimento do ensino fere o
princípio da legalidade, devendo o gestor ser punido em conformidade ao que estabelece a
Lei nº 8.429/92:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PRELIMINARES.
INAPLICABILIDADE  DA  LEI  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA  AOS  AGENTES  POLÍTICOS.  NÃO
ACOLHIMENTO.  APLICAÇÃO  DO  ART.  2º  DA LEI  Nº
8.429/92. -  Ainda que os Prefeitos Municipais sejam
agentes políticos, estão sujeitos aos regramentos da
Lei de Improbidade Administrativa, de acordo com o
que estabelece o art. 2º da Lei nº 8.429/92, e os arts.
15, V e 37, §4º, da Constituição Federal.  Ademais, em
decorrência do mesmo fato, estão sujeitos à ação penal
por crime de responsabilidade, de acordo com o Decreto-
Lei  nº  201/67.  REMESSA  DOS  AUTOS  À  JUSTIÇA
FEDERAL.  DESVIO  DE  RECURSOS  DO  FUNDEB.
VERBA  FEDERAL.  VERBAS  CREDITADAS  E
INCORPORADAS  À  MUNICIPALIDADE.
DESCABIMENTO.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA
ESTADUAL.  -  Mesmo  se  tratando  de  demanda  que
envolve  verbas  do  FUNDEB,  recebidas  mediante
convênio  entre  o  Município  e  a  União,  a  orientação
jurisprudencial  no  Superior  Tribunal  de  Justiça  está
consolidada  no  sentido  de  que,  quando  tais  verbas  já
foram  creditadas  e  incorporadas  à  municipalidade,  a
competência  para  apreciá-la  será  da  Justiça  Comum
Estadual.  MÉRITO.  REJEIÇÃO  DE  CONTAS  PELO
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TRIBUNAL  DE  CONTAS  DO  ESTADO.  CONDUTAS
ILÍCITAS  ATRIBUÍDAS  AO  PREFEITO  MUNICIPAL.
APLICAÇÃO IRREGULAR DE VERBAS DESTINADAS
AO  FUNDEB.  REALIZAÇÃO  DE  DESPESAS  NÃO
LICITADAS. NÃO APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE
15% DOS TRIBUTO  (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00011876520138150981,  2ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  OSWALDO
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 11-02-2016) 

No que pertine à realização de despesas sem o devido processo
licitatório no montante de R$ 215.587,27, o conjunto probatório é robusto e esclarecedor.
Sabemos que a contratação de serviços ou aquisição de bens pela administração pública
deve ser precedida de prévio procedimento licitatório conforme determinação estabelecida
na Carta Magna e na Lei de Licitações:

Art. 37 – CF/88. A administração pública direta e indireta
de  qualquer  dos  poderes  da  União,  dos  Estados,  do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos
princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(…)
XXI – ressalvados os casos especificados na legislação,
as  obras,  serviços,  compras  e  alienações  serão
contratados mediante processo de licitação pública que
assegure  igualdade  de  condições  a  todos  os
concorrentes,  com  cláusulas  que  estabeleçam
obrigações  de  pagamento,  mantidas  as  condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá  as  exigências  de  qualificação técnica  e
econômica  indispensáveis  à  garantia  do  cumprimento
das obrigações.

Art. 2º – Lei das Licitações. As obras, serviços, inclusive
de  publicidade,  compras,  alienações,  concessões,
permissões e locações da Administração Pública, quando
contratadas  com  terceiros,  serão  necessariamente
precedidas  de  licitação,  ressalvadas  as  hipóteses
previstas na Lei.

Portanto, em se tratando de prestação de serviços e fornecimento de
bens, a licitação é procedimento obrigatório, somente podendo ser obviada nos casos de
inexigibilidade ou dispensa, os quais encontram-se taxativamente previstos em lei.
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Sendo  assim,  inexistente  a  demonstração  da  observância  das
formalidades acima referidas, descabe falar em dispensa ou inexigibilidade de licitação, de
modo que resta configurado o ato improbo em questão.

Não é demais ressaltar que o mero fato de não restar comprovado
nos autos prejuízo  ao patrimônio  público  e/ou enriquecimento  ilícito  dos  envolvidos  não
impede que se reconheça a conduta do apelante ao teor do art. 11 da Lei nº 8.429/92, pois a
violação de princípios administrativos, em especial os da legalidade, impessoalidade e da
moralidade, é suficiente para configurar o ato de improbidade.

No que diz respeito às despesas que não foram licitadas, não há
como prosperar  as  alegações  do  apelante,  uma  vez  que  a  documentação  juntada  não
comprovou a realização de procedimentos licitatórios relativos aos fornecedores indicados
no processo TC 03182/12 do Tribunal de Contas do Estado assim como não existe nos
autos  provas  da  abertura  de  processos  licitatórios  para  contratação  dos  serviços
especificamente indicados pelo Tribunal de Contas; em contrapartida, há comprovação do
empenho em favor dos fornecedores citados.

Além  disso,  a  auditoria  da  Corte  de  Contas  do  Estado  apontou
diversas irregularidades nos procedimentos licitatórios apresentados pelo promovido, tais
como,  ausência  de  assinatura  de  membro  da  comissão  de  licitação  ou  de  qualquer
participante da licitação, reforçando a indicação de ilegalidade praticada pelo gestor,  ora
recorrente.

Sobre o tema, as Cortes de Justiça estaduais possuem entendimento
sedimentado de que a burla à Lei de Licitações não exige sequer a prova do dano. Vejamos:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  ALUGUEL  DE  VEÍCULO  SEM
REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO. CONDUTAS PREVISTAS
NO ART.  10  DA LIA.  COMPROVAÇÃO DE DANO AO
ERÁRIO.  PRÁTICA  VIOLADORA  DE  PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS.  DOLO  COMPROVADO.
MANUTEÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.  -  Restando  comprovada  a  existência  de
culpa  ensejadora  de  lesão  ao  erário,  é  de  se  aplicar,
contra o agente público, o disposto nos artigos 10 e 12,
II,  da  Lei  de  Improbidade  Administrativa,  podendo-se
cumular  as  sanções  cabíveis,  segundo  postulados  da
razoabilidade e da proporcionalidade e, inclusive, o grau
de reprovabilidade da conduta, o qual, in casu, revela-se
elevado, dada a natureza dos recursos. -"Caracteriza ato
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de improbidade administrativa a conduta do agente que,
intencionalmente,  atente  contra  os  princípios  da
administração  pública  (art.  11  da  L.  8.429/92).  O
elemento  subjetivo  caracterizador  do  comportamento
doloso exigido do agente nessa hipótese encontra-se na
intenção  e  consciência  de  descumprir  a  legislação
regente, mediante violação daqueles princípios, ou seja,
no  dolo  eventual".  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00023091620138150981,  4ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  JOÃO  ALVES  DA
SILVA , j. em 25-04-2017).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  MUNICÍPIO  DE
IBIRAIARAS.  DIRETOR  DE  HOSPITAL  AUTARQUIA
MUNICIPAL.  FRACIONAMENTO  DE COMPRAS PARA
FINS  DE  BURLAR  A  NECESSIDADE  DE
PROCEDIMENTO  LICITATÓRIO.  REVELIA  DO  RÉU.
PRELIMINAR  DO  AUTOR.  ANULAÇÃO  POR
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  1.  PRELIMINAR  DO
AUTOR.  ANULAÇÃO  POR  CERCEAMENTO  DE
DEFESA Arguida  pelo  fato  de  não  ter  sido  realizada
prova pericial, não merece acolhida porquanto o autor foi
intimado da decisão que homologou a desistência e não
recorreu. 2. MÉRITO 2.1 - Fracionamento das compras
para  fins  de  burlar  a  necessidade  de  procedimento
licitatório.  Ostenta-se  ilícito  fracionar  as  compras,
fazendo-as  durante  longo  período,  em  pequenas
quantidades cada vez, a fim de, por meio desse artifício,
burlar a necessidade de licitação, criando artificialmente
a  hipótese  de  dispensa  prevista  no  art.  24,  II,  da  Lei
8.666/93.  2.2  -  Inexistência  de  prova  de  prejuízo  ao
erário.  Ainda  que  não  provado  prejuízo  ao  erário
municipal,  com  o  que  fica  afastada  a  improbidade
prevista no art. 10, caput, VIII, da Lei 8.429/92, não resta
descaracterizada a do art. 11, caput, e V, isto é, violação
dos  princípios  básicos  da  Administração  Pública.  "A
violação de princípio é o mais grave atentado cometido
contra a Administração Pública porque é a completa e
subversiva  maneira  de ofender  as  bases  orgânicas  do
contexto  administrativo."  (STJ,  AgIn  609043-GO,  Min.
José Delgado). 2.3 - Procedimento doloso. O só fato de
alguém estruturar  esquema de  burla  à  licitação  afirma
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suficientemente a consciência de ilicitude (rectius, dolo).
3. SANCIONAMENTOS Circunstâncias que determinam
a imposição dos sancionamentos previstos no art. 12, III,
da  Lei  8.429/92,  exceto  a  suspensão  dos  direitos
políticos.  4.  DISPOSITIVO  Preliminar  rejeitada  e,  no
mérito,  apelação  provida.  (Apelação  Cível  Nº
70051897767, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em 11/09/2013) 

Neste  sentido,  em caso  de  ausência  de  processo  licitatório,  bem
como de eventual processo de dispensa fundamentado, a burla à licitação fica evidente.
Naqueles casos em que há dispensa ilegal de licitação, não se exige prova do dano, mas
apenas a demonstração da irregularidade na dispensa e o dolo genérico do agente, o que
por si já gera a violação ao artigo 10, VIII e artigo 11, caput, I da Lei nº 8.429/92, abaixo
transcritos:

“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 artigo 1º desta lei, e
notadamente:
(…)
VIII  –  frustrar  a  licitude  de  processo  licitatório  ou
dispensá-lo indevidamente (...).”

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que
atenta  contra  os  princípios  da  administração  pública
qualquer  ação  ou  omissão  que  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 (…).”

Contudo,  mesmo  restando  demonstrado  o  fato  do  promovido  ter
burlado flagrantemente o processo licitatório, prejudicando as contas do Município, devemos
reconhecer que não restou comprovado nos autos a ausência de realização dos serviços
não  licitados  ou  mesmo  o  possível  superfaturamento  dos  contratos  (prejuízo),  o  que
inviabiliza o ressarcimento no valor integralmente não licitado (R$ 215.587,27).
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É  clarividente  que,  todas  as  condutas  praticadas  pela  parte
promovida amoldam-se aos atos violadores da boa Administração Pública, tendo em vista
que, enquanto gestor de bens públicos, o apelante foi negligente e agiu de forma dolosa
contra o patrimônio público, gerindo-o sem atender as necessidades básicas da população
de forma satisfatória, mesmo sendo sua obrigação enquanto gestor.

Como sanção à prática de atos dessa natureza, o art. 12, inciso III,
do mesmo diploma legal, preceitua:

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:
(Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).
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.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a entender
que  a  Lei  de  Improbidade  Administrativa  deve  ser  aplicada  no  sentido  de  punir  o
administrador desonesto e não o administrador inábil. Vejamos: 

“A finalidade da lei de  improbidade administrativa é
punir  o  administrador  desonesto"  (Alexandre  de
Moraes,  in  "Constituição  do  Brasil  interpretada  e
legislação  constitucional",  Atlas,  2002,  p.  2.611). "De
fato, a lei alcança o administrador desonesto, não o
inábil,  despreparado,  incompetente  e  desastrado"
(REsp 213.994-0/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Garcia Vieira,
DOU de 27.9.1999)." (REsp 758.639/PB, Rel. Min. José
Delgado,  1.ª  Turma,  DJ 15.5.2006).  A Lei  8.429/92 da
Ação  de  Improbidade Administrativa,  que  explicitou  o
cânone  do  art.  37,  §  4º  da  Constituição  Federal,  teve
como  escopo  impor  sanções  aos  agentes  públicos
incursos em atos de  improbidade nos casos em que: a)
importem  em  enriquecimento  ilícito  (art.9º);  b)  que
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causem  prejuízo  ao  erário  público  (art.  10);  c)  que
atentem  contra  os  princípios da  Administração  Pública
(art.  11),  aqui  também  compreendida  a  lesão  à
moralidade  administrativa.  (STJ,  RESP  734984/SP,  1ª
Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/12/2007)

Deste  modo,  entendo  como  correta  a  aplicação  das  sanções
previstas no art. 12, inciso III, sendo imposta ao apelante o 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  por  oito  anos,
pagamento de multa civil de uma vez o valor do dano a ser revertida para o fundo a que se
refere o artigo 13 da Lei nº 7.347/85; 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.

Contudo, em atenção ao que está contido no Parecer emitido pela
Procuradoria  Geral  de  Justiça,  a  sentença  merece  pequena  reforma  no  tocante  ao
ressarcimento  que  foi  imputado  ao  recorrente,  em  face  da  ausência,  nos  autos,  de
comprovação  de  eventual  prejuízo  no  que  diz  respeito  às  despesas  que  não  foram
devidamente  licitadas  (R$  215.587,27),  devendo  portanto  este  valor  ser  extraído  do
montante arbitrado inicialmente (R$ 635.290,73).

Por  estas  razões,  REJEITO  AS PRELIMINARES AVENTADAS E
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,  apenas  para  que  seja  corrigido o  quantum
indicado a título de ressarcimento ao erário, extraindo do montante a ser devolvido o valor
de R$ 215.587,27, mantendo-se a sentença nos demais termos. 

É como voto.

Presidiu a sessão a Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria  das  Graças  Morais  Guedes.  Participaram  do  julgamento  os
desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque  –  Relator,  Saulo
Henriques de Sá e Benevides e Maria das Graças Morais Guedes. 

Presente ao julgamento a Excelentíssima Senhora Doutora
Ana Cândida Espínola – Promotora de Justiça convocada.

Sala  de Sessões da Terceira Câmara Cível  do Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 22 de agosto de 2017.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r
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