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IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
PROCEDÊNCIA. SUBLEVAÇÃO DO PROMOVIDO.
PRELIMINARES.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
LIMITAÇÃO  À  PRODUÇÃO  DE  PROVAS.
INOCORRÊNCIA.  REJEIÇÃO.  SOBRESTAMENTO
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CIRCUNSTÂNCIA  QUE  NÃO  IMPEDE  O
JULGAMENTO DO APELO.  MÉRITO.  INSPEÇÃO
DO  TRIBUNAL  DE  CONTAS  DA  PARAÍBA.
PAGAMENTOS  POR  OBRAS  E  SERVIÇOS  NÃO
IDENTIFICADOS  E  NÃO  EXECUTADOS.
LIBERAÇÃO DE VERBAS SEM OBSERVÂNCIA ÀS
NORMAS LEGAIS. FALTA DE ZELO COM A COISA
PÚBLICA. IMPUTAÇÃO DA CONDUTA DESCRITA
NO INCISO XI,  DO ART. 10,  DA LEI Nº 8.429/92.
DANO  AO  ERÁRIO.  CONSTATAÇÃO.  ACERVO
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PROBATÓRIO  SUFICIENTE  PARA  FORMAÇÃO
DO  CONVENCIMENTO  DO  JULGADOR.  ATO
ÍMPROBO. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

- Deve ser afastada a preliminar de cerceamento de
defesa arguida nas razões recursais, tendo em vista
não se vislumbrar limitação indevida ao exercício do
contraditório e da ampla defesa.

- O reconhecimento da repercussão geral da matéria
referente  à  aplicabilidade  ou  não  da  Lei  de
Improbidade  Administrativa  aos  agentes  políticos
autoriza apenas o sobrestamento de eventual recurso
extraordinário,  não  impedindo  o  julgamento  da
apelação. 

-  É  imprescindível,  para  a  caracterização  das
condutas descritas no art. 10, da Lei nº 8.429/92, além
da  presença  do  dolo  ou  da  culpa  do  agente,  a
comprovação da  existência  do  efetivo  dano  ao
patrimônio público.

- Considerando a liberação de verbas públicas sem a
estrita observância às normas pertinentes e a falta de
zelo do agente com a coisa pública, bem como o dano
ao  erário  decorrente  de  pagamentos  por  obras  e
serviços  não  identificados  e/ou  não  executados,
cabível o enquadramento da conduta do ex-Prefeito
de  Catingueira  no  inciso  XI  do  art.  10,  da  Lei  de
Improbidade Administrativa.

- O julgador, na aplicação das sanções previstas no
art. 12, da Lei nº 8.429/92, deve, sem desconsiderar os
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princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
levar em conta a extensão do dano causado ao erário
e o proveito patrimonial obtido pelo agente.

-  Estando as  sanções  impostas  condizentes,  não só
com  a  gravidade  da  conduta  do  agente  e  com  a
extensão do dano causado ao erário, mas, também,
com  os  princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade, deve ser mantida a sentença em
todos os seus termos.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  as  preliminares,  no  mérito,
desprover a apelação.

O  Ministério  Público  do  Estado  da  Paraíba
ingressou com Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em face
de  José  Edivan  Félix,  à  época  dos  fatos  narrados  Prefeito  do  Município  de
Catingueira/PB, objetivando a responsabilização do promovido por conduta que, no
entender do Parquet, é passível de aplicação das cominações previstas no art. 12, da
Lei nº 8.429/92.

Conforme narrado na exordial, a partir da Notícia de
Fato nº 22/2014, instaurada perante a Promotoria de Piancó após encaminhamento
pelo Tribunal de Contas da Paraíba de documentos relativos à inspeção em obra e
serviços  realizados  pela  Prefeitura  de  Catingueira  durante  o  exercício  de  2010,
apurou-se as seguintes irregularidades: não fornecimento de documentos licitatórios,
contratos  e  projetos  decorrentes  da  obra  de  pavimentação  em paralelepípedo  da
estrada que dá acesso à Vila Itajubatiba (mina de ouro) e da passagem molhada do
Sítio Sabão; pagamento de serviços não identificados em recuperação de Escolas do
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Sítio Pereiro, Serra Branca, Cacimbas, Curtume, Assentamento Padre Luciano e na
reforma do complexo Educacional Severino Ramos; dano ao erário no importe de R$
622.988,47 (seiscentos e vinte e dois mil novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e
sete centavos).

Diante do panorama apresentado e ao fundamento
de prática da conduta descrita no inciso X do art. 10, ou, subsidiariamente, no caput
do art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa, o Parquet requereu a condenação
do promovido.

Notificado, o réu não apresentou defesa escrita, fl. 34.

Recebimento da inicial nos termos do art. 17, §9º, da
Lei nº 8.429/92, fls. 35/37.

Devidamente  citado,  o  promovido habilitou
advogado nos autos, fls. 40/41, sem, contudo, ofertar contestação.

Pedido de vista deferido à fl. 43.

Certidão  noticiando  o  decurso  de  prazo  sem
manifestação da parte promovida com relação ao pedido de vista dos autos, fl. 47.

O  Juiz  de  Direito  a  quo julgou  parcialmente
procedente  a  pretensão  disposta  na  inicial,  consignando os  seguintes  termos,  fls.
48/56:

Diante de todo o exposto, JULGO EXTINTO, SEM
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO,  por  ausência  de
interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do
CPC  c/c  art.  17,  §11,  da  Lei  de  Improbidade
Administrativa,  o  pedido  de  condenação  ao
ressarcimento  do  dano  ao  erário,  porquanto  já
existente título executivo extrajudicial contemplando
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tal pleito (Acórdão AC1-TC n. 1.317/2012, emanado
do Processo TC n. 06979/2011).
Outrossim, JULGO  PARCIALMENTE
PROCEDENTE  A  PRETENSÃO  INICIAL  PARA
CONDENAR JOSÉ EDIVAN FÉLIX, já qualificado,
como  incurso  nas  penas  do  art.  12,  II,  da  Lei  n.
8429/92,  impondo-lhe as sanções  de suspensão dos
direitos  políticos  por  05  (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  05  (cinco)  anos  e  multa  civil  de  R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), ou seja, menos de
duas  vezes  o  valor  do  prejuízo  ao  erário,  a  ser
revertida para o fundado a que se refere o art. 13 da
Lei n. 7.347/1985.
Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.
Sem  condenação  em  honorários  advocatícios  de
sucumbência,  eis  que  incabíveis  em  favor  do
Ministério Público.

O  promovido  interpôs  APELAÇÃO,  fls.  60/77,
arguindo, preliminarmente,  que o julgamento antecipado da lide,  sem a oitiva de
testemunhas, realização de perícia ou intimação para alegações finais, cerceou o seu
direito de defesa, tendo em vista a complexidade do processo e as consequências
gravosas da condenação imposta, bem ainda a necessidade de sobrestamento do feito
devido  ao  reconhecimento  de  repercussão  geral  no  Agravo  em  Recurso
Extraordinário nº 683.235/PA da questão referente à aplicabilidade ou não da Lei nº
8.429/92 aos agentes políticos. Defende, no mérito, a não subsunção dos fatos que
lhes foram imputados ao art. 10, da Lei de Improbidade Administrativa, tendo em
vista a não comprovação de efetivo dano ao erário, bem ainda que os documentos
oriundos do Tribunal de Contas, por si só, não são suficientes para embasar uma
condenação  por  improbidade.  Sustenta,  ademais,  também  não  ser  hipótese  de
aplicação do art.  11,  da Lei  de Improbidade Administrativa,  sob o argumento de

Apelação Cível nº 0000273-90.2014.815.0261                                                                                                                                                                           5   



ausência de dolo na conduta do agente

Contrarrazões, fls. 82/89, refutando as preliminares e
postulando a manutenção da sentença.

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da  Dra.
Marilene de Lima Campos de Carvalho, fls. 96/101, opinou pelo desprovimento do
recurso.

É o RELATÓRIO.

VOTO
 
Adianto  que  a  preliminar  de  cerceamento  de

defesa arguida pelo apelante não merece acolhimento.

Não  se  desconhece  que  a  Carta  Constitucional
consagra, em seu art.  5º,  LV, os princípios do contraditório e da ampla defesa, os
quais conferem às partes do processo, de forma igualitária,  a faculdade de lançar
mão de todos os meios de prova em direito admitido, bem ainda de impugnar as que
forem apresentadas, a fim de influenciar na formação do convencimento do Juiz. A
limitação  indevida  ao  exercício  do direito  de  defesa,  sobretudo  quando acarretar
prejuízo  à  parte  interessada,  configura  violação  direta  aos  citados  preceitos
constitucionais.

Ocorre que,  na hipótese vertente,  não se vislumbra
violação ao exercício do direito de defesa, ou seja, não se verifica limitação indevida à
produção de provas pelo insurgente, tendo em vista ausência de requerimento nesse
sentido, é dizer, em nenhum momento o apelante manifestou interesse produção de
provas.

Com efeito, extrai-se do processo que o réu, antes da
prolação da sentença, manifestou-se nos autos uma única vez, apenas para habilitar
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advogado e formular pedido de vista fora de cartório, fl. 40/41, sendo que, embora
devidamente  intimado do deferimento  desse  pleito,  permaneceu inerte,  conforme
demonstram às fls. 43 e 47. 

Nessa senda, observa-se que o apelante, apesar de ter
tido a oportunidade de falar nos autos, não demonstrou interesse na realização de
qualquer prova, situação que revela o descabimento da alegação de cerceamento de
defesa, uma vez que não houve limitação indevida à produção de provas.

Sendo assim, afasto a preliminar.

A  preliminar  de  sobrestamento  do  processo,  ao
fundamento  de  reconhecimento  da  repercussão  geral  da  matéria  referente  à
aplicabilidade ou não da Lei nº 9.429/92 aos agentes políticos no Agravo em Recurso
Extraordinário  nº  683.235/PA,  deve ser  rejeitada,  pois  a  existência  de repercussão
geral  acerca  desse  tema  autoriza  apenas  o sobrestamento  de  eventual  recurso
extraordinário, é dizer, não impede o julgamento da apelação. 

No  mérito,  O  desate  da  controvérsia  reside  em
saber  se  a  conduta  atribuída  a  José  Edivan  Félix,  ex-Prefeito  do  Município  de
Catingueira/PB,  amolda-se à  descrição contida  no inciso  XI  do art.  10  da Lei  nº
8.429/92, que trata dos atos que causam prejuízo ao erário.

No  que  tange  à  temática  relativa  a  improbidade
administrativa, enuncia a Constituição Federal, em seu art. 37, § 4º:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos
princípios  de  legalidade,  impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:  (Redação  dada  pela  Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
[...]
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§4º  -  Os  atos  de  improbidade  administrativa
importarão  a  suspensão  dos  direitos  políticos,  a
perda  da  função  pública,  a  indisponibilidade  dos
bens  e  o  ressarcimento  ao  erário,  na  forma  e
gradação  previstas  em  lei,  sem  prejuízo  da  ação
penal cabível. 

A regulamentação de referida norma constitucional
deu-se  por  meio  da  Lei  nº  8.429/92,  que  dispõe  sobre  as  sanções  aplicáveis  aos
agentes públicos em caso da prática das condutas ali tipificadas. E, no seu Capítulo
II,  aludido  comando  normativo  trata  a  respeito  dos  atos  de  improbidade
administrativa, dividindo-se em categorias, conforme as seções ali contidas. 

A primeira Seção - art. 9º e incisos - cuida dos atos
de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito,  vale dizer,
daqueles atos que conduzem ao enriquecimento indevido de quem os pratica. 

A  segunda  Seção elenca  os  atos  de  improbidade
administrativa que causam prejuízo ao erário, caso em que são descritas práticas
prejudiciais  ao  patrimônio  público,  condutas  descrita  no  art.  10,  da  Lei  de
Improbidade Administrativa.

A segunda Seção A, incluída pela Lei Complementar
nº  157/2016,  aborda,  no  art.  10-A, os  atos  de  improbidade  administrativa
decorrentes  de  concessão  ou  aplicação  indevida  de  benefício  financeiro  ou
tributário.

A terceira Seção – art. 11 e incisos - descreve os atos
de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração
pública.

Na hipótese vertente, o Juiz sentenciante entendeu
que os fatos descritos na exordial  -  não fornecimento de documentos licitatórios,
contratos  e  projetos  decorrentes  da  obra  de  pavimentação  em paralelepípedo  da
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estrada que dá acesso  à  Vila  Itajubatiba  e  da  passagem molhada do Sítio  Sabão,
pagamento de serviços não identificados em recuperação de Escolas do Sítio Pereiro,
Serra  Branca,  Cacimbas,  Curtume,  Assentamento Padre  Luciano e  na reforma do
complexo Educacional Severino Ramos - configuram a conduta ímproba descrita na
última  parte  do  inciso  XI  do  art.  10,  da  Lei  de  Improbidade  Administrativa,  de
seguinte  teor:  “liberar  verba  pública  sem  a  estrita  observância  das  normas
pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular”.

Pois bem. Com relação aos atos ímprobos descritos
no art. 10, da Lei de Improbidade Administrativa, sabe-se que a caracterização desses
comportamentos exige, além da presença do dolo ou da culpa do agente, a existência
do efetivo  dano ao  patrimônio  público,  é  dizer,  se  não  comprovado  o  dano  ao
erário, resta afastado o ato de improbidade com fundamento em referido dispositivo
legal, haja vista a impossibilidade de presumir a sua ocorrência.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  LEI  N.  8.429/1992.  ART.  10.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO
AO  ERÁRIO.  AUSÊNCIA  DE  FATO  TÍPICO.
RECURSO IMPROVIDO. - O STJ entende que, para a
configuração  dos  atos  de  improbidade
administrativa,  previstos  no  art.  10  da  Lei  n.
8.429/1992,  exige-se  a  presença  do efetivo dano ao
erário (critério objetivo) e, ao menos, culpa (elemento
subjetivo). - Não caracterizado o efetivo prejuízo ao
erário,  ausente  o  próprio  fato  típico.  Recurso
conhecido  e  improvido.  (REsp  1.233.502/MG,  Rel.
Ministro Cesar Afor Rocha, Segunda Turma, julgado
em 14/08/2012, DJe 23/08/2012).

E,
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ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL.
IMPUTAÇÃO  DE  ATO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  IMPUTAÇÃO CALCADA NO
ART.  10  DA  LEI  8.429/92.  INDISPENSÁVEL  A
COMPROVAÇÃO  DO  EFETIVO  PREJUÍZO  AO
ERÁRIO.  PRECEDENTES STJ.  TRIBUNAL A QUO
QUE  AFIRMOU  AUSENTE  A  PROVA  DA
OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO OU DE MÁ-
FÉ  DOS  RECORRIDOS.  REQUISITOS  DA
TIPICIDADE  ÍMPROBA NÃO  DEMONSTRADOS.
RECURSO  ESPECIAL DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO
DO  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS  AO  QUAL SE
NEGA  PROVIMENTO.  1.  Este  colendo  Superior
Tribunal  de  Justiça  já  decidiu,  reiteradamente,  que
nos atos de improbidade administrativa descritos no
art.  10  da  Lei  8.429/92,  é  indispensável  a
demonstração de efetivo dano ao erário. Precedentes:
REsp.  1.233.502/MG,  Rel.  Min.  CESAR  ASFOR
ROCHA, DJe 23.08.2012;  REsp.  1.206.741, Rel.  Min.
BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.05.2012. 2. In casu,
o voto condutor do acórdão recorrido consignou não
haver prova da ocorrência de dano ao erário ou de
má-fé dos recorridos; assim, não restou demonstrado
o  preenchimento  dos  requisitos  da  tipicidade
ímproba. 3. Parecer do MPF pelo não conhecimento
do  Recurso  Especial.  4.  Recurso  Especial  do
MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DE  MINAS
GERAIS  ao  qual  se  nega  provimento.  (REsp
1.173.677/MG, Rel.  Ministro  Napoleão Nunes Maia
Filho,  Primeira  Turma,  julgado em 20/08/2013,  DJe
30/08/2013).

Sob esse prisma,  entendo que o acervo probatório,
especificamente a documentação que embasou a Notícia de Fato nº 22/2014, fls. 11/37,
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é suficiente para comprovar a conduta ímproba descrita no inciso XI, do art. 10, da
Lei  de  Improbidade  Administrtiva,  pois,  além  de  revelar  a  liberação  de  verbas
públicas  sem a estrita  observância  às  normas pertinentes,  já  que foram liberados
recurso públicos em grande monta para pagar obras e serviços não identificados e/ou
não executados, também comprova o efetivo prejuízo ao erário, uma vez que não se
sabe a destinação dessas verbas, é dizer, de que forma foram utilizadas.

Com  efeito,  o  Tribunal  de  Contas  do  Estado  da
Paraíba, após ter realizado inspeção in loco  entre 06 e 10 de junho de 2011 com a
intenção de analisar a execução de obras e serviços de engenharia no Município de
Catingueira durante o ano de 2010, constatou as seguintes irregularidades, fls. 24/32:

1) Pagamentos realizados por obras e/ou serviços não identificados:
1.1) pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para serviços não identificados na
“pavimentação em paralelepípedo na estrada vacinal que dá acesso à Vila Itajubatiba
(mina de ouro) executados pela firma F. Líder Construções Ltda”;
1.2) pagamento de R$ 126.090,47 (cento e vinte e seis mil noventa reais e quarenta e
sete centavos) por serviços não identificados na “Pavimentação em paralelepípedo na
estrada vacinal que dá acesso à Vila Itajubatiba (mina de ouro) executados pela firma
Construtora ATALAIA Ltda”;
1.3) pagamento de R$ 91.150,00 (noventa mil cento e cinquenta mil reais) por serviços
não  identificados  na  “Recuperação  de  Escolas  nos  Sítios  Pereiro,  Serra  Branca,
Cacimbas, Curtume e Assentamentos Padre Luciano)”;
1.4) pagamento de R$ 75.198,00 (setenta e cinco mil cento e noventa e oito reais) por
serviços não identificados na “reforma do Complexo Educacional Severino Ramos”;

2) Pagamentos realizados por obras e/ou serviços não executados:
2.1) pagamento de R$ 130.550,00 (centro e trinta mil quinhentos e cinquenta reais)
por serviços não executados na “Passagem Molhada no Sítio Sabão, estrada que dá
acesso ao açude Cachoeira do Cego”.
2.2) pagamentos de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por serviços não executados na
“Pavimentação em paralelepípedos em baldes de açudes nas comunidades Riacho
Fundo, Pau de Leite e Estrada de acesso a Vila de Itajubatiba”.
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Com relação à documentação em questão, o apelante
sustenta não ser suficiente para embasar a condenação imposta na sentença, sob pena
de “condicionar a justiça como mera homologadora das cortes de contas estaduais”,
fl. 69.

Todavia,  não  há  óbice  à  utilização  dessa
documentação como prova, pois, além de ter sido produzida regularmente na seara
administrativa pela Corte de Contas, onde foi assegurado o exercício do contraditório
e da ampla defesa, o insurgente não trouxe nenhum elemento de prova hábil para
informar  a  veracidade  do  conteúdo  desses  documentos,  é  dizer,  não  há  sequer
indícios  de  que  a  legitimidade  do  Acórdão  AC1-TC  1.317/2012  esteja  sendo
questionado, seja na esfera administrativa, seja no âmbito do Poder Judiciário.

Não  bastasse  isso,  a  utilização  de  documentos
oriundos do Tribunal de Contas do Estado como provas tem amparo no art. 369 do
Código de Processo Civil, de seguinte teor: “As partes têm o direito de empregar
todos  os  meios  legais,  bem  como  os  moralmente  legítimos,  ainda  que  não
especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o
pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz” - destaquei.

Cabe ressaltar,  por oportuno,  que a  jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de exigir para o reconhecimento
do  ato  de  improbidade,  nas  hipóteses  dos  arts.  9º  e  11,  a  presença  do  elemento
subjetivo dolo e, para os casos descritos no art. 10, ao menos culpa grave, consoante
se vê do seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL
NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  LEI  DE
RESPONSABILIDADE FISCAL. DESPESAS COM
SERVIÇOS  DE  TERCEIROS.  LIMITES  NÃO
OBSERVADOS. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU, À
LUZ DA PROVA DOS AUTOS, PELA AUSÊNCIA
DE  COMPROVAÇÃO  DO  ELEMENTO
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SUBJETIVO.  ATO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA  NÃO  CONFIGURADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ.  AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Hipótese em que o
agravante alega, em síntese, que "a conduta ímproba
que  atenta  contra  os  princípios  da  administração
pública,  seja  na  forma  comissiva  ou  omissiva,
reclama a aplicação de sanções por parte do poder
público,  independentemente  de  dolo  ou  culpa  do
agente ".  II.  No caso, o acórdão recorrido concluiu
que "não vislumbrei,  pelo  conjunto probatório dos
autos, a caracterização de má-fé, ou, ainda, conduta
dolosa  e  enriquecimento  indevido,  apesar  dos
apontamentos de irregularidade formal na prática de
ato administrativo ". Incidência da Súmula nº 7/STJ.
III. Em se tratando de improbidade administrativa,
é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de
justiça  no  sentido  de  que  "a  improbidade  é
ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento
subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a
jurisprudência  do  STJ  considera  indispensável,
para  a  caracterização  de  improbidade,  que  a
conduta  do  agente  seja  dolosa,  para a  tipificação
das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei nº
8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas
do artigo 10" (STJ, AIA 30/AM, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, corte especial, dje de 28/09/2011).
Em  igual  sentido:  STJ,  RESP  1.420.979/ce,  Rel.
Ministro Herman Benjamin, segunda turma, dje de
10/10/2014;  STJ,  RESP  1.273.583/sp,  Rel.  Ministro
benedito  Gonçalves,  primeira  turma,  dje  de
02/09/2014;  STJ,  AGRG  no  Aresp  456.655/PR,  Rel.
Ministro Humberto Martins, segunda turma, dje de
31/03/2014.  lV.  Agravo regimental  improvido.  (STJ;
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AgRg-AREsp  133.570;  Proc.  2012/0008244-8;  MG;
Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; DJE
14/03/2016) – destaquei.

Nessa senda, dúvida não há que o então gestor agiu,
no  mínimo,  com culpa  grave,  pois,  sem  observar  as  exigências  legais  ou,  ainda,
determinar as providências necessárias com o fim de fiscalizar a execução das obras e
serviços contratados, liberou verbas públicas para pagamentos de obras e serviços
não identificados e/ou não executados, ocasionando grande prejuízo financeiro ao
município.

Desatendeu, assim, o dever legal imposto no art. 4º,
da Lei de Improbidade Administrativa, de seguinte teor:  “Os agentes públicos de
qualquer  nível  ou  hierarquia  são  obrigados  a  velar  pela  estrita  observância  dos
princípios  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade  e  publicidade  no  trato  dos
assuntos que lhe são afetos.”

Com  relação  às  sanções  impostas,  também  não
vislumbro motivo para reformar a sentença.

É que, o §4º, do art. 37, da Constituição da República
prevê uma gradação para as sanções relativas aos atos de improbidade, circunstância
essa que impõe a observância de uma dosimetria coerente e razoável.

Isso  significa  que  o  julgador,  na  aplicação  das
sanções previstas no art. 12, da Lei nº 8.429/92,  deve levar em conta a extensão do
dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente, isso sem desconsiderar
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso dos autos, a gravidade da conduta do então
gestor  se  revela  pelo  prejuízo  causado  ao  erário  no  importe  de  R$  622.988,47
(seiscentos e vinte e dois reais novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete
centavos), valor extremamente elevado, ainda mais se considerado que a hipótese
vertente diz respeito a falta de zelo com o patrimônio de um pequeno município do
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sofrido sertão paraibano.

Sendo assim, agiu com acerto o Juiz a quo ao imputar
ao ex-Prefeito as “sanções de suspensão dos direitos políticos por 05 (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 05 (cinco) anos e multa civil de R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais), ou seja, menos de duas vezes o valor do prejuízo ao erário, a ser revertida
para o fundo a que se refere o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.”, fl. 56, conforme previsão
do inciso II, do art. 12, da Lei nº 8.429/92.

As penalidades de suspensão dos direitos políticos
por  05  (cinco)  anos  e,  por  igual  período,  de  proibição  de  receber  benefícios  ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa  jurídica  da  qual  seja  sócio  majoritário  se  mostram  em  sintonia  com  os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo se considerada a total
falta de zelo com a coisa pública, é dizer, a gravidade do comportamento ímprobo foi
tamanha que,  apenas no exercício  de 2010,  ocasionou um prejuízo de mais  meio
milhão de reais  ao  Município  de  Catingueira.  O montante estipulado a  título  de
multa civil, a meu ver, também se mostra razoável e condizente com a gravidade da
conduta, pois o Magistrado  a quo, além de ter observado os limites legais, também
teve como parâmetro o valor do dano.

 Sendo assim, deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES, NO
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.
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Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 03 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador

Relator
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