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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  POR  ATO  DE
IMPROBIDADE PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
IMPROCEDÊNCIA.  FUNDAMENTAÇÃO.
INAPLICABILIDADE  DA  LEI  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA  AOS  AGENTES  POLÍTICOS.
SUJEIÇÃO  AS  PUNIÇÕES  POR  CRIMES  DE
RESPONSABILIDADE.  SUBLEVAÇÃO.  ARGUMENTOS
CONVINCENTES.  CHEFE DO EXECUTIVO.  INCIDÊNCIA
DA  LIA.  ACÓRDÃO  DO  TCE.  DETERMINAÇÃO  AO
GESTOR  PÚBLICO.  REPOSIÇÃO  DE  RECURSOS  À
CONTA CORRENTE DO FUNDEF. REMANEJAMENTO DE
OUTRAS FONTES. REITERADA IMPOSIÇÃO DA CORTE
DE  CONTAS.  INÉRCIA.  EVIDENTE  RESISTÊNCIA  NO
CUMPRIMENTO  DA  DECISÃO.  DOLO
CONSUBSTANCIADO.  AFRONTA AOS  PRINCÍPIOS  DA
MORALIDADE  ADMINISTRATIVA.  ATO  DE
IMPROBIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, INCISO II DA
LEI  8.429/29.  APLICAÇÃO  DAS  PENALIDADES
PREVISTAS  NO  ART.  12  DA  LIA.  ENTE  PÚBLICO.
REPERCUSSÃO DO  ACÓRDÃO DO TCE.  OBRIGAÇÃO
DE  FAZER  CABÍVEL.  CUMPRIMENTO  DEVIDO.
RECOLHIMENTO DOS VALORES A CONTA ESPECÍFICA.
REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO
RECURSO. 

“É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido  de  que  a  Lei  de  Improbidade  Administrativa  é
aplicável  aos  agentes  políticos,  como  prefeitos  e
vereadores, não havendo bis in idem nem incompatibilidade
entre a responsabilização política e criminal estabelecida no
Decreto-Lei n. 201/1967”. (AgInt no REsp 1315863/RJ, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
06/03/2018, DJe 13/03/2018)
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Constitui ato de improbidade administrativa o agente político
que  retarda  ou  deixa  de  praticar  indevidamente  ato  de
ofício,  consubstanciado no descumprimento de Acórdão do
TCE que, por três vezes, assinalou prazo para repor valores
à  conta-corrente  do  FUNDEF,  vez  que  aplicados  em
destinação diversa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo  Ministério  Público
Estadual  contra  a  sentença  (fls.  73/76)  prolatada  pelo  Juízo  de  Direito  da
Comarca de Aroeiras, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade
Administrativa c/c Obrigação de Fazer promovida pelo recorrente contra José
Francisco  Marques  e  o  Município  de  Aroeiras,  que  julgou  improcedente  o
pedido.

Na  sentença  assentiu  o  magistrado  que  o  demandado  José
Francisco  Marques,  por  ser  o  agente  político,  estaria  sujeito  aos crimes de
responsabilidade e não aos atos de improbidade.

Além disso, não há provas capazes de demonstrar a prática de
atos a serem tipificados de improbidade.

Pontuou também que o ente público é parte ilegítima, haja vista
que a Lei de Improbidade admite apenas a imputação de atos de improbidade
aos  agentes  públicos  e  não  as  entidades  que  integram  à  Administração
Pública.

Em suas razões de apelação, o representante do Parquet aduz: i)
a Lei 8.429/92 é aplicável aos agentes políticos e, no caso, em se tratando de
Prefeito, estaria abarcado com os efeitos da lei; ii) na ação há dois pedidos, um
na condenação de José Francisco Marques nas sanções de improbidade e
outro, obrigação de fazer, direcionado ao Município de Aroeiras, consistente na
devolução à conta do FUNDEB, com recursos da administração municipal na
quantia  de  R$281.458,61;  iii)  ao  fim,  pede  a  reforma  da  sentença,  com  a
procedência dos pedidos iniciais, fls. 77/94, 

 Nas contrarrazões do apelo, o apelado José Francisco Marques
manifestou  pela  inexequibilidade  dos  pedidos,  “dado  à  sua  natureza  e  à
incompetência  do  Ministério  Público  para  requerê-los”,  pugnando  pelo
desprovimento do recurso, fls. 106/110.
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 Nas contrarrazões do apelo, o Município de Aroeiras, apensar de
intimado não se pronunciou.

Parecer  do  Ministério  Público  pelo  provimento  do  apelo,  para
reformar a sentença, com a consequente condenação do réu de acordo com a
Lei 8.429/92, pois deixou de cumprir ordem proveniente do TCE e não expõe
nenhum motivo para tal, fls. 118/125.

VOTO

Desde logo, esclareço que o Ministério Público é parte legitima
para promover a presente ação, por ser "cabível a propositura de ação civil
pública  que  tenha  como  fundamento  a  prática  de  ato  de  improbidade
administrativa, tendo em vista a natureza difusa do interesse tutelado. Também
mostra-se lícita a cumulação de pedidos de natureza condenatória, declaratória
e  constitutiva  nesta  ação,  porque  sustentada  nas  disposições  da  Lei  n.
8.429/92"  (REsp  1.516.178/SP,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,
SEGUNDA TURMA, DJe 30/06/2015).

Passando a análise do recurso, cinge-se a controvérsia em avaliar
a decisão do magistrado que julgou improcedente o pedido constante da AÇÃO
CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE.

O  fundamento  da  sentença,  que  pelo  momento  interessa,  diz
respeito a inaplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa (LIA) ao Chefe
do  Executivo,  pois  sujeitos  apenas  às  punições  por  Crimes  de
Responsabilidade. 

Além disso, não restou evidenciada a prática de conduta que se
tipicasse  em atos  de  improbidade,  previstos  nos  art.  9,  10  e  11  da  Lei  nº
8.429/92.

Também que o ente municipal, seria parte ilegítima, haja vista que
a Lei  de Improbidade prevê imputação apenas ao agente político e não as
entidades que integram a Administração Pública.

Analisando  as  sublevações  recursais,  faço  as  seguintes
ponderações:

1. Desde logo, afasto qualquer tese de inaplicabilidade da Lei nº
8.429/92 aos agentes políticos.

O ajuizamento de ação civil  pública por  improbidade é o meio
adequado  para  apurar  a  prática  de  ato  de  improbidade  administrativa  pelo
agente público.  Já o Decreto-Lei nº 201/67, que prevê a responsabilidade de
Prefeitos e de Vereadores por outras tipificações, não revela incompatibilidade
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com a Lei de Improbidade, pois seus fins são dissociados, submetendo-se  o
ex-gestor as disposições das duas normas.

Portanto,  a meu  ver  não  há  óbice  à  aplicação  da  Lei  de
Improbidade Administrativa a  Prefeitos,  conquanto  o agente pode responder
tanto  pela  improbidade  como  pelo  crime  de  responsabilidade  previsto  no
Decreto-Lei nº 201/67.

Outrossim, ressalto que o STF reconheceu Repercussão Geral da
questão constitucional suscitada no Recurso Extraordinário com Agravo ARE
683235,  tratando sobre a aplicação da Lei  de Improbidade Administrativa a
Prefeitos,  em  2013.  No  entanto,  ainda  foi  julgado  e  não  há  nenhuma
determinação de sobrestamento de ações que envolvam o tema. 

Por  sua  vez,  de  lá  para  cá,  o  STJ  se  manifestou  pela
aplicabilidade da lei, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO
ESPECIAL.  APLICAÇÃO  DA  LEI  N.  8.429/1992  AOS
AGENTES POLÍTICOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
DO  STJ.  EXISTÊNCIA  DE  REPERCUSSÃO  GERAL  A
RESPEITO DA MATÉRIA (TEMA 576). SOBRESTAMENTO
DO FEITO. DESNECESSIDADE.
1.  É  firme  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça  no  sentido  de  que  a  Lei  de  Improbidade
Administrativa é aplicável aos agentes políticos, como
prefeitos e  vereadores,  não havendo bis  in idem nem
incompatibilidade  entre  a  responsabilização  política  e
criminal estabelecida no Decreto-Lei n. 201/1967.
2. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF acerca
da  possibilidade  de  processamento  e  julgamento  de
prefeitos por atos de improbidade administrativa, com base
na  Lei  n.  8.429/1992,  nos  autos  do  ARE  683.235/PA
(reautuado  como  RE  976.566),  Tema  576,  não  enseja  o
sobrestamento  dos  recursos  sobre  a  matéria,  mormente
porque o relator do mencionado recurso extraordinário não
proferiu  decisão  determinando  a  suspensão  de  todos  os
processos que tratam do mesmo assunto, nos termos do art.
1.035,  §  5º,  do  CPC/2015.  Precedentes  desta  Corte  de
Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt  no  REsp  1315863/RJ,  Rel.  Ministro  OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018,
DJe 13/03/2018)

RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
EX-PREFEITO.  APLICAÇÃO  DA  LEI  8.429/1992.
COMPATIBILIDADE COM O DECRETO-LEI 201/1967.
1. A jurisprudência de ambas as Turmas que integram a
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou-
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se no sentido de que os agentes políticos municipais se
submetem aos ditames da Lei 8.429/1992, sem prejuízo
da responsabilização política e criminal estabelecida no
DL 201/1967.
2. Recurso Especial provido.
(REsp  1470579/AM,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  06/12/2016,  DJe
19/12/2016)

Desta  forma,  afasto  a  linha  de  entendimento  firmada  pelo
magistrado, pois a Lei nº 8.429/92 é aplicável ao caso em tela. Por outro lado,
estando o processo pronto para julgamento, dou prosseguimento ao recurso,
com a análise da questão.

2.  Dos autos ressai  que o TCE, por meio do Acórdão APL TC
498/2005,  ordenou  ao apelado,  José Francisco Marques,  então  Prefeito  de
Aroeiras,  que  “efetue,  no prazo de 30 (trinta)  dias,  a  reposição à conta
corrente do FUNDEF, com recursos da Prefeitura,  de outras fontes,  da
importância  de  R$281.459,61,  contados  da  publicação  do  presente
Acórdão”, em julho de 2005.

Ocorre que em abril de 2006, sobreveio o segundo Acórdão APL
TC  226/2006,  concedendo  “o  parcelamento  solicitado  pelo  prefeito  de
Aroeiras, José Francisco Marques, correspondente a aplicação indevida
de recursos do FUNDEF, exercício 2003, no montante de R$ 281.458,61,
em  caráter  excepcional,  em  24  (vinte  e  quatro)  parcelas  iguais,  […]
devendo a primeira ser depositada à conta do FUNDEF até 30 (trinta) dias
a contar da publicação do presente Acórdão”.

Face o descumprimento,  o terceiro  Acórdão APL TC  672/2007,
aplicou  multa  pessoal  no  valor  de  R$2.805,10  pelo  não  cumprimento  do
Acórdão APL TC 226/2006 e assinou novo prazo para que o “referido Prefeito,
sob  pena  de  aplicação  de  nova  multa,  faça  cumprir  integralmente  a
decisão consubstanciada no Acórdão APL TC 226/2006, observando que o
valor”  de  R$ 281.458,61  devendo ser  recolhido  em conta  específica,  com
registro  contábil  individualizado,  para  aplicação  na  Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorizado do Magistério.

3. Da narrativa constante na exordial, declinou o representante do
Parquet:

 “[…]  a  presente  ação  objetiva  aplicar ao  requerido José
Francisco Marques, executor de ato de improbidade as penalidades previstas
no art. 12, inciso III da Lei 8.429/92, tendo em vista a constatação de condutas
capituladas no art.  11,  da mesma Lei,  bem como condenar o Município de
Aroeiras ao cumprimento do determinado no Acórdão APL 498/2005” do TCE,
fls. 03. 
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Mais adiante, diz ser “ostensivo que o requerido José Francisco
Marques  deixou  de  praticar  ato  de  ofício,  uma  vez  que  não  procedeu  à
devolução dos valores determinados pelo Tribunal de Contas Estadual”, fls. 11.

Ao  final,  enquadrou  as  condutas  no  art.  11,  inciso  I  da  Lei
8.429/92.

In  casu,  a  conduta  apurada se  amolda  aos  atos  que  atentem
contra os princípios da Administração Pública (art.  11).  Nessas hipóteses,  o
reconhecimento  de  conduta  precede  de  dolo  genérico,  capaz  de  conduzir
deliberadamente  contra  as  normas  legais  para  a  caracterização  da
improbidade, ainda que não haja dolo específico de lesionar ou apropriar-se do
erário.1 Na  espécie,  houve  sim  uma  deliberada  resistência,  proposital,  em
deixar de cumprir as determinações do TCE.

4. Por isso, pelo momento, a questão cinge-se a comprovação de
ato  de  improbidade  administrativa  e  suas  consequências,  em  face  do
descumprimento dos Acórdãos do Tribunal de Contas do Estado, os quais, de
forma veemente, determinaram ao então Prefeito a reposição à conta-corrente
do FUNDEF, com recursos de outras fontes, a importância de R$ 281.458,61,
pois utilizado com finalidade incompatíveis com o seu obejto.

Também não vejo razão para se discutir a respeito da destinação
inapropriada  da  verba  FUNDEF  pelo  apelado/gestor,  mas  sim,  repito,  pelo
descumprimento do Acórdão do TCE, precisamente se tal atitude caracterizou
ato de improbidade administrativa, como retratado no apelo, em decorrência da
violação dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

No caso em tela, verifico que há evidente intuito do apelado José
Francisco Marques em descumprir Acórdão do TCE, porquanto, por três vezes,
foi cientificado da obrigatoriedade do cumprimento da medida, mas assim não
o fez, mostrando a prevalência de dolo genérico na sua conduta omissiva2.

E não se diga que a atitude do apelado em aceitar o parcelamento
do  cumprimento  da  medida,  não  demonstrou  o  reconhecimento  de
irregularidade  na  malversação  dos  valores  FUNDEF.  Mostrou  sim,  a  nítida

1 PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  AGRAVO  INTERNO  NO
RECURSO  ESPECIAL.  IMPROCEDÊNCIA  DA  AÇÃO.  ELEMENTO  ANÍMICO  NÃO  COMPROVADO.  ATO
ÍMPROBO NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA 7/STJ.

1. Este Tribunal tem reiteradamente se manifestado no sentido de que "o elemento subjetivo, necessário à
configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo
genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a
presença de dolo específico" (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
04/05/2011). […] 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt  no  REsp  1317193/RR,  Rel.  Ministro  SÉRGIO  KUKINA,  PRIMEIRA TURMA,  julgado  em  27/02/2018,  DJe
09/03/2018)

2 AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDUTA. RETARDAR OU DEIXAR DE PRATICAR INDEVIDAMENTE ATO DE OFÍCIO .
COMPROVAÇÃO. Presente o  dolo e a conduta, violadora dos princípios regentes da Administração Pública,  há a
incidência do enquadramento previsto no art. 11 da Lei nº 9.429/92, com as penalidades elencadas no art. 12 do
mesmo diploma legal. (TRF4, AC 2000.71.07.000820-0, TERCEIRA TURMA, Relatora MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, D.E.
24/06/2009) 
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desídia em cumprir o Acórdão do TCE, ao ponto de receber a imposição de
multa  pessoal  pelo  seu reiterado descumprimento,  diga-se,  no  valor  de  R$
2.805,10, já executada pelo Estado da Paraíba. 

Em  sendo  assim,  tenho  que  as  condutas  perpetradas  pelo
apelado  José  Francisco  Marques  violaram,  portanto,  os  princípios  da
Administração Pública, notadamente a legalidade administrativa, enquadrando-
se na tipificação do art. 11, inciso II, da Lei n. 8.429/92:

Analisando a gravidade dos fatos narrados na inicial,  tendo em
seu desfavor, o decreto de revelia e a carência de provas da não prática do ato,
mostra apropriada a aplicação cumulada das penas previstas no art. 12, III, da
Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e
administrativas, previstas na legislação específica, está
o  responsável  pelo  ato  de  improbidade  sujeito  às
seguintes cominações: 
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.

 
Dessa forma, impõe-se a parcial procedência da demanda, com a

respectiva condenação do  apelado José Francisco Marques nas sanções do
artigo 12,  inciso III,  da Lei  nº 8.429/92,  pela prática do ato de improbidade
administrativa descrito no art. 11, caput, e inciso II, do mesmo diploma civil.

Todavia, a despeito da possível cumulação de penalidades3,  ao
caso em apreço é o suficiente cabível a aplicação:

(i)  da pena de multa civil,  ora fixada no montante equivalente a
uma   vez o valor da remuneração percebida pelo agente ao tempo que era
gestor, a  ser  atualizado  pelo  IPCA-E,  desde  a  data  da remuneração  base

3 ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO AO REGIME DA LEI 8.429/1992. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. LEIS E
RESOLUÇÃO MUNICIPAIS. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS (PREFEITOS, VICE-PREFEITO, […] CUMULAÇÃO DE
SANÇÕES.  POSSIBILIDADE.  REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.  SÚMULA 7/STJ,  SALVO FLAGRANTE
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

[…] 5. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que a Lei 8.429/1992 se aplica aos agentes
políticos. [...]

12.  A jurisprudência do STJ é no sentido de que a aplicação das penalidades previstas no art.  12 da Lei
8.429/1992 exige que o magistrado considere, no caso concreto, "a extensão do dano causado, assim
como o proveito patrimonial obtido pelo agente" (conforme previsão expressa contida no parágrafo único
do referido artigo). Assim, é preciso analisar a razoabilidade e a proporcionalidade em relação à gravidade
do ato ímprobo e à cominação das penalidades, as quais podem ocorrer de maneira cumulativa ou não.
[...]15. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 173.860/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe
18/05/2016)
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percebida  pelo agente na época do fato até o efetivo pagamento e juros de
mora da citação, com índices previstos no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 " e

(ii)  a  “proibição  de  contratar  com o  Poder  Público  ou  receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo
de três anos".

Portanto, comprovado que o apelado  retardou indevidamente  no
cumprimento  dos  Acórdãos  do  TCE,  praticou  o  ato  de  improbidade
administrativa previsto no artigo 11, caput, e inciso II, da Lei nº 8.429/92, motivo
pelo qual a sentença deve ser reformada.

5. Agora, passo a analisar implicações em relação ao Município
de Aroeiras, vez que a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade foi cumulada
com Obrigação de Fazer.

É exatamente na constituição da obrigação de fazer  que recai
imposição ao ente público. Conforme já explicitado  nos Acórdãos  do TCE, a
determinação, via reflexa, igualmente repercutiria ao município.

E  foi  por  isso  que  na  petição  inicial,  a  representante  legal  do
Parquet, também delimitou a obrigação do Município, sintetizada no pedido:

“[…] a procedência do pedido com a condenação do município de
Aroeiras à devolução à conta do FUNDEB, com recursos da administração
municipal da quantia de R$281.458, 61, para que tal verba seja aplicada na
finalidade a que se destinava, qual seja, programa do FUNDEF (FUNDEB)”

Ademais,  mesmo  cientificado  desta  ação,  por  meio  de  seus
representantes, o Município de Aroeiras, deixou transcorrer in albis o prazo de
defesa,  de  sorte  que  não  restou  provado  que  já  tenha  sido  realizado
voluntariamente a alocação de recursos à conta-corrente FUNDEF.

Desta  forma,  acolhendo  o  pedido  da  presente  ação  contra  o
Município de Aroeiras, determino que  o seu cumprimento  seja  realizado, nos
moldes  consignados  no  Acórdão  APL TC 672/2007,  item 2,  consignando  o
prazo de 60 dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00, até o
limite de R$ 100.000,00, conforme faculta do art. 537 do CPC. 

Enfim,  concluindo  a  apreciação  do  recurso,  dou  provimento
parcial ao apelo para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade c/c obrigação de Fazer contra os
apelados para: 

1.  Em relação a José Francisco Marques reconhecer a prática
de ato de improbidade prevista  no art.  art.  11,  caput,  e  inciso  II,  da  Lei  nº
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8.429/92, imputando-lhe as penas previstas no art.  12, inciso III,  do mesmo
diploma  legal  -  pena  de  multa  civil  equivalente  a  uma  vez o  valor  da
remuneração percebida pelo agente ao tempo que era gestor (um mês dos
proventos) 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.

2.  Em relação  ao  Município  de  Aroeiras,  na  Obrigação  de
Fazer,  consubstanciada no cumprimento  do Acórdão APL TC 672/2007,
item 2 (fls. 20), no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária no importe de R$
1.000,00, até o limite de R$ 100.000,00.

Condeno em custas  processuais  integralmente  o  apelado José
Francisco Marques, vez que ao Município de Aroeiras recai a isenção prevista
na Lei de Custas.

Sem honorários, ex vi do art. 17 e 18 da Lei de Ação Civil Pública.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da  Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão o Exmº. Dr. Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 27 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/04
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