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PRELIMINAR.  INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA  EM  FACE  DE  AGENTES
POLÍTICOS.  POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES. REJEIÇÃO.

“Excetuada a hipótese  de atos  de  improbidade praticados
pelo Presidente da República, cujo julgamento se dá em regi-
me especial pelo Senado Federal (arts. 85 e 86 da CF/88),
não há norma constitucional alguma que imunize os agentes
políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de quaisquer
das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, §
4o. da Constituição Federal. Ressalva do ponto de vista do
Relator.
(STJ – AgRg no REsp 1197469/RJ, Rel. Ministro NAPOLE-
ÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
24/11/2015, DJe 11/12/2015).

“(...)  2.  A  ação  de  improbidade  administrativa,  com
fundamento na Lei nº 8.429/92, também pode ser ajuizada
em face de agentes políticos.  Precedentes.  3.  A análise da
legalidade de ato administrativo pelo Poder Judiciário não
implica  a violação do princípio  da separação de poderes,
sendo  certo  que  a  apreciação  de  contas  de  detentor  de
mandato eletivo pelo órgão do Poder Legislativo competente
não impede o ajuizamento de ação civil pública com vistas
ao ressarcimento de danos eventualmente decorrentes desses
mesmos  fatos.  Precedentes.  4.  Agravo  regimental  não
provido.
(STF - AI 809338 AgR, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI,
Primeira  Turma,  julgado  em  29/10/2013,  PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 21-03-2014 PUBLIC 24-
03-2014)
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PRELIMINAR.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
INEXISTÊNCIA.  PROCESSO  PRONTO  PARA
JULGAMENTO.  PRINCÍPIO  DO  LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. REJEIÇÃO.

- Cabe ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, aquilatar
sobre a necessidade ou não de sua produção, visando a formar seu
convencimento  para  o correto  desenlace da lide,  em respeito  ao
Princípio do Livre Convencimento Motivado.

- A presente ação está fundada no Relatório de Auditoria n. 05389
(fls.  20/26),  emanado  pelo  Tribunal  de  Contas  do  Estado,  que,
apesar de não vincular o Judiciário nas suas decisões, não pode ser
desprezado,  pois  fora  realizado por  Auditores  peritos  em contas
públicas, o que dispensa outros meios de prova.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PRESIDENTE DE
CÂMARA  MUNICIPAL.  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA
SEM LICITAÇÃO E AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO E
RECOLHIMENTO  DE  VERBAS  TRIBUTÁRIAS
PATRONAIS. CONSTATAÇÃO POR MEIO DE AUDITORIA
REALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL.
DANOS  AO  ERÁRIO  EVIDENCIADOS.  ATO  ÍMPROBO
CARACTERIZADO  NA  LEI  N.  8.429/92.  NÃO
COMPROVAÇÃO  DE  INTEGRAL RECOLHIMENTO  AO
INSS NO CURSO DO PROCESSO. DESPROVIMENTO DO
APELO.

-  No  caso,  não  se  trata  de  inexigibilidade  de  licitação,  mas  de
inexistência de licitação, conforme apontado pelo relatório do TCE.
Logo, o apelante não provou nos autos que houvera realizado o
procedimento  licitatório  de  inexigibilidade,  isto  é,  sequer
formalizou o processo, incidindo, por conseguinte, nos termos do
art. 10, VIII, da LIA, haja vista a sua conduta, ao menos, culposa.

-  Sobre  as  contribuições  previdenciárias  patronais  não
contabilizadas  e  não  recolhidas,  não  tem  substrato  jurídico  a
alegação do apelante de que deveria ser levada em consideração a
situação econômica da Câmara naquela oportunidade, assim como
a ausência de prejuízo ao erário diante do parcelamento do débito
por parte do Município, pois, diante da autonomia administrativo-
financeira existente entre as funções executiva e legislativa, não é
possível penalizar a edilidade pelo descumprimento de obrigações
tributárias  principais  ou  acessórias  por  parte  da  Câmara  de
Vereadores. 
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- A parte promovida não se desincumbiu do ônus de comprovar a
integralidade  do  pagamento  das  Guias  da  Previdência  Social  –
GPS’s relacionadas ao período reclamado.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba,  à unanimidade  de  votos, REJEITAR  AS  PRELIMINARES.  NO MÉRITO,  POR
IGUAL VOTAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de  Ação Civil  Pública  ajuizada pelo  Ministério Público do Estado da
Paraíba em face de Adailson Manoel de Santana, requerendo a condenação por atos ímprobos,
com base na Lei n. 8.429/92.

Narra a inicial que, após análise e relatório do Tribunal de Contas do Estado (fls.
20/26), foi detectado que o promovido, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Juarez
Távora-PB, teria cometido várias irregularidades na gestão, dentre elas: a realização de despesas
não licitadas no importe de R$ 9.197,10; contribuições previdenciárias não contabilizadas e não
recolhidas, no valor de R$ 24.808,09; e despesas não comprovadas com o recolhimento ao INSS no
montante de R$ 26.894,56; todas elas supostamente caracterizando condutas ímprobas insertas no
art. 12, incisos II e III, da Lei n. 8.429/92.

Devidamente notificado, o promovido apresentou defesa preliminar (fls. 96/201) e,
posteriormente,  a  inicial  foi  recebida  com a  rejeição das  preliminares  da defesa  (fls.  211/212);
citada, a parte ré contestou o feito (fls. 241/330), sustentando a ausência de atos de improbidade,
notadamente porque não teria causado nenhum prejuízo ao erário. Na fase de produção de provas,
as partes requereram a realização de audiência para oitiva de testemunhas, mas foi rejeitada pelo
juízo (fls. 347/348). As alegações finais foram regularmente apresentadas por ambas as partes.

Com advento da sentença, o Magistrado de primeiro grau reconheceu a ocorrência
das tipificações descritas descrita no art. 10, incisos VIII, X e XII, e condenou o demandado em: a)
suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir do trânsito em julgado da
sentença; b) proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos
fiscais e creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 05 (cinco) anos; c) pagamento de multa
no valor de 02 (duas) vezes o valor do dano ao erário, no total de R$ 60.899,75; e, d) ressarcimento
integral do prejuízo,  no montante de R$ 60.899,75. Tudo corrigido monetariamente,  a partir  da
ocorrência do ato, e juros de mora de 6% ao ano, desde a citação.

Insatisfeito,  insurge-se  o  apelante  (fls.  461/475),  defendendo,  preliminarmente,  a
inadequação da via eleita, sob a tese de que os agentes políticos não respondem por improbidade,
mas, sim, por crime de responsabilidade; noutra preliminar, aduz que houve cerceamento do direito
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de defesa, porquanto requereu ao juízo para que fossem oficiados a  órgãos públicos a fim de provar
suas alegações, mas tal pedido foi indevidamente indeferido. 

No mérito,  sustenta,  em síntese,  que não praticou nenhum ato ímprobo, pois não
houve  provas  de  que  tenha  cometido  fraude,  dano  ou  lesão  ao  erário  que  possa  caracterizar
enriquecimento ilícito. 

Contrarrazões apresentadas (fls. 479/501).

Intimado para comprovar a sua alegada hipossuficiência ou preparar o recurso, o
apelante juntou seu contracheque à fl.  508, tendo-lhe sido deferida a gratuidade judiciária,  pelo
então Relator, Dr. Gustavo Leite Urquiza (fl. 511).

A Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  desprovimento  do  recurso  apelatório  (fls.
513/531).

É o breve relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso, passo à análise das preliminares.

DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Sustenta  o  Apelante  que  a  Ação  Civil  Pública  para  condenação  por  atos  de
improbidade administrativa seria meio inadequado para dirimir qualquer ilegalidade dos Agentes
Políticos, pois o Sr. Adailson Manoel de Santana, na época, era Presidente da Câmara Municipal do
Município de Juarez Távora-PB, não podendo ser processado através da presente lide, e sim por
suposto crime de responsabilidade previsto no Decreto 201/1967. 

Nesse prisma, analisando a Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429/92, infere-
se que a mesma se aplica ao caso dos autos, pois é bem abrangente quando especifica que recairia
contra qualquer agente público, seja ele ocupante de cargo, função, mandato, emprego ou mesmo os
que transitoriamente exerçam alguma atividade pública, ainda que sem remuneração e por qualquer
meio  de  investidura,  atingindo,  inclusive,  o  particular  que  favorece  ou  participa  do  ato  de
improbidade.

Dessa forma, basta a simples leitura dos seus dispositivos para se perceber que a
citada legislação engloba todos os Presidentes das Câmaras Municipais. Veja-se: 

 Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente
público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta
ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito  Federal,  dos  Municípios,  de  Território,  de  empresa
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incorporada  ao  patrimônio  público  ou  de  entidade  para  cuja
criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais
de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão
punidos na forma desta lei.

Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os
atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade
que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício,
de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio
o erário haja concorrido ou concorra com menos de cinqüenta por
cento  do  patrimônio  ou  da  receita  anual,  limitando-se,  nestes
casos,  a  sanção  patrimonial  à  repercussão  do  ilícito  sobre  a
contribuição dos cofres públicos.

 Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo
aquele  que  exerce,  ainda  que  transitoriamente  ou  sem
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo,
emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.

 Art.  3°  As  disposições  desta lei  são aplicáveis,  no que couber,
àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra
para a prática  do ato de  improbidade ou dele  se  beneficie  sob
qualquer forma direta ou indireta.

O Supremo Tribunal Federal tratou do assunto nos seguintes termos: 

EMENTA  Agravo  regimental  no  agravo  de  instrumento.
Prequestionamento implícito. Impossibilidade. Alegada existência
de  ofensa  direta  a  normas  constitucionais,  a  permitir  o
conhecimento do recurso. Decisão atacada que apreciou adequada
e  exaustivamente  as  questões  em  debate  nos  autos.  Eventuais
ofensas concernentes ao plano infraconstitucional. Precedentes. 1.
Não admite a Corte a existência de prequestionamento implícito.
Se a análise das alegadas violações às normas constitucionais em
que  fundamentado  o  recurso  extraordinário  depende,  para  sua
verificação,  da apreciação de  normas infraconstitucionais  e  dos
fatos  em  debate  nos  autos,  tal  como  aqui  ocorre,  cuida-se  de
ofensa meramente reflexa, de insuscetível constatação, em recurso
extraordinário. 2.  A ação  de  improbidade  administrativa,  com
fundamento na Lei nº 8.429/92, também pode ser ajuizada em
face de agentes políticos. Precedentes. 3. A análise da legalidade
de  ato  administrativo  pelo  Poder  Judiciário  não  implica  a
violação do princípio da separação de poderes, sendo certo que a
apreciação de contas de detentor de mandato eletivo pelo órgão
do Poder Legislativo competente não impede o ajuizamento de
ação  civil  pública  com  vistas  ao  ressarcimento  de  danos
eventualmente decorrentes desses mesmos fatos. Precedentes.  4.
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Agravo regimental não provido.
(STF- AI 809338 AgR, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Primeira
Turma, julgado em 29/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
057 DIVULG 21-03-2014 PUBLIC 24-03-2014)

No mesmo sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  OS  AGENTES
POLÍTICOS  ESTÃO  SUJEITOS  ÀS  SANÇÕES  POR  ATO  DE
IMPROBIDADE  (LEI  8.429/92).  ENTENDIMENTO  FIRMADO
PELA  CORTE  ESPECIAL/STJ  NA  RCL  2.790/SC,  REL.  MIN.
TEORI  ALBINO  ZAVASCKI,  DJE  4.3.2010.  RESSALVA  DO
PONTO  DE  VISTA  DO  RELATOR.  AGRAVO  REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1.   Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo
Presidente  da  República,  cujo  julgamento  se  dá  em  regime
especial pelo Senado Federal (arts. 85 e 86 da CF/88), não há
norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos,
sujeitos a crime de responsabilidade, de quaisquer das sanções
por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4o. da Constituição
Federal.
Ressalva do ponto de vista do Relator.
2.   Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1197469/RJ,  Rel.  Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe
11/12/2015).

ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
DESPESAS  SEM  EMPENHO  E  AQUISIÇÃO  DE  BENS  E
SERVIÇOS SEM O REGULAR PROCEDIMENTO LEGAL.
APLICAÇÃO  DA  LEI  DE  IMPROBIDADE  AOS  AGENTES
POLÍTICOS. POSSIBILIDADE. ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992.
SANÇÕES  APLICADAS  COM  OBSERVÂNCIA  AO  PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento
de que a Lei n. 8.429/1992 se aplica aos agentes políticos; nesse
sentido, vide: Rcl 2790/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Corte Especial, DJe 4/3/2010.
2. Nos termos do art. 12 da Lei n. 8.429/1992, as sanções por atos
de improbidade, conforme o caso, devem levar em consideração a
extensão  do  dano  causado,  o  proveito  patrimonial  obtido  pelo
agente e a gravidade do fato.
3. No caso, a conduta descrita pelo acórdão recorrido denota que
o  réu  menospreza  os  princípios  constitucionais  aos  quais  deve
obediência no exercício do múnus público que lhe foi outorgado,
demonstrando não ter a moralidade necessária àqueles que devem
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ocupar ou permanecer em cargos públicos.
4. Nesse contexto, a pena de suspensão dos direitos políticos não
se  mostra  desproporcional,  mas,  ao  contrário,  necessária,
porquanto, além de efetivamente obstar que o agente político possa
voltar  à  prática  de  atos  de  improbidade  em  eventual  caso  de
tentativa  de  reeleição,  após  o  trânsito  em  julgado  da  decisão
condenatória,  cumpre  importante  finalidade  pedagógica,
mormente  diante  do  fato  de  a  sociedade  não  aceitar  agentes
políticos  que  não  observam  os  deveres  de  honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições a que servem.
Recurso especial improvido.
(STJ-  REsp  1424418/ES,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014)

Por fim, esta Corte não destoa desse raciocínio:

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR.  INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA POR  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA PARA AGENTES POLÍTICOS. PACÍFICA
POSSIBILIDADE.  APLICABILIDADE  DA  LEI  DE
IMPROBIDADE  AOS  AGENTES  POLÍTICOS.
PRECEDENTES  DO  STF  E  STJ.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  CONTRATAÇÃO  DE  SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS SEM A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO
DE  INEXIGIBILIDADE  DE  LICITAÇÃO.  VALOR  MÓDICO.
INEXISTÊNCIA  DE  DOLO  OU  PREJUÍZO  AO  ERÁRIO.
SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. DIFERENCIAÇÃO DE
ILEGALIDADE  POR  MERA  IRREGULARIDADE  DAS  PENAS
DE  IMPROBIDADE.  INOCORRÊNCIA  DE  DOLO,  CULPA
GRAVE,  DESONESTIDADE  OU  PREJUÍZO  AO  ERÁRIO.
MODIFICAÇÃO  DA  SENTENÇA  PARA  IMPROCEDÊNCIA.
DESPROVIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E
PROVIMENTO  DOS  APELOS  DOS  PROMOVIDOS.  A
improbidade é, destarte, uma ilegalidade qualificada pelo intuito
malsão do agente, atuando sob impulsos eivados de desonestidade,
malícia,  dolo  ou  culpa  grave.  (resp  1416313/mt,  Rel.  Ministro
napoleão  nunes  maia  filho,  primeira  turma,  julgado  em
26/11/2013,  dje  12/12/2013).  (TJPB;  APL  0000018-
85.2009.815.0301;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Relª
Desª Vanda Elizabeth Marinho Barbosa; DJPB 05/11/2014; Pág.
21)

Sobre a matéria, o STF reconheceu o tema em sede de “Repercussão Geral”1, mas a

1 Recurso  extraordinário  com agravo.  2.  Administrativo.  Aplicação  da  Lei  de  Improbidade  Administrativa  –  Lei
8.429/1992 a prefeitos. 3. Repercussão Geral reconhecida.

(ARE  683235  RG,  Relator(a):  Min.  CEZAR  PELUSO,  Relator(a)  p/  Acórdão:  Min.  GILMAR  MENDES,
julgado  em  30/08/2012,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-074  DIVULG  19-04-2013  PUBLIC  22-04-2013
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matéria ainda não foi apreciada pela Corte Suprema, ou seja, o agravo foi convertido no Recurso
Extraordinário nº 976.566, em 20/06/2016, e ainda está pendente de julgamento2, isto é, mantêm-se
os  entendimentos  já  emanados  e  que  reconhecem  a  possibilidade  de  condenação  de  agentes
políticos nas sanções previstas na Lei 8.429/92, consoante acima demonstrado.

Ante o exposto, rejeito a presente preliminar.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Alega o apelante que foi cerceado no seu direito de defesa, haja vista que requereu ao
juízo de piso para que fosse oficiado ao Banco do Brasil e à Receita Federal, a fim de obter extratos
bancários do ano de 2009 e valores recolhidos, a título de contribuições previdenciárias, no mesmo
ano, como forma de comprovar determinados pagamentos e a ausência de recursos financeiros para
quitar os tributos.

Ocorre que a presente ação está fundada no Relatório de Auditoria n. 05389 (fls.
20/26), emanado pelo Tribunal de Contas do Estado que, apesar de não vincular o Judiciário nas
suas  decisões,  não  pode  ser  desprezado,  pois  fora  realizado  por  Auditores  peritos  em  contas
públicas, ou seja, as  despesas não licitadas, as contribuições previdenciárias não contabilizadas e
não recolhidas e as despesas não comprovadas com o recolhimento ao INSS foram minuciosamente
apuradas por técnicos especializados, o que convenceu o julgador de piso a dispensar outros meios
de comprovação.

Ressalte-se que o destinatário da prova é o juiz, a quem incumbe valorá-la e decidir
pela sua necessidade, ante o Princípio do Livre Convencimento Motivado. Deste modo, o julgador
não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, competindo-lhe,
apenas,  indicar  a  fundamentação  adequada  ao  deslinde  da  controvérsia,  observadas  as
peculiaridades do caso concreto.

Ademais, a preliminar levantada confunde-se com o próprio mérito da ação, e com
ele será apreciado, razão pela qual rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Ultrapassadas as prefaciais, passemos ao mérito da ação.

O  cerne  da  questão  se  restringe  em analisar  se  houve  atos  de  improbidade  que
conduzam à aplicação das sanções previstas na Lei 8.429/92.

Argui o recorrente que não pode ser penalizado porque, em relação à realização de
despesas não licitadas na ordem de R$ 9.197,10 (nove mil, cento e noventa e sete reais e dez
centavos),  é  desarrazoado  e  desproporcional  aplicar  tal  fato  à  inexistência  de  procedimento
licitatório para aquisição parcelada de combustíveis, pois houve apenas equívoco na formalização
do  procedimento  de  inexigibilidade  de  licitação,  uma vez  que  ultrapassou  pífios  2,14%  (dois

REPUBLICAÇÃO: DJe-124 DIVULG 27-06-2013 PUBLIC 28-06-2013 ).
2  Conforme consulta em:

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=683235&classe=ARE-
RG&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M>.
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vírgula quatorze por cento) do total da despesa orçamentária.

Quanto  às  contribuições  previdenciárias  patronais  não  contabilizadas  e  não
recolhidas  no  valor  de  R$  24.808,09  (vinte  e  quatro  mil,  oitocentos  e  oito  reais  e  nove
centavos), a parte recorrente alega que deveria ser levada em consideração a situação econômica da
edilidade  naquela  oportunidade,  assim  como  a  ausência  de  prejuízo  ao  erário  diante  do
parcelamento do débito.

Por fim, no tocante aos recolhimentos não comprovados junto ao INSS no valor
de  R$  26.894,56  (vinte  e  seis  mil,  oitocentos  e  noventa  e  quatro  reais  e  cinquenta  e  seis
centavos), afirma o apelante que não teve a oportunidade de provar no procedimento administrativo
do TCE que houvera recolhido o valor de R$ 63.203,38 (sessenta e três mil, duzentos e três reais e
trinta e oito centavos), conforme guias de GPS juntadas às fls. 310/325 destes autos, demonstrando
que os recolhimentos foram devidamente realizados.

Feitas estas considerações, antes de analisar especificamente os argumentos traçados
na apelação, considero relevante fazer uma breve incursão nos aspectos característicos do ato de
improbidade administrativa e sua definição legal imposta pela Lei nº 8.429/92.

O  constitucionalista  Alexandre  de  Moraes3 ensina  que  “atos  de  improbidade
Administrativa são aqueles que, possuindo natureza civil e definidamente tipificada em lei federal,
ferem direta  ou  indiretamente  os  princípios  constitucionais  e  legais  da  administração pública,
independentemente  de  importarem enriquecimento  ilícito  ou  de  causarem prejuízo  material  ao
erário público”. 

A Lei  n.º  8.429/1992,  por  sua  vez,  elenca,  em  seus  arts.  9º,  10  e  11,  os  atos
considerados ímprobos, dividindo-os em três grupos, respectivamente: (1) os atos que importam em
enriquecimento ilícito; (2) os atos que causam prejuízo ao erário público; e (3) os atos ofensivos aos
princípios da Administração Pública. 

Não se deve esquecer  que o principal  objetivo da Lei  de Improbidade é  punir  o
administrador público desonesto, ou seja, o enquadramento do agente político na citada Lei requer a
presença do dolo, ou a culpa, e o prejuízo ao ente público, caracterizado pela ação ou omissão do
administrador público, pois simples equívocos formais ou inabilidade do agente público não são
suficientes para justificar a sua condenação na Lei de Improbidade.

Em razão da gravidade das sanções advindas das tipificações, deve-se considerar que
nem todo ato irregular ou ilícito implica em ato de improbidade administrativa, devendo-se atentar
para os estritos termos da legislação. 

Assim, os artigos 9º e 11 da dita legislação reclamam o elemento subjetivo “dolo”,
isto é, não se configura improbidade administrativa a conduta culposa. Mas o art. 10 da mesma lei

3  MORAES, A. Constituição do brasil interpretada e legislação constitucional. São Paulo: Atlas, 2002, p. 2610.
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exige o elemento subjetivo consistente em conduta dolosa ou culposa, somado ao dano ao erário. 

Sobre o tema, o STJ assim se pronunciou:

“ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
PAGAMENTO  DE  DESPESAS  PESSOAIS  COM  VERBA  PÚBLICA.
PRESENÇA  DO  ELEMENTO  SUBJETIVO.  REEXAME  DE  MATÉRIA
FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.  "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 arts. 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas
do artigo 10" (AIA 30/AM, Rel.  Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Corte
Especial, Dje 28/9/11).
2. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que houve
dolo do agravante no uso de verba pública para o pagamento de despesas
pessoais,  demandaria  o  reexame de  matéria  fática,  o  que  é  vedado  em
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.” (STJ.  AgRg no AREsp 44773 /  PR.
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. em 06/08/2013). (g.n.).

Pois bem. 

No  caso  em  apreço,  cuidando-se  de  realização  de  despesas  não  licitadas,
notadamente a aquisição de combustíveis no valor de R$ 9.197,10 (nove mil, cento e noventa e sete
reais  e  dez  centavos),  já  restou  registrado acima que  o  art.  10 Lei  8.429/93 exige  o elemento
subjetivo consistente em conduta dolosa ou culposa. 

Com efeito, não se justifica a tese do apelante de que  houve apenas equívoco na
formalização  do  procedimento  de  inexigibilidade  de  licitação,  uma  vez  que  teria  ultrapassado
“pífios 2,14% do total da despesa orçamentária”. 

Ora, não se trata de inexigibilidade de licitação, mas de inexistência de licitação,
conforme apontado pelo relatório do TCE. O apelante não provou nos autos que houvera realizado o
procedimento licitatório de inexigibilidade,  isto é,  sequer formalizou o processo,  incidindo,  por
conseguinte, como bem apontado na sentença, nos termos do art. 10, VIII, da LIA, haja vista a sua
conduta ao menos culposa.

Sobre as contribuições previdenciárias patronais não contabilizadas e não recolhidas
no valor de R$ 24.808,09 (vinte e quatro mil, oitocentos e oito reais e nove centavos), também não
tem substrato jurídico a argumentação do apelante de que deveria ser levada em consideração a
situação econômica da edilidade naquela oportunidade, assim como a ausência de prejuízo ao erário
diante do parcelamento do débito.
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O bom gestor deve administrar as finanças públicas com austeridade e equilíbrio,
primando pelo planejamento fiscal e a correta aplicação das verbas públicas. Simplesmente alegar
dificuldade financeira em determinada época não tem o condão de afastar as suas responsabilidades
enquanto administrador.

Além  disso,  o  “Pedido  de  Parcelamento  de  Débitos  –  PEPAR”  realizado  pelo
Município  de  Juarez  Távora,  em dezembro  de  2012,  junto  à  Receita  Federal  (fls.  54/58),  não
comprova a inclusão do recolhimento patronal de R$ 24.808,09  (vinte e quatro mil, oitocentos e
oito  reais  e  nove  centavos),  que  era  de  responsabilidade  da  Câmara  de  Vereadores,  conforme
apurado  pelo  Relatório  n.  05389  do  TCE  (fl.  24),  porquanto  não  se  pode  responsabilizar  o
Município pelos débitos fiscais da Câmara.

Destaque-se,  neste  aspecto,  que  a  jurisprudência  pátria  é  pacífica  quanto  ao
entendimento no sentido de que, diante da autonomia administrativo-financeira existente entre as
funções  executiva  e  legislativa,  não  é  possível  penalizar  a  edilidade  pelo  descumprimento  de
obrigações tributárias principais ou acessórias por parte da Câmara de Vereadores. 

Neste sentido, colhe-se o seguinte precedente: 

EMBARGOS INFRINGENTES.  TRIBUTÁRIO.  MUNICÍPIO.  CERTIDÃO
NEGATIVA  DE  DÍVIDA.  EMISSÃO  NEGADA  PELA  FAZENDA
NACIONAL.  DÉBITO  PREVIDENCIÁRIO  DA  CÂMARA  DOS
VEREADORES.  1.  Cinge-se a presente controvérsia à recusa do Fisco,
frente  à existência  de  débitos  previdenciários  por  parte  da Câmara dos
Vereadores,  em  fornecer  ao  Município  agravado  certidão  negativa  de
débito ou positiva com efeitos de negativa. 2.  A Constituição Federal de
1988 consagrou a independência e a autonomia administrativo-financeira
entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, de forma que não se
afigura  possível  a  responsabilização  do  Poder  Executivo  em  razão  de
irregularidades e obrigações tributárias atribuídas à Câmara Municipal,
apesar de esta não possuir personalidade jurídica. 3. É pertinente, pois, a
dissociação dos débitos de responsabilidade da Câmara Municipal dos que
sejam  próprios  da  Prefeitura,  uma  vez  que  a  Câmara  e  a  Prefeitura
possuem CNPJ distintos,  arcando,  cada  um desses  segmentos  do  Poder
Político do Município, com os seus próprios e respectivos débitos fiscais. 4.
Embargos  infringentes  improvidos.  (TRF  5,  EIAC  509926/04,  Rel.:
Desembargador  Federal  ANDRÉ LUIS  MAIA TOBIAS  GRANJA,  Órgão
Julgador: TRIBUNAL PLENO, Julgado em: 05/12/2012, DJe: 10/12/2012).
(g.n.).

Logo, a não contabilização e o não recolhimento de tributos obrigatórios caracteriza
afronta à legalidade e à moralidade administrativa, justificando, inclusive, a incidência do art. 114 da
Lei  de  Improbidade  Administrativa,  ainda  que  não  tenha  havido  dano  patrimonial  ou
enriquecimento ilícito.

4  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:
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Por  fim,  o  apelante  defende  que  não  teve  a  oportunidade  de  comprovar  os
recolhimentos  efetuados  ao  INSS  no  procedimento  administrativo  do  TCE,  ensejando  a
descaracterização do valor não recolhido de R$ 26.894,56, consoante o Relatório n. 05389.

O citado Relatório contabilizou que o recolhimento total a ser realizado ao INSS,
exercício de 2009, somou a quantia de R$ 61.838,50. Deste valor, restou comprovado o pagamento
de R$ 34.943,94; assim, os Auditores encontraram uma diferença não comprovada de R$ 26.894,56.

Pois bem. Não obstante a parte ré tenha juntado documento às fls. 310/325, não se
desincumbiu  do  ônus  de  comprovar  a  integralidade  do  pagamento  das  Guias  da  Previdência
SocialSocial – GPS’s relacionadas ao período de 01/2009 a 12/2009.

Esclarecidas as questões com a tipificação da conduta do recorrente, cumpre aplicar a
sanção adequada pela prática do ato de improbidade.

O  art.  12  da  Lei  8.429/92  prevê  as  penalidades  passíveis  de  aplicações.  Senão
vejamos:

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

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente  ao  patrimônio,  ressarcimento  integral  do  dano,
quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três
vezes o valor do acréscimo patrimonial 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 dez
anos;

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda
dos  bens  ou  valores  acrescidos  ilicitamente  ao  patrimônio,  se
concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa
civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
cinco anos;

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
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que  por  intermédio  de  pessoa  jurídica  da  qual  seja  sócio
majoritário, pelo prazo de três anos.

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz
levará  em  conta  a  extensão  do  dano  causado,  assim  como  o
proveito patrimonial obtido pelo agente”.

No caso em exame, haveriam de ser atribuídas as sanções previstas nos incisos II e
III, transcritos acima, eis que a conduta do apelante também se enquadra na hipótese do art. 11. 

Todavia, observando o dispositivo sentencial, vê-se que o Magistrado a quo entendeu
que a conduta estava tipificada apenas no art. 10, hipótese que se enquadra nas sanções previstas no
inciso II do art. 12 da LIA.

Porém, conforme posição do STJ, é vedada a mudança da capitulação jurídica em
grau recursal. Vejamos julgado a esse respeito: 

ADMINISTRATIVO.   RECURSO  ESPECIAL.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.
PRINCÍPIO  DO  TANTUM  DEVOLUTUM  QUANTUM
APELLATUM. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 10
DA LEI N. 8.429/92.
(...)
14. A mudança da capitulação jurídica não pode se dar em sede
recursal,  especialmente  quando  o  Ministério  Público  se
conformou com o enquadramento das condutas dos réus no art.
10 da Lei n. 8.249/92. Note-se, ademais, que, no âmbito da Lei n.
8.429/92 é difícil caracterizar a reformatio in pejus de forma tão
evidente  como o  que  se  dá  no  âmbito  penal  (em que  a  mera
comparação  das  penas  abstratamente  impostas  já  indicam  os
tipos mais gravosos).
15.  Depois  que  a  sentença  enquadra  os  atos  impugnados  no
referido dispositivo,  existe  uma legítima expectativa processual
dos envolvidos de que o que ficou lá posto é o que pautará as
demais discussões a serem levadas a cabo. E o art.  10 da LIA
traz, em si, o prejuízo ao erário como elemento do tipo.
16. As partes se esforçam para afastar um elemento do tipo claro e
relevante, mas a origem, em grau recursal, sem apelação da outra
parte ou remessa necessária,  desconsidera a sentença e julga a
causa com base em outro dispositivo, completamente estranho ao
processo àquela altura da discussão.
17.  O princípio  do  tantum devolutum quantum apellatum busca
resguardar valores maiores do ordenamento jurídico processual,
como  o  desenvolvimento  do  processo  com  base  estrita  no
contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inc. LV, da Constituição
da República vigente).
18.  As  partes  discutiram  na  apelação  o  que  foi  fundamento  e
objeto de discussão na sentença e delas não era exigível abordar
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em seu recurso nada além disto, pois seria inviável imaginar toda
gama de premissas e linhas de argumentação que poderia vir a ser
desenvolvida  pela  instância  recursal  -  inclusive  a  que  pudesse
enveredar pelo enquadramento da conduta considerada ímproba
não no art. 10, mas no art. 11 da Lei n. 8.429/92.
19.  Na  espécie,  ao  reconhecer  a  malversação  do  princípio  do
tantum devolutum quantum apellatum, impossível chegar a outra
conclusão que não a improcedência dos pedidos, pois a Corte de
origem foi clara ao dizer que inocorreu prejuízo ao erário, o que
afasta a incidência do art. 10 da Lei n 8.429/92.
20. Recurso especial provido.
(REsp 1086994/SP,  Rel.  Ministro HERMAN BENJAMIN,  Rel.  p/
Acórdão Ministro  MAURO CAMPBELL MARQUES,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 12/03/2014)

Assim, mantenho a parte da sentença que condenou o recorrente às penalidades do
art. 12, II, da LIA.

Desse modo, diante das peculiaridades do caso concreto e a gravidade da lesão ao
patrimônio público, é possível impor, além do ressarcimento do dano, todas as outras penalidades
previstas no art. 12, II, assim como decidiu o Juiz a quo.

Ressalte-se, por derradeiro, que as penas de suspensão dos direitos políticos e de
contratar ou receber benefícios fiscais ou creditícios do Poder Público foram inpingidas nos seus
mínimos legais (art. 12, inc. II, LIA), motivo pelo qual nada há a ser alterado.

Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, nego provimento
ao apelo, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto, o Exmo. Des. Leandro dos Santos
e a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 
Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª. Janete Maria Ismael da

Costa Macedo, 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, 03 de abril de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/14  J/04(R)

Desembargador José Ricardo Porto
 14


	GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

