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PRELIMINAR.  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA.
ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO AO
PLEITO DE RESSARCIMENTO. CONVÊNIO FIRMADO COM
O  MINISTÉRIO  DAS  COMUNICAÇÕES.  EDILIDADE  QUE
NÃO  COMPROVOU  A  RESTITUIÇÃO  DA  VERBA  AO
TESOURO  NACIONAL.  ACOLHIMENTO.  CONTINUIDADE
DA DEMANDA QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS.

- Se a verba recebida pelo Município, em razão de Convênio firmado
com  o  Ministério  das  Comunicações,  não  se  incorporou
definitivamente ao patrimônio municipal, porquanto existe ordem de
devolução  dos  valores  aos  cofres  da  União,  a  legitimidade  da
Edilidade  para  demandar  contra  o  Ex-Gestor  requerendo  o
ressarcimento integral do dano surge, apenas, quando comprovado que
o  ente  municipal  arcou  com a  restituição  dos  recursos  ao  tesouro
nacional, o que não se verificou no caso concreto.

-  “O  Município  é  parte  ilegítima  para  interpor  ação  visando  ao
ressarcimento de recursos ao Tesouro Nacional.” (TJCE. APL-RN
001767178.2000.8.06.0071.   Rel.  Des.  Francisco  Barbosa  Filho.
DJCE 21/03/2013. Pág. 33).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FREI
MARTINHO. INSUFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE  CONVÊNIO  FIRMADO  COM  O  MINISTÉRIO  DAS
COMUNICAÇÕES.  SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO. RECURSO DA PROMOVIDA.  CARACTERIZAÇÃO
DE  PREJUÍZO  AO  ERÁRIO  E  DE  VIOLAÇÃO  AOS
PRINCÍPIOS  ADMINISTRATIVOS.  INCLUSÃO  DA
EDILIDADE NO SIAFI. PROIBIÇÃO DE RECEBIMENTO DE
VERBAS  FEDERAIS.  ATOS  ÍMPROBOS  TIPIFICADOS  NA
LEI  N.  8.429/92.   APLICAÇÃO DAS  SANÇÕES  PREVISTAS
NOS  INCISOS  II  E  III,  DO  ART.  12,  DA  LEI  Nº  8.429/92.
SUSPENSÃO  DOS  DIREITOS  POLÍTICOS  EM  08  (OITO)
ANOS.  PATAMAR  IRRAZOÁVEL.  MINORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE 
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E  DA  PROPORCIONALIDADE.  MEDIDA  QUE  SE  IMPÕE.
MULTA CIVIL  EM 10  (DEZ)  VEZES  O  VALOR  DA ÚLTIMA
REMUNERAÇÃO  RECEBIDA  PELA  EX-PREFEITA.
PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO POR
05 (CINCO) ANOS.  MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO APELATÓRIO. 

-  A  Lei  nº  8.429/92,  nos  arts.  9º,  10  e  11,  define  que  os  atos  de
improbidade administrativa abrangem aqueles que geram enriquecimento
ilícito  do  agente  em  detrimento  da  função  pública,  os  dolosos  ou
culposos que causem dano ao erário e os que atentam contra princípios
da administração.

-  O  elemento  subjetivo  é  essencial  à  configuração  da  improbidade,
exigindo-se dolo para que se configurem as hipóteses típicas dos arts. 9º
e 11, ou pelo menos culpa, no caso do art. 10, todos da Lei 8.429/92.

- “A tipologia dos atos de improbidade se subdivide em: (a) atos que
implicam  enriquecimento   ilícito   (art.   9º   da   LIA);  (b)  atos  que
ensejam  dano  ao  erário  (art. 10 da LIA); e (c) atos que vulneram
princípios   da  administração (art.  11 da LIA),  com seus  respectivos
elementos  subjetivos  (necessários  à imputação da conduta ao tipo)
divididos  da seguinte maneira: exige-se dolo para que se configurem as
hipóteses  típicas  dos  arts. 9º e 11, ou pelo menos culpa, nas situações
do art. 10.” (STJ. AgRg no AREsp 535720 / ES. Rel. Min. Gurgel de
Faria. J. em 08/03/2016).

- A Apelante não honrou com o dever assumido no Convênio, uma vez
que  o  Relatório  do  Tomador  de  Contas  Especial  do  Ministério  das
Comunicações  (fls.  402/204)  apontou  irregularidades  na  prestação  de
contas apresentada.

- Ao liberar os recursos do convênio sem a prova efetiva do cumprimento
regular do objeto, bem como deixando de prestar as contas quando era
obrigada a fazê-lo, incorreu a Apelante nas condutas descritas nos artigos
10, inciso XI e artigo 11, inciso VI, ambos da Lei 8.429/92.

- No arbitramento das sanções previstas no  caput, do art. 12, da Lei nº
8.429/92, deve ser levado em consideração os termos do parágrafo único
daquele dispositivo, que proclama:”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”, bem como as particularidades
da hipótese apreciada. 

- No caso concreto, concebo que das penalidades remanescentes, a multa
civil arbitrada em 10 (dez) vezes o valor da última remuneração recebida
pela  ex-Prefeita  e  a  proibição  de  contratar  com o poder  público  pelo
prazo de 05 (cinco) anos foram arbitradas com prudência e razoabilidade,
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de  modo  que  a  suspensão  dos  direitos  políticos  (oito  anos)  deve  ser
minorada para 05 (cinco) anos.

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,  DECLARAR A ILEGITIMIDADE ATIVA
PARCIAL DO MUNICÍPIO/AUTOR, extinguindo sem resolução do mérito a ação quanto
ao pedido de ressarcimento do dano. No mérito, por igual votação, DAR PROVIMENTO
PARCIAL A APELAÇÃO CÍVEL, apenas para reduzir a suspensão dos direitos políticos
ao período de 05 (cinco) anos, mantendo os demais termos da sentença.

RELATÓRIO.

Cuida-se  de  Ação  de  Improbidade  Administrativa  com Reparação  de
Danos ao Erário movida pelo Município de Frei Martinho em face de  Ana Adélia Nery
Cabral, ex-prefeita daquela edilidade no período de 2005 até 2008.

Na peça exordial, o autor afirmou que a promovida, durante o exercício
de  2006,  firmou  convênio  com o Ministério  das  Comunicações,  sob nº  003/2006,  para  a
construção  de  um  telecentro  comunitário,  cujo  valor  repassado  pela  União  foi  de  R$
56.650,00 (cinquenta e seis mil e seiscentos e cinquenta reais).

Logo em seguida, proclamou que a demandada, quando da prestação de
contas  do  referido  instrumento  (convênio),  deixou  de  encaminhar  grande  parte  da
documentação exigida, fato que caracterizou o ente municipal como inadimplente perante o
SIAFI, trazendo prejuízos ao erário.

Ao final, pugnou pela condenação da parte suplicada nas penas da Lei nº
8.429/1992 – fls. 02/11.

Manifestação preliminar apresentada por  Ana Adélia Nery Cabral – fls.
34/36.

Despacho recebendo a inicial – fls. 39.

Contestação ofertada às fls. 43/46.

Impugnação à peça contestatória – fls. 50/56.

Juntada  de  documentação  originária  do Ministério  das  Comunicações,
referente à prestação de contas do Convênio nº 003/2006 – fls. 74/413.

Parecer  do  Parquet estadual  oficiante  no primeiro  grau  de jurisdição,
opinando pela procedência do pedido – fls. 418/424.
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Sentença (fls. 426/428v) lançada pelo Juízo de Direito da Comarca de
Picuí, em Regime de Mutirão da Meta 04 do CNJ, julgando procedente o pleito exordial,
condenando a promovida em R$ 2.000,00 (dois mil reais) de honorários da sucumbência e nas
seguintes penalidades:

“a) Ressarcimento integral do dano no valor de R$ 111.362,35 (cento e
onze mil,  trezentos e sessenta e  dois reais e  trinta e  cinco centavos),
atualizados monetariamente e com juros legais de 1% ao mês a partir do
fato danoso;
b) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos;
c)  Multa  civil  no  valor  correspondente  a  10  (dez)  vezes  o  valor  da
remuneração mensal percebida pela requerida à época dos fatos;
d) Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou
inventivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que seja
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
período de 05(cinco) anos;” - fls. 428.

Não se conformando com o decreto sentencial, a demandada manejou o
presente recurso apelatório (fls. 430/434), alegando, inicialmente, que deixou o cargo de
Chefe do Executivo Mirim de Frei Martinho durante a validade do convênio, em 31/12/2008,
de modo que a obrigação de prestar contas seria do Município,  em razão do princípio da
impessoalidade,  uma  vez  que  a  vigência  daquele  instrumento  (convênio)  expirou  em
23/01/2009.

Ato contínuo, ressalta que os ofícios encaminhados à edilidade pedindo a
documentação complementar, datam de 21/05/2010 e 20/09/2010, ou seja, após o término do
seu mandato, que se deu em 31/12/2008.

Ao final, após destacar que em nenhum momento agiu com má-fé e que
os honorários advocatícios sucumbenciais não foram objeto da inicial, requer a improcedência
da demanda – fls. 430/434.

Justiça gratuita indeferida pelo Magistrado de base – fls. 435.

Custas recursais adimplidas pela apelante – fls. 437/439.

Contrarrazões  apresentadas  e encartadas às fls. 443/44.

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
provimento do apelo, apenas para minorar o prazo de suspensão dos direitos políticos para 03
(três) anos - fls. 456/464. 

Intimadas ambas as partes para se pronunciarem acerca da legitimidade
da Edilidade para demandar contra a Ex-Gestora requerendo o ressarcimento integral do dano,
apenas o apelado apresentou manifestação, através da petição de fls. 475/476.

É o relatório.
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VOTO

Inicialmente, chamo o feito a ordem e torno sem efeito o despacho deste
Desembargador encartado às fl. 469, o qual indeferiu a gratuidade judiciária da recorrente e
determinou o pagamento das custas do recurso, tendo em vista que, em momento predecessor,
o preparo recursal foi devidamente adimplido (fls. 437/439.

Pois bem, conforme relatado, existe nos autos matéria de ordem pública,
a qual, antes da análise meritória, passo a enfrentar. 

→ DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO 

De  início,  convém  registrar  questão  de  ofício,  concernente  à
ilegitimidade  do  Município  para  a  propositura  da  presente  Ação  de  Improbidade
Administrativa  no  tocante  ao  ressarcimento  do  dano  ao  erário,  uma  vez  que  a  verba
questionada, no valor original de R$ 56.650,00 (cinquenta e seis mil e seiscentos e cinquenta
reais),  oriunda  do  Ministério  das  Comunicações,  não  se  incorporou  definitivamente  ao
patrimônio municipal.

É o que se conclui da leitura do Convênio nº 003/2006, em sua cláusula
nona,  na  qual  ficou  estabelecida  a  obrigatoriedade  do  Município  convenente  restituir  o
montante total  dos recursos à conta única do tesouro nacional,  quando não apresentada a
prestação de contas, no prazo estabelecido no ajuste (fls. 22).

Logo,  a  legitimidade  da  edilidade  para  demandar  contra  a  Ex-
Gestora  requerendo  o  ressarcimento  integral  do  dano  surge,  apenas,  quando
comprovado  que  o  ente  municipal  arcou  com a  restituição  dos  recursos  ao  tesouro
nacional, o que não se verificou no caso concreto.

Nesse sentido, cito precedente do tribunal mineiro:

“REEXAME  NECESSÁRIO.  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  RESSARCIMENTO  AO  ERÁRIO.  EXPREFEITO.
ILEGITIMIDADE  ATIVA  DO  MUNICÍPIO.  CARÊNCIA  DE  AÇÃO.
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM  JULGAMENTO  DE  MÉRITO.
SENTENÇA CONFIRMADA NO DUPLO GRAU. A legitimidade para
requerer a prestação de contas acerca da utilização das verbas públicas
estaduais repassadas pela via do convênio é do próprio órgão estadual
e não do Município contra o ex-gestor municipal. Ilegítimo o Município
para exigir  do antecessor o pagamento em favor do Estado do valor
apurado como irregular, já que a titularidade do direito ainda não lhe
pertence.  A  legitimidade  do  Município  para  demandar  contra  o  ex-
gestor  municipal surge somente quando verificada a lesão ao erário e
em caráter de ressarcimento , o que não se verificou no caso dos autos,
em que o Município ainda não arcou com referida despesa.” (TJMG. RN
nº 1.0540.13.002312-5/001. Rel. Des. Belizário Antônio de Lacerda. J.
em 17/11/2015). Grifei.
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Desse modo, não detém o autor, ora recorrido, legitimidade para requerer
o ressarcimento ao erário de verba pertencente ao tesouro nacional.

Por outro lado, enxergo a edilidade como parte legítima para propor a
Ação de Improbidade Administrativa quanto aos demais pleitos formulados, porquanto teve
seu nome incluso no SIAF, ficando impossibilitada de firmar novos convênios com a União,
em razão da deficiente prestação de contas realizada pela promovida, ora apelante.

No  mesmo  norte,  cindindo  a  legitimidade  nos  casos  em que  a  verba
federal não foi incorporada ao patrimônio do Município, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO.
APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO  DE
IMPROBIDADE COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO DO ERÁRIO.
EXPREFEITO  E  EXSECRETÁRIO  DE  SAÚDE.  LEGITIMIDADE
ATIVA DO MUNICÍPIO.  AFASTADA COM RELAÇÃO AO PEDIDO
DE RESSARCIMENTO DO TESOURO NACIONAL. CONFIGURADA
EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE
IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO E DO DANO.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. O Município é parte ilegítima para
interpor  ação  visando  ao  ressarcimento  de  recursos  ao  Tesouro
Nacional. Detém  legitimidade,  contudo,  para  requerer  a
responsabilização de ex gestores pela malversação de recursos obtidos
mediante  convênio  firmado com a  União.  Precedente  do  STJ citado:
RESP 1070067/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julg.
Em 02/09/2010). 2. Para reclamar a responsabilização pela utilização
indevida  de  recursos  oriundos  de  convênio  firmado  com a  União,  é
cogente a comprovação da prática do ato ilícito  pelo agente público,
apresentando  documento  referente  à  fiscalização  realizada  pelo
Tribunal de Contas e/ou pela Câmara Municipal, além da demonstração
da existência do dano. 3. Ausente a comprovação de irregularidade no
tocante  à  prestação  de  contas,  da  atuação  dolosa  ou  culposa  dos
promovidos, ou de que sua conduta ensejou perda patrimonial, desvio,
apropriação,  malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres do
Município promovente (artigo 10, caput, da Lei nº 8.429/92), a justificar
sua responsabilização, deve a ação de improbidade administrativa ser
julgada  improcedente.  4.  Recurso  de  apelação  e  remessa  oficial
conhecidos  para:  4.1.  Reconhecer  a  legitimidade  ativa  do  Município
para interpor ação visando ao ressarcimento de recursos ao Tesouro
Nacional  e,  de  ofício,  com respaldo no §  3º  do  artigo  515 do CPC,
reformar parcialmente  a sentença e  julgar  improcedente  o pedido de
condenação  dos  réus  à  suspensão  dos  seus  direitos  políticos  e  à
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios; 4.2. Negar provimento ao recurso de
apelação.  4.3.  Confirmar  a  sentença  no  ponto  em  que  extingue  o
processo sem resolução do mérito, com espeque no art. 267, VI, do CPC,
em razão da ilegitimidade ativa do Município para formular pedido de
ressarcimento  de  recursos  ao  Tesouro  Nacional.”  (TJCE.  APL-RN
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001767178.2000.8.06.0071.  Rel. Des. Francisco Barbosa Filho. DJCE
21/03/2013. Pág. 33). Grifei.

Feitas essas considerações, de ofício, DECLARO A ILEGITIMIDADE
DO  MUNICÍPIO  PARA  O  PEDIDO  DE  RESSARCIMENTO  AO  ERÁRIO,
reconhecendo a sua legitimidade para os demais pleitos, os quais passo a apreciar, adentrando
no mérito.

→ DO MÉRITO

A presente  demanda  foi  ajuizada  em razão  da  irregular  Prestação  de
Contas do Convênio nº 003/2006, firmado entre a Sra. Ana Adélia Nery Cabral, ex-prefeita do
Município de Frei Martinho no período de 2005 até 2008, e o Ministério das Comunicações,
para a  construção de um telecentro  comunitário,  cujo valor  repassado pela  União  foi,  na
verdade, de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) – fls. 157, e não de R$ 56.650,00
(cinquenta e seis mil e seiscentos e cinquenta reais).

Em virtude da insuficiência das contas prestadas, o ente municipal teve
seu nome incluso no SIAF, ficando impossibilitado de firmar novos convênios com a União.

Com base nesses fatos, o Município de Frei Martinho ingressou com a
presente Ação de Improbidade Administrativa, em virtude do prejuízo ao erário causado pela
Ex-Prefeita daquela edilidade, e de ofensa aos princípios da Administração Pública. 

A referida  demanda fora julgada procedente pelo Magistrado de base,
aplicando as seguintes penalidades, das quais a presente deliberação, quando da análise da
preliminar de ilegitimidade, já extirpou a constante na alínea “a”:

“a) Ressarcimento integral do dano no valor de R$ 111.362,35 (cento e
onze mil,  trezentos e sessenta e  dois reais e  trinta e  cinco centavos),
atualizados monetariamente e com juros legais de 1% ao mês a partir do
fato danoso;
b) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos;
c)  Multa  civil  no  valor  correspondente  a  10  (dez)  vezes  o  valor  da
remuneração mensal percebida pela requerida à época dos fatos;
d0 proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou
inventivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que seja
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
período de 05(cinco) anos;” - fls. 428.

Nas  suas  razões  recursais,  a  promovida,  ora  recorrente,  sustenta,  em
síntese,  que  a  obrigação  de  prestar  contas  seria  do  Município,  em razão  do princípio  da
impessoalidade,  uma  vez  que  a  vigência  daquele  instrumento  (convênio)  expirou  em
23/01/2009,  bem  como  ressalta  que  os  ofícios  encaminhados  à  edilidade,  pedindo  a
documentação  complementar,  datam  de  21/05/2010  e  20/09/2010,  enquanto  que  o  seu
mandato findou em 31/12/2008.
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Pois bem, acerca do assunto, a Lei nº 8.429/92, nos arts. 9º, 10 e 11,
define que os atos de improbidade administrativa abrangem os que geram enriquecimento
ilícito do agente em detrimento da função pública, os dolosos ou culposos que causem dano
ao erário e os que atentam contra os Princípios da Administração.

Vejamos os dispositivos acima elencados:

“Art.  9°  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  importando
enriquecimento  ilícito  auferir  qualquer  tipo  de  vantagem  patrimonial
indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou
atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:
I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou
qualquer  outra  vantagem  econômica,  direta  ou  indireta,  a  título  de
comissão,  percentagem,  gratificação  ou  presente  de  quem  tenha
interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por
ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;
II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a
aquisição,  permuta  ou  locação  de  bem  móvel  ou  imóvel,  ou  a
contratação de serviços pelas entidades referidas no art. 1° por preço
superior ao valor de mercado;
III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a
alienação,  permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de
serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado;
V  -  utilizar,  em  obra  ou  serviço  particular,  veículos,  máquinas,
equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à
disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei,
bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros
contratados por essas entidades;
V  -  receber  vantagem  econômica  de  qualquer  natureza,  direta  ou
indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de
lenocínio,  de  narcotráfico,  de  contrabando,  de  usura  ou de  qualquer
outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem;
VI  -  receber  vantagem  econômica  de  qualquer  natureza,  direta  ou
indireta,  para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em
obras públicas ou qualquer outro serviço,  ou sobre quantidade,  peso,
medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos
a qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;
VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo,
emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja
desproporcional  à  evolução  do  patrimônio  ou  à  renda  do  agente
público;
VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou
assessoramento  para  pessoa  física  ou  jurídica  que  tenha  interesse
suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente
das atribuições do agente público, durante a atividade;
IX  -  perceber  vantagem  econômica  para  intermediar  a  liberação  ou
aplicação de verba pública de qualquer natureza;
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X  -  receber  vantagem  econômica  de  qualquer  natureza,  direta  ou
indiretamente,  para omitir ato de ofício,  providência ou declaração a
que esteja obrigado;
XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas,
verbas  ou  valores  integrantes  do  acervo  patrimonial  das  entidades
mencionadas no art. 1° desta lei;
XII  -  usar,  em  proveito  próprio,  bens,  rendas,  verbas  ou  valores
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1°
desta lei.
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao
erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda
patrimonial,  desvio,  apropriação,  malbaratamento ou dilapidação dos
bens  ou  haveres  das  entidades  referidas  no  art.  1º  desta  lei,  e
notadamente:
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao
patrimônio  particular,  de  pessoa  física  ou  jurídica,  de  bens,  rendas,
verbas  ou  valores  integrantes  do  acervo  patrimonial  das  entidades
mencionadas no art. 1º desta lei;
II - permitir  ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada
utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial
das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
II - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado,
ainda que de fins educativos  ou assistências,  bens, rendas, verbas ou
valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º
desta  lei,  sem observância  das  formalidades  legais  e  regulamentares
aplicáveis à espécie;
IV  -  permitir  ou  facilitar  a  alienação,  permuta  ou  locação  de  bem
integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º
desta lei,  ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço
inferior ao de mercado;
V - permitir  ou facilitar  a aquisição,  permuta ou locação de bem ou
serviço por preço superior ao de mercado;
VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e
regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea;
VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
VIII  -  frustrar  a  licitude  de  processo  licitatório  ou  dispensá-lo
indevidamente;
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei
ou regulamento;
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como
no que diz respeito à conservação do patrimônio público;
XI  -  liberar  verba  pública  sem  a  estrita  observância  das  normas
pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;
XII  -  permitir,  facilitar  ou  concorrer  para  que  terceiro  se  enriqueça
ilicitamente;
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XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos,
máquinas,  equipamentos  ou  material  de  qualquer  natureza,  de
propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no
art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados
ou terceiros contratados por essas entidades.
XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a
prestação  de  serviços  públicos  por  meio  da  gestão  associada  sem
observar as formalidades previstas na lei; (Incluído pela Lei nº 11.107,
de 2005)
XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e
prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas
na lei. (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)
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;
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
III  -  revelar  fato  ou  circunstância  de  que  tem ciência  em razão das
atribuições e que deva permanecer em segredo;
V - negar publicidade aos atos oficiais;
V - frustrar a licitude de concurso público;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes
da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica
capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.”

Portanto,  o  elemento  subjetivo  é  essencial  à  configuração  da
improbidade, exigindo-se dolo (genérico ou específico), para que se configurem as hipóteses
típicas dos arts. 9º e 11, ou pelo menos culpa, no art. 10, todos da Lei 8.429/92.

Nesse mesmo norte, colaciono recentíssimo aresto do Superior Tribunal
de Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  IMPROBIDADE   ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO   A  PRINCÍPIO  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.
CONTRATAÇÃO   DE   SERVIDOR   SEM  CONCURSO.
RECONHECIMENTO  DO  ELEMENTO     SUBJETIVO.
IMPRESCINDIBILIDADE     DE     REEXAME    DAS
CIRCUNSTÂNCIAS  FÁTICO-PROBATÓRIAS.  IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ.
1.  A tipologia dos atos de improbidade se subdivide em: (a) atos que
implicam  enriquecimento  ilícito   (art.   9º   da  LIA); (b) atos que
ensejam  dano  ao  erário  (art. 10 da LIA); e (c) atos que vulneram
princípios  da  administração (art.  11 da LIA), com seus respectivos
elementos  subjetivos  (necessários  à imputação da conduta ao tipo)
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divididos  da seguinte maneira: exige-se dolo para que se configurem
as  hipóteses   típicas   dos  arts.  9º  e 11,  ou pelo menos culpa, nas
situações do art. 10.
2.  Se  o  Tribunal  a  quo,  soberano na análise das circunstâncias
fáticas   da  causa,  concluiu  pela  existência  do  dolo na conduta
praticada  pelos  recorrentes,  na moldura delineada na legislação de
regência,   o  acolhimento  da  pretensão recursal para modificar tal
entendimento  implicaria,  necessariamente,  o  reexame  do conjunto
fático-probatório, impossível na via estreita do recurso especial, a teor
do disposto na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no AREsp 535720 / ES.
Rel. Min. Gurgel de Faria. J. em 08/03/2016). Grifei.

Realizada essa introdução meritória, passo à análise do caso concreto.

Pois  bem,  a  vigência  do  convênio  foi  da  data  de  sua  assinatura
(29/06/2006  –  fls.  139/148)  até  o  final  de  sua  prorrogação  (24/06/2007  -  fls.  188/189),
coincidindo, portanto, com a totalidade do mandato da Apelante (2005/2008).

Constata-se,  ainda,  que  a  verba  objeto  de  discussão  foi  recebida  pelo
Município  no período em que a  Recorrente  estava  à  frente  da edilidade,  em 30/06/2006,
conforme documento de fls. 157, não havendo, assim, como afastar a sua responsabilidade
quanto ao dever de prestação de contas do referido convênio.

Todavia, a Apelante não honrou com o dever assumido, uma vez que o
Relatório do Tomador de Contas Especial  do Ministério das Comunicações (fls.  402/404)
apontou irregularidades na prestação de contas apresentada,  em razão da falta de parte da
documentação exigida, de modo que concebeu pela impossibilidade de comprovação da boa e
regular aplicação dos recursos liberados.

Ao  final,  o  citado  relatório  foi  categórico  ao  imputar  à  Recorrente  a
responsabilidade pelas irregularidades constatadas, nos seguintes termos (fls. 404):

“Diante do exposto e com base nos documentos anteriormente citados,
constantes deste processo, entendemos que o dano ao erário apurado em
R$ 55.000,00, cujo valor atualizado até 30/05/2011 é de R$ 111.362,35,
sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Frei Martinho/PB e
da Senhora Ana Adélia Nery Cabral (ex-prefeita).” - fls. 404. Grifei.

Ressalte-se, por oportuno, que os ofícios encaminhados ao Município de
Frei Martinho pedindo a documentação complementar, datados de 2010 (fls. 15), foram um
desdobramento da não prestação de contas, causando, inclusive, prejuízos à edilidade ao ser
incluída no cadastro do SIAFI.

Isto posto,  ao liberar  os recursos do convênio sem a prova efetiva do
cumprimento regular do objeto, bem como deixando de prestar as contas quando era obrigada
a fazê-lo, incorreu a Apelante nas condutas descritas nos artigos 10, inciso XI e artigo 11,
inciso VI, ambos da Lei 8.429/92, confira-se:
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“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão
ao  erário  qualquer  ação  ou  omissão,  dolosa  ou  culposa,  que  enseje
perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação
dos  bens  ou  haveres  das  entidades  referidas  no  art.  1º  desta  lei,  e
notadamente:
(...)
XI  -  liberar  verba  pública  sem  a  estrita  observância  das  normas
pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;”

“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:
(…)
VI – deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;”

Por oportuno, convém transcrever o seguinte julgado da nossa Corte de
Justiça, cuja relatoria coube a este Desembargador:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  EX-PREFEITO  MUNICIPAL.  EFETUAÇÃO
DE CONVÊNIO FEDERAL. SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA.
EXERCÍCIO 2003. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO REALIZAÇÃO
NA  FORMA  PREVISTA  NA  REGRA  DE  COMPETÊNCIA.
INCLUSÃO  DO  MUNICÍPIO  NO  CADASTRO  DE
INADIMPLENTES (CADIN). PROIBIÇÃO DE RECEBIMENTO DE
REPASSES FEDERAIS. PREJUÍZO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
BÁSICOS.  ATO  ATENTATÓRIO  AOS  PRINCÍPIOS  DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NEGLIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DOS
DESTINOS DA EDILIDADE. AUSÊNCIA DE RELEVANTE RAZÃO DE
DIREITO.  ATO  TÍPICO  PERFEITAMENTE  CARACTERIZADO.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
AUSÊNCIA  DE  PROVAS  PARA  CONFIGURAÇÃO  DA  ILICITUDE
APONTADA.  DESCABIMENTO.  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  NÃO
APRESENTADA.  ELEMENTO  SUBJETIVO  NECESSÁRIO  A
CONFIGURAÇÃO  DA  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Levando-se  em  consideração  o  contexto  apresentado  e  a  míngua  de
contraprova  por  parte  do  promovido,  tem-se  que  existem  provas
suficientes da irregularidade apontada e, ainda, a hipótese fática não
ensejou qualquer dúvida acerca do comportamento doloso por parte do
promovido,  ou  seja,  da  vontade  livre  e  consciente  de  não  realizar  a
prestação de contas quando era seu dever fazê-lo,  elemento subjetivo
necessário à configuração da improbidade administrativa definida  no
artigo 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/92. A conduta está tipificada no art.
11, VI,  da Lei nº 8.429/1992 (lei  de improbidade administrativa.  Lia)
como ato de improbidade atentatório a princípios da administração, no
particular,  ao  princípio  da  legalidade,  pois  as  Leis  nacionais  nºs
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4.320/1964 e 8.666/1993 impõem ao administrador o dever de prestar
contas da gestão dos recursos públicos. O demandando sabia que tinha
o dever de prestar contas, mesmo assim, conscientemente, deixou de
prestá-las. No mínimo porque ninguém pode deixar de descumprir a
Lei  alegando  desconhecê-la.  Muito  menos  o  agente  público,  cuja
atuação está vinculada ao cumprimento das normas legais.” (TJPB.
AC nº 0000420-89.2005.815.0081. Rel. Des. José Ricardo Porto.  J. em
28/07/2015). Grifei.

Dito  isso,  verifico  que,  no  caso  concreto,  o  Juízo  a quo agiu  com o
costumeiro  acerto  quanto  à  condenação  do  recorrente  em  crime  de  improbidade
administrativa, de modo que passo à análise da dosimetria das penas remanescentes, as quais
passo, novamente, a transcrever: 

“b) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos;
c)  Multa  civil  no  valor  correspondente  a  10  (dez)  vezes  o  valor  da
remuneração mensal percebida pela requerida à época dos fatos;
d) proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou
inventivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que seja
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
período de 05(cinco) anos;” - fls. 428.

O art. 12, da Lei nº 8.429/92, elenca as seguintes penas, de modo que,
para uma melhor análise, vou pôr em destaque aquelas aplicadas pelo decreto sentencial:

“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
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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.
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.” Grifei.

Pois bem, conforme já decidido, foi reconhecida a ilegitimidade ativa do
Município de Frei Martinho para requerer o ressarcimento do valor do convênio.

No tocante à  “proibição de contratar com o poder público ou receber
benefícios ou inventivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que seja por
intermédio  de  pessoa jurídica  da  qual  seja sócio  majoritário,  pelo  período de  05(cinco)
anos”, bem como em relação à penalidade de multa civil aplicada (dez vezes), concebo como
justos e razoáveis os montantes estabelecidos pela sentença.

Quanto à suspensão dos direitos políticos da apelante (08 anos), com a
finalidade de que ela afaste-se, por determinado período, da vida pública/política, entendo ter
havido desrespeito aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade em relação ao ato de
improbidade administrativa a ela imputado, que de modo que entendo como mais prudente a
sua minoração para 05 (cinco) anos. 

Por último, acerca dos honorários advocatícios da sucumbência, destaco
que, juntamente com a correção monetária e os juros de mora, enquadram-se na categoria dos
pedidos  implícitos,  razão  pela  qual  o  Magistrado,  independente  de  requerimento  da  parte
vencedora, pode condenar o vencido no seu pagamento.

No mesmo diapasão, cito recentíssimo julgado do STJ:

“AGRAVO  INTERNO  NOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NOS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIO
LÓGICO  DA  SUCUMBÊNCIA.  INEXISTÊNCIA  DE  INOVAÇÃO
RECURSAL. PEDIDO IMPLÍCITO. PROVIMENTO NEGADO. 
1. Segundo entendimento sedimentado por este Tribunal Superior, em
sede  de  recurso  especial  repetitivo,  "A condenação  nas  verbas  de
sucumbência decorre do fato objetivo  da derrota no processo, cabendo
ao juiz condenar, de ofício,  a parte vencida,  independentemente  de
provocação expressa do autor, porquanto trata-se  de  pedido implícito,
cujo  exame  decorre  da  lei  processual  civil"  (REsp 886.178/RS,  Rel.
Ministro  LUIZ  FUX,  CORTE  ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe
de 25/02/2010). Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt nos EDcl nos
EDcl no REsp 1102362 / SP. Rel. Min. Raul Araújo. J. em 12/09/2017).
Grifei.

Diante  do  exposto, DECLARO  A  ILEGITIMIDADE  ATIVA
PARCIAL DO MUNICÍPIO/AUTOR, extinguindo sem resolução do mérito a ação quanto
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ao pedido de ressarcimento do dano, e  PROVEJO, PARCIALMENTE, A APELAÇÃO
CÍVEL, apenas para reduzir a suspensão dos direitos políticos ao período de 05 (cinco) anos,
mantendo os demais termos da sentença.

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/08
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