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APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — EX-PREFEITO — 
APLICAÇÃO  INDEVIDA DE  RECURSOS  DO  FUNDEF 
(FUNDEB),  CONTRATAÇÃO  DE  PRODUTOS  E 
SERVIÇOS SEM PRÉVIA LICITAÇÃO— PROCEDÊNCIA 
DO  PEDIDO  —  IRRESIGNAÇÃO  —  MINISTÉRIO 
PÚBLICO  PUGNA  PELA  APLICAÇÃO  DA  PENA  DE 
PERDA  DA  FUNÇÃO  PÚBLICA  AO  EX  GESTOR  — 
DESNECESSIDADE  —  TÉRMINO  DO  MANDATO — 
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

—  PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE 
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  LEI  Nº  8.429/92.  DESVIO  DE 
RECURSOS  PÚBLICOS  FEDERAIS  (FUNDEF).  EX-PREFEITO E 
OUTROS.  SIMULAÇÃO  DA  EXECUÇÃO  DE  CONTRATOS  FICTÍCIOS. 
DANO AO ERÁRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSOS. 
AJUSTE NA DOSIMETRIA DA PENA.  PERDA DA FUNÇÃO  PÚBLICA.  
MAJORAÇÃO DA MULTA CIVIL. APELAÇÃO PROVIDA.(...)5. Aplicadas as  
penas  de  ressarcimento  do  dano  ao  erário,  solidariamente,  a  todos  os  
demandados, correspondente ao valor atualizado dos serviços pagos e não 
prestados;  multa  civil,  suspensão  dos  direitos  políticos  e  proibição  de  
contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou  
creditícios,  deve também ser  aplicada a sanção de  perda  da  função 
pública, alcançando o cargo/função que os réus ocupem no momento 
de execução da decisão condenatória, tendo em vista a gravidade dos 
atos ímprobos praticados,  sendo tal  penalidade compatível  para aqueles 
que exibiram inidoneidade moral e desvio ético para o exercício da função  
pública.  6. (...)  (TRF 5ª R.;  AC 0006230-62.2010.4.05.8300; PE; Terceira  
Turma; Rel. Des. Fed. Geraldo Apoliano; DEJF 20/08/2014; Pág. 65)

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima 
identificados.
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A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba,  à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos 
termos do voto relator. 

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo  Ministério  Público  do 
Estado da Paraíba em face da sentença de fls. 234/241, proferida nos autos da  Ação Civil  
Pública por ato de Improbidade proposta pelo recorrente em desfavor de Erasmo Quintino de 
Abrantes Filho.

Na sentença, o juízo a quo julgou procedente o pedido, condenando 
o promovido ao ressarcimento integral do dano de R$8.383,24 (oito mil, trezentos e oitenta e 
três reais e vinte e quatro centavos); à suspensão dos seus direitos políticos por cinco anos; ao 
pagamento de multa civil no valor de R$ 8.383,24(oito mil, trezentos e oitenta e três reais e 
vinte e quatro centavos) e à proibição de contratar com poder público ou receber incentivos 
fiscais ou creditícios por cinco anos.  

Inconformado,  o  Ministério  Público  pugna  pela  condenação  do  ex 
gestor  à  perda da  função pública,  prevista  no art.  12,  da Lei  nº  8.429/1992.  Aduz que o 
magistrado incorreu em erro ao deixar de condenar o promovido à perda da função pública.

Contrarrazões às fls. 262/267, refutando os termos do apelo.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  seu 
parecer de fls. 273/276, opinou pelo provimento do apelo, para que seja reformada a sentença, 
condenando-se o promovido à perda da função pública. 

É o relatório.

Voto. 

O Ministério Público do Estado da Paraíba propôs a presente  Ação 
Civil Pública por Ato de Improbidade em desfavor de Erasmo Quintino de Abrantes Filho, 
ex-prefeito do Município do Lastro, imputando em seu desfavor, e com paradigma no acórdão 
do Tribunal de Contas, a prática de irregularidade nas contas públicas daquele Município no 
período da sua gestão. 

In casu, a partir da análise da prestação de contas do exercício de 2002 
restou apurado pelo Tribunal de Contas irregularidades nas contas do Município do lastro, à 
época governado pelo promovido, Sr. Erasmo Quintino de Abrantes Filho. Ficou demonstrado 
dentre as irregularidades, a malversação na aplicação de recursos  do FUNDEF em percentual 
inferior  ao  estipulado  no  art.  7º  da  Lei  9.424/96  para  remuneração  dos  profissionais  do 
magistério, bem ainda, pagamento de despesa não compatíveis com a finalidade do fundo, 
caracterizando o desvio da verba disponibilizada pelo Governo Federal. Ademais, constatou-
se  a  prática  de  despesa  sem  efetivação  de  procedimento  licitatório  para  a  aquisição  de 
medicamentos,  computadores  e  construção  de  matadouro  público,  constituindo  ato  de 
improbidade previsto no art. 10, VIII, da Lei 8.429/92. 
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Na sentença, o juízo a quo julgou procedente o pedido, condenando 
o promovido ao ressarcimento integral do dano de R$8.383,24 (oito mil, trezentos e oitenta e 
três reais e vinte e quatro centavos); à suspensão dos seus direitos políticos por cinco anos; ao 
pagamento de multa civil no valor de R$ 8.383,24(oito mil, trezentos e oitenta e três reais e 
vinte e quatro centavos) e à proibição de contratar com poder público ou receber incentivos 
fiscais ou creditícios por cinco anos. 

Eis o veredicto: 

“ Pretende o Ministério Público Estadual a condenação do réu pela prática
de atos de improbidade administrativa consistentes em: a) malversação na aplicação de recursos do  
FUNDEF em percentual inferior ao estipulado no art. 7o da Lei n°9.424/96 para remuneração dos  
profissionais do magistério, bem ainda, pagamento de despesa não compatíveis com a finalidade do  
fundo,  caracterizando  o  desvio  da  verba  disponibilizada  pelo  Governo  Federal;  b)  Ausência  de  
procedimento licitatório para a aquisição de medicamentos, computadores e para a construção do  
matadouro  público;  c)  Não  recolhimento  ao  INSS  de  contribuições  previdenciárias  retida  dos  
servidores públicos municipais.

                                          Destarte, com todas as provas documentais carreadas aos autos, passa-
se a analisar individualmente as condutas descritas pelo parquet na peça vestibular.

a)  malversação  na  aplicação  de  recursos  do  FUNDEF  em  percentual  
inferior  ao  estipulado  no  art.  7o  da  Lei  n°  9.424/96  para  remuneração  dos  profissionais  do  
magistério,  bem  ainda,  pagamento  de  despesa  não  compatíveis  com  a  finalidade  do  fundo,  
caracterizando  o  desvio  da  verba  disponibilizada  pelo  Governo  Federal.  O  valor  mínimo  a  ser  
aplicado na educação é de 18% das receitas provenientes de impostos para a União; e, de 25%, para  
os Estados, Municípios e Distrito Federal, nos termos do art. 212 da Constituição da República:

Art.  212.  A União  aplicará,  anualmente,  nunca  menos  de  dezoito,  e  os  
Estados,  o Distrito Federal  e os  Municípios vinte e  cinco por  cento,  no  
mínimo, da receita resultante de impeis/os, compreendida a proveniente de  
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.(...)

                                        O art. 60, § 5o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:

Art. 60. Nos dez primeiros anos da promulgação desta Emenaa, os Estados,  
o Distrito Federal e os Municípios destinarão não menos de sessenta por  
cento dos  recursos  a  que  se  refere  o  caput  do art.  212 da Constituição 
Federal, à manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental, com o  
objetivo  de  assegurar  a  universalização  de  seu  atendimento  e  a  
remuneração condigna do magistério.
[...]
§ 5o Uma proporção não inferior a sessenta por cento dos recursos de cada  
Fundo referido no § 1o será destinada ao pagamento dos professores do 
ensino fundamental em efetivo exercício no magistério.

A Lei Federal 9.424, de 24 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e Valorização do Magistério -FUNDEF - estabelece, em 
seu art. 7o:

Os recursos do Fundo, incluída a complementação da União, quando for o  
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caso,  serão  utilizados  pelos  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,  
assegurados, pelo menos 60% (sessenta por cento) para a remuneração dos  
profissionais  do  magistério,  em  efetivo  exercício  de  suas  atividades  no 
ensino fundamental público.

Posteriormente,  a  Lei  11.494/2007  instituiu  o  Fundo  de  Manutenção  e  
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, 
estendendo as determinações à Educação Infantil e ao Ensino Médio.

Ainda nesta  esteira,  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação Nacional  
impõe ao Município, dentre outras obrigações, a de ofertar:

[...] com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros  
níveis  de  ensino  somente  quando  estiverem  atendidas  plenamente  as  
necessidades de sua área de competência e com os recursos percentuais  
mínimos vinculados no art. 212, da Constituição Federal.

No caso dos autos o e. TCE em análise da prestação de contas do exercício  
de 2005 de responsabilidade da promovida verificou a aplicação deficiente dos recursos do FUNDEF.

Restou comprovado pela auditoria que o promovido teria aplicado apenas 
54,10% do dinheiro destinado ao pagamento dos  professores-pomo forma de incentivo,  portanto,  
inferior, ao mínimo legalmente previsto.

Como se não bastasse,  o promovido utilizou recursos do FUNDEF para  
pagamento de despesas não compatíveis com a finalidade do fundo.

Os regramentos constitucionais e infraconstitucionais asseveram que esses  
recursos têm destinação vinculada, sendo inadmissível a mitigação na forma de aplicá-los.

Vislumbra-se, assim, a incidência do art. 10, inc.XI, da Lei 8.429/92:

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. 1 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;

Portanto, o promovida deve ser responsabilizada pelo ilícito administrativo
em tela, pois, na qualidade de responsável pelas despesas do município aplicou de forma irregular  
recursos  federais,  havendo,  tal  comprovação  dos  relatórios  de  auditorias  constante  dos  autos  
referente a sua prestação de contas perante o TCE concernentes ao exercício financeiro de 2002, em 
desobediência a Lei 9424/96.

Assim procedendo,  como demonstrado,  incorreu  na  conduta  descrita  no  
artigo 10, inciso XI, da Lei n° 8.429/92, razão pela qual lhe devem ser aplicadas as sanções previstas  
na Lei de Improbidade Administrativa.

c) despesa  sem  efetivação  de  procedimento  licitatório  para  a  aquisição  de  medicamentos,  
computadores e construção de matadouro público;

Ao deixar de efetivar procedimento licitatório, há de se reconhecer que o  
promovido, Erasmo Quintino de Abrantes Filho, violou os princípios da Moralidade Administrativa e  
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da Legalidade com sua conduta, haja vista que deixaram de observar a obrigatoriedade de realização 
de prévio procedimento licitatório para contratação de diversos serviços no Município do Lastro.

Prevê  a  Lei  n°  8.666/93  que,  em  regra  a  realização  de  contratos  pela  
Administração Publica exige a obediência ao certame licitatório (princípio de obrigatoriedade). Na  
lição de Marcai Justen Filho, "A licitação busca selecionar o contratante que apresente as melhores  
condições  para  atender  a  reclamos  do  interesse  coletivo,  tendo em vista  todas  as  circunstâncias  
previsíveis (preço, capacitação, técnica, qualidade etc.)."

A  Licitação  é  o  procedimento  prévio  de  seleção  por  meio  do  qual  a  
Administração,  mediante  critérios  previamente  estabelecidos,  isonômicos,  abertos  ao  público  e  
fomentadores da competitividade, busca escolher a melhor alternativa para a celebração do contrato.

Sendo um procedimento prévio à realização do contrato, a licitação tem 
como intuito permitir que se ofereçam propostas e que seja escolhida a mais interessante e vantajosa  
ao interesse público.

A prévia  licitação para  a  contratação de  serviço  pela  Administração é  
exigência imposta na Constituição Federal e na lei 8.66Ó/93, /e visa não só a obtenção da proposta  
mais vantajosa, mas também conferir tratamento isonômico àqueles que atuam no ramo do serviço  
almejado.

Após ser notificado, o réu alegou na resposta que todos os procedimentos  
obedeceram os regramentos legais sem, contudo,  lograr desconstituir a imputação conferida pelo  
promovente.

Assim a ausência de procedimento licitatório para as despesas públicas  
ofendem os princípios da administração pública caracterizando ato de improbidade previsto no art.  
11, I, da Lei n°. 8.429/92.

Assim, deflui mais do que evidente a responsabilização do requerido pelos  
atos de improbidade administrativa que lhe são imputados.

Uma vez demonstrada a subsunção dos atos praticados aos tipos ímprobos,  
previstos  na  Lei  de  Improbidade  Administrativa  necessários  estipular  com  que  ânimo  agiu  o  
promovido.

Ao demandado são imputados atos ímprobos previstos no art. 11 da Lei de  
Improbidade Administrativa,  concernentes a aplicação em percentual  inferior ao mínimo legal  de 
recursos do FUNDEF com a incentivo e qualificação dos professores, bem ainda, a realização de  
despesas sem a observância do procedimento licitatório.

Para se caracterizar a improbidade é necessário o dolo genérico, ou seja, a  
vontade  de  realizar  ato  que  atente  contra  os  princípios  da  administração  pública,  não  sendo  
necessária a comprovação do dolo específico, com a comprovação da intenção do agente.

Segundo jurisprudência do STJ, a Lei de Improbidade Administrativa não  
deve ser aplicada para punir meras irregularidades administrativas ou transgressões disciplinares.  
Ela resguarda os princípios da administração sob o prisma do combate à corrupção, à imoralidade e 
à desonestidade funcional.

No caso entendo presente, o elemento subjetivo da improbidade, a saber, o  
dolo, este entendido como a vontade livre e consciente de praticar o ato descrito na norma como  
contrário à moralidade administrativa.
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Ainda  que  não  tivesse  o  réu  agido  de  má-fé,  isso  não  o  eximiria  da  
responsabilidade, ressaltando-se que o próprio caput do art. 10 da Lei 8.429/92 prevê que não só a  
conduta dolosa,  como também a culposa,  constitui  ato de improbidade administrativa que causa  
prejuízo ao erário.

Os atos praticados enquadram-se na previsão do art.  10,  XI,  da Lei  n°  
8.429/92.  Embora a conduta em comento também se  enquadre no disposto no art.  11 da Lei  n°  
8.429/92,  cuidando-se  de  hipótese  de  prática  concomitante  de  diversos  atos  de  improbidade,  em 
concurso material, penso deva ser observada, tão- somente, a pena mais grave derivada do art. 10 da 
LIA. As penas aplicáveis a demandada no caso em exame são as previstas no art. 12, inciso II, da Lei  
de improbidade Administrativa (uma vez que não se podem cumular as penalidades dos incisos do art.  
12,  devendo  aplicar-se  o  mais  grave  dentre  eles),  observando-se  o  parágrafo  único  do  referido 
dispositivo legal:

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

Cumpre esclarecer, de logo, que a aplicação das penas do art.  12 deve  
ocorrer sempre com referência ao ato de improbidade praticado, em respeito à proporcionalidade.  
Por tal motivo, as penas cominadas no referido preceito não necessariamente devem ser aplicadas de  
forma cumulativa, devendo-se observar a compatibilidade entre a reprimenda e o ato praticado, sem 
que tal postura enseje,  em absoluto,  desrespeito aos limites objetivos da lide ou julgamento citra  
petita.

A condenação de ressarcir o erário somente deve ter lugar quando existir
prejuízo efetivo e deve ter as  precisas  dimensões  deste.  No caso dos  autos,  o  Ministério  Público  
Estadual logrou comprovar o dano ao Erário causado pelos desmandos do promovido, como também  
o próprio acórdão do Tribunal de Contas deste Estado evidencia o valor a ser ressarcido.

Portanto, tendo em vista a amplitude das lesões e a gravidade dos atos de 
improbidade, e diante da falta de zelo e inaptidão demonstrado pelo demandado em lidar com os bens 
e interesse públicos, considero-o ímprobo, aplicando-lhe as sanções prevista na Lei de Improbidade 
Administrativa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido versado na inicial e, em
conseqüência, CONDENO Erasmo Quintino de Abrantes Filho, por violação as normas capituladas  
no art. 10, inciso XI e no art. 11, caput e inciso Ida Lei 8.429/92, à luz das argumentações acima  
aduzidas.

Tendo  em consideração  a  extensão  do  dano  causado  à  coletividade,  a  
gradação da improbidade  praticada,  sua  repercussão no patrimônio do município do Lastro-PB,  
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assim como as diretrizes normativas dispostas no art. 12, II, da Lei 8.429/92, deixo de condenar à  
perda da função pública, prejudicada pelo transcurso do prazo de seu mandato e aplico ao réu as  
seguintes penalidades:
a) Ressarcimento integral do dano no valor de R$ 8.383,24 (oito mil trezentos e oitenta e três reais e  
vinte e quatro centavos), atualizados monetariamente e comjuros legais de 1%ao mês a partir do fato 
danoso;
b) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos;
c)Multa civil  no  valor  correspondente  ao  valor  do  dano correspondente  a  R$ 8.383,24  (oito  mil  
trezentos e oitenta e três reais e vinte e^iiatro centavos);
d)Proibição  de  contratar  com  o  poder  público  ou  receber  benefícios  ou  incentivos  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;

Tanto a multa civil quanto o ressarcimento deverão ser revertidos em favor 
da  Prefeitura  Municipal  do  Lastro-PB,  conforme  dispõe  o  art.  18  da  Lei  de  Improbidade  
Administrativa.”

Todavia, conquanto o Juízo ‘a quo’ tenha reconhecido a prática de ato 
de improbidade, nos termos dos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, a sentença hostilizada deixou 
de aplicar ao demandado a sanção de perda da função pública.

Inconformado,  o  Ministério  Público  pugna  pela  condenação  do  ex 
gestor à mencionada sanção, prevista no art. 12, da Lei nº 8.429/1992. Aduz que o magistrado 
incorreu em erro ao deixar de condenar o promovido à perda da função pública.

Pois bem.

Com efeito, não se desconhece que a perda de função pública é pena 
aplicada  em  caso  de  maior  relevância,  sendo  “(...)  cediço  que  a  aplicação  da  pena,  em 
improbidade  administrativa,  deve  ser  empregada de  forma que  seja  considerada a  gravidade  do 
ilícito, a extensão do dano e o proveito patrimonial obtido.” (REsp 929.289/MG, Rel. Ministro 
José Delgado, 1ª Turma do STJ, julgado em 18/12/2007, DJ 28/02/2008, p. 77), gravidade, no 
entanto, não foi observado no presente caso. 

Ou seja, a aplicação das penalidades do art. 12 da Lei de Improbidade 
deve  ocorrer  com  referência  ao  ato  de  improbidade  praticado,  em  respeito  à 
proporcionalidade. Dessa forma, as penas cominadas no referido preceito não necessariamente 
devem ser aplicadas  de forma cumulativa,  devendo-se observar  a  compatibilidade entre  a 
reprimenda e o ato praticado. Nesse norte, entendeu o magistrado a quo por não condenar o 
ímprobo na perda da função pública ensejando a irresignação do Ministério Público Estadual.

No entanto, não há que prosperar a irresignação do Parquet.  Embora 
seja levada em consideração a gravidade dos atos praticados pelo recorrido,  bem como a 
notória  inaptidão  do  mesmo no  trato  com a  coisa  pública,  entendo  que  o  magistrado  de 
primeiro grau acertou em não aplicar a pena de perda da função pública, tendo em vista a 
perda do seu objeto, uma vez que pode-se verificar dos autos que à época da condenação, em 
20/09/2013, já havia decorrido o prazo do mandato do ex gestor, motivo pelo qual torna-se 
totalmente desnecessária a imposição da mencionada penalidade. 
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Face  ao  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO, 
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a Sessão o. Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
Participaram do julgamento, o Dr. Ricardo Vital de Almeida (relator), juiz convocado com 
jurisdição limitada,  o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz e o Exmo Dr. Marcos Coelho de 
Salles, juiz convocado para substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente  ao  julgamento  o   Dr.  Francisco  Paula  Ferreira  Lavor, 
Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 02 de dezembro  de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Relator - Juiz convocado
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL nº. 0002673-19.2006.815.0371 — 4ª vara de Sousa.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo  Ministério  Público  do 
Estado da Paraíba em face da sentença de fls. 234/241, proferida nos autos da  Ação Civil  
Pública por ato de Improbidade proposta pelo recorrente em desfavor de Erasmo Quintino de 
Abrantes Filho.

Na sentença, o juízo a quo julgou procedente o pedido, condenando 
o promovido ao ressarcimento integral do dano de R$8.383,24 (oito mil, trezentos e oitenta e 
três reais e vinte e quatro centavos); à suspensão dos seus direitos políticos por cinco anos; ao 
pagamento de multa civil no valor de R$ 8.383,24(oito mil, trezentos e oitenta e três reais e 
vinte e quatro centavos) e à proibição de contratar com poder público ou receber incentivos 
fiscais ou creditícios por cinco anos. 

Inconformado,  o  Ministério  Público  pugna  pela  condenação  do  ex 
gestor  à  perda da  função pública,  prevista  no art.  12,  da Lei  nº  8.429/1992.  Aduz que o 
magistrado incorreu em erro ao deixar de condenar o promovido à perda da função pública.

Contrarrazões às fls. 262/267, refutando os termos do apelo.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  seu 
parecer de fls. 273/276, opinou pelo provimento do apelo, para que seja reformada a sentença, 
condenando-se o promovido à perda da função pública. 
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É o relatório.

À douta revisão.

João Pessoa, 06 de setembro  de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Relator - Juiz convocado
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