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APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
PROCEDÊNCIA. SUBLEVAÇÃO DO PROMOVIDO.
PRELIMINARES.  INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL.  ARGUIÇÃO.  PRETENSÃO  DE
NULIDADE  DA  DECISÃO.  AUSÊNCIA  DAS
HIPÓTESES  PREVISTAS  NO  ART.  109,  I,  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  INTERESSE  DA
UNIÃO  NÃO  DEMONSTRADO.  VERBAS
ORIUNDAS  DO  FUNDEF  -  FUNDO  DE
MANUTENÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO  DO
ENSINO  FUNDAMENTAL E  DE  VALORIZAÇÃO
DO  MAGISTÉRIO  REPASSADAS  E
INCORPORADAS AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL.
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL.
SÚMULA Nº  209,  DO  SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.  REJEIÇÃO.  INADEQUAÇÃO  DA  VIA
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ELEITA.  IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  POR
INAPLICABILIDADE  DA LEI  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA A AGENTES  POLÍTICOS.  EX-
PREFEITO.  SANÇÕES  CIVIL  E  CRIMINAL
INDEPENDENTES.  PRECEDENTES  DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES. NÃO ACOLHIMENTO.
MÉRITO.  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
PRINCESA ISABEL.  AUDITORIA DO  TRIBUNAL
DE  CONTAS  DO  ESTADO  DA  PARAÍBA.
CONSTATAÇÃO  DE  IRREGULARIDADES.
CONDUTAS  ÍMPROBAS.  VIOLAÇÃO  AOS
PRINCÍPIOS  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.
ART.  11,  CAPUT,  DA LEI Nº  8.429/92.  LESÃO AO
ERÁRIO. OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART.
10, V E IX, DO MESMO COMANDO NORMATIVO.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA
CONFIGURADA.  APLICAÇÕES  DAS  SANÇÕES
PREVISTAS  NO  ART.  12,  II,  DA  LEI  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE.  CIRCUNSTÂNCIAS.
PECULIARIDADES  DO  CASO  CONCRETO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

-  Compete  à  Justiça  Estadual  processar  e  julgar  as
ações de improbidade movida em face de ex-prefeito
em razão de irregularidades na prestação de contas
de  verbas  federais  repassadas,  e  incorporadas  ao
patrimônio  municipal,  existindo,  inclusive,  neste
sentido,  a  Súmula nº  209,  do Superior  Tribunal  de
Justiça,  devendo,  por  conseguinte,  ser  rejeitada  a
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preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

-  Não  prospera  a  prefacial  de  inadequação  da  via
eleita pelo Parquet, pois ex-prefeito sujeita-se a Ação
Civil  Pública  por  Ato  de  Improbidade
Administrativa,  não  estando  imune  às  regras
contidas na Lei nº 8.429/92, que em seu art. 12, caput,
estabelece: “Independentemente das  sanções penais,
civis  e  administrativas  previstas  na  legislação
específica,  está  o  responsável  pelo  ato  de
improbidade  sujeito  às  seguintes  cominações,  que
podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de
acordo com a gravidade do fato: (Redação dada pela
Lei nº 12.120, de 2009)”. 

- Segundo já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“Não há qualquer antinomia entre o Decreto-Lei nº
201/1967 e a Lei nº 8.429/1992, pois a primeira impõe
ao  prefeito  e  vereadores  um  julgamento  político,
enquanto a segunda submete-os ao julgamento pela
via judicial, pela prática do mesmo fato.” (STJ; REsp
1.298.417; Proc. 2011/0299036-6/RO; Segunda Turma;
Relª Minª Eliana Calmon Alves; DJE 22/11/2013).

- De acordo com o art. 11,  caput, da Lei nº 8.429/92,
constitui  ato  de  improbidade  administrativa,
atentando  contra  os  princípios  da  administração
pública,  “qualquer  ação  ou  omissão  que  viole  os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade,
e lealdade às instituições”.
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- Caracterizado o dolo do agente público, que agiu
imbuído da vontade de burlar a lei, desobedecendo,
de  forma  consciente  e  espontânea,  os  princípios
positivados  no  art.  37,  da  Constituição  Federal,  a
condenação na Lei de Improbidade Administrativa é
medida que se impõe.

- Para caracterização do ato de improbidade, previsto
no  art.  10,  V  e  IX,  da  Lei  nº  8.429/1992,  é
indispensável, além da presença do dolo ou da culpa
do agente, a  existência do efetivo dano ao erário, e,
neste  caso,  demonstrada  a  sua  ocorrência,  pelo
conjunto  probatório  existente,  deve  ser  mantida  a
decisão recorrida.

-  Para  decidir  pela  cominação  isolada  ou  conjunta
das  penas previstas  no art.  12  e  incisos,  da Lei  de
Improbidade Administrativa, o juiz deve atentar-se
às  circunstâncias  peculiares  do  caso  concreto,  tais
como a gravidade da conduta, a medida da lesão ao
erário  e  o  histórico  funcional  do  agente  público,
porquanto, diante da hipótese vertente, mantém-se o
decisum  combatido,  em  todos  os  seus  termos,  que
bem aplicou as sanções ao inconformado. 

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.
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ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  as  preliminares  e
desprover o recurso.

O Ministério Público do Estado da Paraíba,  através
da Curadoria do Patrimônio Público de Princesa Isabel, ingressou com  Ação Civil
Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em face de José Sidney Oliveira,
ex-Prefeito  do  Município  de  Princesa  Isabel,  narrando  que  no  exercício  de  2006,
período em que exerceu o mandato de Prefeito daquela cidade, o Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba constatou diversas irregularidades administrativas durante sua
gestão, que resvalavam em atos de improbidade administrativa.

Na  peça  vestibular,  asseverou  o  representante  do
Ministério  Público  que  a  análise  da  documentação  apresentada  pelo  Tribunal  de
Contas do Estado levou a conclusão de ter o então agente político atuado de forma
ímproba,  causando  prejuízos  ao  erário  municipal  e  violando  princípios  da
Administração  Pública,  haja  vista  ter  sido  atribuída  ao  ex-gestor  a  prática  dos
seguintes atos: abertura de crédito adicional sem a respectiva fonte de recursos no
valor de R$ 348.651,79 (trezentos e quarenta e oito mil seiscentos e cinquenta e um
reais  e  setenta  e  nove  centavos);  utilização  de  R$  41.959,89  (quarenta  e  um  mil
novecentos  e  cinquenta  e  nove  reais  e  oitenta  e  nove  centavos) do  FUNDEF
(atualmente  FUNDEB)  para  fins  diversos  dos  estipulados  (despesa  vinculada);
aquisição de duas Bíblias, no valor de R$ 1.598,00 (mil quinhentos e noventa e oito
reais); falta de economicidade na execução dos serviços de transporte de estudantes,
causando prejuízo ao erário, no importe de R$ 124.966,12 (cento e vinte e quatro mil
novecentos  e  sessenta  e  seis  reais  e  doze  centavos);  ausência  de  retenção  de
contribuições  dos  servidores,  sem  o  devido  repasse  ao  IPM,  ente  próprio  de
previdência dos servidores da edilidade, no montante de R$ 288.623,05 (duzentos e
oitenta e oito mil seiscentos e vinte e três reais e cinco centavos); contratações por
excepcional interesse público, de forma irregular e sem os respectivos recolhimentos
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previdenciários.
 
Visando à obediência aos princípios constitucionais,

bem como à probidade administrativa, ajuizou-se a vertente ação civil pública, com
fulcro na Lei nº 8.429/92.

Procedimento administrativo nº 14/2009, fls. 20/154.

Notificado para se manifestar por escrito, nos termos
do art. 17, § 7º, da Lei de Improbidade Administrativa, o promovido restou inerte, fl.
158.

Recebimento da inicial, fl. 159.

Em sede de contestação,  fls.  161/175,  requereu-se a
improcedência  da  ação,  sob  o  argumento  de  inexistir  conduta  ímproba  ou
comprovação de dano ao patrimônio público. Na oportunidade, rechaça as alegações
do Ministério Público, noticiando o seguinte: existência de previsão de abertura de
créditos adicionais na Lei Orçamentária Anual; transferência dos recursos financeiros
da conta do FUNDEF para conta-corrente,  denominada diversos,  diz respeito aos
pagamentos de  contribuições previdenciárias devidas ao INSS empresa/empregado
dos servidores comissionados e contratados da educação FUNDEF 40% e 60%; na
aquisição das Bíblias foram observadas a qualidade do produto e sua disponibilidade
no  mercado,  sendo  de  edição  especial,  não  inserida  na  pesquisa  do  Tribunal  de
Contas; o valor do custo do quilômetro rodado para transporte de alunos é superior,
devido as únicas vias de acesso à zona rural, bem como a locomoção dos alunos da
rede estadual é efetuado por veículos da rede municipal; existência de dificuldade no
instituto de previdência próprio do município, desde o seu nascedouro, porquanto as
contribuições  retidas  dos  servidores  efetivos  são  utilizadas  para  pagamento  dos
servidores aposentados; e  todos os contratos realizados por excepcional interesse
público foram formalizados consoante a legislação vigente.
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O Juiz  de  Direito  julgou nos  seguintes  termos,  fls.
301/310:

Ante  o  exposto,  JULGO  PROCEDENTE  o  pedido
versado  na inicial  e,  em consequência,  CONDENO
JOSÉ SIDNEY DE OLIVEIRA, por violação as normas
capituladas no art. 10, incisos IX e X e o art. 11, caput,
da  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  de
Princesa Isabel, 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$
451.755,59, 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 pelo
requerido à época dos fatos, enquanto o Prefeito do
Município de Marizópolis-PB;
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
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majoritário, pelo período de 05 (cinco) anos;
Tanto a multa civil quanto o ressarcimento deverão
ser revertidos em favor da Prefeitura Municipal  de
Princesa Isabel-PB, conforme dispõe o art. 18 da Lei
de Improbidade Administrativa.

Inconformado  com  o  teor  do  édito  judicial,  o
promovido  interpôs  APELAÇÃO,  fls.  342/370,  aduzindo,  preliminarmente,  a
incompetência da Justiça Estadual para julgamento de ação envolvendo FUNDEF e
inadequação da via eleita, haja vista os agentes políticos não responderem por ato de
improbidade e sim, por crime de responsabilidade. No mérito, sustenta a ausência de
dano ao erário, no que diz respeito às condutas de abertura de crédito adicional e
aquisição  de  Bíblias.  No  tocante  a  condenação  por  falta  de  economicidade  na
execução dos serviços de transporte de estudante, a sentença se baseou apenas em
presunções, não podendo assim, serem aplicadas as sanções da Lei de Improbidade.
Com relação a ausência de repasse de contribuições ao Instituto de Previdência do
Município, vê-se que tal conduta trata-se de mera irregularidade, ainda mais quando
o  gestor  parcelou  o  débito.  Ademais,  noticia  que  não  se  equipara  a  atos  de
improbidade administrativa o não recolhimento  das contribuições  previdenciárias
devidas ao INSS e as contratações de excepcional interesse público. Alega, ainda, a
inexistência de dano ao erário e dolo do agente, bem como a necessidade das sanções
não serem aplicadas cumulativamente. Ao final, postula pelo provimento do recurso,
a fim de reformar a sentença hostilizada.

Contrarrazões  ofertadas  pelo  Ministério  Público  da
Paraíba,  fls.  376/393,  rebatendo  pontualmente  os  argumentos  perfilhados  pelo
apelante e pugnando pela manutenção da decisão, tendo em vista a perfeita gradação
entre as condutas praticadas pelo recorrente e as sanções a ele aplicadas.

A Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa,  fls.  398/402,  opinou  pelo
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desprovimento do recurso.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Feita essa breve resenha fática,  passo ao exame da
controvérsia, analisando, precipuamente, as  prefaciais de  incompetência da Justiça
Estadual e inadequação da via eleita, suscitadas nas razões recursais.

Em  que  pesem  os  argumentos  de  necessidade  de
remessa dos autos à Justiça Federal, convém registrar  que o FUNDEF - Fundo de
Manutenção  e  Desenvolvimento  do  Ensino  Fundamental  e  de  Valorização  do
Magistério  foi  instituído  pela  Emenda  Constitucional  nº  14/1996,  sendo
regulamentado pela Lei nº 9.424/96 e pelo Decreto nº 2.264/97, e estabelecido em cada
Estado  da  Federação  e  no  Distrito  Federal,  cujos  recursos  devem  ser  aplicados
exclusivamente na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e
na valorização de seu magistério. 

Portanto,  consoante  a  legislação  supracitada,  a
instituição  do  FUNDEF  -  Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  do  Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério advém recursos oriundos de tributos
estaduais, municipais ou de parcelas de tributos federais que competiam aos Estados,
sendo as verbas da União percebidas apenas em caráter complementar.

Calha transcrever o seguinte julgado desta Corte de
Justiça:

IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
DESCUMPRIMENTO  DA  LEI  DE  LICITAÇÕES,
EMISSÃO  DE  CHEQUES  SEM  FUNDOS  E  NÃO
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APLICAÇÃO  DO  PERCENTUAL  MÍNIMO  DOS
RECURSOS DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO E
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE
DOLO NA EMISSÃO DE CHEQUES SEM FUNDOS.
SENTENÇA  PELA  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
APELAÇÃO  DO  RÉU.  FALTA  DE  INTERESSE
RECURSAL  EM  RELAÇÃO  À  EMISSÃO  DE
CHEQUES. DECISÃO DO JUÍZO FAVORÁVEL AO
RÉU, NESTE PONTO. CONHECIMENTO PARCIAL
DA APELAÇÃO E DO RECURSO ADESIVO, QUE
PUGNAVA PELA REQUISIÇÃO  DAS  CÁRTULAS
EMITIDAS  SEM  FUNDOS.  AGRAVO  RETIDO.
INDEFERIMENTO  DE  PROVA  PERICIAL.
EXISTÊNCIA  DE  OUTROS  ELEMENTOS
SUFICIENTES  À  FORMAÇÃO  DA CONVICÇÃO
DO  JUÍZO.  INEXISTÊNCIA DE  CERCEAMENTO
DE  DEFESA.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  POR
AUSÊNCIA  DE  EMENTA.  REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.
AÇÃO DE IMPROBIDADE MOVIDA EM FACE DE
EXPREFEITO EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES
NA  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.  COMPETÊNCIA
DA  JUSTIÇA  ESTADUAL.  PRECEDENTES  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  REJEIÇÃO.
PRELIMINARES  REJEITADAS  EM  DESPACHO
SANEADOR.  AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO.  PRECLUSÃO.  MÉRITO.
DESCUMPRIMENTO À LEI FEDERAL Nº. 9.424/96,
QUE DETERMINAVA A APLICAÇÃO DE 60% DO
FUNDEF  NA  REMUNERAÇÃO  DO
PROFESSORADO.  ATO  DE  IMPROBIDADE
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DECORRENTE  DE  DESOBEDIÊNCIA  AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DOLO GENÉRICO
CARACTERIZADO.  PRECEDENTES  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  AGRAVO
RETIDO  E  APELAÇÃO  PARCIALMENTE
CONHECIDOS  E,  NESTA  FRAÇÃO,
DESPROVIDOS. 1.  “A despeito  da  antiga  Lei  de
organização judiciária do estado exigir que todas as
sentença fossem ementadas, tal obrigatoriedade não
foi  replicada por seu novo texto legal,  inexistindo,
portanto,  eiva  a  ser  reconhecida  no  fato  do
magistrado  de  primeiro  grau  proferir  decisão  sem
ementa,  embora  ressalve  o  caráter  organizador  e
harmônico  da  ementa”  (TJPB,  AC-RA
017.2011.000511-7/001,  Primeira  Câmara
Especializada Cível, Rel. Juiz Conv. Marcos William
de Oliveira,  DJPB 02/05/2013, p. 20). 2.  O Superior
Tribunal  de  Justiça  assentou  o  entendimento  de
que compete à Justiça Estadual processar e julgar as
ações  de  improbidade  movida  em  face  de  ex-
prefeito em razão de irregularidades na prestação
de contas de verbas federais, repassadas por força
de  convênio,  e  incorporadas  ao  patrimônio
municipal. 3. Na ausência de interposição de agravo
contra  despacho  saneador  que  rejeitou  as
preliminares  e  prejudiciais  de  mérito,  restam
preclusas as impugnações repetidas em apelação. 4.
“não  configura  cerceamento  de  defesa  o
indeferimento de prova pericial  quando se verifica
ser desnecessária ao deslinde da questão e inútil em
face do tempo decorrido entre a data do sinistro e a
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realização  da  prova,  porquanto  possui  o  juiz,  na
condição de destinatário da prova, o dever-poder de
indeferir  provas  inúteis  ou  protelatórias  para  não
retardar a entrega da prestação jurisdicional”  (tjsc,
AC nº.  20130388801, terceira Câmara Cível,  relator:
saul steil, data de julgamento: 22/ 07/2013 e data de
publicação:  29/07/2013).5.  A  inobservância  do
percentual  mínimo  destinado  à  remuneração  dos
profissionais  do  magistério,  art.  22,  da  Lei  nº.
11.494/07,  decorrente  de  conduta  praticada  por
prefeito com dolo genérico, consubstancia em ato de
improbidade  administrativa,  art.  11,  caput,  da  Lei
federal  nº.  8.421/92.  (TJPB;  APL  019.2005.001.151-
9/001; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des.
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira;  DJPB
19/03/2014) - destaquei.

Igualmente,  impende consignar que nos termos do
art. 109, I, da Constituição Federal, a competência da Justiça Federal é definida, em
regra, em razão da pessoa, isto é, deve-se considerar as partes envolvidas na relação
processual, sendo irrelevante, neste caso, portanto, a natureza do litígio discutido em
juízo.

Da análise deste caderno processual, observa-se que
a hipótese vertente diz respeito a ação de improbidade administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado da Paraíba,  em face de  José Sidney Oliveira, então
Prefeito do Município de Princesa Isabel, o que por si só, já afasta a regra disposta
no art. 109, I, da Carta da República de 1988, haja vista abranger questão restrita às
partes  litigantes.  Demais  disso,  não  há  fatos  ou  fundamentos  demonstrando  a
existência de interesse da União na controvérsia e, por consequência, sejam capazes
de atrair a competência federal para julgar a contenda, pois o julgamento das ações
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de improbidade relativas à prestação de contas de verbas federais, incorporadas ao
patrimônio  municipal,  é  de competência  da Justiça  Estadual,  inclusive,  sumulado
pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 209. Compete à Justiça Estadual processar
e  julgar  prefeito  por  desvio  de  verba  transferida  e
incorporada ao patrimônio público.

A título de ilustração, julgado da Corte Superior de
Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. Conflito
de  competência.  Improbidade  administrativa.  Ação
movida  pela  municipalidade contra  ex-prefeito  por
irregularidades  na  prestação  de  contas  de  verbas
federais.  Conflito  conhecido  para  declarar  a
competência  da  justiça  estadual.  (STJ;  CC  131.322;
Proc. 2013/0386241-9;  TO; Primeira Seção; Rel.  Min.
Benedito Gonçalves; DJE 06/02/2014).

Outro  não  é  o  entendimento  do  nosso  Tribunal  de
Justiça, senão vejamos:

PRELIMINAR.  INCOMPETÊNCIA.  AÇÃO
VISANDO  À  COBRANÇA  DE  VERBAS  DO
FUNDEB.  COMPETÊNCIA  CÍVEL  DA  JUSTIÇA
FEDERAL,  QUE  É  RATIO  PERSONAE.
INEXISTÊNCIA  DE  INTERVENÇÃO  DE
QUAISQUER DOS ENTES DO ART. 109, I, DA CF.
REJEIÇÃO. 1. “A competência cível da justiça federal
encontra- se definida, como regra geral, com base na
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natureza das partes envolvidas no processo (ratione
personae),  independentemente  da  índole  da
controvérsia  exposta  em  juízo,  por  força  das
disposições do art. 109, I, da Constituição Federal. ”
(agrg  no  CC  120.783/pe,  Rel.  Ministro  Humberto
Martins, primeira seção, julgado em 23/05/2012, dje
30/05/2012). 2. Inexistindo qualquer ente federal nos
autos, a competência para o julgamento do feito é da
Justiça Estadual. 3. Preliminar rejeitada. (…).  (TJPB;
AC  053.2011.000800-9/001;  Segunda  Câmara
Especializada Cível;  Relª  Desª  Maria das Neves  do
Egito de A. D. Ferreira; DJPB 08/05/2013; Pág. 12) -
negritei.

Logo,  diante  do  panorama,  acima  apresentado,
rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Comum.

Ato  contínuo,  passo  a  analisar  a  prefacial  de
inadequação  da  via  eleita,  em  razão  do  apelante  não  está  submetido  à  Lei  de
Improbidade Administrativa.

Pois bem. Tanto os Prefeitos quanto os ex-Prefeitos
submetem-se sim, à Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, nos
termos da Lei nº 8.429/92, vez que não se enquadram entre as autoridades insertas na
norma regulamentadora e definidora dos crimes de responsabilidade, de acordo com
o precedente do Supremo Tribunal Federal (RCL 2.138/DF), o qual reforça a tese de
cabimento da  respectiva ação,  em face  de  agente político  de  qualquer esfera  dos
Poderes da União, Estados e Municípios, ressalvando-se apenas as hipóteses em que
houver demanda ajuizada contra Ministros de Estado.

Como  mencionado,  o  primeiro  viés  de  discussão
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acerca da temática surgiu no julgamento da Reclamação nº 2.138, oriunda do Distrito
Federal, em que foi relator, o Ministro Nelson Jobim. Em verdade, a abordagem da
tese defende a não aplicação da demanda, em testilha, aos agentes políticos, pelo
simples fato de que a reclamação dizia respeito a Ministro de Estado, tendo sido
conhecida nesse exato limite, valendo a colação da ementa oficial:

Reclamação. Usurpação da competência do Supremo
Tribunal  Federal.  Improbidade  Administrativa.
Crime  de  responsabilidade.  Agentes  Políticos.  I.
Preliminares.  Questões  de  ordem.  I.  1.Questão  de
ordem  quanto  à  manutenção  da  competência  da
Corte  que  justificou,  no  primeiro  momento  do
julgamento,  o  conhecimento  da  reclamação,  diante
do  fato  novo  da  cessação  do  exercício  da  função
pública  pelo  interessado.  Ministro  de  Estado  que
posteriormente  assumiu cargo de  Chefe de Missão
Diplomática  Permanente  do  Brasil  perante  a
Organização  das  Nações  Unidas.  Manutenção  da
prerrogativa do foro perante o STF, conforme o art.
102,  I,  "c",  da  Constituição.  Questão  de  ordem
rejeitada.  I.  2.  Questão  de  ordem  quanto  ao
sobrestamento do julgamento até  que seja  possível
realizá-lo em conjunto com outros processos sobre o
mesmo tema, com participação de todos os Ministros
que  integram  o  Tribunal,  tendo  em  vista  a
possibilidade de que o pronunciamento da Corte não
reflita  o  entendimento  de  seus  atuais  membros,
dentre os quais quatro não têm direito a voto, pois
seus  antecessores  já  se  pronunciaram.  Julgamento
que  já  se  estende  por  cinco  anos.  Celeridade
processual. Existência de outro processo com matéria
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idêntica  na  seqüência  da  pauta  de  julgamentos  do
dia.  Inutilidade  do  sobrestamento.  Questão  de
ordem rejeitada.
II. Mérito.  II.  1.  Improbidade  administrativa.
Crimes de responsabilidade. Os atos de improbidade
administrativa  são  tipificados  como  crime  de
responsabilidade  na  Lei  n°  1.079/1950,  delito  de
caráter político-administrativo.
II. 2. Distinção entre os regimes de responsabilização
político-administrativa.  O  sistema  constitucional
brasileiro  distingue  o  regime  de  responsabilidade
dos agentes políticos dos demais agentes públicos. A
Constituição  não  admite  a  concorrência  entre  dois
regimes de responsabilidade político-administrativa
para os agentes políticos: o previsto no art. 37, § 4º
(regulado pela Lei n° 8.429/1992) e o regime fixado
no  art.  102,  I,  "c",  (disciplinado  pela  Lei  n°
1.079/1950). Se a competência para processar e julgar
a  ação  de  improbidade  (CF,  art.  37,  §  4º)  pudesse
abranger  também  atos  praticados  pelos  agentes
políticos,  submetidos a regime de responsabilidade
especial,  ter-se-ia  uma interpretação  ab-rogante  do
disposto no art. 102, I, "c", da Constituição. 
II.  3.  Regime  especial.  Ministros  de  Estado.  Os
Ministros de Estado, por estarem regidos por normas
especiais de responsabilidade (CF, art. 102, I, "c"; Lei
n°  1.079/1950),  não  se  submetem  ao  modelo  de
competência  previsto  no regime comum da Lei  de
Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1992).
 II.  4. Crimes de responsabilidade. Competência do
Supremo Tribunal Federal. Compete exclusivamente
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ao Supremo Tribunal  Federal  processar  e  julgar  os
delitos  político-administrativos,  na hipótese  do art.
102,  I,  "c",  da  Constituição.  Somente  o  STF  pode
processar  e  julgar  Ministro  de  Estado  no  caso  de
crime de responsabilidade e,  assim, eventualmente,
determinar  a  perda  do  cargo  ou  a  suspensão  de
direitos políticos. 
II. 5. Ação de improbidade administrativa. Ministro
de Estado que teve decretada a suspensão de seus
direitos políticos pelo prazo de 8 anos e a perda da
função pública por sentença do Juízo da 14ª Vara da
Justiça Federal - Seção Judiciária do Distrito Federal.
Incompetência dos juízos de primeira instância para
processar  e  julgar  ação  civil  de  improbidade
administrativa  ajuizada  contra  agente  político  que
possui  prerrogativa  de  foro  perante  o  Supremo
Tribunal  Federal,  por  crime  de  responsabilidade,
conforme o art. 102, I, "c", da Constituição. 
III.RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

A ação foi motivada pelo pedido de extinção de um
processo  contra  o  ex-Ministro  da  Ciência  e  Tecnologia  do  Governo  Fernando
Henrique Cardoso, Ronaldo Sardenberg, condenado, em 2002, pelo uso de “jatinhos”
da FAB, para viagens turísticas a Fernando de Noronha, Salvador e Ilhéus.

Posteriormente,  a  Suprema  Corte,  em  julgado
relatado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, asseverou a competência do juízo de
primeiro grau de jurisdição e a pertinência da ação de improbidade administrativa
com relação aos Prefeitos Municipais,  consoante se observa da ementa oficial  do
Agravo Regimental em Medida Cautelar em Reclamação, julgado em 25 de junho de
2008 pelo Colendo Tribunal Pleno, a seguir transcrita:
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Processual.  Ato  de  Improbidade  de  Prefeito
Municipal.  Configuração  como  crime  de
responsabilidade. Competência do Juiz monocrático
para  processar  e  julgar  o  feito.  Ausência  de
identidade material  com os  paradigmas  invocados.
Agravo improvido. 
I  Os  paradigmas  invocados  pelo  agravante  dizem
respeito à estipulação da competência desta Suprema
Corte,  para  processar  e  julgar  os  crimes  de
responsabilidade cometidos por Ministros de Estado.
 II  O STF tem entendido,  nessas  hipóteses,  que os
atos  de  improbidade  administrativa  devem  ser
caracterizados como crime de responsabilidade. 
III  Na  espécie,  trata-se  de  prefeito  municipal
processado por atos de improbidade administrativa
que  entende  ser  de  competência  originária  do
Tribunal de Justiça local, e não do juiz monocrático, o
processamento e julgamento do feito. 
IV  Não  há  identidade  material  entre  o  caso  sob
exame e as decisões invocadas como paradigma. 
V Agravo improvido.

Em reforço ao entendimento, ora exposto, qual seja,
de aplicação das disposições da Lei nº 8.429/92 aos prefeitos e ex-prefeitos,  recentes
julgados, como se depreende a seguir:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  PERCEPÇÃO  DE
REMUNERAÇÃO  SEM  CONTRAPRESTAÇÃO.
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"FUNCIONÁRIO FANTASMA". APLICAÇÃO DA
LEI  Nº  8.429/1992  AOS  AGENTES  POLÍTICOS.
COMPATIBILIDADE COM O DECRETO-LEI Nº
201/1967.  ART.  10  DA  LEI  Nº  8.429/1992.
CONFIGURAÇÃO  DE  DOLO  GENÉRICO.
ELEMENTO  SUBJETIVO.  COMINAÇÃO  DAS
SANÇÕES.  CUMULAÇÃO.  POSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. ART. 12 DA LIA. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE.
SÚMULA Nº 7/STJ.  1. Não há qualquer antinomia
entre o Decreto-Lei nº 201/1967 e a Lei nº 8.429/1992,
pois a primeira impõe ao prefeito e vereadores um
julgamento político, enquanto a segunda submete-
os ao julgamento pela via judicial,  pela prática do
mesmo fato. Precedentes. (STJ; REsp 1.298.417; Proc.
2011/0299036-6;  RO;  Segunda  Turma;  Relª  Minª
Eliana Calmon Alves; DJE 22/11/2013) - negritei.

E, 

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA  NO  RECURSO  ESPECIAL.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
SUBMISSÃO  DE  AGENTE  POLÍTICO
(PREFEITO) À LEI N. 8.429/1992. SÚMULA N. 168
DO STJ.  1.  Os  agentes  políticos  se  submetem  às
normas  da  Lei  n.  8.429/1992.  Lei  de  improbidade
administrativa. A respeito, dentre outros: AGRG nos
ERESP 1119657/MG, Rel.  Ministro Arnaldo esteves
Lima, primeira seção, dje 25/09/2012. 2. Nos termos
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da Súmula n. 168 do STJ, "não cabem embargos de
divergência, quando a jurisprudência do tribunal se
firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".
3.  Agravo  regimental  não  provido.  (STJ;  AgRg-
EREsp  1.243.779;  Proc.  2011/0211505-3;  MG;
Primeira Seção; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE
07/10/2013; Pág. 851) - destaquei.

Nesse  caminho,  é  assente  o  entendimento  deste
Tribunal  de Justiça  da Paraíba,  consoante se  observa dos  seguintes  julgados:  AC
001.2006.026372-8/001; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João Alves da
Silva;  DJPB  06/11/2013;  Pág.  16;  AC  047.2009.000126-5/001;  Primeira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 20/08/2013;
Pág. 11).

Portanto,  embora  o  ex-Prefeito  tenha
responsabilidade disciplinada em outro comando legal, insta registrar o fato de que
ele  não  é  detentor  de  foro  privilegiado  constitucionalmente  previsto  em caso  de
crime de responsabilidade, sendo-lhe aplicável a Lei nº 8.429/92.

Nesse panorama, filio-me ao entendimento segundo
o qual o demandado está sujeito sim, as disposições previstas na Lei de Improbidade
Administrativa, não havendo que se falar em impossibilidade de imputação a  José
Sidney Oliveira, ex-Prefeito de Princesa Isabel/PB, das penalidades previstas na Lei
nº 8.429/1992.

Logo,  em  face  dos  fundamentos  acima,  rejeito  a
preliminar de inadequação da via eleita, não havendo, pois, que se falar em bis in
idem com relação aos crimes de responsabilidade.

Adentrando no mérito, cabe averiguar, doravante, se
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as condutas atribuídas a José Sidney Oliveira, ex-Prefeito do Município de Princesa
Isabel/PB, amoldam-se ao conceito de comportamento ímprobo previsto nos arts. 10,
V e IX, e 11, da Lei de Improbidade Administrativa, que tratam, respectivamente, dos
atos que causam prejuízo ao erário e atentam contra os princípios da Administração
Pública. 

Sabe-se  que  a  questão  relativa  a  improbidade
administrativa está prevista na Constituição Federal, em seu art. 37:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos
princípios  de  legalidade,  impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte: 
(...)
§  4º  -  Os  atos  de  improbidade  administrativa
importarão  a  suspensão  dos  direitos  políticos,  a
perda  da  função  pública,  a  indisponibilidade  dos
bens  e  o  ressarcimento  ao  erário,  na  forma  e
gradação  previstas  em  lei,  sem  prejuízo  da  ação
penal cabível. 

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

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

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

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

Na hipótese vertente, por entender que a conduta de
José Sidney Oliveira  causou dano ao erário e violou os princípios norteadores da
Administração Pública, o Ministério Público Estadual imputou ao mesmo, a prática
das  condutas  tipificadas  nos  arts.  10,  V  e  IX,  e  11,  da  Lei  de  Improbidade
Administrativa, os quais enunciam:

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:
(...)
V  -  permitir  ou  facilitar  a  aquisição,  permuta  ou
locação de bem ou serviço por preço superior ao de
mercado; 
(...)
IX  -  ordenar  ou permitir  a  realização  de  despesas
não autorizadas em lei ou regulamento; 
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E,

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;
IV - 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.

Nessa  senda,  passo  a  examinar  cada  uma  das
condutas imputadas a José Sidney Oliveira.

a) Abertura de Crédito adicional sem a respectiva
fonte  de  recursos,  no  valor  de  R$  348.651,79  (trezentos  e  quarenta  e  oito  mil
seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos):
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Aqui,  não  há  qualquer  contradição  a  ser  sanada,
como assevera o recorrente, posto que o Juiz a quo verificando a abertura de crédito
adicional sem a indicação da fonte de recursos, por meio da Auditoria do Tribunal de
Contas do Estado, apenas noticiou que a conduta restaria configurada no art. 10, IX,
da Lei de Improbidade Administrativa, todavia, como não ficou comprovado o dano
ao erário, deixou de condenar o demandado no referido tipo legal, porquanto filio-
me ao entendimento do Magistrado singular.

b)  Utilização  de  R$  41.959,89  (quarenta  e  um mil
novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos)  do FUNDEF para
fins diversos daqueles estipulados:

O  FUNDEF  -  Fundo  de  Manutenção  e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, como já
afirmado anteriormente, foi instituído pela Emenda Constitucional nº 14/1996, sendo
regulamentado pela Lei nº 9.424/96 e pelo Decreto nº 2.264/97, e estabelecido em cada
Estado  da  Federação  e  no  Distrito  Federal,  cujos  recursos  devem  ser  aplicados
exclusivamente na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e
na valorização de seu magistério.

Nesse  diapasão,  foi  constatado,  por  meio  do
Relatório do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, a saída do montante de R$
41.959,89 (quarenta e um mil novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove
centavos), oriundos do referido Fundo, para fins distintos da legislação. 

Por  oportuno,  o  promovido  não  logrou  êxito  em
demonstrar suas alegações de que os recursos foram destinados para pagamento de
contribuições  previdenciárias  devidas  ao  INSS  dos  servidores  comissionados  e
contratados da educação, configurando-se sim, desvio de verbas públicas, razão pela
qual,   sua  conduta  enquadra-se  no  art.  11,  caput,  da  Lei  de  Improbidade

Apelação Cível nº 0001414-96.2011.815.0311                                                                                                                              24



Administrativa, pois violou os princípios da Administração, como o da legalidade e
da moralidade.

De outra  banda,  embora  tal  conduta gere  dano ao
erário,  agiu  acertadamente  o  Juiz  de  Direito  a  quo ao  não  aplicar  a  pena  de
ressarcimento, tendo em vista o TCE - Tribunal de Contas do Estado já ter exigido tal
reembolso, consoante se vê da fl. 56.

c) Aquisição de duas Bíblias no valor de R$ 1.598,00
(mil quinhentos e noventa e oito reais):

Convém esclarecer que cada Bíblia foi adquirida por
R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais) e a pesquisa de mercado realizada pelo
TCE - Tribunal de Contas do Estado demonstrou que o valor da Bíblia mais cara
correspondia  ao  montante  de  R$  120,00  (cento  e  vinte  reais),  porquanto,  muito
embora as Bíblias tenham sido realmente adquiridas e estejam em escola municipal,
fl. 52, denota-se, pelo princípio da razoabilidade, a ausência de economicidade na
presente aquisição, violando assim, os princípios da Administração Pública.

Nesse  espeque,  não  há  julgamento  baseado  em
presunção, pois da simples observação da situação, em apreço, percebe-se a falta de
economicidade na aquisição em tela.

d) Falta de economicidade na execução dos serviços
de transporte de estudante:

A Auditoria do TCE - Tribunal de Contas do Estado,
fls. 42/43, comparou as despesas com transporte de estudantes, tanto com relação ao
exercício de 2005, do próprio município de Princesa Isabel, bem como em função de
outros municípios de maior porte, com área de extensão superior, como Cajazeiras,
Pombal e Sousa, considerando, ainda, a inflação do período, no setor de transporte
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pelo IBGE, onde chegou A conclusão de excesso pago à empresa de transporte de
estudantes, no valor de R$ 163.132,54 (cento e sessenta e três mil cento e trinta e dois
reais e cinquenta e quatro centavos), havendo, portanto, superfaturamento no serviço
prestado, amoldando-se a referida conduta do ex-gestor ao preceptivo legal do inciso
V, do art. 10, da Lei de Improbidade Administrativa.

Portanto,  o  julgamento  não  foi  baseado  em
presunções, como aduz o recorrente, mas sim, em dados concretos de avaliação.

e)  Ausência  de  retenção  de  contribuição  dos
servidores, sem o devido repasse ao IPM, no valor de R$ 288.623,05 (duzentos e
oitenta e oito mil seiscentos e vinte e três reais e cinco centavos):

Foi comprovado no Relatório do TCE - Tribunal de
Contas  do  Estado,  fl.  53,  a  ausência  de  retenção  de  contribuição  dos  servidores
públicos municipais, sem o devido repasse ao Instituto de Previdência Municipal no
importe de R$ 288.623,05 (duzentos e oitenta e oito mil seiscentos e vinte e três reais e
cinco  centavos),  constituindo-se,  pois,  ato  de  improbidade  que  gera  prejuízos  ao
erário, nos termos do art. 10, X, da Lei de Improbidade Administrativa.

Nesse sentido:

REEXAME  NECESSÁRIO.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
LEI  Nº.  8.429/92.  AUSÊNCIA  DE  REPASSE  DE
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA
DESCONTADA  DOS  SERVIDORES  AO
IPSEMG.  VERBAS  COM  DESTINAÇÃO
VINCULADA.  VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS
DA  ADMINISTRAÇÃO.  APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.  SANÇÕES.  APLICAÇÃO.  Constitui
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ato de improbidade que atenta contra os princípios
da Administração, o descumprimento de Convênio
firmado  com  o  IPSEMG  mediante  a  ausência  de
repasse da contribuição previdenciária descontada
dos servidores públicos municipais, ainda que para
o pagamento de dívidas do Município, uma vez que
tais verbas têm destinação específica e não se tratam
de recursos públicos. As sanções previstas na Lei nº
8.429/92 devem ser aplicadas de forma proporcional
e na medida da atuação do agente na prática do ato
ímprobo. Em reexame, reformar a sentença. Julgar
prejudicado  o  recurso.  (TJMG;  APCV
1.0079.03.106377-3/001;  Relª  Desª Albergaria Costa;
Julg. 25/04/2013; DJEMG 10/05/2013) - negritei.

Logo, mesmo diante das alegações do apelante,  a
conduta mencionada não constitui mera irregularidade, e sim, ato de improbidade
administrativa.

f) Contratação por excepcional interesse público,
de forma irregular, e ausência de recolhimentos previdenciários:

Nesse ponto, o TCE - Tribunal de Contas do Estado
considerou ilegais as contratações municipais, por excepcional interesse público, haja
vista burlarem a regra do concurso público, prevista na Constituição Federal, e em
razão da inexistência de previsão na Lei Orçamentária Anual, além da ausência de
registro de publicação dos contratos nos órgãos oficiais, fls. 74/76.

Pois bem.

Como  bem  asseverou  o  Juiz  monocrático,
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inobstante a ausência de concurso vigente,  na época das contratações,  as mesmas
foram efetuadas sem o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ao
INSS, sem previsão orçamentária para tanto, além de ausência de publicidade dos
atos, porquanto houve afronta ao princípio da publicidade, bem como infringência
do  art.  169,  §  1º,  I  e  II,  da  Constituição  Federal,  caracterizando-se  como  ato  de
improbidade administrativa.

Nessa ordem de lições, entendo pela configuração de
conduta  ímproba  violadora  dos  princípios  da  administração,  enquadrando-se  os
comportamentos, ora analisados, quais sejam, falta de economicidade na aquisição
de duas Bíblias no valor de R$ 1.598,00 (mil quinhentos e noventa e oito reais); e
contratações  por  excepcional  interesse  público,  de  forma  irregular  e  sem  os
respectivos recolhimentos previdenciários, na descrição constante do art. 11, caput,
da Lei nº 8.429/92, que enuncia constituir “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 não poderia ser diferente, já que está caracterizado o dolo do agente
público, que agiu imbuído da vontade de burlar a lei, de ofender aqueles princípios
positivados no art. 37, da Constituição Federal, não sendo o caso de se acreditar na
ocorrência de meros erros formais ou inabilidade do administrador.

O  entendimento  ora  esposado  é  corroborado  pelo
fato de o comportamento do então gestor não ter sido isolado, mas sim, reiterado,
por  diversas  condutas  capituladas,  de  forma  consciente  e  espontânea,  entre  o
exercício de 2006, demonstrando o seu propósito clarividente de burlar os princípios
que devem nortear a Administração Pública. Ou seja, verifica-se, sem maior esforço,
o proceder voluntário voltado à prática do ilícito,  revelando a presença do elemento
subjetivo, isto é, o dolo do agente, que desconsiderou os princípios da Administração
Pública  estatuídos  no  art.  37,  caput,  da  Constituição  Federal,  notadamente  os  da
legalidade, moralidade, publicidade e impessoalidade.
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Sobre a matéria em testilha, julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL PÚBLICA POR
ATO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
CONTRATAÇÕES  SEM  LICITAÇÃO.  NÃO
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL
NAS  ÁREAS  DE  SAÚDE  E  EDUCAÇÃO.
OFENSIVIDADE  DAS  CONDUTAS.
CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. IRELEVÂNCIA
DAS ALEGAÇÕES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
DA  ADMINISTRAÇÃO.  AÇÃO  DE  NATUREZA
FORMAL.  DOLO  GENÉRICO  CONFIGURADO.
CORRETA  APLICAÇÃO  DAS  SANÇÕES
PREVISTAS NA LEI Nº 8.429/92. DESPROVIMENTO
DO  APELO.  Havendo  contratação  sem  licitação,
desprovida dos requisitos legais que justificassem a
sua inexigibilidade,  revela-se a  ofensa ao princípio
da legalidade que deve reger toda a administração
pública,  ato  de  improbidade administrativa que se
exaure na atuação omissiva do gestor público em não
observar  a  exigência  legal  de  que,  ressalvados  os
casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras  e  alienações  serão  contratadas  mediante
processo de licitação pública que assegure igualdade
de condições a todos os concorrentes (art. 37, XXI da
CF),  apresentando-se,  portanto,  como  ação  de
natureza formal, a qual se integraliza a despeito de
qualquer  resultado  futuro.  (TJPB;  AC
019.2005.001111-3/001;  Primeira  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Leandro  dos  Santos;
DJPB 17/02/2014; Pág. 12).
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E,

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  AUSÊNCIA  DE  DOLO  OU
MÁ-FÉ.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
REFORMA  DA  SENTENÇA.  VIOLAÇÃO  A
PRINCÍPIOS  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.
ART.  11  DA  LEI  Nº  8.429/92.  APLICAÇÃO  DE
MULTA  CIVIL.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO. Constitui improbidade administrativa o
ato que atenta contra os princípios da administração
pública  qualquer  ação  ou  omissão  que  viole  os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade,
e lealdade às instituições, conforme art. 11, caput, do
CPC.  -  a  improbidade  administrativa  não  se
confunde  com  mera  ilegalidade,  mormente  ante  o
caráter repressivo das sanções aplicadas pela Lei nº
8.429/92. A configuração do ato ímprobo depende da
prova do elemento subjetivo da conduta do agente
público,  não  se  admitindo  a  sua  responsabilização
objetiva. A caracterização do ato de improbidade por
ofensa  a  princípios  da  administração  pública,  nos
termos do art. 11 da Lei nº 8.429/92, exige apenas a
demonstração  do  dolo  lato  sensu  ou  genérico.
Presente elementos que evidenciem tal conduta por
parte do promovido, é de se reconhecer a prática do
ato  ímprobo.  Precedentes.  (TJPB;  AC
037.2007.005443-4/001;  Terceira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Saulo Henriques de Sá
e Benevides; DJPB 04/10/2013; Pág. 9).
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Não se pode esquecer que a conduta do demandado
vai  de  encontro  com  o  dever  de  honestidade,  boa-fé,  lealdade,  publicidade  e
imparcialidade que  devem nortear  a  Administração  Pública,  o  que é  passível  de
reprimenda, nos termos da Lei nº 8.429/29, posto sua finalidade ser a punição de
lesão ou violação à moralidade administrativa.

Então, nesse cenário, vislumbro má-fé reveladora de
comportamento  não  digno  por  parte  do  apelado,  amoldando-se  a  conduta  do
recorrido  ao  conceito  de  ato  de  improbidade  por  violar  os  princípios  da
Administração Pública.

Assim, as condutas enquadradas na descrição do art.
11, da Lei de Improbidade Administrativa, que trata dos atos que atentam contra os
princípios  da  Administração  Pública,  possuem  sua  configuração  independe  da
comprovação do prejuízo aos cofres públicos ou enriquecimento ilícito do agente, eis
que “Os atos de improbidade administrativa descritos no art. 11 da Lei nº 8.429/92
dependem  da  presença  do  dolo  genérico,  mas  dispensam  a  demonstração  da
ocorrência  de  dano  para  a  Administração  Pública  ou  enriquecimento  ilícito  do
agente.” (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1314061 SP 2012/0051743-8, Relator: Ministro
Humberto Martins, Data de Julgamento: 25/06/2013, Segunda, Data de Publicação:
DJe 05/08/2013).

De outra banda, do acervo probatório encartado aos
autos, restou sobejamente demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo econômico
ao erário, nas condutas de     utilização de R$ 41.959,89   (quarenta e um mil novecentos  
e  cinquenta  e  nove  reais  e  oitenta  e  nove  centavos)   do  FUNDEF  (atualmente  
FUNDEB)  para  fins  diversos  dos  estipulados  (despesa  vinculada);  falta  de
economicidade na execução dos serviços de transporte de estudantes, no importe
de R$ 124.966,12 (cento e vinte e quatro mil novecentos e sessenta e seis reais e
doze centavos); ausência de retenção de contribuições dos servidores, sem o devido
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repasse  ao  IPM,  ente  próprio  de  previdência  dos  servidores  da  edilidade,  no
montante de R$ 288.623,05 (duzentos e oitenta e oito mil seiscentos e vinte e três
reais e cinco centavos), amoldando-se as condutas aos incisos V e IX, do art. 10, da
Lei  de  Improbidade Administrativa  e,  nesse  aspecto,  cumpre ressaltar  que não é
necessário  o  dolo,  bastando a  existência  de  culpa  e  o  efetivo  dano, como ficou
demonstrado nos autos.

Partindo  das  assertivas,  acima  reportadas,  cabe
averiguar as penalidades aplicadas ao  ex-Prefeito de Princesa Isabel, José Sidney
Oliveira.

Expressa  o  art.  12,  da  Lei  de  Improbidade
Administrativa:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis
e  administrativas  previstas  na legislação  específica,
está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às
seguintes  cominações,  que  podem  ser  aplicadas
isolada  ou  cumulativamente,  de  acordo  com  a
gravidade do fato: (Redação dada pela Lei nº 12.120,
de 2009).
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
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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 que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
três anos. - negritei.

No respeitante à fixação da pena, o § 4º, do art. 37, da
Constituição  da  República  prevê  o  estabelecimento  de  gradação  para  as  sanções
relativas aos atos de improbidade, circunstância essa que impõe a observância de
uma dosimetria coerente e razoável.

Na aplicação das sanções previstas no art. 12, da Lei
nº 8.429/92, o julgador deverá levar em conta a extensão do dano causado, assim
como  o  proveito  patrimonial  obtido  pelo  agente,  em  respeito  aos  princípios  da
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razoabilidade,  proporcionalidade  e  adequação  na  interpretação  e  aplicação  do
dispositivo. 

Enuncia  o  parágrafo  único,  do  art.  12,  da  Lei  nº
8.429/92  que,  “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.”.

Urge evidenciar que a expressão  extensão do dano
causado deve ser analisada em sentido amplo, não apenas sob a ótica econômica,
mas  também  se  deve  incluir  qualquer  ato  que  viole  ou  lesione  a  moralidade
administrativa. 

Nas palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

Trata-se de critérios para orientar o juiz na fixação da
pena, cabendo assinalar que a expressão extensão do
dano  causado tem  que  ser  entendida  em  sentido
amplo, de modo que abranja não só o dono ao erário,
ao  patrimônio  público  em sentido  econômico,  mas
também  ao  patrimônio  moral  do  Estado  e  da
Sociedade.  (In.  Direito  Administrativo –  23.  Ed.  –
São Paulo: Atlas, 2010, p. 839-40 – grifo original).

Em relação aos critérios aplicáveis na dosimetria da
pena nas ações de improbidade administrativa, o Superior Tribunal de Justiça tem  se
posicionado no seguinte sentido: 

ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  EXAME  DE  MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.  IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA  DA  CORTE  EXCELSA.
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DOSIMETRIA DAS SANÇÕES APLICADAS POR
ATO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS.  SÚMULA  Nº
7/STJ.  1.  A aplicação  das  penalidades  previstas  no
art. 12 da Lei n. 8.429/1992 exige que o magistrado
considere,  no  caso  concreto,  "a  extensão  do  dano
causado, assim como o proveito patrimonial obtido
pelo agente", (conforme previsão expressa contida no
parágrafo único do referido artigo). Assim, é preciso
analisar  a  razoabilidade  e  a  proporcionalidade  em
relação à gravidade do ato ímprobo e à cominação
das penalidades, as quais podem ocorrer de maneira
cumulativa  ou  não.  (Precedente:  AGRG  no  RESP
1242939/SP,  Rel.  Min.  Herman  Benjamin,  Segunda
Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 30/05/2011.) 2. A
sanção de suspensão dos direitos políticos é a mais
drástica das penalidades estabelecidas no art. 12 da
Lei n. 8.429/92, devendo ser aplicada tão somente em
casos  graves.  (Precedente:  AGRG  no  AREsp
11.146/RS,  Rel.  Min.  Humberto  Martins,  Segunda
Turma, julgado em 16/08/2011, DJe 22/08/2011). (...).
(STJ; AgRg-REsp 1.223.798; Proc. 2010/0217502-8; PR;
Segunda Turma; Rel.  Min. Humberto Martins; Julg.
10/04/2012; DJE 19/04/2012) - grifei.

Diante  do  panorama  apresentado,  é  cristalino  que
José  Sidney  Oliveira,  valendo-se  da  sua  condição  de  agente  político  e  público,
praticou as condutas tidas como ímprobas reiteradas vezes,  no exercício de 2006,
inclusive,  com dano  ao  erário  e  ofensa  aos  princípios  da  Administração  Pública
positivados na Constituição Federal.
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Pelas  razões  postas,  deve  ser  mantida  a  decisão
recorrida, em relação as sanções impostas pelo sentenciante a José Sidney Oliveira,
quais sejam: condenação em suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 08 (oito)
anos,  ressarcimento  ao  erário  no  montante  de  R$  451.755,59  (quatrocentos  e
cinquenta e um mil setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos),
atualizados monetariamente e com juros legais de 1% ao mês a partir do fato danoso,
pagamento  de  multa  civil,  em  quantum equivalente  10  (dez)  vezes  o  valor  da
remuneração por ele percebida à época dos fatos; além da 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 período de 05 (cinco) anos. 

Dessa forma, sem perder de vista o parágrafo único,
do art. 12, da Lei nº 8.429/1992, as sanções impostas têm sustentáculo no conjunto
fático-probatório  dos  autos,  bem  como  nas  especificidades  do  caso  concreto,
encontrando-se,  portanto, em harmonia com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la. 

Ante  o  exposto,  REJEITO  AS  PRELIMINARES  E
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).
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Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 04 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador
                      Relator
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	ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar as preliminares e desprover o recurso.

