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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

PRELIMINAR  DE  OFÍCIO.  NÃO
CONHECIMENTO  DO  SEGUNDO  APELO.
AUSÊNCIA  DE  PREPARO.  VÍCIO
INSANÁVEL.  DESERÇÃO.  APLICAÇÃO  DO
ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. SEGUIMENTO NEGADO. 

- O preparo consubstancia-se em um dos pressupostos
de admissibilidade recursal. Cabe à parte recorrente o
ônus de  realizá-lo  e  comprovar  sua  efetivação,  sob
pena de deserção.

APELAÇÃO  DO  PRIMEIRO  RÉU.
PRELIMINARES. NULIDADE  DE SENTENÇA.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
INCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. 

- No caso específico dos autos, analisando o conjunto
probatório,  somado  à  revelia,  vê-se  que  os
documentos  necessários  carreados  aos  autos eram
suficientes  para  a  solução  da  lide,  não  havendo
necessidade de produção de outras provas.

FORMAÇÃO  DE  LISTISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO.  DESNECESSIDADE  DE  O
MUNICÍPIO COMPOR A LIDE. HIPÓTESE DE
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LITOSCONSÓRCIO  FACULTATIVO.  PRECE-
DENTES DO STJ. PREFACIAL RECHAÇADA.

-  Conforme  jurisprudência  pacífica  do  STJ,  o
litisconsórcio ativo previsto na Lei nº  7.347/1985, é
facultativo e não obrigatório. Assim, o não ingresso
do  Município  no  polo  ativo  da  lide  não  acarreta
qualquer nulidade processual.

INAPLICABILIDADE  DA LEI  DE  IMPROBI-
DADE ADMINISTRATIVA AOS AGENTES PO-
LÍTICOS. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO
DO ART. 2º DA LEI Nº 8.429/92. 

-  Ainda que  os  Prefeitos  Municipais  sejam agentes
políticos,  estão  sujeitos  aos  regramentos  da  Lei  de
Improbidade Administrativa, de acordo com o que es-
tabelece o art. 2º da citada norma acima transcrita, e
os arts. 15, V e 37, §4º, da Constituição Federal. Ade-
mais, em decorrência do mesmo fato, estão sujeitos à
ação penal por crime de responsabilidade, de acordo
com o Decreto-Lei nº 201/67.

REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.
DESVIO DE RECURSOS DO FUNDEF. VERBA
FEDERAL.  VERBAS CREDITADAS E INCOR-
PORADAS  À  MUNICIPALIDADE.  DESCABI-
MENTO.COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTA-
DUAL. 

- Mesmo se tratando de demanda que envolve verbas
do  FUNDEF,  recebidas  mediante  convênio  entre  o
Município e a União, a orientação jurisprudencial no
Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sen-
tido de que, quando tais verbas já foram creditadas e
incorporadas  à  municipalidade,  a  competência  para
apreciá-la será da Justiça Comum Estadual. 

PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  ART.  23,  I,  DA
LEI  8.429/92.  INOCORRÊNCIA.  DEMANDA
AJUIZADA  DENTRO  DO  QUINQUÍDIO  LE-
GAL. REJEIÇÃO.

-  As ações que envolvam as sanções previstas na lei
devem ser propostas até 5 (cinco) anos após o término
do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de
função de confiança. Na hipótese de que se trata, o al-
caide esteve à frente do Executivo local até o dia 31
de dezembro de 2004 e a presente a ação fora intenta-
da em 13/11/2009. Assim sendo, quando do ajuiza-
mento  da  ação  não  havia  decorrido  mais  de  cinco
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anos após o término do exercício do mandato do re-
querido, não havendo que se falar, assim, em prescri-
ção.

- Muito embora a ação somente tenha sido recebida
pelo Juízo primário em 2010, tem-se que o efeito in-
terruptivo da prescrição pela notificação e pela cita-
ção retroage à data do ajuizamento da ação, bastando
tenha esta sido proposta dentro do quinquídio previsto
na Lei de Improbidade.

MÉRITO.  REJEIÇÃO  DE  CONTAS  PELO
TRIBUNAL  DE  CONTAS  DO  ESTADO.
CONDUTAS IRREGULARES ATRIBUÍDAS AO
PREFEITO  MUNICIPAL.   EMISSÃO  DE
CHEQUES  SEM  PROVISÃO  DE  FUNDOS.
COBRANÇA  DE  TAXAS  BANCÁRIAS.
RESGATE  IRREGULAR  DE  CHEQUES.
APLICAÇÃO  IRREGULAR  DE  VERBAS
DESTINADAS  AO  FUNDEF.  CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS E A AQUISIÇÃO DE BENS SEM
PRÉVIO  PROCEDIMENTO  LICITATÓRIO.
EXCESSO  DE  REMUNERAÇÃO  RECEBIDO
PELO  EX-PREFEITO.  EXISTÊNCIA  DE
SALDO  A DESCOBERTO  E  DESPESAS  NÃO
COMPROVADAS.  CONDUTAS  PREVISTAS
NOD  ART.  9º,  10  E  11  DA LEI  N.º  8.429/92.
CARACTERIZAÇÃO DO DOLO NA CONDUTA
DO  EX-GESTOR. SENTENÇA  QUE  BEM
ANALISOU  E  SOPESOU  AS  ILEGALIDADES
PERPETRADAS PELO DEMANDADO  E
RESPECTIVAS  PENAS  APLICADAS.
DESPROVIMENTO DO APELO.

-  Para  que  ocorram  os  atos  de  improbidade
disciplinados  pela  legislação  supracitada,  é
indispensável  que reste  demonstrado  o  dolo  ou  a
culpa  nas condutas  do administrador público. Nesse
passo, a configuração da improbidade administrativa
pressupõe  a  identificação  do elemento  subjetivo  da
conduta do agente, ou seja, o ânimo de agir contra os
princípios  inerentes  à  Administração  Pública, em
violação a algum dos tipos previstos nos arts. 9º, 10
ou 11 da Lei n.º 8.429/92.

-  Inobstante  não se desconheça que  nem todo o ato
irregular configure ato  de improbidade, para os fins
de aplicação da Lei 8.429/92, considero,  diante  das
peculiaridades,  que  as ilegalidades cometidas pelo
recorrente  estão  imbuídas  de  má-fé  e  da
desonestidade que caracterizam o ato ímprobo.
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-  Percebe-se  ictu oculi  que o apelante não deu azo
apenas  à  mera  irregularidade,  sem intencionalidade
lesiva, quando: (a) realizou, uma série de gastos no
Município  de  Serra  Grande,  sem  qualquer
comprovação de aplicação lícita das verbas púbicas;
(b) permitiu reiteradas aquisições de bens e realização
de  serviços  sem  prévias  licitações;  (c)  emitiu  17
(dezessete)  cheques  sem  provisão  de  fundos;  (d)
permitiu o resgate de cheques nominais por pessoas
estranhas aos beneficiários constantes nos títulos; (e)
não destinou corretamente os recursos do FUNDEF e,
principalmente, (f) quando recebeu subsídio maior do
que aquele previsto em lei.

-  Não  vislumbrar  que,  na  hipótese,  inexistiu  ato
atentatório  à  moralidade  administrativa  é  dar  azo  à
confirmação  da  sensação  de  impunidade  política
propiciada pelo mascaramento de uma verdade que,
in casu, é não só real, mas igualmente robustamente
comprovada,  configurando  uma  interpretação  que
abala a própria credibilidade do Poder Judiciário.

-  O  comportamento  antiético  e  imoral  do  réu,
consubstanciado na aferição de vantagens indevidas e
prejuízo ao erário, entre outras, denota grave violação
aos princípios da Administração Pública, merecendo
reprimenda  apta  a  atender ao  princípio  da
proporcionalidade e aos fins sociais a que a Lei de
Improbidade Administrativa se propõe.

-  Afigurando-se,  perfeita  a  correlação  entre  a
gravidade  conduta  e  pena  aplicada,  em  estrita
consonância com a  mens legis  contida no art. 12 da
Lei  de  Improbidade  Administrativa,  não  há  que  se
cogitar em atenuação da condenação, a qual, a meu
sentir, revela-se correta e devidamente fundamentada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, não conhecer do recurso do segundo apelante e quanto o primeiro,
rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
relator, unânime.

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Vidal Antônio da
Silva e Aluízio Abílio de Sousa contra a sentença (fls. 62/71) proferida pelo
juízo da 2ª Vara da Comarca de Itaporanga que, nos autos da “Ação Civil por
Ato de Improbidade Administrativa” ajuizada pelo Ministério Público do
Estado da Paraíba, julgou procedentes os pedidos iniciais.
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Infere-se  dos  autos  que  os  apelantes  ocuparam  os  cargo  de
prefeito e vice-prefeito do município de Serra Grande, respectivamente,  no
período de  2001  a  2004.  Após  análise  pelo  TCE das  contas  da  prefeitura
referentes ao exercício de 2002, foi constatada uma série de irregularidades,
motivando a reprovação das contas, com imputação de débito no valor de R$
185.901,46 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e um reais e dezesseis
centavos) bem como multa no valor de R$ 2.534,15 (dois mil quinhentos e
trinta e quatro reais e quinze centavos), em desfavor do primeiro recorrente, e
de R$ 14.652,00 (quatorze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais), contra o
segundo apelante.

O Ministério Público, em sua inicial,  apontou, ao total,  nove
irregularidades, todas constantes no relatório de análise das contas. 

Por fim, com base no relatado, pleiteou a procedência da ação
para que sejam aplicadas as sanções previstas no artigo 12, I, da Lei 8.429/92.
Subsidiariamente, pugnou pela condenação dos promovidos nas penas do art.
12, II, da citada lei ou, caso não seja esse o entendimento, o enquadramento
nas sanções previstas no inciso III  do referido dispositivo legal.  Requereu,
ademais, a inclusão do nome dos réus no CADIN, bem como seja oficiado ao
TSE para efetivação da suspensão dos direitos políticos dos demandados e ao
BACEN  para  que  este  comunique  às  instituições  financeiras  oficiais  a
proibição  de  contratar  com  o  poder  público  e  de  receber  incentivos  e
benefícios fiscais ou creditícios. 

Fazendo a entrega  da prestação jurisdicional,  a  magistrada  a
quo julgou procedente os pedidos, condenando os réus nas sanções previstas
no inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/92 (fls. 62/71). A ementa assim restou
redigida:

“AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  -  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA  -  AGENTES  PÚBLICOS.
REJEIÇÃO DE CONTAS PELO TCE –  EXCESSO
DE  GASTOS  COM  COMBUSTÍVEIS  –  EMISSÃO
DE CHEQUES SEM PROVISÃO DE FUNDOS  -
COBRANÇA DE TAXAS BANCÁRIAS –  RESGATE
IRREGULAR  DE  CHEQUES  –  DESPESAS
IRREGULARES  COM  OS  RECURSOS  DO
FUNDEF – ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS
– REALIZAÇÃO DE DESPESAS SEM O DEVIDO
PROCESSO  LICITATÓRIO  –  EXCESSO  DE
REMUNERAÇÃO PERCEBIDO PELOS GESTORES
–  EXISTÊNCIA  DE  SALDO  DESCOBERTO  –
DESPESAS  NÃO  COMPROVADAS
-COMPROVAÇÃO  –  ATOS  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA  CARACTERIZADOS  –
PREJUÍZO  AO  ERÁRIO  –  DEMONSTRAÇÃO  –
APLICAÇÃO DE SANÇÕES – OBSERVÂNCIA AOS
PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE  –  PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.
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Nos termos só art. 5º da Lei 8.429/92, a ação civil
pública  é  medida  judicial  apropriada  para  obter
reparação de dano causado ao patrimônio público.

O  Ministério  Público  é  instituição  legítima  para
ajuizar  ação  civil  pública  para  apurar  ato  de
improbidade  administrativa,  haja  vista  o  nítido
interesse  público  na  prestação  jurisdicional,
consoante o disposto no art. 129, III, da Constituição
Federal de 1988.

A Lei de Improbidade Administrativa, em seu art. 2º,
não faz distinção entre os tipos de agente, aplicando-
se,  portanto,  tanto aos  agentes  políticos  como aos
agentes administrativos.

Os inúmeros atos ilegais praticados pelos réus, como
a  emissão  de  inúmeros  cheques  sem  provisão  de
fundos,  ensejando  a  cobrança  de  taxas  bancárias,
por  ato  doloso,  causaram  efetivos  prejuízos  ao
patrimônio  público,  configurando-se  como  atos  de
improbidade administrativa, nos termos do art. 10 da
Lei  8.429/92,  bem  como  afrontaram  os  princípios
que  regem  a  Administração  Pública,  conforme
preconiza o art. 11 do diploma legal.

A  aplicação  cumulativa  ou  parcial  das  sanções
arroladas  no  art.  12  da  Lei  de  Improbidade
Administrativa  subordina-se  aos  princípios  da
razoabilidade e proporcionalidade.”

Inconformado,  Vidal  Antônio  da  Silva  interpôs  Recurso
Apelatório (fls. 81/94), alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença, em
razão do cerceamento de defesa, obrigatoriedade de formação de litisconsórcio
ativo entre o Ministério Público do Estado da Paraíba e o Município de Serra
Grande/PB, o  não  cabimento  de  ação  de  improbidade  contra  os  agentes
políticos e a incompetência da Justiça estadual, por envolver verbas federais
relativas  ao  FUNDEF.  Erigiu,  ainda,  prejudicial  de  mérito  de  prescrição
quinquenal, considerando que o fim do mandato do apelante se deu em 31 de
dezembro de 2014 e a ação só fora distribuída em novembro e 2009.

No  mérito,  destaca  que  o  Município  de  Serra  Branca-PB
encontrava-se  em estado  de  calamidade,  durante  o  exercício  financeiro  de
2002, o que justificaria a inexigibilidade de licitação, conforme previsto no
inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666/93.

Afirma que, não tendo sido demonstrada a má-fé ou dolo do
alcaíde,  descabe  a  condenação  em qualquer  das  penas  previstas  na  lei  de
improbidade administrativa.
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Salienta que “aplicou com correção as verbas públicas geridas
na  época  em  que  foi  prefeito”  e que  “eventuais  falhas  burocráticas
administrativas,  contábeis  ou  fiscais,  per  si,  não  são  capazes  de  gerar
condenação por improbidade” (fls. 90).

Por  fim,  sustenta  que  a  fixação  das  penas  não  observou  o
princípio da razoabilidade, motivo pelo qual entende indevida a aplicação de
sanção de suspensão dos direitos políticos.

Pugnou, assim, pela nulidade da sentença ou, em assim não se
entendendo, pela reforma da sentença e julgamento improcedente da demanda.
Caso  mantida  a  condenação,  pleiteia  a  diminuição  da  sanção  pecuniária  e
exclusão das demais.

No segundo apelo, Aluízio Abílio de Sousa aduz que durante
todo o período em que exerceu o mandato de vice-prefeito nunca chegou a
assumir o comando da prefeitura, o que impossibilitaria a prática de atos de
improbidade administrativa relativos à malversação de recursos públicos. 

Argumenta que não há impossibilidade ou incompatibilidade no
exercício  concomitante  dos  cargos  de  Vice-Prefeito  e  de  professor,  ante  a
compatibilidade de horários para exercício das funções.

Contrarrazões apresentadas (fls. 107/119).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer (fls. 129/141), manifestando-se pela rejeição das preliminares
e pelo desprovimento dos recursos.

Despacho,  às  fls.  143/145,  determinando  a  intimação  do
primeiro apelante para comprovar sua condição de miserabilidade, no prazo de
cinco dias, sob pena de indeferimento do benefício.

Atendendo  aos  despacho,  o  recorrente  acosta  petição  e
documentos, às fls. 147/151.

É o relatório.

VOTO.

Preliminar de Ofício - Não conhecimento do segundo apelo

Ab initio, verifica-se,  de  plano, que o  recurso interposto por
Aluízio  Abílio  de  Sousa  esbarra  em  óbice  processual  intransponível,
consistente  na  ausência  de  demonstração  de  recolhimento  do  preparo,  em
desobediência ao preconizado no art. 511 do Código de Processo Civil, o qual
dispõe: 

“Art.  511.  No  ato  de  interposição  do  recurso,  o
recorrente  comprovará,  quando  exigido  pela
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legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
§1º  São  dispensados  de  preparo  os  recursos
interpostos  pelo  Ministério  Público,  pela  União,
pelos Estados e Municípios e respectivas autarquias,
e pelos que gozam de isenção legal. 
§2º  A insuficiência  no  valor  do  preparo implicará
deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-
lo no prazo de cinco dias”. 

No caso em comento, a parte recorrente não carreou aos autos o
comprovante  do  pagamento  do  respectivo  preparo,  não  se  enquadrando,
inclusive, nas exceções estabelecidas na legislação supramencionada. 

Consigne-se  ainda  que  o  recorrente  não  é  beneficiário  da
gratuidade da justiça, nem tampouco a requereu neste grau de jurisdição. 

Acerca do tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona:

“O  procedimento  recursal  exige,  tanto  como
qualquer  outro  ato  processual,  certos  gastos  do
Estado que devem, em princípio, ser suportados pelo
interessado. Assim, a interposição de recurso exige
que o interessado deposite os valores necessários à
sua tramitação, aí incluída a importância destinada
a  promover  a  remessa  e  o  posterior  retorno  do
recurso (ou mesmo dos autos) ao tribunal. Conforme
estabelece o art. 511 do CPC, ‘no ato de interposição
do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido
pela  legislação  pertinente,  o  respectivo  preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção’. Note-se que a lei exige a prova do preparo
do  recurso  no  ato  de  sua interposição.  Vale  dizer
que, se não apresentada esta comprovação, o recurso
não  terá  seguimento,  ficando  inviabilizado  ao
interessado o exercício de seu direito ao recurso”.
(MARINONI,  Luiz  Guilherme;  ARENHART,  Sérgio
Cruz. Processo de Conhecimento, 8ª ed. rev. Atual –
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p.
522).  

Nesse sentido, colaciono o julgado do Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  APELAÇÃO.  FALTA  DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO.
MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO. COMPROVANTE
DE AGENDAMENTO BANCÁRIO. DESERÇÃO. 1.
De  acordo  com firme  entendimento  desta  corte,  a
regularidade  do  preparo  deve  ser  comprovada  no
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momento  da  interposição  do  recurso,  não
constituindo,  a  sua  ausência,  nulidade  sanável.
Precedentes.  2.  O  comprovante  de  agendamento,
emitido pelo banco, não serve como prova do efetivo
recolhimento do preparo, pois demonstra apenas que
houve  uma programação na conta  do  cliente  para
que  seja  efetuado  um  pagamento  futuro.  Não
significa certeza de quitação, porquanto depende do
saldo  da  conta  no  dia  agendado.  Além  disso,  o
agendamento  pode  ser  cancelado  antes  do
pagamento. Precedentes. 3. Agravo regimental a que
se  nega  provimento”.  (STJ;  AgRg-EDcl-AREsp
387.851; Proc. 2013/0261747-6; SC; Quarta Turma;
Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 04/12/2013).

Portanto, vê-se que o apelo que ora se analisa não preenche os
pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele não conheço.

De outra banda, conhece-se do recurso interposto pelo réu Vidal
Antônio da Silva,  porquanto  formulou pedido de gratuidade de justiça,  em
suas  razões  recursais,  bem  como  comprovou  satisfatoriamente  a  real
necessidade  do  benefício  pleiteado,  conforme  documentos de  fls.  148/151,
pelo que defiro o pedido concessão de justiça gratuita.

-Da Preliminar

Das preliminares:

Cerceamento de Defesa:

Alega o apelante a nulidade da sentença, por cerceamento de
defesa, ao fundamento de que não lhe foi permitido a produção de provas  para
comprovar suas alegações.

Sobre  o  julgamento  antecipado  da  lide,  ensinam  Luiz
Guilherme Marinoni e Sergio Cruz Arenhart que: 

"cabe o julgamento antecipado do mérito, com base
no artigo 330, I, do CPC, quando se discute apenas
matéria de direito ou as consequências jurídicas da
afirmação  de  fato,  ou  ainda  quando  a  afirmação
fática  está  demonstrada  através  de  prova
documental.  Nessa linha, é importante frisar que a
produção  de  prova  não  deve  ser  admitida  quando
pretender esclarecer fato que não é pertinente.” (In
Manual  do  processo  de  conhecimento: a  tutela
jurisdicional através do processo de conhecimento.
4.  ed.  rev.,  atual.  e  amp.  São  Paulo:  Revista  dos
Tribunais, 2005. p. 236.) 
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 Ponderam, ainda, que  "o julgamento antecipado só não deve
ocorrer quando o fato, ainda que controvertido, pertinente e relevante, não se
encontra devidamente provado”.

Conforme  se  apreende  desses  ensinamentos,  o  julgamento
antecipado do mérito, quando há discussão de fatos, não pode ocorrer se pairar
cisma sobre questões fáticas pertinentes e relevantes para a lide.

Desse  modo,  caso  configurado  o  cerceamento  de  defesa,
considera-se  nula  a  sentença,  pois  proferida  em  flagrante  desacordo  o
mandamento  constitucional  previsto  no  art.  5º,  inciso  LV,  da  Constituição
Federal. 

Na hipótese em apreço,  o ora apelante, citado, não apresentou
contestação,  sendo,  portanto,  revel. Assim  sendo,  a  contumácia  da  parte
demandada conduz à aplicação do disposto no art. 319 do CPC: “se o réu não
contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor”. 

Não se oblitera, entretanto, que a presunção de veracidade dos
fatos decorrente da revelia é relativa, pois não afasta o dever da parte autora de
comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em observância ao disposto no
art. 333, I, do Código de Processo Civil.

De tal sorte, para que haja a aludida presunção, mister que os
fatos narrados sejam, ao menos, verossímeis.  No caso específico dos autos,
analisando o conjunto probatório, somado à revelia, vê-se que os documentos
necessários carreados aos autos eram suficientes para a solução da lide,  não
havendo necessidade de produção de outras provas.

Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa, pelo
que rejeito a preliminar. 

Da formação de litisconsórcio ativo necessário com o Município:

Afirma,  preliminarmente,  o  recorrente  a  obrigatoriedade  de
formação de litisconsórcio ativo entre o Ministério Público e o Município de
Serra Grande-PB.

Razão não lhe assiste, contudo.

Isso  porque,  conforme  jurisprudência  pacífica  do  STJ,  o
litisconsórcio  ativo  previsto  na  Lei  nº  7.347/1985,  é  facultativo  e  não
obrigatório. Vejamos:

"ADMINISTRATIVO  E  PROCESSO  CIVIL  –
RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CIVIL  PÚBLICA –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRODUÇÃO
DE OUTRAS PROVAS – INDISPONIBILIDADE DE
BENS – SÚMULA 7/STJ – EX-PREFEITO – FORO
PRIVILEGIADO – TEMPUS REGIT ACTUM – ADI
2797/DF  –  INCONSTITUCIONALIDADE  DA  LEI
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10.628/2002  DECRETADA  –  AUSÊNCIA  DE
CITAÇÃO  DO  MUNICÍPIO  DE  MARINGÁ  –
HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO.

(...) 5. Na ação civil pública por ato de improbidade,
quando  o  autor  é  o  Ministério  Público,  pode  o
município figurar, no pólo ativo, como litisconsorte
facultativo (art. 17, § 3ª, da Lei nº 8.429/1992, com a
redação da Lei nº 9.366/1996), não sendo o caso de
litisconsórcio  necessário. Precedentes  do  STJ.  6.
Recurso  Especial  parcialmente  conhecido  e  não
provido.” 
(STJ;  REsp  889.534;  Proc.  2006/0177249-1;  MG;
Segunda  Turma;  Relª  Minª  Eliana  Calmon  Alves;
Julg. 04/06/2009; DJE 23/06/2009) (grifei)

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSO  CIVIL  –
RECURSO  ESPECIAL  –  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA  –  SÚMULAS  282,  284/STF  E
7/STJ – FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL – LEI
8.429/92  –  LEGITIMIDADE  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA
MOTIVADA  POR  ATO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO
MUNICÍPIO  DE  MARINGÁ  –  HIPÓTESE  DE
LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO.
1.  Aplica-se  a  Súmula  282/STF em relação a  tese
sobre a qual o Tribunal de origem não emite juízo de
valor.
2.  Incide  a  Súmula  284/STF  para  o  caso  de  o
recorrente não apontar dispositivo de lei federal que
sustente tese desenvolvida no especial.
3.  Impossível  a  esta  Corte  analisar  questão  que
demanda revolvimento da matéria fático-probatória
dos autos. Súmula 7/STJ.
4. Na ação civil por ato de improbidade, quando o
autor  é  o  Ministério  Público,  pode  o  município
figurar, no pólo ativo, como litisconsorte facultativo
(art. 17, § 3ª, da Lei 8.429/92, com a redação da Lei
9.366/96),  não  sendo  o  caso  de  litisconsórcio
necessário.
5.  O  Ministério  Público  possui  legitimidade  para
ajuizar ação civil pública objetivando reparar danos
ao  erário  causados  por  ato  de  improbidade
praticado por prefeito.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, improvido.”
(REsp 737.972/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  26/06/2007,  DJ
03/08/2007, p. 330) (grifei)
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“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  -
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA  -  LEGITIMIDADE  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO  -  LITISCONSÓRCIO  FACULTATIVO  -
DESNECESSIDADE  DE O ESTADO COMPOR A
LIDE. 1 - É pacífico o entendimento desta Corte, no
sentido  de  ser  o  Ministério  Público  legítimo  para
propor  ação civil  pública  na  hipótese  de  dano ao
erário público.2 -  A eg.  Primeira Seção reconhece
que na ação civil por ato de improbidade, quando o
autor  é  o  Ministério  Público,  pode  a  unidade
federativa, no caso, o Estado, figurar no pólo ativo,
como litisconsorte facultativo, consoante disposto no
art. 17, § 3º, da Lei 9.429/92, com a redação da Lei
9.366/96,  não  sendo  hipótese  de  litisconsórcio
necessário. 3 - Os artigos 1º do Código Penal e 6º da
LICC, não foram analisados pelo acórdão recorrido,
faltando  assim  o  devido  prequestionamento,
incidindo as Súmulas 282 e 356 do STF. 4 - Agravo
regimental improvido.”
(AgRg  no  Ag  483.620/MG,  Rel.  Ministro
FRANCISCO  PEÇANHA  MARTINS,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 17/05/2005, DJ 20/06/2005, p.
194)

Portanto, o não ingresso do Município no polo ativo da lide não
acarreta qualquer nulidade processual, motivo pelo qual rechaço também essa
prefacial.

Da  impossibilidade  de  ajuizamento  de  ação  civil  pública  por  ato  de
improbidade administrativa contra agentes públicos:

Aduz  o  promovido,  ainda,  em suas  razões  recursais,  que  os
agentes políticos não estão sujeitos à ação de improbidade administrativa, mas
apenas o julgamento por crime de responsabilidade, consoante entendimento
da Suprema Corte.

O  art.  2º  da  Lei  n.  8.429/92  não  deixa  dúvidas  quanto  à
extensão do conceito de agente público, sendo “todo aquele que exerce, ainda
que  transitoriamente  ou  sem  remuneração,  por  eleição,  nomeação,
designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo,
mandato,  cargo,  emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo
anterior.”

Ademais,  embora  o  STF,  por  ocasião  do  julgamento  da
Reclamação nº  2.138, tenha entendido que  os  agentes políticos,  por serem
regidos  por  normas  especiais  de  responsabilidade,  não  responderiam  por
improbidade administrativa com base na Lei 8.429/92, mas, apenas, por crime
de responsabilidade em ação que somente pode ser proposta perante a Corte,
nos termos do art. 102, I, “c”, da Carta Magna, tal decisão não possui efeito
vinculante nem  erga omnes,  ou seja,  não se estende a  quem não foi  parte
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naquele  processo,  uma  vez  que  não  tem  os  mesmos  efeitos  de  ações
constitucionais de controle concentrado de constitucionalidade. 

Dessa forma, mesmo que os Prefeitos Municipais sejam agentes
políticos,  estão  sujeitos  aos  regramentos  da  Lei  de  Improbidade
Administrativa,  de acordo com o que  estabelece o  art.  2º  da citada norma
acima transcrita, e os arts. 15, V e 37, §4º, da Constituição Federal. Ainda, em
decorrência  do  mesmo  fato,  estão  sujeitos  à  ação  penal  por  crime  de
responsabilidade, de acordo com o Decreto-Lei nº 201/67.

Nesta  trilha,  colaciono  precedentes  do  Superior  Tribunal  de
Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.   APLICABILIDADE  DA  LEI  DE
IMPROBIDADE  A  AGENTES  POLÍTICOS.
OMISSÃO. EXISTÊNCIA. 1. O acórdão embargado
analisou tão somente a suposta violação do art. 535
do CPC, não se pronunciando sobre a aplicabilidade
da  Lei  de  Improbidade  Administrativa  a  agentes
políticos. 2.  As Turmas da Primeira Seção do STJ
firmaram entendimento no sentido da aplicabilidade
da  Lei  8.429/1992  aos  agentes  políticos.  3.
Embargos de Declaração parcialmente providos, sem
efeito modificativo”.  (STJ/EDcl  no AgRg nos EDcl
no  AREsp  7.020/MS,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
06/12/2011, DJe 24/02/2012) - grifei

“ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL.
PUBLICIDADE.  PROMOÇÃO  PESSOAL.  LEI  DE
IMPROBIDADE.  PREFEITO.  APLICABILIDADE.
DECRETO-LEI  Nº  201/67.  INCIDÊNCIA
CONCOMITANTE  COM  A  LEI  Nº  8.429/92.
REVISÃO  DO  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA  7/STJ.  1.  A  Lei  de  Improbidade
Administrativa  (Lei  8.429/92)  aplica-se  a  prefeito,
máxime  porque  a  Lei  de  Crimes  de
Responsabilidade  (1.070/50)  somente  abrange  as
autoridades elencadas no seu art. 2º, quais sejam: o
Presidente da República, os Ministros de Estado, os
Ministros  do  Supremo  Tribunal  Federal  e  o
Procurador Geral da República. Precedentes. 2. O
Tribunal  de  origem,  com  fundamento  nas  provas
colhidas,  concluiu  que  as  campanhas  publicitárias
realizadas  pelo  agravante  foram  "destinadas  à
promoção  pessoal"  (fl.  587).  Alterar  esse
entendimento  esbarra  na Súmula  7/STJ.  3.  Agravo
regimental  não  provido”.  (STJ/AgRg  no  AREsp
6.693/RS,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,
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SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  15/09/2011,  DJe
27/09/2011) - grifei

Esta Corte de Justiça trilha o mesmo caminho, senão vejamos:

"IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PRELIMINAR
AGENTES  POLÍTICOS  CRIME  DE
RESPONSABILIDADE  REJEIÇÃO
INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO STF
SUSCITADO  INCIDÊNCIA  DA  LEI  DE
IMPROBIDADE  MÉRITO  AUTOPROMOÇÃO.
COM RECURSOS PÚBLICOS IMPOSSIBILIDADE
APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO
ART.12  DA  LIA  SUSPENSÃO  DE  DIREITOS
POLITICOS  AUSÊNCIA  DE
PROPORCIONALIDADE  E  RAZOABILIDADE
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO.  A
publicidade dos atos,  programas, obras,  serviços e
campanhas dos órgãos públicos  deverá ter caráter
educativo, informativo ou de orientação social, dela
não  podendo  constar  nomes,  símbolos  ou  imagens
que caracterizem promoção pessoal de autoridades
ou  servidores  públicos.  art.37,  §1°  da  CF/88  As
sanções previstas no art. 12 da Lei n° 8.429/97 não
são.  necessariamente.  cumulativas.  Caba  ao
julgador,  entre  outras  circunstâncias,  diante  das
peculiaridades do caso concreto, avaliar,, à luz dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
a adequação das penas, decidindo quais as sanções
apropriadas  e  suas  dimensões,  de  acordo  com  a
conduta do agente e o gravame sofrido pelo erário.
Precedentes desta Corte. STJ - REsp 981570 - Rel.
Min.  Castro  aleira  -  Segunda  Turma  -  Dje
17/11/2009.  (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
03420080006538001 - Órgão (3 CAMARA CIVEL) -
Relator  DR.  ALUIZIO  BEZERRA FILHO  -  j.  Em
09/08/2011). 

Por isso, conforme entendimento pacificado na jurisprudência,
é  possível  a  aplicação  da  Lei  de  Improbidade  Administrativa  aos  atos
praticados por prefeitos, tendo em vista que os regimes de responsabilidade
dos  agentes  políticos  previstos  no  Decreto-Lei  201/67  e  na  LIA não  são
excludentes, mas sim independentes, de sorte que REJEITO a questão prévia
suscitada pelo demandado.

Da incompetência da Justiça Estadual:

Ainda,  entende  o  promovido  que,  versando  o  presente  feito
sobre verbas oriundas do FUNDEF, a competência para processar e julgar esta
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ação civil pública  seria  da Justiça Federal,  nos termos do disposto no artigo
109, I, da Constituição Federal.

Mais  uma  vez,  improcedem  os  argumentos  levantados  pelo
insurgente.

Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
a  competência  para  o  processamento  e  julgamento  da  demanda é ratione
personae, ou seja, define-se pela natureza das pessoas envolvidas no processo.

De  tal  maneira,  será  da  competência  da  Justiça  Federal  as
causas em que figurarem como parte a União, autarquia ou empresa pública
federal na condição de autora, ré, assistente ou opoente, ressalvadas as causas
de falência e de acidente do trabalho, bem assim as sujeitas à Justiça Eleitoral
e à Justiça do Trabalho,  consoante preconizado no art. 109, inciso I, da  Lei
Maior.

Ademais, mesmo se tratando de demanda que envolve verbas
do FUNDEF, recebidas mediante convênio entre o Município e a União,  a
orientação jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça está consolidada no
sentido  de  que,  quando  tais  verbas  já  foram  creditadas  e  incorporadas  à
municipalidade,  a  competência  para  apreciá-la  será  da  Justiça  Comum
Estadual. 

Nesse sentido, os precedentes:

"AGRAVO  REGIMENTAL  EM  CONFLITO
NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  AÇÃO  DE
PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.  EX-PREFEITO.
CONVÊNIO.  VERBAS  FEDERAIS
INCORPORADAS  AO  PATRIMÔNIO  DO
MUNICÍPIO.  MANIFESTA  AUSÊNCIA  DE
INTERESSE  DA  UNIÃO  PRONUNCIADA  PELO
JUÍZO  FEDERAL.  SÚMULA  150/STJ.
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL.
SÚMULA  209/STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1.  Compete  à  Justiça  Estadual  processar  e  julgar
ação  de  ressarcimento  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. Precedentes do STJ.
2. No caso em apreço, como assinalado pelo Juízo
Federal, embora as verbas tenham sido provenientes
da  UNIÃO,  foram  transferidas  ao  patrimônio  do
Município, o que evidencia a ausência de interesse
de um dos entes referidos no inciso  I do art.109 da
CF.
3.  Compete  à  Justiça  Federal  decidir  sobre  a
existência  de  interesse  jurídico  que  justifique  a
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presença, no processo, da UNIÃO, suas Autarquias
ou Empresas Públicas - Súmula 150/STJ.
4. Agravo Regimental do MPF desprovido.”
(AgRg no 113.826/MG, 1ª Seção, Rel. Min. Napoleão
Nunes Mais Filho, Dje de 29.8.2012)

"PROCESSO  CIVIL  CONFLITO  DE
COMPETÊNCIA  AÇÃO  DE  PRESTAÇÃO  DE
CONTAS DE VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE
DE ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E
O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. A ação de prestação de contas de verbas recebidas
em virtude de acordo firmado entre o Município e o
Ministério  da  Educação  deve  ser  processada  e
julgada pela Justiça Comum Estadual, haja vista que
os  recursos  já  se  incorporaram  ao  patrimônio  da
Municipalidade.
Inaplicabilidade da Súmula 208/STJ.
2.  Conflito  conhecido  para  declarar  competente  o
Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Palmeira dos
Índios - AL, o suscitado.
(CC 64.869/AL, 1ª Seção, Rel. Min. Eliana Calmon,
DJ de 12.2.2007)

Afasto,  portanto,  a  alegação  de  incompetência  da  Justiça
estadual para processar e julgar o presente feito. 

Com  base  na  argumentação  acima  alinhavada,  rejeito  as
preliminares acima.

Da Prescrição:

O recorrente afirma a ocorrência de prescrição quinquenal, nos
moldes do artigo 23, I, da Lei nº 8.429, de 1992.

Pois bem. 

Nos termos do supramencionado dispositivo legal, as ações que
envolvam as sanções previstas na lei devem ser propostas até 5 (cinco) anos
após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função
de confiança.  Confira-se:

“Art.  23.  As ações  destinadas a levar a efeitos as
sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I  -  até  cinco anos após o término do exercício de
mandato,  de  cargo  em  comissão  ou  de  função  de
confiança;”
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Pois bem. 

Da leitura do artigo, extrai-se que a lei  considera  como termo
inicial  da  prescrição  da  ação  de  improbidade  administrativa  o  término  do
exercício do mandato. 

Na  hipótese  de  que  se  trata,  o  alcaide  esteve  à  frente  do
Executivo local  até o dia 31 de dezembro de 2004 e a presente a  ação  fora
intentada em 13/11/2009.

Assim  sendo, quando  do  ajuizamento  da  ação  não havia
decorrido mais de cinco anos após o término do exercício do mandato do
requerido, não havendo que se falar, assim, em prescrição.

Ademais,  muito  embora  a  ação  somente  tenha sido  recebida
pelo Juízo primário em 2010, tem-se que o efeito interruptivo da prescrição
pela  notificação  e  pela  citação  retroage  à  data  do  ajuizamento  da  ação,
bastando tenha esta  sido proposta  dentro do quinquídio previsto na Lei  de
Improbidade.

Nessa  linha,  segue  o  entendimento  do  Superior  Tribunal  de
Justiça:

“ADMINISTRATIVO  –  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  –
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  –
NOTIFICAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA – ART.  17,  §
7º, DA LEI  8.429/1992 – PRESCINDIBILIDADE –
PRESCRIÇÃO  –  NÃO-OCORRÊNCIA  –  EX-
PREFEITO  –  FORO  PRIVILEGIADO  –  ADI
2797/DF  –  INCONSTITUCIONALIDADE  DA
LEI10.628/2002 DECRETADA.
1. A falta da notificação prevista no art.17, § 7º, da
Lei8.429/1992  não  invalida  os  atos  processuais
ulteriores,  salvo  quando  ocorrer  efetivo  prejuízo.
Precedentes do STJ.
2.  A citação válida  do  réu,  ainda que  ausente  de
notificação  para  defesa,  interrompe  o  prazo
prescricional, retroagindo, nos termos do art. 219, §
1º, do CPC, à data da propositura da ação.
3.  Hipótese  em  que  o  mandato  do  ex-Prefeito  se
encerrou em 31.12.1996 e a ação civil  pública foi
proposta em 19.12.2001 (fl. 2), antes de expirado o
qüinqüênio prescricional.
4. Em razão do julgamento da ADIn 2797 pelo STF,
na qual foi declarada a inconstitucionalidade da Lei
10.628/2002,  os  autos  devem  retornar  ao  juiz  de
primeira  instância,  a  quem caberá  dar  o  impulso
oficial para o processamento da ação movida contra
ex-Prefeito.
5. Recurso especial provido”
(REsp  nº  812.162,  Relª.  Minª.  Eliana  Calmon,  2ª
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Turma, julgado em 04/06/2009) (grifei).

“PROCESSUAL CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  EX-PREFEITO.  PRESCRIÇÃO
QÜINQÜENAL.  ART.  23,  I,  DA  LEI  8.429/92.
CITAÇÃO. ART. 219, §§ 2º e 3º, do CPC. SÚMULA
106/STJ.  1.  A demanda  ajuizada  tempestivamente
não  pode  ser  prejudicada  pela  decretação  de
prescrição, em razão da demora no cumprimento da
citação,  atribuível  exclusivamente  aos  serviços
judiciários, ante a ratio essendi do teor da Súmula
106/STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o
seu  exercício,  a  demora  na  citação,  por  motivos
inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o
acolhimento  da  argüição  de  prescrição  ou
decadência". Precedentes  do  STJ:  AgRg  no  REsp
286.297/RS, SEXTA TURMA, DJe 05/05/2008; REsp
704.757/RS,  SEGUNDA TURMA,  DJe  06/03/2008;
REsp  798.827/RS,  PRIMEIRA  TURMA,  DJ
10/12/2007;  e  REsp  819.837/RS,  PRIMEIRA
TURMA,  DJ  12/11/2007.  2.  In  casu,  a  ação  civil
pública foi ajuizada no quinquídio exigido pela Lei
de  Improbidade  Administrativa,  uma  vez  que  o
mandato  eletivo  dos  demandados,  Prefeito  e  vice-
Prefeito, expirou em 31.12.1996, e a referida ação
foi protocolizada em 28.10.2001, sendo distribuída
em 02.01.2002, consoante se infere do voto condutor
do acórdão recorrido à fls. 83/84. 3. Os embargos de
declaração são cabíveis quando houver no acórdão
ou sentença, omissão, contrariedade ou obscuridade,
nos  termos do art.  535,  I  e  II,  do CPC,  e  para  a
correção  de  erro  material.  4.  Embargos  de
Declaração  acolhidos  para  sanar  a  omissão,  nos
moldes  acima  delineados,  e  negar  provimento  ao
Recurso Especial, mantendo incólume o acórdão de
fls. 206/220.”
(STJ - EDcl no REsp: 911961 SP 2007/0000057-5,
Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento:
10/08/2010,  T1  -  PRIMEIRA  TURMA,  Data  de
Publicação: DJe 30/08/2010) (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. LEI 8.429/1992.
PRESCRIÇÃO.  NÃO-OCORRÊNCIA.  SÚMULA
106/STJ. PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. 219, § 1º,
DO  CPC.  CITAÇÃO  VÁLIDA.  FORO
PRIVILEGIADO AFASTADO PELA ADIN 2797. 
1.  A demora na citação não se deu por  culpa do
Parquet. Aplicação da Súmula 106/STJ.
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2.  Ainda  que  inexistente  a  notificação  prévia
prevista no art. 17, § 7º, da Lei 8.429/1992, a citação
tem o condão de interromper o prazo prescricional,
retroagindo, nos termos do art. 219, § 1º, do CPC, à
data da propositura da ação.
3.  A  Ação  Civil  Pública  decorrente  de  ato  de
improbidade  administrativa  deve  ser  proposta  no
prazo de cinco anos a contar do término do mandato
ou cargo em comissão, consoante o art. 23, I, da Lei
8.429/1992.
4. In casu, o mandato do ex-Prefeito foi extinto em
31.12.1996  e  a  ação  foi  ajuizada  pelo  Ministério
Público em 14.12.2001, respeitando-se, portanto, o
prazo qüinqüenal.
5. Tendo em vista o julgamento da ADIn 2797 pelo
STF, em que se declarou a inconstitucionalidade da
Lei 10.628/2002, os autos devem retornar ao juiz de
primeira  instância,  a  quem caberá  dar  o  impulso
oficial para o processamento da ação movida contra
o  ex-Prefeito  e  demais  réus.  6.  Recurso  Especial
provido.”
(STJ -  REsp: 795984 RS 2005/0184815-1,  Relator:
Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  Data  de
Julgamento: 07/05/2009,  T2 -  SEGUNDA TURMA,
Data de Publicação: DJe 11/11/2009) (grifei)

Afasto, enfim, a tese da ocorrência da prescrição.

Sem  outros  temas  iniciais,  cuido  do  mérito  recursal
propriamente dito.

Do Mérito

Em sua inicial, o Ministério Público imputou ao ex-prefeito de
Serra  Grande,  Vidal  Antônio  da  Silva,  a  prática  dos  seguintes  atos  de
improbidade, todos praticados no exercício de 2002:

a)  não consolidação da despesa do Poder Legislativo;
b) emissão de cheques desprovidos de fundos;
c) resgate de cheques nominais irregularmente;
d)  realização  de  despesas  irregulares  com  recursos  do
FUNDEF;
e)  realização  de  despesas  sem  o  devido  processo
licitatório;
f)  excesso de remuneração percebida pelo alcaide;
g) identificação de existência de saldo contábil descoberto;
h)  demonstração  de  existência  de  despesas  não
comprovadas.

Com o fito de demonstrar a autoria e materialidade dos atos de
improbidade praticados, o Ministério Público juntou cópias de peças extraídas
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do  julgamento  de  contas  do  município  pelo  TCE-PB  (fls.  12/91),  como
relatórios  dos  auditores,  parecer  do  Parquet e  acórdão da  corte  de  contas,
colacionando, ainda, os documentos investigados pelo TCE para se chegar às
irregularidades acima indicadas. 

Em  suas  razões,  o  recorrente  cingiu-se  a  alegar:  (a)  que  o
Município  de  Serra  Branca-PB  encontrava-se  em  estado  de  calamidade,
durante o exercício financeiro de 2002, o que justificaria a inexigibilidade de
licitação;  (b)  que aplicou com correção as verbas  públicas  geridas  em seu
mandato; (c)  não ter sido demonstrada a má-fé ou dolo em sua conduta.

Pois bem.

O julgamento do TCE serve como indício da ocorrência das
irregularidades, suficiente inclusive para o recebimento da inicial, conforme
exigência do art. 17, § 6.º, da Lei de Improbidade (Lei 8.429/92):  “A ação
será  instruída  com  documentos  ou  justificação  que  contenham  indícios
suficientes  da  existência  do  ato  de  improbidade ou  com  razões
fundamentadas  da  impossibilidade  de  apresentação  de  qualquer  dessas
provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos
arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil”. 

Nesse contexto, vale acrescentar o que estabelece o art. 21, II,
da Lei 8.429/92:

“Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei
independe:
I  -  da  efetiva  ocorrência  de  dano  ao  patrimônio
público;
II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão
de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de
Contas.”

Portanto,  como  se  vê,  não  sendo  jurisdicional  o  controle
exercido  pelo  Tribunal  de  Contas,  inexiste  qualquer  vinculação  entre  o
julgamento realizado por esta Corte e uma ação civil por ato de improbidade
administrativa, sujeita ao controle do Poder Judiciário.

Igualmente  é  preciso  deixar  claro  que,  em  matéria  de
improbidade administrativa, os direitos são indisponíveis, não se aplicando os
efeitos de eventual revelia ou a presunção de veracidade de fatos alegados e
não contestados. Aqui, o autor civil tem a obrigação de comprovar os atos que
fundamentam sua causa de pedir. Em que pese a ação de improbidade ter um
caráter  eminentemente  cível,  é  inegável  a  natureza  sancionatória  de  sua
pretensão,  considerando  as  penas  aplicáveis,  importando,  por  exemplo,  na
perda de cargo público e na suspensão transitória de direitos políticos, sem
falar, por óbvio, nos reflexos administrativos e penais.

Inicialmente,  é  forçoso  constatar  que  o  ora  apelante  não
impugna uma a uma as irregularidades constatadas,  limitando-se,  apenas,  a
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arguir, genericamente, que as verbas públicas foram corretamente aplicadas e
geridas em seu mandato.

Conforme é cediço, a Constituição Federal de 1988, com vistas
a  salvaguardar  a  moralidade  administrativa, previu  no  §  4º  do  art.  37  o
cabimento de sanções políticas e civis aos agentes que viessem a causar dano
ao erário, na forma e gradação previstas em lei.  Visando regular o referido
dispositivo constitucional, foi editada a Lei n.º 8.429/92, que passou a prever
os atos de improbidade administrativa e as penalidades deles decorrentes.

A referida lei disciplinou os atos incursos em improbidade em
três aspectos, quais sejam: atos que importam enriquecimento ilícito do agente
público (art. 9°); atos que acarretam em prejuízo ao erário (art. 10°); e os atos
que atentam contra os princípios que regem a Administração Pública (art. 11°
da  lei).  Em  seguida  listou,  em  diversos  incisos,  exemplificativamente,
hipóteses caracterizadoras da dita improbidade.

Não  é  demais  lembrar  que  para  que  ocorram  os  atos  de
improbidade  disciplinados  pela  legislação  supracitada,  é  indispensável  que
reste demonstrado o dolo ou a culpa  nas condutas  do administrador público.
Nesse  passo,  a  configuração  da  improbidade  administrativa  pressupõe  a
identificação do elemento subjetivo da conduta do agente, ou seja, o ânimo de
agir  contra  os  princípios inerentes à  Administração Pública, em violação a
algum dos tipos previstos nos arts. 9º, 10 ou 11 da Lei n.º 8.429/92.

No entendimento firme da jurisprudência do Superior Tribunal
de  Justiça,  é  necessária  a  existência  do  elemento  subjetivo  dolo  para
caracterização da improbidade administrativa para a tipificação das condutas
descritas nos artigos 9º e 11 e, ao menos a culpa, para a hipótese do artigo 10. 

A título de exemplo, cito o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
CONTRATAÇÃO  DE  SERVIDORES  SEM
CONCURSO  PÚBLICO.  AUSÊNCIA  DE
ELEMENTO  SUBJETIVO  (DOLO  OU  CULPA
GRAVE)  NA  CONDUTA  DO  DEMANDADO.

1. É firme a jurisprudência do STJ, inclusive de sua
Corte  Especial,  no  sentido  de  que  ‘Não  se  pode
confundir  improbidade  com simples  ilegalidade.  A
improbidade  é  ilegalidade  tipificada  e  qualificada
pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por
isso  mesmo,  a  jurisprudência  do  STJ  considera
indispensável para a caracterização de improbidade
que  a  conduta  do  agente  seja  dolosa,  para  a
tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11
da  Lei  8.429/92,  ou  pelo  menos  eivada  de  culpa
grave, nas do artigo 10’ (AIA 30/AM, Corte Especial,
DJe de 27.09.2011).
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2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg  no  REsp  975540  /  SP.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL
2007/0180690-1.  Relator(a):Ministro  TEORI
ALBINO ZAVASCKI (1124).  Órgão Julgador: T1 –
PRIMEIRA  TURMA.  Data  do  Julgamento:
17.11/2011,  Data  da  Publicação/Fonte: DJe
28.11.2011)

Pois bem, há de se analisar se os atos levados a cabo pelo réu se
consubstanciam em  ilícitos  revestidos da  qualificadora  da  improbidade
administrativa.

De proêmio, a exordial imputa ao requerido o descumprimento
do dever previsto no art. 56 da LRF, consistente na consolidação da despesa
com o Poder Legislativo:

“Art. 56 - As contas prestadas pelos Chefes do Poder
Executivo incluirão, além das suas próprias, as dos
Presidentes  dos  órgãos  dos  Poderes  Legislativo  e
Judiciário  e  do  Chefe  do  Ministério  Público,
referidos  no  art.  20,  as  quais  receberão  parecer
prévio,  separadamente,  do  respectivo  Tribunal  de
Contas”

Embora  a  infração  ao  referido  dispositivo  legal  tenha  sido
devidamente demonstrada nos estudos das contas efetivados pelo TCE, tenho
que sua configuração, por si só, não denota dolo por parte do administrador.

Trata-se, em verdade, de omissão na prática de ato de ofício,  de
evidente  caráter  culposo  que  não  caracteriza  ato  de  improbidade
administrativa, previsto na Lei 8.429/92.

Tal é o entendimento adotado pelo c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL.  VIOLAÇÃO DO ART.  535
DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
SÚMULA  284/STF.  ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  DANO  AO
ERÁRIO. VEREADORES, EMPRESA E TERCEIROS
BENEFICIADOS.  AUSÊNCIA  DE
LITISCONSÓRCIO  PASSIVO  NECESSÁRIO.  ATO
ÍMPROBO.  ARTS.  10  E  11  DA LEI  N.  8.429/92.
DOLO  GENÉRICO.  CONFIGURAÇÃO.
APLICAÇÃO DE SANÇÕES. ART.
12  DA  LIA.  DECORRÊNCIA  LÓGICA.
DOSIMETRIA.  REVISÃO.  AUSÊNCIA  DE
HIPÓTESES  EXCEPCIONAIS.  DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.  AUSÊNCIA  DE  COTEJO
ANALÍTICO. NÃO-INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL AO  QUAL FOI  DADA INTERPRETAÇÃO
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DIVERGENTE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
(...)
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, para que
seja  reconhecida  a  tipificação  da conduta  do  réu
como incurso nas previsões da Lei de Improbidade
Administrativa,  é  necessária  a  demonstração  do
elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para
os tipos previstos nos arts. 9º e 11 e, ao menos, pela
culpa, nas hipóteses do art. 10 que resulte dano ao
erário.
4. Os atos de improbidade administrativa descritos
no art. 11 da Lei n. 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.
(...)”
(EDcl no AgRg no REsp 1314061/SP, Rel. Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,
julgado em 25/06/2013, DJe 05/08/2013)

“ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE  VIOLAÇAO
DE PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇAO PÚBLICA.
IMPRESCINDIBILIDADE DO DOLO GENÉRICO.
O retardamento  ou omissão  na  prática  de  ato  de
ofício não pode ser considerado de maneira objetiva
para fins de enquadramento do agente público no
campo  de  incidência  do  art.  11  da  Lei  de
Improbidade  Administrativa.  É  preciso  que  a
conduta  seja  orientada  pelo  dolo  de  violar  os
princípios  da  administração  pública,  o  que  não
ficou demonstrado no caso concreto.
Agravos regimentais improvidos.”
(AgRg  no  REsp 1191261/RJ,  Rel.  Ministro
HUMBERTO  MARTINS, SEGUNDA  TURMA,
julgado em 22/11/2011, DJe25/11/2011.)

A meu ver, o dolo genérico ou a má-fé não se extrai do simples
fato  do  descumprimento  objetivo  da  norma  fiscal.  Logo,  neste  ponto,  a
condenação não pode subsistir.

Lado outro, no respeitante às demais imputações descritas na
inicial, igual sorte não assiste ao apelante.

De fato,  a emissão de 17 (dezessete) cheques sem fundo em
nome da Prefeitura,  geraram a cobrança ao erário de R$ 166,00 (cento e
sessenta e seis reais), em razão das tarifas de devolução destes títulos cobradas
pelas instituições financeiras,  conformes extratos bancários colacionados aos
autos  (fls.  612/632).  Tal  fato  revela  a  ocorrência  de  conduta  ofensiva  ao
interesse público por parte do ex-prefeito, que claramente resultou em prejuízo
material ao erário,  devendo o réu ressarcir o dano material efetuado, ou seja,
indenizar o valor atualizado pelas tarifas bancárias cobradas em virtude dos
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cheques devolvidos.

Do  mesmo  modo,  o  resgate  de  cheques  nominais
irregularmente também  configura  a  realização  de  gastos  em  finalidades
estranhas aos interesses do Município, causador de evidente enriquecimento
ilícito.

Ao que se depreende dos autos, as irregularidades com relação
aos referidos títulos de créditos restaram patentes.

Isso  porque,  realizada  diligência in  loco pelo  Tribunal  de
Contas, foram apresentadas diversas cópias de cheques nominais a credores do
município. Entre estes beneficiários estavam Francisco Antônio da Silva (fls.
395,  403,  398,  490),  Chekape  (fls.  326),  Farmácia  Isis  (fls.  502)  e  José
Democles Gomes de Holanda. 

Contudo, nas fotocópias dos cheques, enviadas pelo Banco do
Brasil (fls. 639/647), consta que as cártulas foram sacadas por destinatários
diversos  dos  indicados  quando  da  realização  da  diligência  ou,  em  alguns
casos, pela própria Tesouraria do Município, o que caracteriza improbidade
administrativa previsto no art. 9º da Lei n. 8.429/92.

Obtempere-se que o apelante, em defesa escrita apresentada nos
autos do procedimento que analisou e julgou as contas do município, sequer
fez menção às irregularidades acima, quedando-se silente quanto a tais pontos
(fls. 726/732).

No  que  pertine  à  realização  de  despesas  sem  o  devido
processo licitatório, tenho que as provas encontram-se à saciedade nos autos.

Conforme é cediço, a contratação de serviços ou aquisição de
bens pela administração pública deve ser precedida de prévio procedimento
licitatório, conforme determinação estabelecida na Carta Magna (art. 37, XXI)
e Lei das Licitações - Lei 8.666/93 (art. 2º). Confira-se:

"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  da  legalidade,  impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:

(...)

XXI  -  ressalvados  os  casos  especificados  na
legislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão  contratados  mediante  processo  de  licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos
os  concorrentes,  com  cláusulas  que  estabeleçam
obrigações  de  pagamento,  mantidas  as  condições
efetivas  da  proposta,  nos  termos  da  lei,  o  qual
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somente  permitirá  as  exigências  de  qualificação
técnica  e  econômica  indispensáveis  à  garantia  do
cumprimento das obrigações.

"Art. 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade,
compras,  alienações,  concessões,  permissões  e
locações  da  Administração  Pública,  quando
contratadas  com  terceiros,  serão  necessariamente
precedidas  de  licitação,  ressalvadas  as  hipóteses
previstas na Lei. (…):

Portanto,  em  se  tratando  de  prestação  de  serviços  e
fornecimento  de  bens,  a  licitação  é  procedimento  obrigatório,  somente
podendo  ser  obviada  nos  casos  de  inexigibilidade  ou  dispensa,  os  quais
encontra-se taxativamente previstos em lei.

No  presente  caso,  apurou-se  a  realização  de  despesa  no
montante de R$ 512.758,55 (quinhentos e doze mil, setecentos e cinquenta e
oito reais e cinquenta e cinco centavos) para aquisição de bens e contratação
de serviço, sem a observância da regra constitucional que exige a realização de
licitação.

Em suas razões, aduz o recorrente “que no exercício financeiro
de  2002  o  Município  de  Serra  Grande-PB  se  encontrava  em  estado  de
calamidade  pública  reconhecido  pelo  Estado  da  Paraíba  e  pela  União
Federal”  (fls.  89),  fato  este  que,  em  sua  ótica,  configuraria  hipótese  de
dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93.

Data maxima venia,  não se vislumbra nos autos,  como quer
fazer crer o apelante, tratar-se de caso de contratação direta, sem a realização
de licitação,  pois  ausente  qualquer  elemento  que  comprove a  assertiva  do
insurgente.  Muito  pelo  contrário,  ao  que  se  vê,  mais  uma vez,  da  defesa
apresentada pelo ora recorrente no Processo nº 01681/03, que tramitou perante
o TCE/PB, o ex-prefeito não infirmou a configuração das transgressões legais
a ele atribuídas. 

Ademais, impende destacar que ainda que pudéssemos admitir
como sendo verdadeira a situação fática explicitada pelo ex-alcaíde, tem-se
que mesmo nas  hipóteses de contratação direta,  é  imprescindível atender a
formalização de um procedimento especial e simplificado para a celebração do
contrato.

Melhor  explicado,  a  dispensa de licitação,  autorizada em lei,
não  desobriga  a  administração de observar  certas  formalidades  prévias,  as
quais devem ser respeitadas, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. É
o que se extrai da lição do professor Marçal Justem Filho: 

“Tal  como  afirmado  inúmeras  vezes,  é  incorreto
afirmar  que  a  contratação  direta  exclui  um
“procedimento licitatório”. Os casos de dispensa e
inexigibilidade  de  licitação  envolvem,  na  verdade,
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um  procedimento  especial  e  simplificado  para
seleção  do  contrato  mais  vantajoso  para  a
Administração Pública.  Há uma série  ordenada de
atos,  colimando  selecionar  a  melhor  proposta  e  o
contratante  mais  adequado.  Ausência  de  licitação
não  significa  desnecessidade  de  observar
formalidades  prévias  (tais  como  verificação  da
necessidade  e  conveniência  da  contratação,
disponibilidade recursos etc.). Devem ser observados
os  princípios  fundamentais  da  atividade
administrativa,  buscando  selecionar  a  melhor
contratação  possível,  segundo  os  princípios  da
licitação”  (In  Comentários  à  Lei  de  Licitações  e
Contratos  Administrativos,  12ª  Ed.  Pág.  366,  São
Paulo: Dialética, 2008)  (grifei)

Assim, em atendimento ao interesse público, o artigo 26 da Lei
nº 8.666/1993 exige que o administrador, ao optar pela dispensa de licitação,
instrua  o  procedimento,  dentre  outros  elementos,  com  a  caracterização  da
situação emergencial  ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o
caso;   razão da escolha do fornecedor ou executante;  justificativa do preço e
documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão
alocados.

Desta  feita,  inexistente  a  demonstração  da  observância  das
formalidades acima referidas, a tese de defesa deve ser afastada, descabendo
falar em dispensa de licitação.

Neste sentido, trago julgado do colendo Superior Tribunal de
Justiça:

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  LICITAÇÕES.  DISPENSA  E
INEXIGIBILIDADE.  INVIABILIDADE  DE
MODIFICAÇÃO  DO  ACÓRDÃO.  ANÁLISE  DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CONTRATAÇÕES PELA
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  REGRA:
LICITAÇÃO.  JUSTIFICATIVA  PARA  DISPENSA.
ÔNUS DO GESTOR PÚBLICO. ART. 333 DO CPC
NÃO VIOLADO. ENQUADRAMENTO NO ART. 11
DA LIA. DOSIMETRIA DA PENA. MULTA CIVIL.
PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  SÚMULA  7/STJ.  1.  É
inadmissível  o  recurso  especial  se  a  análise  da
pretensão da parte recorrente demanda o reexame de
provas  (Súmula  7/STJ).  2.  Nas  contratações  da
Administração Pública,  a  regra  é  a  realização  de
prévia  licitação.  Os  casos  de  dispensa  e
inexigibilidade  são  exceções  e  exigem justificativa
fundamentada do gestor público. Art. 333 do CPC

Apelação Cível nº 0001675-41.2009.815.0211  26



não violado. 3. Modificar o quantitativo da sanção
aplicada  pela  instância  de  origem  enseja
reapreciação  dos  fatos  e  da  prova,  obstado  nesta
instância  especial  (Súmula  7/STJ).  4.  Recurso
especial parcialmente conhecido e não provido.”
(STJ , Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de
Julgamento: 15/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA)

Diante de tais constatações, comprovada a conduta ilegal dolosa
do  Apelante  que  atentou  contra  os  princípios  que  regem a  Administração
Pública,  correta  a  sentença  recorrida  ao  entender  que  a  conduta  descrita
amolda-se  ao  conceito  de  conduta  improba,  previsto  no  artigo  11,  da  Lei
8.429/92, que assim dispõe:

"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;”

Relativamente à utilização da verba do FUNDEF- Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério para fins diversos daqueles previstos em lei, entendo que os
fatos  narrados  na  inicial  encontram-se  escorados  em  farta  comprovação
documental.

O art. 2º da Lei 9.424/96, que dispõe a respeito do FUNDEF,
preceitua o seguinte: “Os recursos do Fundo serão aplicados na manutenção
e desenvolvimento do ensino fundamental e na valorização do magistério.” 

Nesse ponto, os autos demonstram que, no exercício de 2002, o
apelante empregou parte dos recursos do  FUNDEF na aquisição de gêneros
alimentícios  e  a  contratação de nutricionista,  tal  como se colhe  da  análise
procedida pela auditoria Tribunal de Contas (fls. 54- Anexo I). Infere, ainda,
que  a  conclusão  da  referida  Corte  não  restou  contrariada  pelo  recorrente
naquela oportunidade, limitando-se a afirmar, em sua defesa, que o valor de
R$  785,00  (setecentos  e  oitenta  e  cinco  reais)  fora  recolhido  à  conta  do
FUNDEF (fls. 728). Contudo, não trouxe qualquer prova neste sentido.

A  toda  evidência,  tem-se  que  o  recorrente  desrespeitou  a
determinação legal de aplicação de recursos no ensino fundamental, violando,
de maneira clara e inequívoca, os princípios da Legalidade e Moralidade que
regem a Administração Pública, ferindo o §1º, do art. 37 da CF e o artigo 11, I,
da Lei nº  8.429/92. 

Ressalte-se que não há que se  falar  em ausência de dolo na
hipótese, porquanto a mera utilização das verbas com finalidade diversa já é
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apta a caracterizar o ato como improbo, vez que ao alcaide não é dado alegar o
desconhecimento de regras orçamentárias que lhe são próprias. 

Quanto ao excesso de remuneração percebida pelos requeridos,
no ano de 2002, vê-se que não houve insurgência por parte do recorrente, pelo
que, em consonância com as conclusões da  auditoria realizada pelo Tribunal
de Contas no executivo municipal, entendo patente ter havido o pagamento de
verbas  superiores  aos  subsídios dos  réus,  sem qualquer  respaldo legal,  em
lesão ao art. 29, inciso V, da Constituição que determina:

“Art.  29.  O Município reger-se-á por lei  orgânica,
votada em dois turnos, com o interstício mínimo de
dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da
Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os
princípios  estabelecidos  nesta  Constituição,  na
Constituição  do  respectivo  Estado  e  os  seguintes
preceitos:
(...)
V  -  subsídios  do  Prefeito,  do  Vice-Prefeito  e  dos
Secretários Municipais fixados por  lei  de iniciativa
da Câmara Municipal, observado o que dispõem os
artigos 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º,
I;”

Portanto,  a  remuneração  dos  agentes  políticos  municipais
somente pode ser fixada ou alterada por lei ordinária específica de iniciativa
da Câmara  Municipal,  não  sendo  possível  ao  Chefe  do  Poder  Executivo
promover,  a seu talante,  modificações que venham a majorar o valor real do
subsídio.

Na  lição  do  constitucionalista  Alexandre  de  Morais  “a
obrigatoriedade do envio de pelo menos um projeto de lei anual, tratando da
reposição do poder  aquisitivo do  subsídio do servidor  público,  deriva do
próprio texto constitucional”. (In Direito  Constitucional,  25ª  Edição,   São
Paulo: Ed. Atlas:  p.357)

Com  acuidade,  o relatório  sobre  as  contas  dos  gestores
constatou que a remuneração permitida do então Prefeito de Serra Grande, ora
recorrente, no exercício de 2002, era no valor de R$ 25.920,00 (vinte e cinco
mil,  novecentos  e  vinte  reais).  Contudo,  fora  empenhada  e  paga  sob  tal
rubrica, a quantia de R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais), sem
qualquer  respaldo  legal  para  tanto  e  em  total  desrespeito  ao  princípio  da
moralidade (fls. 57- Anexo I).

Plenamente  evidenciado,  pois,  que  o  requerido  determinou,
indevidamente, o pagamento de verbas públicas a si próprio e ao vice-prefeito,
causando  grande  prejuízo  aos  cofres  públicos,  patente  a  vontade  livre  e
consciente de perpetrar o ato ilegal investigado.

Destaco  que  a conduta  do  réu  se  materializou  nas práticas
insertas nos artigos 9º, 10 e  11 da Lei nº 8.429/94,  posto que o excesso de
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remuneração implicou em aumento na verba percebida pelo próprio Recorrido,
configurando a obtenção de vantagem econômica pelo agente público, e, por
conseguinte, a ocorrência de prejuízo a Erário no montante informado pelo
Tribunal  de  Contas  Estadual  e  ofensa  aos  Princípios  da  legalidade  e
moralidade no trato dos assuntos da Administração. 

Finalmente, no pertinente  à existência de saldo descoberto e
de  despesas  não  comprovadas,  tenho  por  evidenciada  a  prática  da
improbidade administrativa.

Em seu arrazoado recursal,  o  apelante  nega genericamente a
prática de ato de improbidade, limitando-se a afirmar que  “eventuais falhas
burocráticas administrativas, contábeis ou fiscais, per si, não são capazes de
gerar condenação por improbidade” (fls. 90). 

A meu sentir, as alegações são excessivamente perfunctórias e
não encontram respaldo no conjunto probatório.

A propósito, registro a conclusão da eminente juíza sentenciante
que, com percuciência, analisou a questão:

“Após minuciosa análise da documentação acostada
ao  caderno  processual,  verifica-se  que  realmente
houve uma diferença descoberta no saldo contábil no
valor de R$ 28.691,35, não tendo sido comprovada
pelos promovidos a destinação do valor ou erro na
contabilidade  apresentada,  afigurando-se
injustificado o saldo que “desapareceu” ao realizar-
se a auditagem.
(…)
Nessa diretriz, o demandado Vidal, durante a gestão
de 2002, realizou,  sem comprovação, uma série de
gastos  no  Município  de  Serra  Grande,  consoante
demonstrado pelo Ministério Público na exordial e
nos documentos que a acompanham.
Não  foram  comprovadas  as  seguintes  despesas:
limpeza  de  terrenos  baldios  no  valor  de  R$
14.950,00,  conserto  de  gabinetes  odontológicos  no
valor de R$ 2.132,00, aquisição de medicamentos no
valor de R$ 9.021,48, material elétrico no valor de
R$  7.915,00,  serviço  de  terraplanagem
correspondente a R$ 14.450,00, material didático no
valor  de  R$  4.517,50,  prestação  de  transporte  no
valor de R$ 42.250,00, serviço de consultoria técnica
no  valor  de  R$  4.500,00,  aquisição  de  gêneros
alimentícios para a unidade mista de saúde no valor
de R$ 3.044,60, óleos lubrificantes no valor de R$
1.506,70, importando no total de R$ 105.289,25 de
despesas não comprovadas.

Apelação Cível nº 0001675-41.2009.815.0211  29



A  auditagem  realizada  pelo  TCE  constatou  a
irregularidade  nas  despesas  acima  citadas,  sem
qualquer  comprovação,  havendo  infringência  dos
deveres  inerentes  ao  cargos  público exercido  pelo
Prefeito à época, configurando a conduta irregular
em ato  de  improbidade  administrativa,  violando  a
previsão dos art.  9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92 (...)”
(fls. 68)

Assim, em consonância com o entendimento acima esposado e
com a regra inserta no artigo 10, inciso IX, da LIA, a realização de despesa
não  autorizada  em lei  ou  regulamento  é,  indubitavelmente, modalidade  de
improbidade  administrativa  caracterizada  pela  lesão  causada  ao  patrimônio
público.

Do conjunto probatório, tenho, portanto, que a sentença deve
ser confirmada neste particular.

O apelante  alega  em sua  defesa  que  não agiu  com dolo  ou
culpa,  pois,  a  seu  modo  de  ver,  “meras  irregularidades  formais
administrativas, sem má-fé do agente e prejuízo para o erário” (fls. 92), não
podem ser tidas como ato de improbidade. Não acolho, contudo, as tentativas
do ex-gestor de afastar a sua responsabilização, sob o argumento da boa-fé.

Inobstante  não  se  desconheça  que  nem todo  o  ato  irregular
configure  ato  de  improbidade,  para  os  fins  de  aplicação  da  Lei  8.429/92,
considero,  diante  das  peculiaridades,  que  as ilegalidades cometidas pelo
recorrente estão imbuídas de má-fé e da desonestidade que caracterizam o ato
ímprobo.

Percebe-se ictu oculi que o apelante não deu azo apenas à mera
irregularidade, sem intencionalidade lesiva, quando: (a) realizou, uma série de
gastos  no  Município  de  Serra  Grande,  sem  qualquer  comprovação  de
aplicação lícita das verbas púbicas; (b) permitiu reiteradas aquisições de bens
e  realização  de  serviços  sem  prévias  licitações;  (c)  emitiu  17  (dezessete)
cheques sem provisão de fundos; (d) permitiu o resgate de cheques nominais
por pessoas estranhas aos beneficiários constantes nos títulos; (e) não destinou
corretamente os recursos do FUNDEF e, principalmente, (f) quando recebeu
subsídio maior do que aquele previsto em lei.

Não  vislumbrar  que,  na  hipótese,  inexistiu  ato  atentatório  à
moralidade administrativa é dar azo à confirmação da sensação de impunidade
política propiciada pelo mascaramento de uma verdade que, in casu, é não só
real,  mas  igualmente  robustamente  comprovada  e  implicitamente  assumida
pelo próprio réu em suas alegações recursais, configurando uma interpretação
que abala a própria credibilidade do Poder Judiciário.

Portanto,  diante  do  que  restou  até  aqui  exposto,  verifica-se
plenamente configurado o ato de improbidade em relação ao réu Vidal Antônio
da  Silva,  exceto  com  relação  a  não  consolidação  de  despesa  do  Poder
Legislativo.
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No que se refere à aplicação da penalidade, infere-se dos autos
que  a  MM.  Juíza  de  primeiro  grau  condenou  o  réu  na  perda  dos  valores
ilicitamente  acrescidos  em  seu  patrimônio,  derivados  do  excesso  de
remuneração,  no  valor  de R$ 17.280,00 (dezessete  mil,  duzentos  e  oitenta
reais),  bem  como  para devolver  aos  cofres  públicos  a  quantia  de  R$
134.146,63 (cento e trinta e quatro mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta
e  três  centavos), devidamente  acrescida  de  juros  moratórios  e  correção
monetária,  em  decorrência  da  realização  de  despesas  não  comprovadas,
pagamento de taxas pela emissão de cheques sem fundos e existência de saldo
descoberto.

Além disso,  penalizou o demandado  ao pagamento de multa
civil em valor correspondente a três vezes o valor do acréscimo patrimonial, à
suspensão dos direitos políticos pelo período de 10 (dez) anos e a proibição de
contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios pelo prazo de  10 (dez) anos,  além da perda da função pública
que estiver exercendo na atualidade, com fulcro no disposto nos incisos I, II e
III, do artigo 12, da Lei n. 8.924/92.

O comportamento antiético e imoral do réu, consubstanciado na
aferição de vantagens indevidas e prejuízo ao erário, entre outras, denota grave
violação aos princípios da Administração Pública, merecendo reprimenda apta
a atender ao princípio da proporcionalidade e aos fins sociais a que a Lei de
Improbidade Administrativa se propõe.

Afigurou-se, portanto, perfeita a correlação entre  a gravidade
conduta e pena aplicada, em estrita consonância com a mens legis contida no
art.  12 da Lei  de Improbidade Administrativa,  não havendo que se cogitar
sequer em atenuação da condenação, a qual, a meu sentir, revela-se correta e
devidamente fundamentada.

Como bem fundamentado acima, a hipótese vertente nos traz
uma nítida situação de atividade e condutas ímprobas, bem comprovadas pelo
Ministério Público do Estado da Paraíba e em relação à qual a magistrada de
primeiro grau aplicou reprimenda condizente com o grau de lesividade moral
ocasionado.

 
- C  onclusão  

Por tudo o que foi exposto,  NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo  demandado Aluízio Abílio  de Sousa.  No mais,  conheço do
apelo  aviado  por  Vidal  Antônio  da  Silva, REJEITANDO as preliminares
arguidas para,  no  mérito,  NEGAR-LHE  PROVIMENTO,  para  manter
incólume a sentença vergastada.

  
É COMO VOTO.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Fi-
lho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
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Filho, a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira e o
Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Tatjana Maria Nascimen-
to Lemos, Promotora de Justiça convocada.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  João Pessoa,  23 de setembro de
2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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