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APELAÇÕES.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS
DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
PROCEDÊNCIA.  MÚLTIPLAS  INSURREIÇÕES.
EXAME  CONJUNTO.  ENTRELAÇAMENTO.
PRELIMINAR.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.  TESE
REPELIDA.  ENFRENTAMENTO  ADEQUADO  DA
MATÉRIA.  CITAÇÃO  ESPECÍFICA  SOBRE  A
EMPRESA  SUSCITANTE.  PREJUDICIAL  DE
MÉRITO.  PRESCRIÇÃO.  AFASTAMENTO.  AÇÃO
INTERPOSTA  NO  QUINQUÊNIO  LEGAL.
REJEIÇÃO  DAS  PREAMBULARES.  MÉRITO.
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DANO  AO  ERÁRIO  E  VIOLAÇÃO  AOS
PRINCÍPIOS  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.
CARACTERIZAÇÃO.  ATO  DE  IMPROBIDADE.
CONFIGURAÇÃO.  CONDUTAS  ÍMPROBAS
IMPUTADAS  AO  ENTÃO  PREFEITO.  REPASSE
INADEQUADO  DA  VERBA  DESTINADA  À
EDUCAÇÃO.  PERCENTUAL  AQUÉM  DO
IMPOSTO  PELA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
GASTOS  COM  PESSOAL  SEM  A  EFETIVA
COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE.
DESOBEDIÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO
E  DEMAIS  PROMOVIDOS.  LICITAÇÃO.
INEXIGIBILIDADE. CONTRATAÇÃO DE BANDAS
PARA FESTIVIDADES  SEM  OBSERVÂNCIA AOS
PRECEITOS  PREVISTOS  NA  LEI  Nº  8.666/1993.
ELEMENTO  SUBJETIVO  ATESTADO.  SANÇÕES
APLICADAS  COM  RESPALDO  NOS  PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DOS APELOS.

-  Não  se  caracteriza  a  ocorrência  de  nulidade  da
sentença pela ausência de fundamentação quando o
magistrado,  ao  proferir  o  julgamento  de  mérito,
mencionou especificamente  a  incursão  da  empresa
na  Lei  nº  8.429/1992,  referente  à  Improbidade
Administrativa,  imputando  as  penalidades
correlatas.

-  De  acordo  com  o  art.  23,  da  Lei  nº  8.429/1992,
alusiva  à  Improbidade Administrativa,  a  ação  civil
pública  para  “levar  a  efeitos  as  sanções  previstas
nesta lei” será proposta até cinco anos após o término
do mandato do Prefeito promovido.
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- Configura 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
da Lei nº 8.429/92.

-  Nos  termos  do  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”, desde que comprovada a
conduta dolosa.

- 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.

-  Conforme  entendimento  sedimentado  na  Corte
Superior  de  Justiça,  para  decidir  pela  cominação
isolada ou conjunta das penas previstas no art. 12 e
incisos, da Lei de Improbidade Administrativa, deve
o  magistrado  atentar-se  para  as  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  as  sanções
impostas, na hipótese vertente, têm sustentáculo nas
especificidades da presente situação, encontrando-se
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em  harmonia  com  os  ditames  legais  e  com  os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  a  preliminar  e  a
prejudicial, no mérito, desprover os recursos apelatórios.

JI  Pereira  e  Eventos  Ltda  –  ME,  Marizarde
Geraldino dos Santos e outros,  Pereira Fonseca Eventos Ltda e  Thiago Pereira de
Sousa  Soares,  respectivamente  às  fls.  580/592,  594/615,  616/620  e  662/661,
interpuseram APELAÇÕES, combatendo a sentença de fls. 573/577, proferida pelo
Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Princesa Isabel, nos autos da  Ação Civil
Pública por Ato de Improbidade Administrativa cuja condenação foi imposta nestes
termos:

Diante do exposto e considerando tudo mais que dos
autos  consta,  JULGO  PROCEDENTES  os  pedidos
para condenar o réu THIAGO PEREIRA DE SOUSA
SOARES  pela  prática  de  atos  de  improbidade
administrativa tipificados no art. 10, incisos VIII, IX e
XI, e no art. 11, caput, ambos da Lei nº 8.429/92 e os
réus  MARIZARDE  GERALDINO  DOS  SANTOS,
MANOEL  FRANCELINO  DE  SOUSA  NETO,
EDINEIDE  PEREIRA  DA  SILVA,  JI  PEREIRA
EVENTOS  LTDA  -  ME  E  PEREIRA  FONSECA
EVENTOS  LTDA,  pela  prática  de  atos  de
improbidade  administrativa  tipificados  no  art.  10,
inciso VIII, e no art. 11, caput, ambos da Lei 8.429/92
nas seguintes sanções, previstas no art. 12, inciso II
(sanções mais gravosas), da LIA:
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.  Ao  promovido  THIAGO  PEREIRA  DE  SOUSA
SOARES:
a) perda da função pública.
A  sanção  de  perda  da  função  pública  se  impõe,
mesmo que o réu não esteja mais no cargo em que
foram praticados os atos de improbidade, vez que a
referida  sanção  visa  extirpar  da  Administração
Pública aquele que exibiu inidoneidade (inabilitação)
moral  e  desvio  ético  para  o  exercício  da  função
pública, abrangendo qualquer atividade que o agente
esteja  exercendo  ao  tempo  da  condenação
irrecorrível.(…).
b) ressarcimento integral do dano, a ser apurado em
sede de liquidação de sentença, com as correções e
juros legais; 
c) pagamento de multa civil correspondente ao valor
do  dano  apurado  na  liquidação  de  sentença,
atualizada  até  o  efetivo pagamento e  destinada  ao
Município de Princesa Isabel;
d) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05
(cinco) anos.
. Aos promovidos MARIZARDE GERALDINO DOS
SANTOS,  MANOEL  FRANCELINO  DE  SOUSA
NETO, EDINEIDE PEREIRA DA SILVA: 
e) ressarcimento integral do dano, a ser apurado em
sede de liquidação de sentença, com as correções e
juros legais; 
f) pagamento de multa civil correspondente ao valor
do  dano  apurado  na  liquidação  de  sentença,
atualizada  até  o  efetivo pagamento e  destinada  ao
Município de Princesa Isabel;
g) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05
(cinco) anos.
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. Aos promovidos JI PEREIRA EVENTOS LTDA ME
E PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA:
h)  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.
Condeno os réus, ainda, ao pagamento pro rata das
custas processuais devidas ao FEPJ/PB.
Sem honorários advocatícios.

JI  PEREIRA  EVENTOS  LTDA  –  ME,  em  suas
razões, suscita a nulidade de sentença por inexistência de fundamentação específica
em relação ao recorrente, para, no mérito, alegar da inexistência das irregularidades
no processo licitatório, bem como ausência de dolo hábil a configurar dano ao erário.
Por fim, argumentou acerca da desproporcionalidade da pena aplicada.

Por  seu  turno,  ao  se  insurgir  contra  a  sentença,
MARIZARDE  GERALDINO  DOS  SANTOS,  MANOEL  FRANCELINO  DE
SOUSA NETO, EDINEIDE PEREIRA DA SILVA,  alegaram, em sua,  que,  como
integrantes  da  Comissão  Permanente  de  Licitação  da  Edilidade,  observaram  os
requisitos  inerentes  à  inexigibilidade  de  contratação  das  Empresas  JI  Pereira  e
Eventos  Ltda  e  Pereira  Fonseca  Eventos  Ltda,  na  abertura  dos  processos
administrativos tombados sob os nºs 01/2010, 05/2010, 07/2010 e 06/2010, obtendo,
inclusive,  parecer  favorável  da Procuradoria  Jurídica  do Município  de  Catolé  do
Rocha.  Aduziram,  outrossim,  que  atuaram  de  boa-fé,  descaraterizando  a
configuração de improbidade administrativa por dano ao erário.

 PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA postulou a
reforma da sentença, declinando a um só tempo não ser caso de inexigibilidade de
licitação, eis que as bandas contratadas para os eventos locais são muito conhecidas
na região, “gozando de excelente conceito e aceitação popular”, e não ter atuado
com dolo específico de fraudar o erário.
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THIAGO  PEREIRA  DE  SOUSA  SOARES,
arguindo, em sede de prejudicial de mérito, a prescrição quinquenal, eis que não se
atentou para o previsto no art. 23, da Lei de Improbidade Administrativa. No mérito,
rebateu  os  termos  da  sentença,  pugnando  pelo  provimento  do  reclamo,  sob  o
argumento de ausência de prática de ato doloso e/ou má-fé, sendo a função da lei
punir  o  gestor  que  agiu  com  descuido  ou  deslealdade.  Pontuou  a  despeito  da
generalidade na comprovação da prática de ato ímprobo, máxime com a aprovação
das despesas pelo respectivo Tribunal de Contas. Defendeu, ainda, a inobservância
da proporcionalidade e razoabilidade da adoção das sanções impostas. 

Contrarrazões  apresentadas  pelo  representante  do
Ministério  Público  oficiante  na  comarca, fls.  667/683,  rebatendo  as  prefaciais  de
nulidade da sentença e prescrição quinquenal, para, em sequência, referir-se ao acerto
da sentença em condenar os promovidos nas sanções insertas no art. 12, da legislação
de regência,  conquanto confirmada a existência de dolo na fraude à licitação, para
contratação de bandas para eventos realizados na localidade. 

Feito  não remetido à  Procuradoria  de Justiça,  haja
vista intervenção ministerial no 1º grau, bem como a Recomendação nº 16, de 28 de
abril de 2010, alterada pela Recomendação nº 19, de 18 de maio de 2011, do Conselho
Nacional do Ministério Público.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Antes  de  adentrar  no  mérito,  convém  analisar  a
preliminar  de  ausência  de  fundamentação,  alegada  pela  recorrente,  JI  PEREIRA
EVENTOS LTDA – ME, pugnando pela nulidade da sentença. 

Do  compulsar  dos  autos,  percebe-se  que a  decisão
impugnada  apresentou,  de  maneira  fundamentada,  os  motivos  pelos  quais  o
Magistrado  adotou  as  providências  necessárias  para  efetivar  a  prestação
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jurisdicional,  conforme deduzido em juízo,  ou seja,  foi  devidamente enfrentada a
matéria ventilada no processo, não havendo, assim, ofensa aos arts. 489, § 1º, inciso
IV,  do  Código  de  Processo  Civil,  e  93,  inciso  IX,  da  Constituição  Federal,
preenchendo, pois, os requisitos legislativos para a condenação da insurgente, nas
penas do art. 12, II, da Lei nº 8.429/92.

Digo isso pois, ao examinar a sentença, o julgador se
referiu  especificamente  às  condutas  e  à  punição  da  reclamante,  mencionando
nominalmente  que “A responsabilidade da JI  Pereira”,  “por  atos  de improbidade
administrativa decorre do que prevê o art. 3º, da LIA”, fl. 575/V.

Assim, rejeito esta preambular. 

Entrementes,  não  prospera  a  prejudicial  de  mérito
suscitada  pelo  recorrente,  Thiago  Pereira  de  Sousa  Soares,  articulando  que  a
pretensão inicial se encontrava prescrita.

Em  seu  arroazoado  sustentou  que  a  gestão  do
apelante à frente do Município de Princesa Isabel deu-se entre no interregno de 2007
a 2012, entretanto, os fatos mencionados como ofensores à lei de licitação datam de
2008, tendo o Ministério Público do Estado da Paraíba ajuizada a ação apenas em
2014.  

Deveras, a ação em apreço foi ingressada em 03 de
julho de 2014, fl. 19, mas não há que se falar em prescrição.

É  que,  a  ação  civil  pública  decorrente  de  ato  de
improbidade  administrativa deve ser proposta no prazo de cinco anos a contar do
término do mandato, consoante o art. 23, I, da Lei nº 8.429/1992:

Art.  23.  As  ações  destinadas  a  levar  a  efeitos  as
sanções previstas nesta lei podem ser propostas:
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I  -  até  cinco  anos  após  o  término  do  exercício  de
mandato,  de  cargo  em  comissão  ou  de  função  de
confiança; (…).

Logo, se na própria narrativa de seu apelo, afirma-se
que  o  mandado  durou  até  2012,  infere-se  que  o  Parquet atentou  para  o  prazo
quinquenal acima mencionado. 

Por tais motivos, rejeito a prejudicial de mérito. 

Avançando  no  mérito,  denota-se  que  o  Ministério
Público do Estado da Paraíba ajuizou a vertente  Ação Civil Pública por Ato de
Improbidade  Administrativa,  e,  especificando  as  condutas  ímprobas  perpetradas
pelos promovidos,  aduziu,  em suma, que o réu  Thiago Pereira de Sousa Soares
realizou aplicação de percentual menor que o mínimo constitucional de 25% (vinte
por  cento)  previsto  para  a  educação,  contrariando  o  disposto  no  art.  212,  da
Constituição Federal, bem como promoveu excesso de despesa com o pessoal. No
tocante  a  Thiago  Pereira  de  Sousa  Soares,  aos  componentes  da  Comissão
Permanente de Licitação do Município de Princesa Isabel, Marizarde Geraldino
dos Santos, Manoel Francelino de Sousa Neto e Edineide Pereira da Silva, e as
empresas JI Pereira e Eventos Ltda – ME e Pereira Fonseca Eventos Ltda, sustentou
a existência de fraude na licitação em decorrência da inexigibilidade de contratação
de bandas para os eventos realizados na localidade no ano de 2010, precisamente,
carnaval,  reveillon, emancipação política e padroeira de lagoa da Cruz, nos moldes
dos julgados advindos do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, anexados como
apensos I e II, dos autos principais.

Revolvendo  as  sublevações  endereçadas  a  esta
instância revisora, os recorrentes foram unânimes em argumentar que não existiu
dolo  específico  e/ou  má-fé em  seus  atos,  o  que  afastaria  a  caracterização  de
improbidade administrativa, e, por conseguinte, afastaria as sanções impostas.

Realmente, para que as condutas mencionadas na
Lei nº  8.429/92 se caracterizem, isto é, para que o comportamento seja considerado
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violador dos princípios da Administração Pública,  deve haver a  comprovação do
dolo por parte do agente público. Ou seja, a má-fé e a desonestidade com a coisa
pública tornam-se premissa do ato de improbidade administrativa, é dizer, a conduta
dolosa do agente público, seja ela comissiva ou omissiva, deve ferir os princípios
constitucionais  da  Administração  Pública,  devendo,  para  fins  de  incidência  das
sanções legais previstas na Lei de Improbidade Administrativa, tal  situação restar
demonstrada de forma satisfatória.

Sob  esse  prisma,  a  jurisprudência  do  Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de exigir para o reconhecimento do ato de
improbidade, nas hipóteses dos arts. 9º e 11, a presença do elemento subjetivo dolo e,
para os casos descritos no art. 10, ao menos culpa grave. Nessa senda, destaco: 

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL
NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  LEI  DE
RESPONSABILIDADE FISCAL. DESPESAS COM
SERVIÇOS  DE  TERCEIROS.  LIMITES  NÃO
OBSERVADOS. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU, À
LUZ DA PROVA DOS AUTOS, PELA AUSÊNCIA
DE  COMPROVAÇÃO  DO  ELEMENTO
SUBJETIVO.  ATO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA  NÃO  CONFIGURADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ.  AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Hipótese em que o
agravante alega, em síntese, que "a conduta ímproba
que  atenta  contra  os  princípios  da  administração
pública,  seja  na  forma  comissiva  ou  omissiva,
reclama a aplicação de sanções por parte do poder
público,  independentemente  de  dolo  ou  culpa  do
agente ".  II.  No caso, o acórdão recorrido concluiu
que "não vislumbrei,  pelo  conjunto probatório dos
autos, a caracterização de má-fé, ou, ainda, conduta
dolosa  e  enriquecimento  indevido,  apesar  dos
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apontamentos de irregularidade formal na prática de
ato administrativo ". Incidência da Súmula nº 7/STJ.
III. Em se tratando de improbidade administrativa,
é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de
justiça  no  sentido  de  que  "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 nº
8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas
do artigo 10" (STJ, AIA 30/AM, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, corte especial, dje de 28/09/2011).
Em  igual  sentido:  STJ,  RESP  1.420.979/ce,  Rel.
Ministro Herman Benjamin, segunda turma, dje de
10/10/2014;  STJ,  RESP  1.273.583/sp,  Rel.  Ministro
benedito  Gonçalves,  primeira  turma,  dje  de
02/09/2014;  STJ,  AGRG  no  Aresp  456.655/PR,  Rel.
Ministro Humberto Martins, segunda turma, dje de
31/03/2014.  lV.  Agravo regimental  improvido.  (STJ;
AgRg-AREsp  133.570;  Proc.  2012/0008244-8;  MG;
Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; DJE
14/03/2016) - destaquei.

A versão externada pelos insurgentes, contudo, não
encontra respaldo nos autos, senão vejamos.

Em primeiro  lugar,  o  ajuizamento  desta  ação  teve
respaldo nos acórdãos do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba que gozam de
relativa presunção de veracidade, carecendo da juntada de prova em contrário para
desconstituí-lo,  o  que  registre-se,  não  acontecera  a  contento.  A despeito,  segue
precedente jurisprudencial: 
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DIREITO  CONSTITUCIONAL  E
ADMINISTRATIVO.  APELAÇÃO  CÍVEL.
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  CERTIDÃO  DE
DÍVIDA EXPEDIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS
DO  ESTADO.  AUSÊNCIA  DE  IMPUTAÇÃO  DE
IRREGULARIDADE  OU  ILEGALIDADE  AO
PROCESSO  ADMINISTRATIVO.  DISCUSSÃO  DO
MÉRITO DA DECISÃO. PROVIMENTO AO APELO.
UNANIMIDADE DE VOTOS. Cuida-se  de  recurso
de apelação interposto em face de sentença proferida
pelo MM juiz de direito da vara única da Comarca
de Afrânio que, nos autos dos embargos à execução
nº  0000270-92.2009.8.17.0120,  julgou  procedente  a
demanda,  desconstituindo  o  título  executivo  posto
em questão (certidão de débito nº 349/08). Em sede
de razões recursais, o estado apelante defende que a
sentença  atacada  encontra-se  eivada  de  nulidade
absoluta,  por  violar  o  princípio  da  separação  de
poderes, bem como, especificadamente, desrespeitar
as  atribuições  constitucionalmente  previstas  e
asseguradas  ao  tribunal  de  contas,  como órgão de
controle  externo  da  administração  pública.  Alega
que  o  magistrado,  ao  analisar  o  primeiro
fundamento sobre o qual se embasou a decisão do
tce-pe,  vale  dizer,  falta  de  documentação  na
prestação  de  contas,  julgou  que  tais  omissões  se
enquadrariam  em  mero  erro  formal.  Defende,
todavia,  não caber ao juiz,  usurpando a função do
TCE, entender se as irregularidades são irrelevantes
ou não,  e  sim àquele  tribunal,  nos  termos do que
dispõe o art.  33 da Lei  estadual  nº  12.600/2004 (lei
orgânica  do  tribunal  de  contas),  bem  como  o  seu
regulamento (art.  5º  da resolução 03/2008).  Aponta
ainda grave  irregularidade no  que diz  respeito  ao
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enquadramento de irregularidade de grau 3, em face
do fundo gerido pela apelada não estar regular junto
à  previdência  social.  Sobre  tal  aspecto,  o  apelante
argumenta  que  a  responsabilidade  pela  gestão  e
regularidade  do  fundo  previdenciário  cabia  à
apelada,  tanto  que  reconhece  essa  situação  de
inadimplência junto ao INSS. Assevera que mesma
conclusão se dá quanto à classificação errônea como
receitas  de  capital,  os  repasses  efetuados  pelo
município  de  afrânio  ao  fundo  previdenciário,
relativos  às  aposentadorias  e  pensões  antes  da
criação  do  regime  próprio  de  previdência  do
município, quando, na verdade, elas seriam despesas
correntes, conduta reprovada pelo TCE, na forma do
disposto na Lei federal nº 9.717/98, no  caput do seu
art.  1º.  Nesta  senda,  defende  ser  impossível  ao
judiciário invadir âmbito de competência dos órgãos
de  controle  para  dizer  do  acerto  ou  não  de  suas
decisões, ou ainda afastar atributos de veracidade e
legitimidade  de  suas  decisões,  que  têm  presunção
relativa,  só  podendo  ser  elidida  por  prova  cabal.
Aponta  a  existência  de  farta  jurisprudência  pátria
acerca da impossibilidade de revisão das decisões do
tribunal  de  contas  pelo  poder  judiciário,  salvo
quanto  ao  seu  aspecto  formal,  sendo  vedada  a
análise  do  mérito  da  deliberação.  Alega  que  a
decisão  proferida  encontra-se  de  acordo  com  a
competência  constitucionalmente  conferida  à  corte
de contas pelos arts. 70, 71, II e VIII, e § 3º, e 75 da
cf/88 e, art. 30, II e X, e § 3º, da Constituição Estadual.
Nestes termos, pugna pela reforma da sentença, para
que se dê o regular prosseguimento à execução de
título extrajudicial nos autos do processo nº 00070-
85.2009.8.17.0120. Ausentes contrarrazões,  conforme
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se infere da certidão de fls.  342.  Sem parecer,  haja
vista  o  representante  ministerial  com  atuação  na
primeira instância ter se manifestado pela ausência
de interesse no feito, por tratar-se de ação que versa
sobre  direito  individual  disponível,  de  cunho
patrimonial  (fls.  309).  Voto.  O  título  executivo  em
debate  foi  constituído  a  partir  de  decisão  exarada
pelo  tribunal  de  contas  do  estado,  por  identificar
irregularidades na prestação de contas do gestor do
fundo  previdenciário  do  município  de  Afrânio.
Funpreafra (exercício de 2006). Em consequência, foi
aplicada  multa  à  apelada,  na  qualidade  de
ordenadora  de  despesas,  no  montante  de  R$
2.700,00, tendo como base o §4º do art. 73 da Lei nº
12.600/2004  (LEI  ORGÂNICA DO  TCE-PE),  a  ser
recolhida ao fundo de aperfeiçoamento profissional e
reequipamento  técnico  do  TCE.  Ressalto  que  a
tramitação  de  um  processo  perante  o  tribunal  de
contas, do qual possa resultar imputação de débito,
caso  dos  autos,  funciona  como  uma  ação  de
conhecimento,  em  relação  ao  qual  o  demandado
pode  acompanhar  o  procedimento  e  exercer
plenamente  a  sua  defesa,  inclusive  com
oportunidade  para  interposição  de  recurso.  Em
suma,  as  garantias  do  contraditório  e  da  ampla
defesa  hão  de  ser  plenamente  observadas.  Assim,
quando já houve apreciação pelo tribunal de contas
do estado, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa,  o  controle  jurisdicional  sobre  decisões  da
corte de contas é admissível, mas tão somente para
coibir  ilegalidades,  não  para  discutir  os  critérios
técnicos  da  conclusão  a  que  chegou  aquele  órgão
colegiado. Por conseguinte, demonstra-se infrutífera
a pretensão da embargante/apelada de rediscutir as
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questões  decididas  pelo  tribunal  de  contas,  já  que
não  logrou  êxito  em  demonstrar  qualquer
ilegalidade  ou  irregularidade  durante  o
procedimento  administrativo  em  apreço.  Ora,  os
julgamentos dos tribunais de contas são de caráter
objetivo, com parâmetros de ordem técnica-jurídica,
ou seja, subsunção de fatos às normas, de modo que
o conjunto probatório se apresenta insuficiente para
infirmar a certeza, liquidez e exigibilidade do título
executivo  em  apreço.  Sem  a  demonstração  de
irregularidade formal ou de ilegalidade manifesta do
procedimento. Tal como a ausência de contraditório,
ou  uma  suposta  interpretação  errônea  da  norma
jurídica-,  torna-se inviável a desconstituição do ato
administrativo  aprovado  pelo  TCE.  No  caso  em
apreço,  quanto  à  documentação  incompleta
apresentada  ao  TCE,  entendeu  o  magistrado  da
causa que, frente à complexidade documental que se
presume no âmbito da prestação de contas de um
instituto  público  de  previdência,  a  ausência  de
alguns  não  poderia  vir  a  ser  interpretada  como
omissão  do  dever  de  prestar  contas.  Todavia,  tal
análise não há de ser feito pelo judiciário, eis que não
cumpre a este poder a aferição da prescindibilidade
ou  não  de  documentos  a  serem  apresentados  por
ordenador de despesas junto ao tribunal de contas.
Ademais, é certo que tal fato promoveu embaraços à
auditoria das contas, conforme narrado no item 2.6
do  relatório  de  auditoria  (fls.  208),  além  de
configurar  violação  ao  art.  5º  da  resolução  tc  nº
003/2006. Sobre tal aspecto, importante ressaltar não
socorrer a embargante/apelada a colação de decisões
daquele tribunal, referente a prestação de contas de
outros  municípios  pernambucanos,  na tentativa de
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demonstrar  que,  em  tais  situações,  consideradas
idênticas,  a  corte  entendeu  por  julgar  regular  as
contas,  com  ressalvas.  Isso  porque,  não  se  pode
aferir, das decisões juntadas aos autos (fls. 06 a 08),
que o TCE/PE tenha agido em desconformidade com
o devido processo legal, máxime porque não se pode
deduzir se os tais documentos faltantes promoveram
embaraços  à  auditoria  das  contas  daqueles
municípios.  Quanto  ao  fato  de  o  município  de
afrânio  não  possuir  certificado  de  regularidade
previdenciário. Crp ao longo do exercício de 2006, a
embargante/apelada alega que este documento veio
a ser obtido na data de 14/12/2006, e que a obtenção
não seria de sua responsabilidade, e sim do gestor
público  da  administração  direta.  O  julgador
monocrático, sem embargo de considerar a ausência
do CRP um ilícito administrativo, entendeu não ser o
caso de punir a embargante por omissão praticada
por  terceiro.  Ocorre  que,  no  tocante  à  exigência
supra,  mais  uma  vez  não  verifico  ilegalidade  no
entendimento  esboçado  pelo  tribunal  de  contas.  É
que sendo a embargante/apelada a gestora do fundo
previdenciário do município de Afrânio. Funpreafra,
no  exercício  de  2006,  a  ela  competia  a  sua
regularidade junto à previdência social, a fim de que
a mesma ou aquele a quem coubesse a obtenção do
documento,  pudesse adquiri-lo  junto à receita,  nos
termos da portaria nº 172, de 11/02/2005 (fls. 60). No
que tange ao enquadramento do fundo no 3º grau de
irregularidade previsto na resolução tc nº 016/2005,
esclareceu a embargante,  em sede de inicial, que o
tce-pe, reconhecendo que a classificação prevista em
referida  resolução  vinha  sendo  feita  de  maneira
equivocada, deixou de realizar qualquer espécie de
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classificação  no  exercício  de  2008.  Neste  contexto,
argumenta que, como a decisão daquele corte acerca
da prestação de contas do fundo pela gerido veio a
ser proferida no ano de 2008, não seria mais possível
fazer  uso  dos  dispositivos  daquela  resolução  para
puni-la.  Mais  uma  vez  não  entrevejo  ilegalidade
perpetrada  pelo  TCE-PE.  Tratando-se  de  processo
administrativo  tendente  a  aferir  a  regularidade  da
prestação  de  contas  do  fundo  previdenciário  do
município de Afrânio no exercício de 2006, não pode
a embargante/apelada se eximir do cumprimento das
obrigações a que se encontrava adstrita à época, sob
o  argumento  de  que  no  ano  de  2008  o  tribunal
deixou de realizar qualquer espécie de classificação.
Conforme  descrito  em  relatório  (fls.  41),  o  fundo
previdenciário de Afrânio, de acordo com o quadro
de classificação dos regimes próprios de previdência
social  regulado  pela  resolução  TC  nº  016/2005,
encontrava-se,  em junho de 2006,  enquadrado com
irregularidade  de  3º  grau,  que  correspondia  à
inexistência de caráter contributivo por período igual
ou  superior  a  um  ano;  e  ou  descumprimento  de
todos os requisitos  de regularidade previdenciária,
independentemente  do  período  de  irregularidade.
Sobre tal aspecto, não se desincumbiu a embargante
do ônus de demonstrar que o fundo por si  gerido
encontrava-se  dentro  da  regularidade  exigida  à
época. Quanto ao enquadramento de receita corrente
como  receita  de  capital,  o  magistrado  da  causa
entendeu  tratar-se  de  irregularidade  de  pequena
monta, de modo a não traduzir o dolo de fraudar o
erário, que nenhum prejuízo teria sofrido. Adiante o
julgador conclui não haver demonstração de que a
autora tenha agido com improbidade administrativa,
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como tachada pelo TCE. Equivoca-se o magistrado.
Reafirmo que tal análise não há de ser feita, eis que
não é dado ao poder judiciário adentrar no mérito
das decisões do tribunal de contas, que é órgão de
controle externo das contas públicas, cuja atribuição
decorre do texto constitucional. Nesta senda, não é
possível aferir tratar-se de pequenas falhas formais
de contabilidade, ou que não teria havido prejuízo
ao  erário,  mesmo  porque,  conforme  se  extrai  dos
autos,  a  falta  decorreu  do  erro  na  escrituração,
quando da classificação de receita de capital, quando
se  tratava  de  receita  corrente,  independente  dos
prejuízos daí advindos. Assim, sem qualquer indício
de  ilegalidade  no  procedimento,  não  há  de  se
sustentar  a  pretensão  da  embargante/apelada,  vez
que  está  a  configurar  intuito  de  reapreciação  da
decisão proferida pela corte de contas, dando ensejo
à  violação  ao  princípio  da  separação  dos  poderes.
Com essas considerações, dou provimento ao apelo,
para fins de desconstituir  a  sentença apelada,  com
retorno dos autos ao juízo de origem, para regular
processamento  da  execução  de  título  extrajudicial
em apenso. É como voto. À unanimidade de votos,
deu-se provimento ao apelo, nos termos do voto do
relator. (TJPE;  APL  0000270-92.2009.8.17.0120;  Rel.
Des.  Antenor  Cardoso  Soares  Junior;  Julg.
07/06/2016; DJEPE 17/06/2016).

Nessa  linha  de  pensamento,  quanto  ao  então
Prefeito,  Thiago Pereira de Sousa Soares,  atestou-se o não atendimento do mínimo
constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino, “conquanto se aplicou
24,62%”, fl.  574,  contrariando  o  art.  212,  da  Constituição  Federal,  que  exige  a
aplicação de, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento). Outrossim, de acordo com os
APL TC 139/12  e  APL TC 354/13,  houve despesa  não comprovada de  gasto  com
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pessoal, imputando, inclusive, débito ao gestor na importância de R$ 9.187,61 (nove
mil cento e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos). 

Ora,  administrador  público  que  não  procede  à
correta gestão dos recursos orçamentários destinados à educação, nos ditames do
art.  212,  da  Constituição  Federal  pratica  conduta  omissiva  dolosa,  porquanto,
sabendo com antecedência, em razão de suas atribuições, que não será destinada a
receita mínima à manutenção e desenvolvimento do ensino, nada faz para que a
determinação constitucional seja cumprida, responderá, sim, pelo resultado deu sua
desídia.

A jurisprudência  pátria  aquiesce  ao  entendimento
ora defendido: 

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. EXPREFEITO DO MUNICÍPIO
DE MARCO. DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  SUSCITADA.
NULIDADE  POR  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
REJEITADAS.  CONDENAÇÃO  PELO  TRIBUNAL
DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS   TCM. PREJUÍZO
AO  ERÁRIO  EVIDENCIADO.  APLICAÇÃO
MÍNIMA DE  25%  DAS  RECEITAS  NO  ENSINO.
ART. 212, DA CF/88. DESOBEDIÊNCIA. AUMENTO
DA  DESPESA  DE  PESSOAL  NOS  ÚLTIMOS  180
DIAS  DE  MANDATO.  VIOLAÇÃO  AO  ART.  21,
PARÁGRAFO  ÚNICO  DA  LRF.  APELO
CONHECIDO  E  DESPROVIDO.  SENTENÇA
MANTIDA.  1.  Trata-se  de  apelação  interposta  em
face da decisão que julgou parcialmente procedente o
feito, reconhecendo a prática de ato de improbidade
administrativa e condenando o recorrente às sanções
do artigo 10, da Lei de improbidade administrativa.

Apelação Cível nº 0000901-26.2014.815.0311                                                                                                                                                                           19     

file:///mgstrnet/lpext.dll%3Ff=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%253A%255CViews44%255CMagister%255CMgstrnet%255CMagNet_Legis.nfo&d=CF,%2520art.%2520212&sid=b8a6708.51ffb59a.0.0%23JD_CFart212


2.  Conforme  sedimentado  na  jurisprudência  dos
tribunais  superiores,  é  plenamente  admissível  o
ajuizamento  de  ações  civis  públicas  em  face  de
agentes políticos, seja durante o mandato eletivo ou
após findo, com fundamento na Lei de improbidade
administrativa  nº.  8.429/92.  3.  A  aplicação
desvirtuada  em  desobediência  ao  mandamento
insculpido  no  art.  212,  das  verbas  do  fundo  de
educação  são  vinculadas,  competia  ao  exprefeito
comprovar  de  forma  adequada  o  regular  emprego
das despesas  públicas,  de  modo a  desconstituir  os
elementos  de  prova  apresentados  pelo  parquet,  e
assim  afastar  a  imputação  do  ato  de  improbidade
administrativa  que  decorre  das  condutas
comprovadamente praticadas. 4. O tribunal de contas
dos  municípios   TCM  julgou,  em  definitivo,  a
prestação  de  contas  do  exprefeito  no  exercício  de
2008, por meio do acórdão nº 6.080/07, e decidiu pela
irregularidade da aplicação do percentual de 22,83%,
quando  deveria  aplicar  o  mínimo  exigido
constitucionalmente de 25% nas despesas efetuadas
com  a  manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino,
conforme  preconiza  o  art.  212,  de  Constituição
Federal. 5. Uma vez apurada a existência de ato de
improbidade,  não é possível  deixar  de se  aplicar  a
sanção  prevista  na  Lei  de  improbidade
administrativa.  6.  Apelo  conhecido  e  desprovido.
Sentença  mantida.  (TJCE;  APL  0003346-
28.2012.8.06.0120;  Sexta  Câmara  Cível;  Relª  Desª
Maria Vilauba Fausto Lopes; DJCE 05/07/2016; Pág.
88).

E, 

Apelação Cível nº 0000901-26.2014.815.0311                                                                                                                                                                           20     



PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL PÚBLICA POR
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO.
CONTAS  REPROVADAS  PELO  TRIBUNAL  DE
CONTAS.  APLICAÇÃO  DE  RECURSOS  ABAIXO
NO  MÍNIMO  CONSTITUCIONAL.  DISPENSAS  E
FRAGMENTAÇÕES INDEVIDAS DE LICITAÇÕES.
DESPESAS  PÚBLICAS  NÃO  COMPROVADAS
PELO  GESTOR.  PROVA  DO  DOLO.
CONFIGURAÇÃO  DE  ATO  ÍMPROBO.
PROCEDÊNCIA.  CONDENAÇÃO.  APELAÇÃO  A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.  1.  Agente que não
promoveu  a  destinação  de  25%  (vinte  e  cinco  por
cento)  das  receitas  provenientes  de  impostos  na
manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme
determinação  do  art.  212  da  Constituição  Federal,
viola princípios da administração pública (art. 11 da
Lei  nº  8.429/92).  2.  A  contratação  de  serviços  e
compra  de  materiais  co  dispensa  e  fragmentação
indevida  de  licitações,  todas  comprovadas  em
apreciação de prestação de contas do Município pelo
Tribunal de Contas do Estado e sem prova nos autos
que demonstre o contrário caracteriza improbidade
administrativa  causadora  de  lesão  ao  erário.  3.
Comprovadas,  inclusive  no  âmbito  do  Tribunal  de
Contas  do  Estado  do  Maranhão,  várias
irregularidades praticadas pelo apelante quando no
exercício de mandado eletivo, mormente infrações às
normas  constitucionais,  legais  e  regulamentares  de
natureza  contábil,  financeira,  orçamentária,
operacional  e  patrimonial,  merece  ser  mantida  a
condenação  pelos  atos  ímprobos  praticados.  Nos
termos  do  artigo  10  da  LIA,  constitui  ato  de
improbidade  administrativa  ordenar  ou  permitir  a
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realização  de  despesas  não  autorizadas  em Lei  ou
regulamento.  (AP  no  (a)  AI  034030/2013,  Rel.
Desembargador  (a)  MARCELO  Carvalho  Silva,
SEGUNDA Câmara  Cível,  julgado  em  05/04/2016,
DJe 08/04/2016). 4. Apelo não provido, de acordo com
o  parecer  ministerial.  (TJMA;  AP  012937/2015;
Segunda  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Antônio
Guerreiro  Júnior;  Julg.  29/11/2016;  DJEMA
02/12/2016). 

Sem olvidar que, conforme preceitua o  princípio da
publicidade, qualquer despesa efetuada deve ser comprovada, nos exatos ditames
do  art.  1°,  §1º,  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.  Eis  o  preceptivo  legal  em
disceptação:

Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de
finanças  públicas  voltadas  para  a  responsabilidade
na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título
VI da Constituição.

§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a
ação planejada e  transparente, em que se previnem
riscos  e  corrigem  desvios  capazes  de  afetar  o
equilíbrio  das  contas  públicas,  mediante  o
cumprimento de metas de resultados entre receitas e
despesas e a obediência a limites e condições no que
tange a renúncia de receita, geração de despesas com
pessoal,  da  seguridade  social  e  outras,  dívidas
consolidada  e  mobiliária,  operações  de  crédito,
inclusive  por  antecipação  de  receita,  concessão  de
garantia e inscrição em Restos a Pagar.

Não o fazendo, resta patente dano ao erário, e, como
consectário,  a  implementação de  providências,  como fez  o  Ministério  Público,  ao
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ingressar  com  a  demanda,  tendo  em  vista  a  incumbência  constitucionalmente
disposta no art. 127, da Carta da República.

Melhor sorte não assiste ao apelantes, Thiago Pereira
de  Sousa  Soares,  aos  componentes  da  Comissão  Permanente  de  Licitação  do
Município de Princesa Isabel, Marizarde Geraldino dos Santos, Manoel Francelino
de Sousa Neto e Edineide Pereira da Silva, e as empresas JI Pereira e Eventos Ltda
– ME e Pereira Fonseca Eventos Ltda, no que se refere à fraude de contratação. 

Preceito constitucional dispõe que a contratação de
serviços pela administração pública deve ser precedida,  sempre, de licitação. Esta
exigência  tem  a  ver  com  o  interesse  na  moralidade  da  administração  e  com  o
privilegiamento da regra de igualdade de condições entre os concorrentes dispostos
a contratar com a Administração Pública (Constituição Federal, art. 37, XXI).

Tão  relevante  pareceu  ao  constituinte  o  legislador
ordinário este interesse que o último houve por bem conferir-lhe proteção penal, o
que fez com a edição da mencionada Lei nº 8.666/1993.

Pois  bem.  Na  esfera  administrativa,  o  egrégio
Tribunal  de  Contas  decidiu  como irregular  as  contratações  com o poder  público
autorizadas  por  Thiago  Pereira  de  Sousa  Soares,  com a  anuência  da  Comissão
Permanente de Licitação do Município de Princesa Isabel, composta por Marizarde
Geraldino dos Santos,  Manoel Francelino de Sousa Neto  e  Edineide Pereira da
Silva, das Empresas JI Pereira e Eventos Ltda – ME e Pereira Fonseca Eventos Ltda,
para  cobrir  os  eventos  acima  discriminados,  segundo  se  confirmou  nos
procedimentos licitatórios nº 01/2010, nº 05/2010, nº 07/2010 e nº 06/2010.

Reforce-se que a Lei nº 8.666/93, muito embora haja
regulamentado de forma minudente o regime jurídico dos procedimentos licitatórios
preliminares  às  contratações  efetivadas  com  o  Poder  Público,  reservou  ao
Administrador a possibilidade de não observá-los toda vez que, in concreto, torne-se
inviável a competição objetivando a busca pela melhor oferta,  como nos casos de
dispensa e inexigibilidade de licitação.
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Atentando-se para a contratação em apreço, verifica-
se que não foram preenchidos os requisitos autorizadores insculpidos no art. 25, III,
§1º, da Lei nº 8.666/93, cujo teor transcrevo a seguir:

Art.  25.  É  inexigível  a  licitação  quando  houver
inviabilidade de competição, em especial:
(...)
III  -  para  contratação  de  profissional  de  qualquer
setor artístico, diretamente ou através de empresário
exclusivo,  desde  que  consagrado  pela  crítica
especializada ou pela opinião pública. 
§1º  -  Considera-se  de  notória  especialização  o
profissional ou empresa cujo conceito no campo de
sua  especialidade,  decorrente  de  desempenho
anterior,  estudos,  experiências,  publicações,
organização,  aparelhamento,  equipe técnica,  ou de
outros requisitos relacionados com suas atividades,
permitida  inferir  que  o  seu  trabalho  é  essencial  e
indiscutivelmente  o  mais  adequado  à  plena
satisfação do objeto contratado.
§ 2º -  Na hipótese deste artigo e em qualquer dos
casos  de  dispensa,  se  comprovado
superfaturamento,  respondem  solidariamente  pelo
dano causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o
prestador  de  serviços  e  o  agente  público
responsável,  sem prejuízo de outras sanções legais
cabíveis. 

Dessa  forma,  constata-se  que  a  elaboração  do
Processo  de  inexigibilidade  de  licitação  NÃO obedeceu  aos  ditames  da  Lei,
conquanto ausente justificativa para contratação de bandas sem preencher o critério
concernente à “inviabilidade de competição”, impondo a responsabilidade solidária
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dos  envolvidos  em  conluio  para  fraudar  licitação,  com  a  adoção  criteriosa  das
sanções impostas no art. 12, nos ditames estabelecidos na sentença. 

Prosseguindo,  evidencia-se  a  assertiva  de
desproporcionalidade na aplicação das sanções. 

Não merece guarida dita insurreição. 

Sobre a matéria em testilha, julgado 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.
IRRELEVÂNCIA  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,
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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).

Não  se  pode  esquecer  que  as  condutas  dos
demandados/recorrentes  vai  de  encontro  com  o  dever  de  honestidade,  boa-fé,
lealdade  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 desonesto por parte de todos, com a individualização de cada gesto
ímprobo, por transgredir o dever de legalidade, além de violar os demais princípios
da Administração Pública.

Diz 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
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indiretamente,  ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
dez anos;
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do
dano,  perda  dos  bens  ou  valores  acrescidos
ilicitamente  ao  patrimônio,  se  concorrer  esta
circunstância,  perda  da  função  pública,  suspensão
dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento
de multa civil de até duas vezes o valor do dano e
proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público  ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica  da  qual  seja  sócio  majoritário,  pelo
prazo de cinco anos;
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do
dano, se houver, perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento
de  multa  civil  de  até  cem  vezes  o  valor  da
remuneração  percebida  pelo  agente  e  proibição  de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios
ou  incentivos  fiscais  ou  creditícios,  direta  ou
indiretamente,  ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
três anos.

No tangente 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).

Friso que, no momento de relatar o AgRg no Recurso
Especial Nº 422.583 - PR (2002/0035457-5), o Ministro José Delgado, fundamentando
seu voto, apreciou o princípio da proporcionalidade da seguinte maneira: 

 
Segundo  a  melhor  doutrina,  o  Princípio  da
Proporcionalidade determina que se estabeleça uma
correspondência entre o fim a ser alcançado por uma
disposição  normativa  e  o  meio  empregado,  a  qual
deve ser juridicamente a melhor possível.
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Não é  à  toa que o  Princípio  da Proporcionalidade
também  é  conhecido  como  "mandamento  da
proibição de excesso.
Tal  princípio  vem  previsto  na  Constituição
Portuguesa de 1974, a qual em seu art. 18°, inciso II
estabelece o seguinte:
A  lei  só  pode  restringir  os  direitos,  liberdades  e
garantias  nos  casos  expressamente  previstos  na
Constituição,  devendo  as  restrições  limitar-se  ao
necessário  para  salvaguardar  outros  direitos  ou
interesses constitucionalmente protegidos.

Em relação aos critérios aplicáveis na dosimetria da
pena nas  ações  de  improbidade administrativa,  trago  a  lume aresto  pertinente  a
questão em tela, evidenciado na parte que nos importa:

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO
CIVIL  POR  ATO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA AJUIZADA EM DESFAVOR DE
EX-PREFEITO.  VERBAS  REPASSADAS  A  ENTE
MUNICIPAL.  CONVÊNIO  FUNDEF.
REMUNERAÇÃO  DE  PROFISSIONAIS  DO
MAGISTÉRIO  E  MANUTENÇÃO  E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.  ARTIGOS 212
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 7º LEI Nº
9.424/96.  DESCUMPRIMENTO  PARCIAL  DA
OBRIGAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE  DESVIO  DE
FINALIDADE.  UTILIZAÇÃO  DAS  VERBAS  EM
PROL  DA MUNICIPALIDADE.  COMPROVAÇÃO.
DOSIMETRIA  DAS  SANÇÕES.  PRINCÍPIOS  DA
PROPORCIONALIDADE  E  RAZOABILIDADE.
ADEQUAÇÃO  DO  JULGADO.  PRECEDENTES
DESSA CORTE E DO STJ. RECURSO PROVIDO EM
PARTE. 1. A configuração do ato de improbidade não
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pode acontecer com a presença simples de uma das
hipóteses elencadas nos artigos 9º, 10 e 11, da LIA. É
imprescindível  a  demonstração  do  elemento
subjetivo, consubstanciado pelo dolo genérico para
os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos,
pela culpa grave, nas hipóteses do artigo 10. Vale
dizer:  a  improbidade  administrativa  não  se
caracteriza por meio de responsabilização objetiva
dos agentes públicos (STJ.  MS 16385/DF, Rel.  Min.
Arnaldo  Esteves  Lima,  Primeira  Seção,  DJe  de
13/06/2012). 2. In  casu,  o elemento subjetivo. o dolo
genérico.  necessário  à  configuração  do  ato  de
improbidade administrativa veio bem delineado na
exordial,  comprovado  documentalmente,  e
fundamentadamente  reconhecido  e  analisado  pela
sentença  a  qua.  Todavia,  constata-se  que,
efetivamente, o que se tem de concreto é a aplicação
de  percentuais  em valores  muito  pouco  abaixo  do
exigido por Lei. art. 7º da Lei nº 9.424/96. pela Carta
Magna.  art.  212.  3.  No  caso  sob  exame,  foram
aplicados pelo município de Medeiros Neto/BA, na
gestão do ora apelante,  os percentuais  de 21,16% e
23,78%, ou seja, menos de 4% e pouco mais de 1%,
respectivamente,  abaixo  do  mínimo  exigido,  pelo
que,  indubitavelmente,  afigura-se  que  o
descumprimento  foi  insignificante.  4.  No  que  toca
aos 60% (sessenta por cento), à época exigidos pela
Lei nº 9.424/96, para remuneração dos profissionais
do magistério,  em exercício no ensino fundamental
público,  tem-se  que  os  valores  efetivamente
aplicados  compreendem  49,98%,  54,09%  e  50,23%,
informando  os  autos  que  os  percentuais  faltantes
foram  utilizados  no  pagamento  de  professores  em
exercício nas creches do precitado município. Ainda
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que  fora  da  rubrica  prevista  em  Lei,  não  houve
prejuízos  à  União  erário  ou  ao  FNDE,  eis  que  os
valores  foram  empregados  em  prol  da
municipalidade e vinculados, de qualquer forma, à
educação infantil.  5.  A situação fática delineada no
caderno processual mostra que as sanções impostas
na sentença. ressarcimento de valores,  proibição de
contratar  com o  Poder  Público  e  perda  de  função
pública,  suspensão  de  seus  direitos  políticos,  pelo
prazo de 5 (cinco) anos, além do pagamento de multa
civil  correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil  reais).
não  foram  aplicadas  em  observância  estrita  aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6.  Mister  se  faz  adequar  as  sanções  determinadas
pelo Juízo de origem ao quadro fático delineado, a
fim  de  aproximá-las  dos  fins  perseguidos  com  a
edição da Lei nº 8.429/92. 7. A inexistência de dano ao
erário implica no descabimento da pena de ressarcir
valores aos cofres da União. Dada a pouca gravidade
da ilicitude, também não se afiguram justificadas as
penas de perda da função pública, até mesmo porque
se trata de ex-gestor e não de servidor público, além
da suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5
(cinco) anos. 8. Pelo seu caráter pedagógico, mostra-
se plausível a aplicação da multa civil e da proibição
de contratar com o Poder Público, modulando o rigor
dessas punições em cotejo com a insípida gravidade
da  conduta  do  agente,  pelo  que  se  faz  necessário
reduzir o tempo da referida proibição para 3 (três)
anos e da sanção pecuniária para o quantum de uma
vez o valor da última remuneração recebida por ele,
durante o exercício de seu mandato. 9. A imposição
da  pena  de  multa  civil  nas  ações  de  improbidade
administrativa  destina-se  a  coibir  a  afronta  ao
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princípio da moralidade ou probidade, revestindo-se
de caráter punitivo do agente ímprobo e intimidativo
sobre  os  demais  componentes  do  grupo  social
quanto  à  prática  de  novas  infrações.  10.  Apelação
parcialmente provida, para: (1) retirar da condenação
a obrigação de ressarcimento ao erário; (2) suprimir
as sanções de perda da função pública e suspensão
dos  direitos  políticos;  (3)  reduzir  o  prazo  da
proibição de contratar com o Poder Público, para 3
(três)  anos;  e (4)  fixar  a multa civil  em uma vez o
valor  da  última  remuneração. (TRF  1ª  R.;  AC
0000235-48.2009.4.01.3310; Terceira Turma; Rel.  Des.
Fed. Ney Bello; DJF1 25/04/2017).

Dessa forma, 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  A  PRELIMINAR  E  A
PREJUDICIAL,  NO  MÉRITO,  NEGO  PROVIMENTO  AOS  RECURSOS
APELATÓRIOS.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de
Justiça, representando o Ministério Público.
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Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 26 de março de 2018 - 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 a preliminar e a prejudicial, no mérito, desprover os recursos apelatórios.

