
ESTADO DA PARAÍBA

PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

Apelação Cível N.º 0000635-20.2012.815.0631 — Comarca de Juazeirinho

Relator    : João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de
Sá e Benevides
Apelante     : Joab Aurino Batista
Advogado   : Agripino Cavalcanti de Oliveira

Apelado     : Ministério Público do Estado da Paraíba

APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA —   EMISSÃO  DE  CHEQUE
SEM FUNDOS —  IRREGULARIDADES CONSTATADAS — ATOS
DE IMPROBIDADE CONFIGURADOS — SANÇÃO IMPUTADA DE
FORMA  PROPORCIONAL  À  CONDUTA  PERPETRADA  —
DESPROVIMENTO.

— “A emissão de cheque sem provisão de fundos,  de  titularidade do município,
atenta contra os princípios da administração pública, na medida em que viola os
deveres de honestidade,  moralidade,  legalidade e decoro,  no exercício do cargo
público.”  (TJPI;  AC 2015.0001.000316-8;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;
Rel. Des. Fernando Lopes e Silva Neto; DJPI 27/11/2015; Pág. 22) 

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, negar provimento à apelação cível.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Joab Aurino Batista, nos autos
da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público
Estadual, contra a sentença de fls. 143/147, julgando parcialmente procedente o pedido formulado
na inicial,  para condenar o réu, pela prática de ato de improbidade administrativa às seguintes,
aplicando as seguintes sanções: a) suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos; b) proibição
de contratar com a Administração Pública ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios
ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, por
igual período de 05 (cinco) anos.



O apelante, em suas razões recursais às fls.151/156, afirmou que “quando
da emissão no dia 25 de abril de 2007, do cheque nº 851917, no valor de R$ 431,11 (quatrocentos e
trinta e  um reais e  onze centavos) em favor do funcionário André Morais,  existia  provisão de
fundos  na  conta  bancária  da  Câmara  para  sua  emissão  e  resgate”. Asseverou  ainda,  que  o
beneficiário do título de crédito realizou a troca da cártula no comércio de uma cidade vizinha,
vindo o cheque somente a ser depositado no dia 18.05.2007, quando já haviam outros cheques para
caírem na  conta,  daí  porque  houve a  devolução  do título.  Desta  feita,  afirma  não ter  causado
qualquer lesão ao erário, requerendo ao fim o provimento do seu recurso apelatório.

Contrarrazões às fls. 158/164.  

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu o parecer de
fls. 183/185 opinou pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença
objurgada.

É o Relatório.

VOTO

MÉRITO

O Ministério Público Estadual ajuizou ação de improbidade administrativa
em face de Joab Aurino Batista, Vereador, Ex-Presidente da Câmara de Vereadores do município
de  Tenório/PB,  sob  a  alegação  de  que  promovido:  a)  utilizou  veículo  locado  para  atender
necessidades  estranhas  à  função  legislativas;  b)  emitiu  cheque  sem  provisão  de  fundos  e  c)
acumulou ilegalmente cargos públicos.

O magistrado a quo, a seu turno, julgou parcialmente procedente o pedido
formulado na inicial,  para condenar o réu, pela prática de ato de improbidade administrativa às
seguintes, aplicando as seguintes sanções: a) suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos; b)
proibição de contratar com a Administração Pública ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios  ou  indiretamente,  ainda  que  por  intermédio  de  pessoa  jurídica  da  qual  seja  sócio
majoritário, por igual período de 05 (cinco) anos.

Pois bem. Com relação aos itens “a”, e “c”, o magistrado  a quo entendeu
que tais condutas, isoladamente, não caracterizariam atos ímprobos passíveis de punição. Sendo
assim, a questão a ser analisada diz respeito apenas ao item “b”.

1.1 Da emissão de cheques sem provisão de fundos;

Houve alegação de que o ora apelante, ainda quando Presidente da Câmara
Municipal, e, portanto ordenador de despesas do referido órgão, emitiu cheques sem provisão de
fundos,  havendo  assim  desrespeito  aos  princípios  constitucionais  da  legalidade,  moralidade  e
eficiência encartados no art.37 da Constituição Federal.

Conforme bem observou o representante do Parquet Estadual por conta de
seu Parecer,  “(…) é possível extrair da acurada auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do
estado, fls.17, que , ao contrário do asseverado pelo promovido, ora apelante, o cheque foi emitido
no dia 18.05.2007 e devolvido no mesmo dia sem provisão de fundos, vindo a ser compensado
somente no dia 04.06.2007. Aliás, os extratos juntados às fls.72/73 demonstram a devolução do



cheque na data de 18.05.2007 e sua posterior compensação somente em junho de 2007. Ou seja,
não se afigura verossímil a afirmação do promovido no sentido de que teria havido demora no
depósito do cheque.”

No  caso,  a  conduta  reiterada  demonstra  a  existência  de  dolo,  sendo
enquadrada nos artigos 4º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a
velar pela estrita observância  dos princípios  de legalidade,  impessoalidade,
moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos. 

(…)

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial,
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das
entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(...)

VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e 
regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea;

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:

Segundo a jurisprudência dos tribunais, tal conduta se configura como ato
ímprobo passível de punição. Vejamos:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA  DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  AGENTES
POLÍTICOS PODEM SER PROCESSADOS POR SEUS ATOS PELA LEI Nº
8.429/92.  ENTENDIMENTO  FIRMADO  PELA  CORTE  ESPECIAL/STJ.
INSCRIÇÃO  DO  MUNICÍPIO  NOS  CADASTROS  DE  EMITENTES
DE CHEQUES SEM FUNDOS. CCF. DANO AO ERÁRIO CARACTERIZADO.
RECURSO  CONHECIDO  E  IMPROVIDO.  SENTENÇA  MANTIDA. 1.  O
Superior Tribunal de justiça, no julgamento da RCL 2.790/sc, firmou entendimento
no  sentido  de  que  cabe  a  submissão  dos  agentes  políticos  à  Lei
de improbidade administrativa. 2. O município inscrito no cadastro de emitentes de
cheque sem fundos, fica impossibilitado de realizar negociação de crédito, o que
caracteriza o dano ao erário. 3. A emissão de cheque sem provisão de fundos, de
titularidade  do  município,  atenta  contra  os  princípios  da  administração
pública,  na  medida  em  que  viola  os  deveres  de  honestidade,  moralidade,
legalidade e decoro, no exercício do cargo público.  4. O ato cometido pelo ex-
gestor enquadra-se nos artigos 10, caput e incisos VI, IX, e X e art. 11, caput, e
inciso  II,  da  Lei  nº  8.429/92  com sanções  previstas  nos  incisos  do  art.  12  da
referida Lei, conforme fundamentos da sentença recorrida. 5. Recurso conhecido e
improvido.  Sentença  mantida. (TJPI;  AC  2015.0001.000316-8;  Quarta  Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Des.  Fernando Lopes e Silva Neto;  DJPI 27/11/2015;
Pág. 22) 



APELAÇÃO  CÍVEL. Improbidade administrativa.  Sentença  que  condenou  o
apelante pela prática do ato ímprobo previsto no art. 11, VI, da lia. Litispendência
entre  a  ação  de improbidade e  ação  criminal.  Inocorrência.  Independência  das
esferas  de  responsabilidade  penal  e  de improbidade administrativa.  Prescrição
intercorrente.  Impossibilidade.  O  art.  23  da  Lei  nº  8.429/1992  não  permite  a
aplicação  de  prescrição  na  modalidade  intercorrente  às  ações  civis
de improbidade administrativa.  Documentos  hábeis  e  suficientes  a  sustentar  a
condenação  do  réu/apelante. Emissão de cheques da  prefeitura  de
jundiá sem provisão de fundos e sem o  imprescindível  empenho  prévio.
Conduta que se amolda aos incisos VI, IX e XI do art. 10 da Lei nº 8.429/1992.
Sentença  mantida,  embora  por  fundamento  diverso.  Recurso  conhecido  e  não
provido.  Decisão  unânime. (TJAL;  APL  0500303-73.2008.8.02.0024;  Primeira
Câmara Cível; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 08/10/2015; Pág.
47) 

 DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  EX-PREFEITO.  PRÉVIO
PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.  CONDIÇÃO  PARA  AÇÃO
DE IMPROBIDADE.  DESNECESSIDADE.  PRELIMINARES  DE.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  E  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  DE  AGIR.
REJEITADAS. EMISSÃO DE CHEQUES SEM FUNDOS.  ATOS
DE IMPROBIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO. CONFIGURAÇÃO. SANÇÃO.
PROPORCIONALIDADE  E  RAZOABILIDADE.  APELO  IMPROVIDO. I.  Os
prefeitos  e  ex-prefeitos  sujeitam-se  à  ação  civil  pública  por  ato
de improbidade administrativa,  nos  termos  da  Lei  no  8.429/92,  vez  que  não  se
enquadram entre as autoridades submetidas à Lei nº 1.079/50, de acordo com o
precedente do STF (RCL 2.138/RJ), o qual reforça a tese de cabimento da ação
de improbidade em face de agente político de qualquer esfera dos poderes da união,
estados e municípios, ressalvando-se apenas as hipóteses em que houver demanda
ajuizada contra ministros de estado. (TJMA, AC 0017192014, Des. MARCELO
Carvalho Silva, DJ: 10/07/2014). Preliminar rejeitada. II. O ajuizamento de Ação
Civil  Pública  por Improbidade Administrativa independe  de  prévia
apuração administrativa da conduta do agente (STJ, AGRG no AREsp 187.382/PR,
Min.  HERMAN BENJAMIN,  2ª  T.,  DJe:19/03/2014).  Preliminar  rejeitada.  III.
A emissão de  cheque sem provisão de fundos para  pagamento  de  despesas
caracteriza ato de improbidade administrativa praticado por ex-prefeito, com
base no art. 10 da Lei nº 8.429/92. lV. Apelo improvido. (TJMA; Rec 0000101-
66.2009.8.10.0099; Ac. 158515/2015; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Antonio
Guerreiro Júnior; Julg. 27/01/2015; DJEMA 30/01/2015) 

Por tais  razões,  NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL e,  em
consequência, mantenho todos os termos da sentença

                                      É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti
de Albuquerque (Presidente). Participaram do julgamento, ainda, a Exma. Desa. Maria das Graças
Albuquerque Morais Guedes e o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz com jurisdição limitada,
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides (Relator).



Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Marcus Vilar Souto
Maior, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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Apelação Cível N.º 0000635-20.2012.815.0631 — Comarca de Juazeirinho

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Joab Aurino Batista, nos autos
da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público
Estadual, contra a sentença de fls. 143/147, julgando parcialmente procedente o pedido formulado
na inicial,  para condenar o réu, pela prática de ato de improbidade administrativa às seguintes,
aplicando as seguintes sanções: a) suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos; b) proibição
de contratar com a Administração Pública ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios
ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, por
igual período de 05 (cinco) anos.

O apelante, em suas razões recursais às fls.151/156, afirmou que “quando
da emissão no dia 25 de abril de 2007, do cheque nº 851917, no valor de R$ 431,11 (quatrocentos e
trinta e  um reais e  onze centavos) em favor do funcionário André Morais,  existia  provisão de
fundos  na  conta  bancária  da  Câmara  para  sua  emissão  e  resgate”. Asseverou  ainda,  que  o
beneficiário do título de crédito realizou a troca da cártula no comércio de uma cidade vizinha,
vindo o cheque somente a ser depositado no dia 18.05.2007, quando já haviam outros cheques para
caírem na  conta,  daí  porque  houve a  devolução  do título.  Desta  feita,  afirma  não ter  causado
qualquer lesão ao erário, requerendo ao fim o provimento do seu recurso apelatório.

Contrarrazões às fls. 158/164.  

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu o parecer de
fls. 183/185 opinou pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença
objurgada.

É o Relatório.
Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 18 de março de 2018



Dr. João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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