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PRIMEIRA  PRELIMINAR.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA.  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.
INSTRUÇÃO  PROBATÓRIA  SUFICIENTE  À
APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

Como o processo está devidamente instruído no tocante
aos  fatos  narrados  na  exordial,  está  configurada  a
situação  de  julgamento  antecipado  da  lide  e  não
caracterizado o cerceamento de defesa alegado.

SEGUNDA  PRELIMINAR. INAPLICABILIDADE  DA
LEI  N.  8.429/1992  AOS  PREFEITOS.  DEFINIÇÃO
PREVISTA  NO  ART.  2º  DA  LEI  8.429/92  QUE
ABRANGE  ESSA  MODALIDADE  DE  AGENTE
POLÍTICO. REJEIÇÃO.

A jurisprudência do Superior Tribunal  de Justiça é no
sentido de que a Lei n. 8.429/1992 se aplica aos prefeitos,
sem prejuízo da incidência concomitante do Decreto-Lei
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n. 201/1997.

APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  OBRA
INACABADA.  ATO  ÍMPROBO.  CARACTERIZAÇÃO.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.  CONDUTA  QUE  SE  ENQUADRA  À
HIPÓTESE DO ART. 11 DA LIA. DOLO E MÁ-FÉ DOS
RÉUS  MATERIALIZADOS.  SANÇÕES  APLICADAS
QUE  ULTRAPASSAM  OS  LIMITES  PREVISTOS  NA
LEGISLAÇÃO. ADEQUAÇÃO. REFORMA EM PARTE
DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL. 

A subcontratação do objeto licitado sem a previsão no
edital  e  no  respectivo  negócio  jurídico,  mediante
pactuação  de  termo  de  compromisso  e  sem  a
participação do ente estatal, viola o caráter da confiança
recíproca  que  norteia  a  celebração  do  contrato
administrativo e os princípios da administração pública.

Não há como afastar a má-fé e dolo dos réus no cenário
em  que  convencionam  de  forma  pública  a
subcontratação do  contrato  administrativo na situação
em  que  inexiste  cláusula  contratual  para  respaldar  a
conduta em discussão nos autos.

Como  as  penalidades  impostas  aos  demandados
transbordam os limites previstos na Lei de Improbidade
Administrativa, impõe-se sua adequação para assegurar
o  cumprimento  dos  postulados  da  razoabilidade,
proporcionalidade e legalidade.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

Acorda  a  Tercei ra  C âmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça  da  Paraíba,  na  conformidade  do  voto  da  relatora,  por  votação
unânime, EM REJEITAR A PRIMEIRA E SEGUNDA PRELIMINARES E,
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NO  MÉRITO,  DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  PRIMEIRO  E
SEGUNDO APELOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelações  interpostas  por  João  Bosco
Nonato Fernandes e Glória Geane de Oliveira Fernandes contra a sentença
de fls.  479/481, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
para o fim de declarar ocorrência de atos de improbidade administrativa
por violação dos princípios constitucionais da Administração Pública, e, em
consequência, CONDENAR OS PROMOVIDOS – JOÃO BOSCO NONATO
FERNANDES  e  GLÓRIA  GEANE  DE  OLIVEIRA  FERNANDES,
respectivamente,  nos  termos  do  art.  11,  caput,  aplicando  as  seguintes
penalidades, com base no art. 12, III, da Lei nº 8.429/92:

 Com  amparo  nos  fundamentos  aqui  expostos,  JULGO
PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, condenando JOÃO
BOSCO  NONATO  FERNANDES  pela  prática  de  ato  de
improbidade administrativa às seguintes sanções, nos termos do
art. 12 da Lei nº 8.429/92:

(a) Ressarcimento integral do dano causado ao erário público,
que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença;
(b) Suspensão  dos  direitos  políticos  pelo  prazo  de  08  (oito)
anos, recolhimento aos cofres públicos de multa civil de 02 (duas)
vezes o valor da última remuneração mensal percebida pelos Réus;
(c) 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 dez anos;

 Condeno,  ainda,  GLÓRIA  GEANE  DE  OLIVEIRA
FERNANDES pela prática de ato de improbidade administrativa
às seguintes sanções, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92:

(a) Suspensão  dos  direitos  políticos  pelo  prazo  de  08  (oito)
anos;
(b) Recolhimento aos cofres públicos de multa civil de 03 (três)
vezes o valor da última remuneração mensal percebida pelo Réu;
(c) Fica, ainda, proibido 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 10 (dez) anos;
(d) O ressarcimento integral do dano, que deverá ser calculado
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em fase de liquidação de sentença. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ajuizou AÇÃO
DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  em  face  de  JOÃO  BOSCO
NONATO FERNANDES e GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES,
narrando em sua inicial que o primeiro réu, no ano de 2007, enquanto no
exercício do mandato de prefeito, alienou o Mercado Público da Cidade de
Uiraúna pela quantia de R$ 416.000,00 (quatrocentos e dezesseis mil reais),
assumiu, no ano seguinte, a obrigação de realizar, no prazo de 120 (cento e
vinte) dias, a obra de construção do prédio destinado ao funcionamento da
Secretaria  de  Saúde  do  Município,  e,  transcorrido  o  lapso  temporal  da
função pública (01.01.2009), não concluiu a obra.

Imputou à segunda promovida a realização de contratos
aditivos para o término do imóvel, e a ausência de conclusão da obra.

Asseverou  o  autor  ter  os  demandados  ocasionado
prejuízo  ao erário  e  ocorrido a  violação aos  princípios  da administração
pública, pleiteando a condenação dos promovidos nas penas cominadas no
art. 12, II, da Lei nº 8.429/92.

JOÃO  BOSCO  NONATO  FERNANDES  se  insurge
contra  a  sentença,  f.  403/413,  e  afirma  que  “em  momento  algum  foi
comprovado durante a instrução do processo se o recurso deixado em conta
pelo Apelante era insuficiente para concluir a obra pública, de modo que
condenar  o  Apelante  a  ressarcir  o  dano  ao  erário,  por  supostamente  a
ausência de projeto básico e impedir o curso da obra, contraria frontalmente
as provas colacionadas ao caderno processual.”.

Pleiteia  o  provimento  do  apelo  para  julgar
improcedentes os pedidos veiculados na exordial.

Nas razões  recursais,  f.  505/543,  GLÓRIA GEANE DE
OLIVEIRA FERNANDES  argui  carência  de  ação  por  não  ser  o  agente
político  passível  de  responsabilidade  por  ato  de  improbidade
administrativa.

Sustenta  estar  nulo  o  processo  ante  o  julgamento
antecipado da lide e a inocorrência do esgotamento da fase probatória.
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No mérito, assevera não existir no processo documento
apto para comprovar o prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito ou ofensa
aos princípios da administração pública.

Aduz  que  o  autor  não  se  desincumbiu  do  ônus  de
demonstrar os fatos constitutivos, motivo pelo qual pleiteia o provimento
do recurso para julgar improcedentes os pleitos formulados na exordial.

Contrarrazões  pelo  desprovimento  dos  apelos  ante  a
demonstração  da  paralisação  da  obra  relativa  à  construção  da  sede  da
Secretaria de Saúde do Município de Uiraúna e a inocorrência de aplicação
de recursos destinados a esse fim, f. 548/557.

O  Ministério  Público  opina  pela  rejeição  das
preliminares  e,  no  mérito,  pelo  desprovimento  dos  recursos,  mantendo
intacta a sentença, f. 564/572.

É o Relatório

V O T O 

Exmo.  Dr.  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares  (Juiz
convocado  para  substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais
Guedes) – Relator.

1 – Primeira preliminar

A segunda apelante assevera que o processo está nulo
por ter sido julgado antecipadamente e inocorrido o esgotamento da fase
probatória.

Dispõe a ordem jurídica vigente que o órgão judicial é o
destinatário das provas, atribuindo-lhe a autoridade de decidir acerca dos
instrumentos  probatórios  reputados  como  necessários  para  apreciar  a
demanda.

Outro  não  é  o  entendimento  da  jurisprudência  deste
Tribunal de Justiça:

PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  -
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JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE  -  INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA SUFICIENTE  À  APRECIAÇÃO  DA MATÉRIA -
QUESTÃO  APENAS  DE  DIREITO  -  CAUSA  MADURA  -
REJEIÇÃO.  Assim, a preliminar de cerceamento de defesa deve
ser  afastada,  ainda  mais,  por  se  tratar  de  matéria  apenas  de
direito, haja vista que a questão de fato, que eram as contratações
sem prévia aprovação em concurso, é incontroversa. APELAÇÃO
CÍVEL  -  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES
EM CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO - TERMO DE
PARCERIA - PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO - NOMEAÇÃO
DE  PESSOAS  ESTRANHAS  AO  CERTAME  SOB  A
JUSTIFICATIVA  DE  PARCERIAS  PARA  VOLUNTÁRIOS  -
PRETERIÇÃO  DO  CONCURSO  PÚBLICO  -  ATOS  DE
IMPROBIDADE  QUE  FEREM  OS  PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS - AFRONTA AO ARTIGO 11, CAPUT LEI Nº
8.429/92  -  DESPROVIMENTO.  Em  assim  sendo,  configurado  o
dolo  na  realização  do  Termo  de  Parceria  com  a  OSCIP,
materialmente inconstitucional, eivado de irregularidades formais,
e,  principalmente,  imoral,  com  o  Município  de  Taperoá,  para
viabilizar  a  contratação  de  servidores  públicos,  sem  prévio
concurso ou teste seletivo, nos termos preconizados pelo artigo 37
da Constituição Federal, causando danos ao patrimônio público,
na  medida  em  que  restou  desembolsado  pela  edilidade,
ilegalmente, verba pública e, via de consequência, infringindo os
princípios  que regem a Administração  Pública,  notadamente  os
princípios  da  legalidade,  impessoalidade  e  da  moralidade
administrativa,  tão  encarecido  na  Magna  Carta  da  Nação.
Portanto, a inobservância dos princípios administrativos configura
ato  de  improbidade,  quando  estiver  acompanhada  de  carga  de
ilegalidade, como restou evidenciado no caso dos autos. (Apelação
nº 0000637-29.2010.815.0091, 3ª Câmara Cível do TJPB, Rel. Saulo
Henriques de Sá e Benevides. DJe 29.02.2016).

PRELIMINAR.  NULIDADE  DO  PROCESSO  PELA
INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEMANDADO
PARA  APRESENTAR  MANIFESTAÇÃO  POR  ESCRITO.
INEXIGIBILIDADE. PROPOSITURA DA DEMANDA ANTERIOR
AO DISPOSITIVO LEGAL.  REJEIÇÃO DA QUESTÃO PRÉVIA.
Infere-se que a demanda foi proposta anteriormente à edição dos
§§ 7º e 8º do art. 17 da Lei 8.429/92, o que desobriga a notificação
prévia  do  promovido  para  apresentar  manifestação  por  escrito.
"VI.  Segundo  a  jurisprudência  desta  Corte,  "eventual
descumprimento  da  fase  preliminar  da  Lei  de  Improbidade
Administrativa,  que  estabelece  a  notificação  do  acusado  para
apresentação de defesa prévia,  não configura nulidade absoluta,
mas  nulidade  relativa  que  depende  da  oportuna  e  efetiva
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comprovação de prejuízos" (STJ, AgRg no REsp 1.499.116/SP, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe  de  17.09.2015).  (AgRg  no  AREsp  484.423/MS,  Rel.  Ministra
ASSUSETE  MAGALHÃES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
01.12.2015,  DJe  14.12.2015)  PRELIMINAR.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  DESACOLHIMENTO  DA
PREFACIAL.  Segundo  entendimento  pacífico,  é  cabível  o
julgamento antecipado da lide, com base no art. 330, inciso II, do
CPC, nas hipóteses em que são discutidas matérias de direito ou
as  consequências  jurídicas  da  constatação  do  fato,  ou  ainda
quando  a  afirmação  fática  está  demonstrada  através  de  prova
documental,  possibilidades  que  se  mostram  aplicáveis  à
discussão levantada pela parte apelante em caráter preliminar,
contrariando, dessa forma, seu posicionamento no que tange à
questão.  AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO MUNICIPAL.
EFETUAÇÃO  DE  CONVÊNIO  FEDERAL.  CONSTRUÇÃO  DE
POSTO  DE  SAÚDE.  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  NÃO
REALIZADA. DESPESAS EFETUADAS COM MATERIAIS NÃO
EMPREGADOS  NA  OBRA.  ATOS  ADMINISTRATIVOS  QUE
CAUSAM PREJUÍZO AO ERÁRIO E QUE ATENTAM CONTRA
OS  PRINCÍPIOS  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.
NEGLIGÊNCIA  NA  CONDUÇÃO  DOS  DESTINOS  DA
EDILIDADE.  ELEMENTOS  SUBJETIVOS  CONFIGURADOS.
AUSÊNCIA DE RELEVANTE RAZÃO DE DIREITO. ATO TÍPICO
PERFEITAMENTE  CARACTERIZADO.  PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE
PROVAS PARA CONFIGURAÇÃO DA ILICITUDE APONTADA.
DESCABIMENTO.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE  E  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  DESPROVIMENTO  DA
SÚPLICA  REGIMENTAL.  Levando-se  em  consideração  os
elementos de convicção apresentado e à míngua de contraprova
por  parte  do  promovido,  tem-se  que  estão  suficientemente
provadas  as  irregularidades  detectadas  e,  ainda,  somada  a
hipótese fática com a ausência de prestação de contas, quando era
seu  dever  fazê-la,  resta  caracterizado  o  elemento  subjetivo
necessário à configuração da improbidade administrativa definida
no  artigo  11,  inciso  VI,  da  Lei  nº  8.429/92.  As  condutas  estão
tipificadas no art. 10, V e IX e art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992 (Lei
de Improbidade Administrativa - LIA) como atos de improbidade
que  geraram  prejuízo  ao  erário,  bem  como  atentatórios  aos
princípios  da  administração,  no  particular,  ao  princípio  da
legalidade,  pois  as  Leis  nacionais  nºs  4.320/1964  e  8.666/1993
impõem ao administrador o dever informar os dados da gestão
dos  recursos  públicos.  "4.  A conduta  do  agente  se  amolda  ao
disposto  no  art.  11  da  Lei  nº  8.429/1992,  pois  atenta  contra  os
princípios  da  Administração  Pública,  em  especial  interesse
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público, legalidade e da moralidade, bem como, da publicidade.
As  considerações  feitas  pelo  tribunal  de  origem  não  afastam  a
prática  do  ato  de  improbidade  administrativa  por  violação  de
princípios da Administração Pública, uma vez que foi constatado o
elemento  subjetivo  dolo  na  conduta  do  agente,  mesmo  na
modalidade genérica, o que permite o reconhecimento de ato de
improbidade administrativa. 5. Não se pode aceitar que prefeitos
não saibam da ilicitude da não prestação de contas.  Trata-se de
conhecimento mínimo que todo e qualquer gestor público deve ter.
(...)" (STJ; AgRg-REsp 1.411.699; Proc. 2013/0341121-7; SP; Segunda
Turma;  Rel.  Min.  Humberto  Martins;  DJE  19.02.2015).  (Agravo
Regimental nº 0000228-91.2001.815.0051, 1ª Câmara Especializada
Cível do TJPB, Rel. José Ricardo Porto. DJe 14.03.2016).

APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PRELIMINAR  DE
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  JULGAMENTO  ANTECIPADO
DA LIDE.  JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA.  VASTO LASTRO
PROBATÓRIO INSERTO NOS AUTOS. REJEIÇÃO. O julgamento
conforme o estado do processo  é  faculdade  do magistrado de
primeira instância, que age de acordo com seu prudente arbítrio,
mormente  sendo  evidentemente  suficientes  os  documentos
juntados  aos  autos  para  a  formação  da  sua  convicção. Nesses
termos,  encontrando-se  o  juiz  singular  pronto  para  proferir  o
julgamento, diante da liberdade que lhe é conferida pela lei para
apreciar as provas dos autos e formar seu convencimento, poderá
ele  indeferir  aquelas  que  considere  inúteis  ou  meramente
protelatórias, e assim, antecipar o deslinde da causa. Na hipótese
vertente,  o  magistrado  sentenciante  -  deparando-se  com  uma
Ação  Civil  Pública  por  Ato  de  Improbidade  Administrativa,
devidamente instruída com diversos documentos - formou seu
convencimento sobre a devida e completa instrução processual,
prolatando  sentença  após  a  manifestação  das  partes,  não
havendo que se falar em cerceamento ao devido processo legal.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PESSOA JURÍDICA
DE  DIREITO  PRIVADO.  ART.  3º  DA LEI  DE  IMPROBIDADE.
BENEFICIAMENTO  COM  O  ATO  ÍMPROBO.  REJEIÇÃO.
"Considerando que as pessoas jurídicas podem ser beneficiadas e
condenadas  por  atos  ímprobos,  é  de  se  concluir  que,  de  forma
correlata,  podem  figurar  no  polo  passivo  de  uma  demanda  de
improbidade, ainda que desacompanhada de seus sócios." (REsp
970.393/CE,  Rel.  Ministro  BENEDITO GONÇALVES,  PRIMEIRA
TURMA,  julgado  em  21.06.2012,  DJe  29.06.2012)  MÉRITO.
CONDUTAS ILÍCITAS ATRIBUÍDAS À PREFEITA MUNICIPAL,
SECRETÁRIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  E  CULTURA  E
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO SEM O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
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LEGAIS.  ART.  25  DA LEI  8.666/93.  SERVIÇO  CONTRATADO
QUE  CARECE  DE  SINGULARIDADE.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DA  NOTÓRIA  ESPECIALIZAÇÃO  DA
EMPRESA. EVIDENTE FAVORECIMENTO DA CONTRATADA.
VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DA  LEGALIDADE,
MORALIDADE  E  IMPESSOALIDADE.  ART.  11  DA  LEI  DE
IMPROBIDADE.  CARACTERIZAÇÃO  DO  ELEMENTO
SUBJETIVO  NA  CONDUTA  DOS  APELANTES.  PROVAS
DOCUMENTAIS  SUFICIENTES.  DANO  AO  ERÁRIO.
IRRELEVÂNCIA  DE  SUA  COMPROVAÇÃO.  PENALIDADES
APLICADAS  COM  PROPORCIONALIDADE  AO  CASO
CONCRETO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DOS APELOS. A inexigibilidade de licitação
só é possível quando inviabilizada a possibilidade de competição,
seja pela ausência de alternativas, seja pela ausência de mercado
concorrencial, ou, ainda, pela ausência de objetividade na seleção
do objeto. Assim, não obstante inexigível, deverá o procedimento
observar os princípios que regem a Administração, quais sejam,
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
buscando  a  seleção  do  contrato  mais  adequado  e  vantajoso  à
Administração. "A inviabilidade de competição para a contratação
de serviços técnicos a que alude o inciso II do art.  25 da Lei nº
8.666/93, decorre da presença simultânea de três requisitos: serviço
técnico especializado, entre os mencionados no art. 13 da referida
lei,  natureza  singular  do  serviço  e  notória  especialização  do
contratado." Súmula 252 do TCU. No caso posto, inexiste qualquer
documento capaz de demonstrar que a empresa contratada goza
de  notória  especialização.  Não  restou  comprovado,  ainda,  a
inviabilidade de competição entre pretensos candidatos a contratar
com o Município e, ainda, a natureza singular do serviço prestado,
porquanto trata-se de projeto político-pedagógico com o objetivo
de  orientar  as  ações  dos  profissionais  da  educação  dentro  da
escola, ofertando condições que facilitem o aprender e o saber, não
sendo  aceitável  a  tese  da  existência  de  apenas  um  profissional
pedagogo  capaz  de  desenvolver  referido  projeto.  Do  acervo
probatório,  verifica-se  a  toda  evidência  o  conluio  e  conspiração
para  beneficiar  a  empresa  ré,  buscando  dar  contornos  de
legalidade à contratação sabidamente irregular,  restando claro o
dolo  e  a  má-fé  dos  participantes  e  a  consequente  violação  dos
princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, nos termos
art. 11 da Lei de Improbidade, sendo irrelevante para a tipificação
da conduta ímproba a ocorrência de dano ao erário. Não há que se
falar  em  excesso  da  dosimetria  da  pena,  porquanto  tratar-se
conduta ímproba de média gravidade, tendo o Magistrado a quo
fixado com razoabilidade as penalidades, nos termos do art. 12 da
LIA.  (Apelação nº  0001457-78.2013.815.0241,  2ª  Câmara Cível  do
TJPB, Rel. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. DJe 09.06.2017).
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APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA RESSARCIMENTO
AO  ERÁRIO.  PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO  DO  RÉU.
PRELIMINAR.  NULIDADE  DA SENTENÇA.  CERCEAMENTO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 131, DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  LIVRE  CONVENCIMENTO
MOTIVADO.  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.
DESNECESSIDADE  DE  PRODUÇÃO  DE  PROVAS.
RECHAÇADAS. REJEIÇÃO DA PREFACIAL. Não se caracteriza a
ocorrência  do  cerceamento  do  direito  de  defesa  quando  o
magistrado  julgar  a  lide,  por  já  possuir  elementos  suficientes
para o seu convencimento, haja vista ser ele o destinatário do
acervo probatório. O indeferimento do pedido de prova pericial e
testemunhal não ofende o direito à ampla defesa, quando revela-se
desnecessária,  em  razão  da  existência  de  outros  elementos
probatórios  esclarecedores  dos  fatos  da  controvérsia.  MÉRITO.
PRESTAÇÃO  ANUAL DE  CONTAS  DO  MUNICÍPIO  DE  SÃO
BENTINHO  REFERENTE  AO  PERÍODO  DE  2004.
CONSTATAÇÃO  DE  IRREGULARIDADES.
RESPONSABILIDADE  DO  EX-PREFEITO.  FARTO
EMBASAMENTO PROBATÓRIO.  DOCUMENTOS EMANADOS
PELO  TRIBUNAL  DE  CONTAS.  ATOS  ADMINISTRATIVOS.
PRESUNÇÃO  DE  LEGITIMIDADE,  LEGALIDADE  E
VERACIDADE.  DESCONSTITUIÇÃO  PELO  RÉU.  AUSÊNCIA.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NATUREZA IMPRESCRITÍVEL
DO DANO. ART. 12, II,  DA LEI Nº 8.429/1992. CONDENAÇÃO
ACERTADA.  PROCEDIMENTO  LICITATÓRIO.  OBSERVÂNCIA
COGENTE A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E DOS PRINCÍPIOS
LEGALIDADE,  IMPESSOALIDADE  E  MORALIDADE.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA NESTA INSTÂNCIA
REVISORA.  DESPROVIMENTO.  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  da Lei  nº  8.429/92.  O acórdão
lavrado pela Corte de Contas constitui ato administrativo, dotado
de presunção juris  tantum de legalidade e veracidade e,  apenas
mediante  prova  inequívoca,  pode  ser  desconstituído.  Diante  da
não  realização  de  licitação  aos  fins  que  lhe  era  destinada,  bem
como dos desvios atestados na prestação de contas do Município
de São Bentinho, não há como se afastar a responsabilidade o ex-
gestor  que  causou  prejuízo  ao  erário.  (Apelação  nº  0002861-
18.2012.815.0301,  4ª  Câmara  Cível  do  TJPB,  Rel.  Frederico
Martinho da Nobrega Coutinho. DJe 15.04.2016).

PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  -
JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE  -  INSTRUÇÃO
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PROBATÓRIA SUFICIENTE  À  APRECIAÇÃO  DA MATÉRIA -
QUESTÃO  APENAS  DE  DIREITO  -  CAUSA  MADURA  -
REJEIÇÃO.  Assim, a preliminar de cerceamento de defesa deve
ser  afastada,  ainda  mais,  por  se  tratar  de  matéria  apenas  de
direito, haja vista que a questão de fato, que eram as contratações
sem prévia aprovação em concurso, é incontroversa. APELAÇÃO
CÍVEL  -  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES
EM CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO - TERMO DE
PARCERIA - PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO - NOMEAÇÃO
DE  PESSOAS  ESTRANHAS  AO  CERTAME  SOB  A
JUSTIFICATIVA  DE  PARCERIAS  PARA  VOLUNTÁRIOS  -
PRETERIÇÃO  DO  CONCURSO  PÚBLICO  -  ATOS  DE
IMPROBIDADE  QUE  FEREM  OS  PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS - AFRONTA AO ARTIGO 11, CAPUT LEI Nº
8.429/92  -  DESPROVIMENTO.  Em  assim  sendo,  configurado  o
dolo  na  realização  do  Termo  de  Parceria  com  a  OSCIP,
materialmente inconstitucional, eivado de irregularidades formais,
e,  principalmente,  imoral,  com  o  Município  de  Taperoá,  para
viabilizar  a  contratação  de  servidores  públicos,  sem  prévio
concurso ou teste seletivo, nos termos preconizados pelo artigo 37
da Constituição Federal, causando danos ao patrimônio público,
na  medida  em  que  restou  desembolsado  pela  edilidade,
ilegalmente, verba pública e, via de consequência, infringindo os
princípios  que regem a Administração  Pública,  notadamente  os
princípios  da  legalidade,  impessoalidade  e  da  moralidade
administrativa,  tão  encarecido  na  Magna  Carta  da  Nação.
Portanto, a inobservância dos princípios administrativos configura
ato  de  improbidade,  quando  estiver  acompanhada  de  carga  de
ilegalidade, como restou evidenciado no caso dos autos. (Apelação
nº 0000637-29.2010.815.0091, 3ª Câmara Cível do TJPB, Rel. Saulo
Henriques de Sá e Benevides. DJe 29.02.2016).

In  casu,  o  alargamento  da  fase  probatória  se  torna
desnecessário  por  existirem  nos  autos  provas  que  atestam  os  elementos
circunstanciais em discussão.

Outrossim,  as  partes  tiveram  oportunidade  para
apresentar  instrumentos  destinados  a  comprovar  as  teses  delineadas  nas
respostas ofertadas em juízo.

Portanto,  não  está  caracterizado  o  cerceamento  de
defesa alegado, impondo o desacolhimento da prefacial.

Em  face  do  exposto,  REJEITO  A  PRIMEIRA
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PRELIMINAR.

2 – Segunda preliminar 

Sustenta GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES
estar configurada a carência de ação e a situação de extinção do processo
sem  resolução  de  mérito  ante  a  impossibilidade  de  o  agente  político
responder por ato de improbidade administrativa.

Dispõe o art. 2º da Lei n. 8.429/1992 que agente público,
para  os  fins  da  sua  incidência,  é  “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”. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme
no  sentido  de  que  a  legislação  relativa  aos  atos  de  improbidade
administrativa se aplica aos agentes políticos,  sem prejuízo da incidência
concomitante do Decreto-Lei n. 201/1967, conforme julgados que transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO INTERNO
NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LEI N. 8.429/92.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  AGENTES  POLÍTICOS.
APLICABILIDADE.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  N.  83/STJ.
PREJUÍZO  AO  ERÁRIO.ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO.
CONDUTA ÍMPROBA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N.  7/STJ.  INCIDÊNCIA.  DOSIMETRIA  DAS  SANÇÕES.
PROPORCIONALIDADE.  ARGUMENTOS  INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o
decidido  pelo  Plenário  desta  Corte  na  sessão  realizada  em
09.03.2016,  o  regime  recursal  será  determinado  pela  data  da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo,
in  casu,  aplica-se  o  Código  de  Processo  Civil  de  2015.  II  -  É
pacífico  o  entendimento  no  Superior  Tribunal  de  Justiça
segundo o qual é aplicável aos agentes políticos o regime da Lei
n. 8.429/92. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido de
que o conceito de agente público estabelecido no art. 2º da Lei n.
8.429/92  abrange  os  agentes  políticos,  como  prefeitos  e
vereadores,  não  havendo  bis  in  idem  nem  incompatibilidade
entre  a  responsabilização  política  e  criminal  estabelecida  no
Decreto-Lei n.201/67, com a responsabilização pela prática de ato
de improbidade administrativa e respectivas sanções civis (art.
12, da LIA). IV - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou
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c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece
prosperar  quando  o  acórdão  recorrido  encontra-se  em  sintonia
com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. V -
In  casu,  rever  o  entendimento  do  Tribunal  de  origem,  que
consignou restar comprovado o enriquecimento ilícito e prejuízo
ao  erário,  caracterizando  como  ímprobas  as  condutas  do  ora
Recorrido, demandaria necessário revolvimento de matéria fática,
o  que  é  inviável  em  sede  de  Recurso  Especial,  à  luz  do  óbice
contido na Súmula n.  7/STJ. VI -  Proporcionalidade das sanções
aplicadas pelo Juízo de primeiro grau e mantidas pelo tribunal de
origem. VII - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos
suficientes  para  desconstituir  a  decisão recorrida.  VIII  -  Agravo
Interno  improvido.  (AgInt  no  AREsp  330.846/PR,  Rel.  Ministra
REGINA  HELENA  COSTA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
18/04/2017, DJe 27/04/2017)

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  LITISCONSÓRCIO
PASSIVO  NECESSÁRIO.  SÚMULA  7/STJ.ART.  11  DA  LEI
8.429/1992.  DOLO  GENÉRICO  RECONHECIDO  PELO
TRIBUNAL  DE  ORIGEM.  REEXAME  FÁTICO.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA 7/STJ.  APLICAÇÃO  DA LEI  DE
IMPROBIDADE  AOS  AGENTES  POLÍTICOS.
COMPATIBILIDADE COM O DECRETO-LEI 201/1967. 1. Trata-se
na origem de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público
do  Estado  de  Goiás  contra  o  recorrente.  Narra  a  inicial  que  o
recorrente, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de
Jataí/GO,  utilizou-se  dos  serviços  dos  Procurados  Jurídicos
daquela Casa Legislativa para apresentação de defesa pessoal em
outra Ação Civil Pública. 2. Quanto à existência de litisconsórcio
passivo  necessário,  ao  dirimir  a  controvérsia,  o  Tribunal  a  quo
entendeu  que  "o  envolvimento  dos  procuradores  municipais  é
discutível, já que, conforme será exposto adiante, não agiram de
livre e espontânea vontade, mas em atendimento à determinação
do Presidente da Câmara (fls. 40/41), mesmo depois de um parecer
contrário ao ato" (fl. 239, e-STJ).Diante disso, é evidente que, para
modificar  o  entendimento  firmado  no  acórdão  recorrido,  seria
necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado,
o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos,
vedada  em  Recurso  Especial,  conforme  Súmula  7  do  STJ:  "A
pretensão  de  simples  reexame  de  prova  não  enseja  Recurso
Especial".3.  O  entendimento  do  STJ  é  de  que,  para  que  seja
reconhecida  a  tipificação  da  conduta  do  réu  como  incurso  nas
previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é indispensável
demonstrar o elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para
os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas
hipóteses  do  artigo  10.4.  É  pacífico  no  STJ  que  o  ato  de

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001258-19.2012.815.0491           13



improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992
exige  demonstração  de  dolo,  o  qual,  contudo,  não  precisa  ser
específico, sendo suficiente o dolo genérico.5. Assim, para a correta
fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é
imprescindível, além da subsunção do fato à norma, caracterizar a
presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de
Improbidade Administrativa não visa punir o inábil,  mas sim o
desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé.6.
Verifica-se  que  o  acórdão  recorrido  reconheceu  a  existência  do
dolo: "o parecer emitido pelos procuradores da câmara legislativa
(fl.  39) não deixa dúvidas acerca da ciência do apelante sobre a
possibilidade  de  seu  ato  caracterizar  improbidade
administrativa  ...agiu  consciente  dessa  possibilidade,  o  que
assinala  o  dolo  genérico.  Por  tal  razão,  não  há  falar  em  mera
irregularidade,  inabilidade  ou  despreparo,  como  pretende  o
apelante.  (fls.  239-240,  grifo  acrescentado).  Nesse  contexto  de
limitação  cognitiva,  a  alteração  das  conclusões  firmadas  pelas
instâncias  inferiores  somente  poderia  ser  alcançada  com  o
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela
Súmula 7/STJ.7. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal
de  Justiça  segundo  o  qual  o  conceito  de  agente  público
estabelecido  no  art.  2º  da  Lei  8.429/1992  abrange  os  agentes
políticos, como prefeitos e vereadores, não havendo bis in idem
nem  incompatibilidade  entre  a  responsabilização  política  e
criminal  estabelecida  no  Decreto-Lei  201/1967,  com  a
responsabilização  pela  prática  de  ato  de  improbidade
administrativa  e  respectivas  sanções  civis  (art.  12,  da  LIA).8.
Recurso  Especial  parcialmente  conhecido  e  nessa  parte  não
provido. (REsp 1662580/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017)

Portanto,  os  prefeitos  não  são  imunes  às  sanções
cominadas na legislação que regulamenta os atos de improbidade previstas
no art. 37, § 4º, da Constituição Federal.

Em  face  do  exposto,  REJEITO  A  SEGUNDA
PRELIMINAR.

3 – Mérito

Cuida-se  de  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  na  qual  o
Ministério Público acusa JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES e GLÓRIA
GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES da prática de atos de improbidade
administrativa, imputando aos réus, enquanto no exercício dos mandatos de
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prefeito, respectivamente, nos anos de 2008 e 2009, a não conclusão da obra
da  sede  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  mesmo  existindo  recursos
destinados a essa finalidade, afirmando que o numerário foi auferido com a
venda do Mercado Público Municipal.

Como cediço, a Lei 8.429, de 1992, tem por escopo punir
o  agente  desonesto,  ou  seja,  o  transgressor  dos  princípios  basilares  da
administração, bem como o terceiro que contribuiu ou se beneficiou destes
atos,  prevendo sanções  severas,  como aquelas  cuja  aplicação foi  imposta
pelo decisum recorrido.

A improbidade, pelo que se extrai da lei, refere-se à má
qualidade  de  uma  administração,  à  prática  de  atos  que  impliquem
enriquecimento ilícito do agente ou prejuízo ao erário, ou, ainda, violação
aos princípios que orientam a administração pública.

Tem-se  entendido  que  não  basta,  para  a
consubstanciação da conduta ímproba, que o servidor tenha praticado um
ato ilegal, em decorrência de erro ou culpa. Impõe-se que tal ato tenha sido
praticado com ausência de boa-fé, pois, somente com sua caracterização, é
que  se  tem  configurada  a  afronta  aos  princípios  da  moralidade,
honestidade, imparcialidade e lealdade, que norteiam a prestação do serviço
público.

Em outras palavras, faz-se indispensável a má-fé para a
materialização do ato de improbidade administrativa, embora, em muitos
casos, desnecessária será a sua comprovação, porquanto presumida em face
da própria conduta praticada.

Doutrina  Pazzaglini  Filho:  “a  improbidade
administrativa  é  o  designativo  técnico  para  a  chamada  corrupção
administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da
Administração  Pública  e  afronta  os  princípios  nucleares  da  Ordem
Jurídica  (Estado  de  Direito,  Republicano  e  Democrático),  revelando-se
pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário,
pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo “tráfico de
influência” nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de
poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante concessão de
obséquios  e  privilégios  ilícitos  (Improbidade  administrativa.  Aspectos
jurídicos da defesa do Patrimônio Público. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1998)”.
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Revelam  os  autos  que  o  Poder  Legislativo  municipal
editou a Lei nº 629/2007, e esta autorizou a venda do Mercado Público do
Município de Uiraúna, bem como disciplinou que o resultado da alienação
ficaria vinculado à construção da sede da Secretaria de Saúde e da Garagem
Municipal, f. 200.

Atestam  também  as  provas  do  processo  que,  em
11(onze) de setembro de 2008 (dois mil e oito), época em que JOÃO BOSCO
NONATO FERNANDES exercia  o  mandato  de  prefeito,  o  Município  de
Uiraúna celebrou o Contrato nº 074/2008 com a Construtora Azevedo Ltda.
destinado à construção da Sede da Secretaria de Saúde municipal, no prazo
de  120  (cento  e  vinte)  dias,  conforme  consta  na  Cláusula  Sétima  do
instrumento contratual inserto às f. 301/308.

No  curso  da  demanda,  que  foi  distribuída  em
05.11.2012, f. 245, até a presente data, os apelantes não se desincumbiram do
ônus de comprovar que a obra de construção da sede da Secretaria Saúde
do Município de Uiraúna está concluída.

Ressalto que os instrumentos colacionados pelo parquet,
f. 166/171, fotografias da obra inacabada, não foram desconstituídos pelos
apelantes,  e  essa  circunstância  fática  revela  demonstrado  o  ato  ímprobo
imputado aos demandados.

O  agente  administrativo  deve  nortear-se  pela
observância da boa-fé, probidade, publicidade, transparência, honestidade,
imparcialidade  e  lealdade,  porquanto  administra  bens  e  interesses  da
coletividade.

Deve, ainda, ter uma conduta dentro dos liames legais,
para não configurar as hipóteses previstas na Lei n. 8.429/92 como atos de
improbidade administrativa, que prevê, resumidamente, três tipos: a) atos
que importem em enriquecimento ilícito dos infratores, agente público ou
outrem (art. 9º); b) atos que causem prejuízo ao erário público (art. 10); e c)
atos que atentem contra os princípios da Administração Pública (art.  11),
dentre  eles,  praticar ato visando fim proibido em lei  ou regulamento ou
diverso daquele previsto, na regra de competência.

O dolo que se exige para a configuração de improbidade
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administrativa  é  a  simples  vontade  consciente  de  aderir  à  conduta,
produzindo  os  resultados  vedados  pela  norma  jurídica  -  ou,  ainda,  a
simples  anuência  aos  resultados  contrários  ao  Direito  quando  o  agente
público ou privado deveria saber que a conduta praticada a eles levaria -,
sendo despiciendo perquirir acerca de finalidades específicas.

Sobre o tema:

ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO  A PRINCÍPIOS  DA ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.
ART.  11  DA  LEI  Nº  8.429/92.  DESNECESSIDADE  DE
DEMONSTRAÇÃO DO DOLO. ANTIGO ENTENDIMENTO DO
STJ  ATUALMENTE  SUPERADO.  É  IMPRESCINDÍVEL QUE  O
TRIBUNAL LOCAL AFIRME A PRESENÇA, OU NÃO, DE DOLO
NA  CONDUTA  DO  AGENTE,  EM  SE  TRATANDO  DE
INFRAÇÃO CAPITULADA NO ART. 11 DA LIA. RETORNO DOS
AUTOS  À  CORTE  LOCAL  PARA  ESTE  FIM.  1.  A  instância
recursal de origem, para manter a sentença de parcial procedência
do pedido autoral, partiu de premissa fundada em jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça já superada, no sentido de que a
lesão a princípios administrativos, nos termos do art. 11 da LIA,
dispensaria  a comprovação de dolo  na conduta do agente.  2.  A
atual e reiterada compreensão desta Corte sobre o tema é a de
que  "o  elemento  subjetivo,  necessário  à  configuração  de
improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da
Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente
contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a
presença  de  dolo  específico" (REsp  951.389/SC,  Rel.  Ministro
Herman  Benjamin,  Primeira  Seção,  DJe  4/5/2011).  3.  Recursos
especiais parcialmente providos, com a determinação de retorno
dos autos ao Tribunal a quo para que, afastada a premissa de que
"o dolo não é imprescindível para a caracterização da improbidade
administrativa, principalmente quando violados os princípios que
regem  a  atividade  da  Administração,  consoante  art.  11  da  lei
8.429/92" (fl.  2638), decida quanto à efetiva presença, ou não, de
dolo  nas  condutas  ímprobas  imputadas  aos  recorrentes.  Fica
prejudicada a análise das demais questões, assim como cancelada
a  multa  imposta  com  fundamento  no  art.  538  do  CPC.  (REsp
1107666/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 11/11/2014, DJe 26/11/2014).

Os  elementos  dos  autos  apontam  que  o  primeiro
apelante – JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES – deixou de executar por
completo a obra dentro do prazo previsto no contrato e a segunda apelante
– GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES não a concluiu, e nesses
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pontos  se  atestam  os  atos  ímprobos  com  a  violação  aos  princípios
constitucionais dos atos administrativos.

Isso porque o primeiro recorrente deixou de exigir da
empresa contratada que concluísse a obra no prazo previsto no contrato,
enquanto a segunda concorrente, ao assumir o mandato de prefeito no ano
de 2009 (dois mil e nove), não envidou esforço para, em breve espaço de
tempo, entregar o prédio da Secretaria Municipal de Saúde aos munícipes
de Uiraúna.

Considero, ainda, que manifestaram anuência de forma
tácita  à  violação  aos  princípios  da  administração  pública,  por  terem
conhecimento das responsabilidades assumidas na qualidade de detentores
de mandatos eletivos.

Ultrapassada  a  fase  de  análise  dos  atos  ímprobos
praticados  pelos  demandados,  passo  a  aferir  se  a  pena  imposta  está
compatível com a norma de regência.

A dosimetria  da  sanção  deve  atender  aos  princípios
constitucionais implícitos da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a
permitir  a  punição  que  se  coadune  com  o  ato  ímprobo  praticado  e,
observadas, por óbvio, as peculiaridades do caso, bem ainda revestir-se de
caráter pedagógico, tudo nos termos do parágrafo único, do art. 12 da Lei
Federal n. 8.429/92:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. PROPINA
PAGA  A  OFICIAIS  DE  JUSTIÇA.  RECONHECIMENTO  DO
ELEMENTO  SUBJETIVO.  REEXAME  DAS  CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICO-PROBATÓRIAS.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  7  DO
STJ.  LEGALIDADE  DA  SANÇÃO  IMPOSTA.  OBSERVÂNCIA
DOS  PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E  DA
PROPORCIONALIDADE. 1. A tipologia dos atos de improbidade
se subdivide em: (a) atos que implicam enriquecimento ilícito (art.
9º da LIA); (b) atos que ensejam dano ao erário (art. 10 da LIA); e
(c) atos que vulneram princípios da administração (art. 11 da LIA),
com  seus  respectivos  elementos  subjetivos  (necessários  à
imputação  da  conduta  ao  tipo)  divididos  da  seguinte  maneira:
exige-se dolo para que se configurem as hipóteses típicas dos arts.
9º e 11, ou pelo menos culpa, nas situações do art. 10. 2. No caso
concreto,  o  Tribunal  a  quo  concluiu,  com  inegável  acerto,  pela
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existência  do  dolo  na  conduta  praticada  pelos  recorrentes,
consubstanciada  no  pagamento  de  propina  a  oficiais  de  justiça,
objetivando o cumprimento preferencial de diligências de interesse
do escritório de advocacia,  a justificar a condenação imposta na
origem, sendo certo, ademais, que, na hipótese, o acolhimento da
pretensão  recursal  para  modificar  tal  entendimento  implicaria
necessariamente  o  reexame  do  conjunto  fático-probatório,
impossível na via estreita do recurso especial, a teor do disposto na
Súmula 7 do STJ. 3. Esta Corte consolidou o entendimento de que
é viável a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ação de
improbidade  administrativa  quando,  da  leitura  do  acórdão
recorrido,  verificar-se  a  desproporcionalidade  entre  os  atos
praticados e as sanções impostas. 4. Hipótese em que as penas
foram fixadas dentro de um juízo de proporcionalidade, levando
em conta a extensão do dano e o proveito patrimonial obtido por
cada  agente  ímprobo,  inviabilizando  qualquer  reproche  a  ser
realizado na via excepcional.  5. Recurso especial não conhecido,
registrando-se que o seu exame pela Turma foi determinado por
decisão anterior do Colegiado. (Recurso Especial nº 1.286.774/RS
(2011/0241289-2),  1ª  Turma  do  STJ,  Rel.  Gurgel  de  Faria.  DJe
17.10.2016).

Dispõe  a  lei  de  improbidade  administrativa  que,  na
hipótese de violação aos princípios da administração pública (expressos no
seu art.11), a sanção a ser aplicada segundo a disposição contida no inciso
III, do art. 12 da Lei nº 8.429/92, ex vi: 

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: 

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.  

In  casu,  vislumbro  que  as  sanções  impostas  aos
demandados transbordam os limites  legais,  por ter  sido aplicada a  pena
além da prevista no inciso III, do art. 12 da Lei nº 8.429/92, impondo a sua
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adequação.

No  que  pese,  tenha  a  peça  exordial  da  Ação  Civil
Pública pugnado pela condenação nos termos do art.10 e sanções  contidas
no inciso II, do art.12, todos da LIA, o magistrado em sua fundamentação
identificou a configuração dos fatos ao previsto nos arts.9º, 10 e 11 da Lei
Federal nº 9.429/92, entretanto, ateve-se com mais ênfase à caracterização,
extreme de dúvidas,  da violação aos princípios constitucionais insculpidos
no  caput,  do  art.37  da  CF/88,  o  que,  para  ele,  “é  suficiente  para  fins  de
enquadramento  nas  condutas  previstas  no  art.11  da  LIA”  (fls.410).  Deixando,
pois, na parte dispositiva, de expressar em qual dos incisos do art.12 da LIA
esta a aplicar as penas.

Assim,  acolho  as  sapientes  luzes  do  Eminente
Desembargador Ricardo Vital de Almeida, para em relação ao Apelante João
Bosco Fernandes, a pena, aplicada na sentença de piso, de suspensão dos
direitos políticos ultrapassou o limite máximo de 05 (cinco) anos previstos
na  legislação,  o  que  impõe  sua  redução  para  esse  patamar,  bem  como
diminuo para 03 (três) anos o lapso temporal de proibição de contratar com
o poder público (III, art.12 da LIA).

No tocante  à  Glória  Geane de  Oliveira  Fernandes,  de
forma semelhante, também acolho, em parte, o voto perspicaz do Eminente
Desembargador  Ricardo  Vital  de  Almeida  e  assim  reduzo  a  sanção  de
suspensão dos direitos políticos para 03 (três) anos, como também diminuo
para 03 (três) anos o lapso temporal de proibição de contratar com o poder
público, sob os mesmos fundamentos legais.

Em face  ao exposto,  DOU PROVIMENTO PARCIAL
AO PRIMEIRO E SEGUNDO APELOS  para reduzir a pena do primeiro
apelante de suspensão dos direitos políticos para 05 (cinco), e para 03 (três)
anos a pena do segundo apelante,  como também diminuir para 03 (três)
anos o lapso temporal da sanção relacionada à proibição de contratar com o
poder  público  impostas  aos  demandados,  mantendo  intactos  os  demais
termos da sentença.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 24 de
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abril  de  2018,  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.
Participaram do julgamento, além deste Relator, o Exmo. Dr. Ricardo Vital
de Almeida (Juiz convocado com jurisdição limitada para substituir o Exmo.
Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Presente ao julgamento o Exmo.
Dr. Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 25 de abril de 2018.

Eduardo José de Carvalho Soares
Juiz Convocado/Relator
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