
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO N. 0098243-79.2012.815.2001.
ORIGEM: 3ª. Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Francisco Irapuan Braga.
ADVOGADO: Valdetário Andrade Monteiro (OAB/CE n. 11.140).
APELADO: Estado da Paraíba.
PROCURADOR: Roberto Mizuki Dias dos Santos (OAB/PB n. 19.535-B).
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1. Não viola a juridicidade, cujo conceito pressupõe tanto a ausência de vícios de
forma quanto a não existência de incongruências com os postulados constitucionais,
o  processo  disciplinar  em que são  atendidos,  concomitantemente,  o  regramento
legal previsto na Lei Complementar Estadual n. 58/2003, e a eficácia normativa
mínima extraída do princípio do devido processo legal.

2. Não cabe aos órgãos jurisdicionais atuarem como instância revisora do mérito de
ato  administrativo  decisório  cuja  prática  compete  constitucionalmente  a  outro
Poder, sob pena de violação ao princípio da separação, previsto nos art. 2º. e 60,
§4º, III, da CF, ou, ainda que integrante do Poder Judiciário, a órgão que não lhe
esteja hierarquicamente vinculado.

3.  Eventuais  vícios  havidos  nos  processos  administrativos  disciplinares  não
importam, por si só, na nulidade do ato sancionatório, sendo necessário, para tanto,
que as desconformidades legais hajam imposto ao servidor sancionado prejuízos ao
exercício de seu direito de defesa. Entendimento adotado pelo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do RO nos EDcl nos EDcl no MS 11.493/DF.



4. O fato de o servidor haver praticado ato de mero expediente no procedimento
correicional antecedente não o impede de ser designado como membro da comissão
de inquérito  do  processo disciplinar  em que serão  julgados  a  materialidade  e  a
autoria do ilícito administrativo aferido na correição, porquanto, não havendo ele
deduzido qualquer juízo decisório, não é razoável presumir-se que houve prejuízo à
sua imparcialidade, devendo tal conjuntura ser objeto de prova.

5. Caracterizada a conduta para a qual a lei impõe, peremptoriamente, a aplicação
de  determinada  penalidade,  não  há  para  o  administrador  discricionariedade  a
autorizar  a  cominação  de  punição  distinta,  fato  que,  se  ocorrido,  importará  na
prática  de  condescendência  criminosa.  Entendimento  adotado  pelo  Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no Recurso Especial 1.533.097/PR.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
interposta nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo autuada sob o n.
0098243-79.2012.815.2001, cuja lide é integrada pelo Apelante Francisco Irapuan
Braga e pelo Apelado Estado da Paraíba.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e
negar-lhe provimento.

VOTO.

Francisco Irapuan Braga  interpôs  Apelação  contra a Sentença prolatada
pelo Juízo da 3ª. Vara da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, f. 1.013/1.017,
nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo por ele proposta em desfavor
do Estado da Paraíba, em que foi julgado improcedente o pedido de declaração de
nulidade da aplicação da pena de demissão cominada ao Apelante, formalizada no
Ato Governamental n. 3.052/2012, com consequente rejeição de sua pretensão de
ser reintegrado ao cargo de Auditor Fiscal Tributário Estadual, ao fundamento de
que  o  Processo  Administrativo  Disciplinar  n.  005/2009,  em que foi  proferida  a
decisão sancionatória, tramitou de forma regular, com respeito ao devido processo
legal, posto que não houve cerceamento ao exercício do contraditório e da ampla
defesa,  além  de  haver  sido  relatado  e  decidido  por  autoridades  legalmente
competentes,  com  imposição  da  reprimenda  adequada  ao  tipo  legal  a  que  se
subsume  a  conduta  de  emitir  Notas  Fiscais  Avulsas  -  NFA  e  entregá-las  aos
contribuintes,  sem  que  houvesse  a  quitação  dos  respectivos  Documentos  de
Arrecadação Fiscal – DARF relativos ao ICMS, nos termos do art. 107, IV, 116, III,
e 120, XIII, da Lei Complementar Estadual n. 58/2003.

Em suas Razões, f. 1.019/1.049, alegou que o Processo Administrativo está
eivado de nulidades,  posto que houve violação ao princípio do devido processo
legal,  notadamente porque a Comissão de Inquérito Administrativo foi integrada
pelo  então  Coordenador  da  Corregedoria  Fiscal,  órgão  esse  responsável  pela
elaboração do Relatório da Sindicância que antecedeu o procedimento disciplinar,
motivo pelo que o referido servidor não detinha a necessária isenção para julgá-lo,
ante o fato de ele haver manifestado anteriormente entendimento favorável à sua
condenação. 

Afirmou que não restou provado nos  autos  do processo administrativo o



cometimento de qualquer ato ilícito que justifique a sanção disciplinar que lhe foi
imposta, posto que, apesar de a quitação dos Documentos de Arrecadação – DARF
haver ocorrido após a emissão das Notas Fiscais Avulsas – NFA, o erário não foi
prejudicado,  ante  o  fato  de  que,  mesmo  a  destempo,  o  tributo  foi  recolhido,
havendo, inclusive, o adimplemento dos correlatos encargos moratórios, razão pela
qual não houve a obtenção de proveito pessoal ou a prática de favorecimento de
terceiro, nos termos tipificados no art. 107, IV, da Lei Complementar Estadual n.
58/2003.

Pugnou,  por  essas  razões,  pelo  provimento  do  Apelo  e  pela  reforma da
Sentença, para que o pedido seja julgado procedente, com a declaração de nulidade
do ato administrativo que lhe aplicou a sanção de demissão, entretanto, caso não
seja esse o entendimento, requereu a procedência parcial do pedido, a fim de que
lhe  seja  cominada  uma  reprimenda  mais  branda,  proporcional  à  gravidade  do
pretenso ilícito.

Contrarrazoando, f. 1.051/1.054, o Estado da Paraíba afirmou que no trâmite
do  Processo  Administrativo  Disciplinar  n.  005/2009  restou  respeitado  o  devido
processo legal, sendo facultado ao Apelante o exercício do contraditório e da ampla
defesa,  razão  pela  qual,  ante  o  fato  de  o  mérito  da  decisão  administrativa  ser
insindicável ao Poder Judiciário, deve ser mantida a sanção de demissão que lhe foi
imposta, pugnando pelo desprovimento do Apelo. 

Desnecessária a intervenção do Ministério Público no feito, por não restarem
configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, I a III, do Código de
Processo Civil.

É o Relatório.

Considerando que o Apelo foi interposto contra Decisão publicizada antes
da  vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  2015,  f.  1.017-v,  o  juízo  de
admissibilidade  deve  ser  exercido  com fundamento  nas  disposições  normativas
processuais vigentes até então, nos termos do Enunciado Administrativo nº. 02 do
STJ1, pelo que, presentes os requisitos exigidos pelas regras legais vigentes à época,
dele conheço.

Conforme se verifica no Ato Governamental n. 3.052, publicado no Diário
Oficial  de  12  de  junho de  2012,  f.  421,  o  Chefe  do  Poder  Executivo  Estadual
cominou  ao  Apelante,  então  ocupante  do  cargo  de  Auditor  Fiscal  Tributário,  a
sanção de demissão, nos termos dos art. 116, III, e 120, XIII, da Lei Complementar
Estadual n. 58/20032, com fundamento na prática da conduta infracional prevista no
art. 107, IV, do citado Diploma Legal3, concernente no favorecimento de terceiros

1 STJ,  Enunciado administrativo nº.  02: Aos recursos  interpostos  com fundamento no CPC/1973
(relativos a  decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.

2 Lei  Complementar  Estadual  n.  58/2003,  Art.  116.  São  penalidades  disciplinares:  […]  III  –
demissão; […].
Art. 120. A demissão será aplicada nos seguintes casos: […] XIII – transgressão dos incisos IV, VI,
VII, VIII, IX, XI e XVII do artigo 107.

3 Lei Complementar Estadual n. 58/2003, Art. 107 – Ao servidor é proibido: […] IV – obter proveito
pessoal ou favorecer outrem, em razão do cargo ou função pública; […].



em razão do exercício de cargo público.

O  ato  sancionatório  foi  decorrente  da  decisão  prolatada  nos  autos  do
Processo Administrativo de n. 005/2009, f.152/421, instaurado com o propósito de
processar  e  julgar  o  efetivo  cometimento  de  infração  disciplinar  pelo  Apelante,
conforme deduzido no Relatório da Correição, Processo n. 0409542009-0, lavrado
pelos  Corregedores  Marcelo  Pio  Sales  Chaves  e  João Batista  Neto,  f.  345/350,
posteriormente remetido ao Secretário de Estado da Receita pelo então Coordenador
da Corregedoria Fiscal, Antônio Geovani da Costa Pontes, f. 351.

Restou aferido no procedimento correicional, realizado com a finalidade de
identificar eventuais atrasos na prestação de contas dos agentes arrecadadores de
ICMS na  Coletoria  Estadual  de  Cajazeiras,  f.  345,  que  o  Apelante,  durante  os
exercícios de 2006 a 2008, foi responsável pela emissão de 408 (quatrocentos e
oito)  Documentos  de  Arrecadação –  DAR relativos  ao  citado tributo,  dentre  os
quais 372 (trezentos e setenta e dois) foram emitidos em desconformidade com os
prazos previsos nos art. 63, §1º., da Lei Estadual n. 3.654/19714, e 9º., da Portaria n.
054/GSF/19965, f. 347.

O próprio Apelante, em Declaração prestada durante a Correição, f. 71/72,
confessou que a prestação de contas a destempo decorria do fato de ser corriqueira a
prática  de  emitir  notas  fiscais  e  entregá-las  aos  contribuintes  antes  destes
recolherem o valor relativo ao ICMS devido, concedendo-lhes prazos oficiosos para
o adimplemento  do título arrecadatório,  citando,  exemplificativamente,  as  Notas
Fiscais  Avulsas  n.  634.509,  634.514,  634.232,  633.580,  633.584  e  633.581,
emitidas antes das quitações dos respectivos Documentos de Arrecadação – DAR n.
041.141, 041.142, 041.129, 041.626, 041.634 e 041.628, cujas datas de emissão
foram intencionalmente falseadas para impedir a configuração de divergências.

A partir  dos  indícios  informados  pela  Corregedoria  Fiscal  e  dos  dados
constantes  no  Relatório  produzido  na  Correição,  foi  deflagrado  o  Processo
Administrativo Disciplinar n. 005/2009, nos termos da Portaria n. 116/GSER, de 07
de  dezembro  de  2008,  expedida  pelo  Secretário  de  Estado  da  Receita,  f.  153,
designando  a  Comissão  de  Inquérito  Administrativo,  integrada  pelos  servidores
Sebastião Florentino de Lucena, Antônio Geovani da Costa Pontes e Fernando Pires
Marinho  Júnior,  como  órgão  competente  para  presidir  a  instrução  e  elaborar  o
parecer final.

Regularmente citado, f. 352, o Apelante apresentou sua defesa escrita, f.
369/400, foi interrogado, f. 364/365, e produziu prova testemunhal em Audiência, f.
360/363  e  366,  após  o  que,  encerrada  a  instrução  processual,  a  Comissão  de
Inquérito exarou Parecer Final, f. 404/411, no qual foi sugerida a aplicação da pena
de  demissão,  sugestão  essa  acolhida  pelo  Governador  na  prolação  da  Decisão

4 Lei Estadual n. 3.654/1971, Art. 63. (…). 
§1º. O recolhimento da receita será feito no dia da arrecadação, ou, no caso de serviço fora da sede
do servidor responsável pela arrecadação, no prazo fixado pelo Secretário das Finanças.

5 Portaria n. 054/GSF/1996, Art. 9º O recolhimento do numerário, ao Banco credenciado (prestação
de  contas),  de  responsabilidade  do  agente  do  Fisco,  far-se-á  até  o  primeiro  dia  útil  após  o
encerramento do plantão fiscal ou no prazo estabelecido em Portaria do Diretor de Administração
Tributária.



condenatória, f. 418/420.

O rito do procedimento em que é apurada a responsabilidade funcional dos
servidores do Estado da Paraíba está previsto nos art. 136 a 170, da LC Estadual n.
58/2003,  devendo  o  processo  disciplinar  ser  instaurado  por  ato  praticado  pela
autoridade competente e publicado no Diário Oficial,  havendo a constituição da
comissão processante, a quem caberá a presidência da instrução probatória e, ao
final desta, a elaboração do Parecer conclusivo, a ser encaminhado ao Governador,
caso a sugestão de sanção seja a demissão do acusado, assegurando-se a este, ao
longo de todo o trâmite processual, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Respeitadas  as  especifidades  dos  regramentos  editados  pelos  diversos
Entes  Federados,  o  princípio do devido processo legal  administrativo,  garantido
constitucionalmente  a  todos  os  acusados,  impõe  que  o  procedimento  disciplinar
disponha,  no  mínimo,  das  seguintes  fases:  (I)  instauração,  ordenada  por  ato
emanado de autoridade competente, com a descrição do ilícito administrativo cuja
materialidade  e  autoria  serão  analisadas,  instituindo-se  o  órgão  colegiado  que
presidirá o processamento; (II) instrução, formatada a partir da produção probatória
necessária  à  prolação  da  decisão;  (III)  citação,  concernente  na  integração  do
acusado à relação processual; (IV) defesa, assim qualificada a faculdade do acusado
deduzir  pretensão  contrária  à  sua  condenação,  a  ser  exercida  de  forma
exclusivamente  escrita  ou  não;  e  (V)  relatório,  que  consiste  no  documento,
elaborado pelo órgão colegiado processante,  em que é  reduzido a  termo todo o
trâmite  processual  e  é  sugerido  à  autoridade  competente  a  prolação  de  juízo
absolutório ou condenatório, com a especificação, nesse caso, da sanção adequada a
ser cominada6.

Verifica-se, portanto, que o Processo Disciplinar n. 005/2009, enquanto ato
administrativo  complexo,  atendeu,  concomitantemente,  ao  regramento  legal
previsto na Lei Complementar Estadual n. 58/2003, e à eficácia normativa mínima
extraída do princípio do devido processo legal, razão pela qual seu trâmite não se
deu com qualquer violação à juridicidade, cujo conceito pressupõe tanto a ausência
de vícios de forma quanto a não existência de incongruências com os postulados
constitucionais7.

6 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte introdutória, parte
geral e parte especial. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

7 RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.  MAGISTRADO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA.  INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO
ADMINISTRATIVO,  CABÍVEL  EM  CASOS  DE  MANIFESTA  OU  OSTENSIVA
INJURIDICIDADE. […] 3.  A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial  e uniforme
quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual
restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar
no mérito  administrativo,  salvo  patente  infração a garantias  processuais  ou princípios  da
ordem  jurídica,  como  a  razoabilidade  ou  a  proporcionalidade.  Precedente:  AgRg  no  RMS
40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. 4. Recurso
Ordinário desprovido. (STJ, RMS 33.678/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, julgado em 01/10/2015, DJe 09/10/2015).

PROCESSO CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  RECURSO ESPECIAL.  ALÍNEAS  "A"  E  "C"  DO
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.  INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART.  535  DO CPC.
DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL  NÃO  DEMONSTRADO.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO.  SERVIDOR PÚBLICO.  PROCESSO DISCIPLINAR.  IMPOSIÇÃO
DE  SANÇÃO.  ATO  VINCULADO.  CONTROLE  JURISDICIONAL.  LIMITES.  RECURSO



Não  havendo  injuridicidade  a  ser  controlada,  não  cabe  aos  órgãos
jurisdicionais  atuarem  como  instância  revisora  do  mérito  de  ato  administrativo
decisório  cuja  prática  compete  constitucionalmente  a  outro  Poder,  sob  pena  de
violação ao princípio da separação, previsto nos art. 2º. e 60, §4º, III, da CF, ou,
ainda  que  integrante  do  Poder  Judiciário,  a  órgão  que  não  lhe  esteja
hierarquicamente vinculado8.

Registre-se que os eventuais vícios havidos nos processos administrativos
disciplinares  não  importam,  por  si  só,  na  nulidade  do  ato  sancionatório,  sendo
necessário, para tanto, que as desconformidades legais hajam imposto ao servidor
sancionado  prejuízos  ao  exercício  de  seu  direito  de  defesa,  de  acordo  com
precedentes do Superior Tribunal de Justiça9.

Também  em  consonância  com  entendimento  adotado  pelo  STJ,  no
julgamento do MS 21647/DF10,  o fato de o servidor Antônio Geovani  da Costa

CONHECIDO  EM  PARTE  E,  NESSA  EXTENSÃO,  IMPROVIDO.  […]  4.  Cabe  ao  Poder
Judiciário,  no  Estado  Democrático  de  Direito,  zelar,  quando  provocado,  para  que  o
administrador atue nos limites da juridicidade, competência que não se resume ao exame dos
aspectos  formais  do  ato,  mas  vai  além,  abrangendo a  aferição  da compatibilidade de seu
conteúdo com os princípios  constitucionais,  como proporcionalidade e  razoabilidade .  […].
(STJ,  REsp  1001673/DF,  Rel.  Ministro  Arnaldo  Esteves  Lima,  Quinta  Turma,  julgado  em
06/05/2008, DJe 23/06/2008).

8 “Finalmente, a amplitude do ato de controle também está restrita constitucionalmente pelo princípio
da separação de Poderes (arts. 2.º e 60, § 4.º, III) e pelas características das próprias modalidades
corretivas  que forem estabelecidas  em lei  (como anulação,  sustação,  inaplicação,  indenização e
sanção), não sendo permitido, ao Judiciário, a pretexto de exercer o controle de juridicidade,
substituir,  pela sua, qualquer decisão constitucionalmente reservada aos demais  Poderes e
órgãos independentes.
Refogem, por isso, a um controle substitutivo de vontade os atos do Poder Legislativo e do Poder
Executivo praticados no respectivo exercício ou da competência reservada à edição de norma legal
ou  da  sua  aplicação  administrativa.  Diante  de  injuridicidade  apreciada  nessas  hipóteses,  ao
Judiciário  é  vedado  substituir  a  decisão  viciada  por  outra  decisão,  normativa  ou
administrativa,  que lhe pareça  melhor.”  (MOREIRA NETO,  Diogo de Figueiredo.  Curso de
direito  administrativo:  parte  introdutória,  parte  geral  e  parte  especial.  16.  ed.  Rio  de  Janeiro:
Forense, 2014).

9 “O STJ entende que as irregularidades apontadas no processo disciplinar devem afetar as garantias
do  devido  processo  legal  para  justificarem a  anulação  deste,  dependendo,  portanto,  da  efetiva
demonstração  de  prejuízos  à  defesa  do  servidor,  segundo  o  princípio  da  instrumentalidade  das
formas (pas de nullité sans grief).” (STJ, RO nos EDcl nos EDcl no MS 11.493/DF, Rel. Ministro
Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017).

10 “[…] 3.  In  casu,  a par do PRF Lourival  Gonçalves  Teixeira  ter  presidido a  Comissão de
Sindicância Administrativa Investigativa, vindo a subscrever o Relatório Final, que sugeria a
instauração do PAD, sendo posteriormente designado membro da Comissão Processante do
PAD,  tal  fato,  por  si  só,  não tem o  condão de  ensejar  o  reconhecimento  da nulidade  da
persecução disciplinar, porquanto a sua participação limitou-se à fase de instauração, não tendo
participado  das  demais  fases  de  inquérito,  que  incluiu  a  produção  de  provas  (instrução),
apresentação de defesa escrita (defesa) e manifestação da decisão final do colegiado disciplinar
(relatório final), vez que fora substituído em momento anterior, não tomando, portanto, assento na
Comissão Processante que formou juízo de valor acerca dos fatos apurados. 4.  Não há nos autos
provas pré-constituídas que demonstrem que o PRF Lourival Gonçalves Teixeira, no período
em que integrou a Comissão Processante, teria influenciado na formação do convencimento
dos demais membros da Comissão, inexistindo, assim, qualquer impedimento ou suspeição à
sua designação para integrar a Comissão de Processo Disciplinar. 5. Na espécie, em que pese
tenha sido designado Presidente da Comissão Processante o então Corregedor Regional da PRF na
10ª SFPRF, Vinícius Behrmann Bento, verifica-se das provas pré-constituídas acostadas aos autos



Pontes haver subscrito o Despacho ordenando a remessa do Relatório da Correição,
lavrado  pelos  Corregedores  Marcelo  Pio  Sales  Chaves  e  João  Batista  Neto,  ao
Secretário de Estado da Receita, f. 351, não o impede de ser designado membro da
Comissão  de  Inquérito,  f.  153,  posto  que  no  citado  expediente  ordinatório  não
houve a dedução de qualquer juízo de valor acerca do cometimento ou não do ilícito
administrativo investigado, não sendo razoável presumir-se que sua imparcialidade
foi, por essa razão, prejudicada, devendo tal conjuntura ser objeto de prova, o que
não ocorreu nos autos.

Quanto à alegada desproporcionalidade da sanção de demissão, o Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no Recurso Especial 1.533.097/PR11,

que não há qualquer elemento probatório suficiente a evidenciar que o trio processante tenha
conduzido a apuração de forma parcial, com juízo de valor já formado, maculando os direitos
do impetrante ao contraditório e a ampla defesa, interferindo na produção da convencimento
do órgão colegiado, sendo insuficiente para tanto meras alegações no sentido de que o Presidente
da Comissão Processante seria o Corregedor Regional, substituindo o Superintendente Regional em
suas ausências, tendo desempenhado a gestão de associação de servidores e que também fora alvo
das interceptações telefônicas, atuando em determinadas ocasiões como membro da Comissão e em
outras  como Corregedor  Regional  e  de  que  os  demais  membros  lhe  seriam subordinados,  sem
nenhum elemento probatório apto a evidenciar, categoricamente, a quebra da imparcialidade. 6. O
impetrante não cuidou de evidenciar precisamente a existência de prejuízo concreto e efetivo à
sua defesa em razão da participação do PRF Vinícius Behrmann Bento e de outros PRF's
vinculados à Corregedoria Regional da PRF no Estado da Bahia, impondo-se recordar que o
reconhecimento de nulidade no âmbito de Processo Administrativo Disciplinar pressupõe a
comprovação do prejuízo, por força do princípio do pas de nullité sans grief, de modo que,
ausente a comprovação do efetivo prejuízo e a demonstração de que com a participação de
outros servidores o resultado da persecução disciplinar seria diverso, não há como reconhecer
na via estreita do mandado de segurança a pretendida nulidade. [...]” (STJ, MS 21.647/DF, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 26/10/2016, DJe 01/12/2016).

11 “Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘assentado o cometimento de infração
punível  exclusivamente  com  a  demissão,  não  cabe  ao  órgão  censor  aplicar  sanção  diversa  ao
servidor, dado que o comando do art. 132 da Lei n. 8.112/1990 se apresenta como norma vinculante
para  a  autoridade  administrativa  julgadora.  Como já  decidido  em hipótese  análoga,  'Acerca  da
proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de demissão, é firme o entendimento desta
Corte  Superior  de  Justiça  de  que,  caracterizada  conduta  para  a  qual  a  lei  estabelece,
peremptoriamente,  a  aplicação  de  determinada  penalidade,  não  há  para  o  administrador
discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa' (MS 14.667/DF, Rel. Ministro Gurgel de
Faria, Terceira Seção, DJe 17/12/2014); ainda no STJ e no mesmo sentido, MS 16.105/DF, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 02/02/2017; já no STF, RMS 33.911/DF, Rel.ª
Ministra  Cármen Lúcia,  Segunda Turma,  DJe  20/06/2016’  (STJ,  MS 17.868/DF,  Rel.  Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 23/03/2017).” (AgInt no REsp 1533097/PR, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 01/03/2018, DJe 08/03/2018).

“[…] 8. No mérito, a verdade é que a conduta descrita no art. 117, XVI, da Lei 8.112/1990 - isto
é,  de  ‘utilizar  pessoal  ou  recursos  materiais  da  repartição  em  serviços  ou  atividades
particulares’  -  está  sujeita  à pena de  demissão (previsão  expressa  no art.  132,  XIII,  da  Lei
8.112/1990). Como sucede em relação a qualquer das sanções previstas em lei, a reprimenda deve
observar a norma do art. 128 da Lei 8.112/1990, ou seja, conter prévia valoração sobre ‘a natureza e
a  gravidade  da  infração  cometida,  os  danos  que  dela  provierem  para  o  serviço  público,  as
circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais’. 9. A violação do princípio
da proporcionalidade  adviria,  portanto,  quando os  parâmetros  acima citados,  eleitos  pelo
legislador,  revelassem  profundo  descompasso  com  a  pena  aplicada  em  concreto -  como
ocorreria, no exemplo referido pelo próprio impetrante, na hipótese de se demitir servidor com mais
de vinte anos de trabalho, sem qualquer antecedente administrativo que o desabonasse, por ter sido
constatado que aquele utilizou caneta que lhe foi confiada (bem público, por integrar o patrimônio
do órgão no qual presta serviços) para assinar documento particular. 10. A situação dos autos, no
entanto, é distinta. As provas produzidas no processo administrativo disciplinar, confessadas pelo
próprio  impetrante,  evidenciam que  este  conservou  irregularmente  em sua  posse,  desde  12  de
novembro de 2010, o automóvel do Departamento da Polícia Federal,  à revelia das autoridades



adotou o entendimento de que, caracterizada a conduta para a qual a lei impõe,
peremptoriamente,  a  aplicação  de  determinada  penalidade,  não  há  para  o
administrador discricionariedade a autorizar a cominação de punição distinta, fato
que, se ocorrido, importará na prática de condescendência criminosa12.

Na lide em julgamento, considerando que restou incontroversa a  emissão
de Notas  Fiscais  Avulsas  -  NFA e  a  entrega  destas  aos  contribuintes,  sem que
houvesse o recolhimento prévio do valor do ICMS, e que, a partir do mérito do
juízo  decisório  administrativo,  tal  fato,  ainda  que  não haja  causado prejuízo  ao
erário, configura ilícito administrativo, concernente no favorecimento a terceiros, é
imperativa  a  cominação  da  sanção  de  demissão,  porquanto  é  a  única  medida
legalmente prevista para reprimir a citada infração, nos termos dos art. 107, IV, 116,
III, e 120, XIII, da LC Estadual n. 58/2003.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 15 de maio de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão o Excelentíssimo Procurador de Justiça Dr.
José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

superiores, realizando viagem no fim de semana que antecedeu o feriado de 15 de novembro de
2010 (segunda-feira). […]” (STJ, MS 18.803/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
julgado em 28/06/2017, DJe 17/11/2017).

12 “A  promoção  da  responsabilização  é  um  dever  de  natureza  derivada,  tão  importante  para  o
funcionamento  de  qualquer  sistema  disciplinar,  que  a  lei  penal,  prevendo  a  possibilidade  de
indulgência do superior para com o subordinado infrator, erige à categoria de crime a figura da
condescendência  criminosa.”  (MOREIRA  NETO,  Diogo  de  Figueiredo.  Curso  de  direito
administrativo:  parte  introdutória,  parte  geral  e  parte  especial.  16.  ed.  Rio de Janeiro:  Forense,
2014).


