PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE TOUROS

Ação Civil de Improbidade Administrativa nº: 0000528-09.2006.8.20.0158
Autor: Ministério Público Estadual
Réu: João Wilson Teixeira Neri

SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se ação civil pública de improbidade administrativa promovida pelo Ministério
Público em face de João Wilson Teixeira Neri, imputando a este a prática de atos de
improbidade administrativa tipificados nos artigos 10, incisos VIII e IX e 11, inciso I, da Lei de
Improbidade Administrativa, requerendo, ao final, sua condenação nas respectivas penas.
Consta da inicial que o demandado, na condição de Prefeito do Município de São
Miguel de Touros/RN, teria cometido diversas irregularidades na aplicação dos recursos do
FUNDEF relativos ao exercício de 2001. As irregularidades apontadas dão conta, basicamente,
da realização de despesas não relacionadas com o ensino fundamental, inclusive sem a
deflagração do competente procedimento licitatório e da não utilização do mínimo de 60% das
verbas do referido fundo na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício e
do mínimo de 40% na manutenção e desenvolvimento do ensino, além de despesas que não
restaram comprovadas.
Segundo o Ministério Público, ficaram comprovadas irregularidades que totalizam
R$ 290.462,39, valor que "resulta da diferença entre o total da receita recebida pelo município,
que foi de R$ 1.289.064,71, e R$ 998.928,34, que foram os gatos de acordo com o que promana
a legislação do FUNDEF" (fls. 19).
Juntou documentos de fls. 23/2971.
Determinada notificação para apresentação de resposta escrita preliminar, nos
termos do art. 17, § 7° da Lei 8.429/92 (fls. 2972), seguindo-se a resposta (fls. 2973/2983).
Foi prolatada decisão de recebimento fundamentada (fls. 2988).
Citado (fls. 3005), o requerido contestou a ação (fls. 3007/3015). No mérito,
impugnou de forma especificada a pretensão ministerial, defendendo, em síntese apertada, que
não praticou ato de improbidade e que a prova dos autos não autoriza juízo de procedência da
demanda. Acrescentou que não houve apreciação definitiva das contas por parte do Tribunal de
Contas, alegando, com isso, que a presente demanda foi "precipitada" (fls. 3009).
Houve réplica (fls. 3016/3025), ocasião em que o Parquet manifestou não ter
interesse em produzir provas outras além das já constantes dos autos.
Intimado o Demandado para indicar e especificar provas a produzir (fls. 3022),
quedou-se inerte, mesmo sendo intimado por seu advogado e pessoalmente (fls. 3030).
É o que importa relatar. Fundamento e decido.
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Do mérito.
O Ministério Público, tomando por base o que restou apurado no Procedimento
Administrativo nº. 10/2001, instaurado no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de
Touros, destinado à apuração da correta a aplicação dos recursos do FUNDEF em São Miguel
do Gostoso, no exercício de 2001, relacionou, em desfavor do requerido, o cometimento das
seguintes irregularidades:
- Da aplicação dos 60% da receita na remuneração do magistério em efetivo
exercício, só foram efetivamente aplicados 42,36%, que equivale a R$ 546.015,15
de um total de R$ 773.438,83, deixando, portanto, de serem aplicados R$
227.423,78;
- Da aplicação dos 40% da receita da manutenção e desenvolvimento do ensino,
só foram efetivamente aplicados 35,14%, que equivale a R$ 452.913,29 de um
total de R$ 515.625,88, deixando, portanto, de serem aplicados R$ 62.712,59;
- Realização de obras e serviços sem a devida licitação.
- utilização dessas verbas em despesas não comprovadas ou desvinculadas da
afetação ao ensino imposta por lei.
Em razão das citadas irregularidades, busca o autor, com a presente lide, a
condenação do requerido pela prática de atos de improbidade administrativa típicas dos artigos
10, incisos VIII e IX, e 11, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa.
Outrossim, antes de adentrar ao exame da prova, cumpre já fixar que o dolo
necessário para a configuração da conduta ímproba discutida é a vontade livre e consciente de
realizar a conduta – ou seja, a consciência e deliberação de praticar o ato em contrariedade ao
ordenamento. Somente no caso do disposto no art. 10 da LIA há possibilidade de se configurar
ato ímprobo por culpa grave, sendo necessário, neste caso, a comprovação de dano ao erário.
Neste sentido, o STJ tem se pronunciado:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, CAPUT, DA LEI 8.429/92.
CONTRATAÇÃO. ESPECIALIZAÇÃO NOTÓRIA.
AUSÊNCIA DE DANO AO
ERÁRIO E DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DOS DEMANDADOS. MÁ-FÉ.
ELEMENTO
SUBJETIVO.
ESSENCIAL
À
CARACTERIZAÇÃO
DA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
1. O caráter sancionador da Lei 8.429/92 é aplicável aos agentes públicos que, por
ação ou omissão, violem os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade,
lealdade às instituições e notadamente: (a) importem em enriquecimento ilícito
(art. 9º); (b) causem prejuízo ao erário público (art. 10); (c) atentem contra os
princípios da Administração Pública (art. 11) compreendida nesse tópico a lesão à
moralidade administrativa.
2. A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e ímprobo e a
ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta
antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública
coadjuvados pela má-intenção do administrador.
3. A improbidade administrativa está associada à noção de desonestidade,
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de má-fé do agente público, do que decorre a conclusão de que somente em
hipóteses excepcionais, por força de inequívoca disposição legal, é que se
admite a sua configuração por ato culposo (artigo 10, da Lei 8.429/92).
4. O elemento subjetivo é essencial à caracterização da improbidade
administrativa, sendo certo, ainda, que a tipificação da lesão ao patrimônio
público (art. 10, caput, da Lei 8429/92) exige a prova de sua ocorrência,
mercê da impossibilidade de condenação ao ressarcimento ao erário de
dano hipotético ou presumido. Precedentes do STJ: REsp 805.080/SP,
PRIMEIRA TURMA, DJe 06/08/2009; REsp 939142/RJ, PRIMEIRA TURMA, DJe
10/04/2008; REsp 678.115/RS, PRIMEIRA TURMA, DJ 29/11/2007; REsp
285.305/DF, PRIMEIRA TURMA; DJ 13/12/2007; e REsp 714.935/PR, SEGUNDA
TURMA, DJ 08/05/2006.
(...)
9. As sanções da improbidade administrativa reclamam a exegese das regras
insertas no art. 11 da Lei 8.429/92, considerada a gravidade das sanções e
restrições impostas ao agente público, e sua aplicação deve se realizada com
ponderação, máxime porque uma interpretação ampliativa poderá acoimar de
ímprobas condutas meramente irregulares.
10. Recurso Especial provido.
(REsp 1038777/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
03/02/2011, DJe 16/03/2011).
Noutro ponto, a conduta disciplinada no art. 11, da Lei 8.429/92 prescinde da
existência de dano ao erário, exigindo a consciência da ilicitude através do dolo genérico. Nesse
sentido também consolidou-se a posição do STJ:
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. LEI 9.429/92, ART. 11. DESNECESSIDADE
DE OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. EXIGÊNCIA DE CONDUTA
DOLOSA.
1. A classificação dos atos de improbidade administrativa em atos que
importam enriquecimento ilícito (art. 9º), atos que causam prejuízo ao erário
(art. 10) e atos que atentam contra os princípios da Administração Pública
(art. 11) evidencia não ser o dano aos cofres públicos elemento essencial
das condutas ímprobas descritas nos incisos dos arts. 9º e 11 da Lei
9.429/92. Reforçam a assertiva as normas constantes dos arts. 7º, caput, 12, I
e III, e 21, I, da citada Lei.
2. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência do STJ associam a improbidade
administrativa à noção de desonestidade, de má-fé do agente público. Somente
em hipóteses excepcionais, por força de inequívoca disposição legal, é que se
admite a configuração de improbidade por ato culposo (Lei 8.429/92, art. 10). O
enquadramento nas previsões dos arts. 9º e 11 da Lei de Improbidade,
portanto, não pode prescindir do reconhecimento de conduta dolosa.
3. Recurso especial provido.
(REsp 604151/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2006, DJ 08/06/2006,
p. 121).
Tal debate se faz necessário porque a Constituição Federal traz expressamente a
previsão de sanção aos "atos de improbidade administrativa", sem, porém, conceituar tais atos, o
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que tampouco foi feito pela legislação ordinária. Daí que, para a apreciação dos fatos, se faz
necessária a delimitação do conceito excludente do que seja a probidade na administração
pública. Assim:
"Associado ao juridicamente autônomo princípio da moralidade positiva - mais
especificação do que qualificação subsidiária daquele -, o princípio da probidade
administrativa consiste na proibição de atos desonestos ou desleais para
com a Administração Pública, praticados por agentes seus ou terceiros, com os
mecanismos sancionatórios inscritos na Lei nº 8.429/92, que exigem aplicação
cercada das devidas cautelas para não transpor os limites finalísticos traçados
pelo ordenamento". (FREITAS, Juarez. O Controle dos Atos Administrativos e os
Princípios Fundamentais).
Fixadas tais premissas passa-se ao exame dos fatos e provas.
No caso dos autos, o cotejo entre os termos da exordial e ampla prova documental
a esta acostada, em especial o Laudo Pericial de fls. 69/78, percebe-se que várias despesas
foram realizadas utilizando-se de verba do FUNDEF em atividades não voltadas
diretamente para a Educação – tais como aquisição de bandeiras, pagamento de banda de
música, remoção de coqueiros, refeição de professores, dentre outros (v. fls. 77).
Ainda que se parta da premissa de que algumas despesas apontadas pelo
Ministério Público como irregulares foram destinadas, ainda que indiretamente, ao custeio de
atividades públicas relevantes, dentro, inclusive, da própria perspectiva da Educação – o que,
segundo parte da Jurisprudência, descaracterizaria o elemento doloso da improbidade
administrativa –, é forçoso reconhecer como procedente, pelo menos em parte, a pretensão
ministerial. Isso porque outra grande parte destas despesas não tiveram qualquer relação
com a educação em si ou com qualquer outro bem jurídico relevante que justificasse o
remanejamento de recursos da tão carente Educação.
Em outras palavras, é razoável reconhecer que determinadas despesas apontadas
pelo Ministério Público – tais como refeição e transporte para professores – tiveram, ainda que
indiretamente, relação com o fomento da Educação. Nesses casos, ainda que tenha havido
flagrante desrespeito ao regramento contido no artigo 2º da Lei nº. 9.424/96 (que, à época,
dispunha sobre a aplicação das verbas do FUNDEF), havendo comprovação da despesa,
pressupõe-se a ausência de dano à municipalidade.
Entretanto, há despesas outras que não tocam a educação ainda que
indiretamente. Inserem-se como exemplos: as despesas com aquisição de bandeiras (Empenho
1949, valor: R$ 167,90); contratação de banda de música (Empenho 1878, valor: R$ 190,00) e
serviço de remoção de coqueiros (Empenho 2464, valor: R$ 118,75). Não se pode considerar,
nem com a mais benevolente das interpretações, que esse tipo de despesa guarda relação com
a manutenção do ensino fundamental e de seu magistério, sob pena de, abrindo-se
interpretações tão amplas, permitir que o gestor público utilize os recursos do FUNDEF conforme
as suas próprias conveniências, desprezando o propósito legal e constitucional do referido
Fundo.
Some-se a isso o fato do requerido, no exercício de 2001, não ter aplicado os
mínimos legais de 60% e 40% dos recursos, respectivamente, na remuneração dos
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profissionais do magistério em efetivo exercício e na manutenção e desenvolvimento do
ensino fundamental, contrariando expressamente o artigo 70 da Lei nº. 9.394/96.
A jurisprudência tem reconhecido a ocorrência de improbidade administrativa
quando há o desvio doloso na aplicação "carimbada" das verbas do FUNDEF-FUNDEB:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE. DEFESA PRELIMINAR. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA
DO ART. 17, § 7, DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO.
NÃO-OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO RAZOÁVEL DAS SANÇÕES.
1. Cuidam os autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do
Estado da Paraíba contra a ora recorrente, imputando-lhe conduta ímproba
durante sua gestão do Município de Mari no período de 1997/2000, em virtude de
suposto desvio de verbas do Fundef, de não-aplicação do mínimo da receita
municipal no setor educacional e de gastos excessivos com combustíveis.
2. O Juízo de 1º grau julgou procedente o pedido, e o Tribunal de origem deu
provimento parcial à apelação, apenas para readequar as sanções
correspondentes aos atos de improbidade por dano ao Erário (art. 10) e atentado
aos princípios administrativos (art. 11).
3. A presente ação foi ajuizada em 2000, antes da edição da Medida Provisória
2.225-45/2001, que incluiu o § 7º no art. 17 da Lei 8.429/1992. Assim, não há falar
em inobservância ao rito especial, que na ocasião não estava em vigor.
4. Ademais, a ausência de prejuízo direto da falta de notificação para defesa
prévia (art. 17, § 7º), conforme asseverado pelo Tribunal a quo, obsta a
decretação de nulidade (pas de nullité sans grief). Precedentes do STJ.
5. O art. 23, I, da Lei 8.429/1992 não dá suporte à tese recursal, de que a prolação
de sentença após cinco anos do ajuizamento da ação acarreta a prescrição
intercorrente.
6. Diante das considerações fáticas lançadas no acórdão recorrido, sobretudo da
asseverada conduta ardilosa e do prejuízo causado ao relevante setor
educacional, não se mostram desarrazoadas a aplicação cumulativa de multa, a
suspensão de direitos políticos e a proibição de contratar com o Poder Público.
7. Recurso Especial não provido.
(REsp 1142292/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 02/03/2010, DJe 16/03/2010)
APELAÇÕES CÍVEIS E AGRAVO RETIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSOS DO FUNDEF APLICADOS
NOUTROS FINS. PARCIAL REPOSIÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA
ÍMPROBA. QUESTÕES PROCESSUAIS. SANCIONAMENTOS. 1. Questões
processuais. 1.1 - Considerando que os recursos do FUNDEF - Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério são oriundos do Estado e do Município (Lei 9.424/96, art. 1º, § 1º),
afasta-se a preliminar de ilegitimidade ad processum do Ministério Público
Estadual e de incompetência da Justiça Estadual. 1.2 - O art. 23, I, da Lei
8.429/92, ao postergar o início da prescrição para após o término do exercício de
mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, não fere o princípio
da isonomia, pois atende à situação diferenciada desses agentes e servidores em
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relação a outros. 1.3 - Afasta-se a nulidade da decisão que recebeu a inicial, após
a defesa-prévia, porquanto suficientemente fundamentada. Não há confundir
fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 1.4 - De inaplicabilidade
da Lei 8.429/92 aos agentes políticos. Desacolhimento. 1.4.1 - Os agentes
políticos estão sob a égide da Lei 8.429/92. A expressão agente público,
constante do art. 37, § 4º, da CF, é gênero do qual são espécie os agentes
políticos. Ademais, o art. 1º da Lei 8.429/92 refere agente público de qualquer dos
Poderes, isto é, abrange os próprios integrantes. 1.4.2 - A decisão do STF na
Reclamação nº 2138-6 versou tão-só a respeito da competência para suspender
direitos políticos de Ministro de Estado, isso tendo em conta o disposto no art.
102, I, "c", da CF. Não tem, pois, repercussão alguma que não relativamente a
processos em que figurem Ministros de Estado e as demais pessoas enumeradas
no dispositivo Constitucional. Resumindo: se, no âmbito das infrações penais e
dos crimes de responsabilidade, a competência para tanto é privativa do STF, por
lógica também o é à suspensão dos direitos políticos prevista na Lei
Anti-Improbidade Administrativa. Por isso mesmo é dito que eles não se
submetem ao modelo de competência da Lei 8.429/92. 2. Mérito. 2.1 - Se, por um
lado, pode-se excluir a caracterização da improbidade administrativa por atos
atentatórios à administração pública, especificamente violação ao princípio da
legalidade (CF, art. 37, caput; Lei 8.429/92, art. 11, caput), quando o administrador
utiliza recursos do FUNDEF para outras finalidades, porém faz a devida
reposição no mesmo exercício, por outro lado, resta ela caracterizada quando
os utiliza para outros fins e não faz a reposição integral, frustrando o
objetivo constitucional de manutenção e desenvolvimento do ensino (CF, art.
212). 2.2 - O elemento subjetivo (dolo) é inerente à própria conduta, além de no
caso restar evidenciado no fato de, em exercícios anteriores, ter havido iguais
desvios, no entanto com reposição integral precisamente pela consciência da
ilicitude. 3. Sancionamentos. 3.1 - Se a multa civil vai de um a cem, não se ostenta
a que fica no patamar de três, ainda mais quando limitada ao máximo estabelecido
na sentença, a fim de se evitar reformatio in pejus. 3.2 - Suspensão dos direitos
políticos por cinco anos, que merece reduzida para o mínimo de três, tendo em
conta as circunstâncias do caso. 4. Dispositivo. Agravo retido desprovido, 1ª
apelação provida em parte e 2ª provida.
(Apelação Cível Nº 70035624618, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em 06/10/2010)
Além dessas despesas que, embora comprovadas, não guardam relação direta
com o ensino, há despesas outras apontadas pela citada perícia contábil como não
comprovadas, consistentes em transferências bancárias, cheques emitidos e pagamentos
de encargos devidos em razão de encontrar-se a conta bancária respectiva com saldo
devedor. Fazem alusão a tais aspectos o item "4", de fls. 76 dos autos e o documento de fls. 80,
confeccionado a partir do cotejo entre os extratos bancários de fls. 377/389 e 2962/2970 e os
comprovantes de despesas juntados aos autos ao longo de seus XI volumes.
A despeito do Réu ter tido acesso a tal documentação quando do ofertamento de
sua defesa preliminar e de sua contestação, em momento algum dos autos impugnou tais
documentos, contraditou tais fatos ou trouxe ao processo documentos que comprovassem a
utilização de tais verbas em prol dos munícipes.
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Assim, comprovada a manipulação de verbas públicas pelos extratos colacionados
sem a correlata comprovação das despesas para as quais teriam sido supostamente utilizadas,
conclui-se pela utilização indevida de tais quantias e, por conseguinte, pela necessária
condenação do Demandado ao ressarcimento ao erário público do quantum correspondente, que
vem a ser a quantia de R$ 133.521,08 (cento e trinta e três mil, quinhentos e vinte e um reais e
oito centavos), excluindo-se dessa específica condenação a verba utilizada indevidamente para
despesas diversas daquelas previstas em lei, mas relativas a despesas públicas outras e cuja
comprovação documental ocorrera, no importe de R$ 33.049,00.
De outra banda, no que se refere à alegação de indevida dispensa de licitação,
entendo que o Ministério Público deixou de especificar que contratações teriam sido realizadas
de forma direta, sem a deflagração do devido procedimento licitatório. Na inicial, o órgão
ministerial aponta apenas que "...foram feitas sem licitação, obras/serviços, infringindo a lei maior
do país, art.37, inc.XXI e a lei n. 8.666/93, art.2º que determina a realização de procedimento
licitatório para contratação de obras, serviços, compras e alienações" (fls. 19). Dessa forma,
encontra-se impossível determinar, dentre todas as despesas constantes no relatório, quais
delas deixaram de ser precedidas da competente licitação.
Importante salientar, em todo o caso, que o presente julgamento independe da
aprovação ou não das contas perante o Tribunal de Contas deste Estado, em face da regra de
desvinculação prevista no artigo 21, II da própria Lei de Improbidade Administrativa, o que
contraria a tese defensiva sustentada pelo demandado em sua Contestação.
Diante do exposto, vislumbro que o demandado cometeu ato de improbidade
administrativa, à medida em que negou cumprimento às regras legais que dispõem sobre o
assunto, inclusive com percentuais estabelecidos para fins de aplicação dos recursos do
FUNDEF, bem como utilizou os citados recursos em despesas não autorizadas em lei e/ou sem
qualquer lastro comprobatório, lesionando assim o erário público, enquadrando-se sua conduta
nas definições de ato de improbidade administrativa previstas nos arts. 10, IX (ordenar ou permitir
a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento) e XI (liberar verba pública sem a estrita
observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular) e art. 11,
I (praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de
competência), todos da Lei de Improbidade Administrativa.
Por fim, cabe apenas registrar que, muito embora tenha o Ministério Público
capitulado os fatos nos artigos 10, incisos VIII e IX e 11, inciso I, da Lei de Improbidade
Administrativa, nada impede que este Juizo enquadre a conduta do Demandado em dispositivo
diverso do que consta do pedido, tendo em vista que, na ação civil pública de responsabilização
por ato de improbidade administrativa, o réu se defende dos fatos que lhes são imputados e não
de sua capitulação legal, podendo o juízo competente proceder ao enquadramento jurídico que
melhor atenda à sua convicção.
Nesse sentido, posicionamento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC.INOCORRÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. LICITUDE. ÓRGÃO JULGADOR COM
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FORMAÇÃO MAJORITÁRIA DE JUÍZES CONVOCADOS. NULIDADE.
NÃO-CARACTERIZAÇÃO. ENQUADRAMENTO, NA INICIAL, DAS CONDUTAS
NOS ARTS. 9º, 10 E 11 DA LEI N. 8.429/92 (LIA). PREJUÍZO AO ERÁRIO.
DESNECESSIDADE EM RELAÇÃO AO ART. 11 DA LIA.. INDISPONIBILIDADE
DE BENS E SEQUESTRO. DEFERIMENTO NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL,
A TÍTULO LIMINAR. POSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça não tem a missão constitucional de interpretar
dispositivos da Lei Maior, cabendo tal dever ao Supremo Tribunal Federal, motivo
pelo qual não se pode conhecer da dita ofensa aos diversos artigos da
Constituição da República vigente arrolados no especial.
2. Improcede a alegada ofensa ao art. 535 do CPC, tendo em vista que a origem
analisou a questão da alteração subjetiva e objetiva da lide - embora contra as
pretensões do ora recorrente -, afastando, desta forma, a ausência de prestação
jurisdicional. Trechos do acórdão recorrido.
3. Esta Corte Superior possui entendimento pacificado no sentido de que é
possível o uso emprestado em ação de improbidade administrativa do resultado de
interceptação telefônica em ação penal. Precedentes do STJ e do STF.
4. A decisão deferindo a interceptação deve constar necessariamente dos autos
da ação penal, e não da ação na qual o resultado da medida probatória figurará
como prova emprestada, daí porque inexiste a nulidade por ausência do referido
provimento judicial nestes autos.
5. O STF, apreciando o HC 96.821/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandovski, j. 8.4.2010
(noticiado no Inf. n. 581/STF), manifestou-se pela inocorrência de violação ao
princípio do juiz natural e das regras dele derivadas em razão de julgamento
conduzido majoritariamente por juízes convocados, optando pela conformação
desta situação à realidade fática dos Tribunais ao princípio da duração razoável do
processo.
6. Inexiste a ofensa aos arts. 9º, 10 e 11 da Lei n. 8.429/92 e 165 e 458 do CPC,
pois o réu se defende dos fatos, e não de sua capitulação jurídica.
Precedente.
7. Além disto, o STJ tem firme posicionamento no sentido de que, existindo
indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade
Administrativa, a petição inicial deve ser recebida, ainda que fundamentadamente,
pois, na fase inicial prevista no art.17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei n. 8.429/92, vale o
princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do
interesse público. Precedente.
8. É pacífico nesta Corte Superior entendimento segundo o qual, para o
enquadramento de condutas no art. 11 da Lei n. 8.429/92 (tipo em tese cabível à
presente hipótese concreta), é despicienda a caracterização do dano ao erário e
do enriquecimento ilícito.
Precedentes.
9. Ante sua natureza acautelatória, a medida de indisponibilidade de bens em ação
de improbidade administrativa pode ser deferida nos autos da ação principal sem
audiência da parte adversa e, portanto, antes da notificação a que se refere o art.
17, § 7º, da Lei n.8.429/92. Precedentes.
10. Recurso especial não provido.
(STJ. REsp 1163499/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 08/10/2010)
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ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.CONTRATAÇÃO
ILEGAL
DE
SERVIDORES,
SEM
CONCURSO PÚBLICO.RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE E DE OUTROS
INTEGRANTES DA CÂMARA DE VEREADORES. LEGITIMIDADE PASSIVA.
CAUSA PETENDI NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENQUADRAMENTO LEGAL
EQUIVOCADO NA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA E EXTENSÃO DA
INDISPONIBILIDADE DE BENS.
1. Cuida-se, originariamente, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público
do Estado do Espírito Santo, em razão da contratação de funcionários, no âmbito
do Poder Legislativo Municipal de Afonso Cláudio, para ocupar cargos efetivos
sem a realização de concurso público.
2. Hipótese em que o recorrente, como Presidente da Câmara Municipal, foi o
responsável pela promulgação e publicação da Resolução que dispôs sobre a
contratação irregular. Legitimidade passiva ad causam configurada.
3. A contratação de funcionários sem a observação das normas de regência dos
concursos públicos caracteriza improbidade administrativa.
4. No âmbito da Lei da Improbidade Administrativa, o Presidente da Câmara de
Vereadores – sem prejuízo da responsabilidade de outros edis que, por ação ou
omissão, contribuam para a ilegalidade, sobretudo ao não destacarem, aberta e
expressamente, sua oposição à medida impugnada – responde pela contratação
de servidores, sem concurso público, para o Legislativo municipal.
5. Exige-se que a inicial da ação seja, tanto quanto possível, exata na
narração dos fatos considerados ímprobos. Esse é o fundamento do pedido
do Ministério Público, e não a indicação do dispositivo legal que embasa a
pretensão.
6. O enquadramento legal do ato considerado ímprobo, ainda que errôneo,
não enseja a extinção liminar da Ação Civil Pública.
7. A causa petendi, na Ação Civil Pública, firma-se na descrição dos fatos, e
não na qualificação jurídica dos fatos. Por isso mesmo, é irrelevante, na
petição inicial, eventual capitulação legal imprecisa, ou até completamente
equivocada, desde que haja suficiente correlação entre causa de pedir e
pedido.
8. Sob pena de esvaziar a utilidade da instrução e impossibilitar a apuração judicial
dos ilícitos nas ações de improbidade administrativa, a petição inicial não
necessita descer a minúcias do comportamento de cada um dos réus. Basta a
descrição genérica dos fatos e das imputações.
9. In casu, essa descrição é suficiente para bem delimitar o perímetro da demanda
e propiciar o pleno exercício do contraditório e do direito de defesa.
10. Não há elementos no acórdão recorrido que indiquem abusividade na
aplicação da medida de indisponibilidade dos bens do recorrente.
A revisão do entendimento adotado pela instância ordinária implica reexame de
fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.
11. A indisponibilidade dos bens não é sanção, mas providência cautelar destinada
a garantir o resultado útil do processo e a futura recomposição do patrimônio
público lesado, bem como a execução de eventual sanção pecuniária a ser
imposta e qualquer outro encargo financeiro decorrente da condenação.
12. A totalidade do patrimônio do réu garante "o integral ressarcimento do dano"
(art. 7°, parágrafo único, da Lei da Improbidade Administrativa). Por isso, o
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bloqueio judicial pode recair sobre bens adquiridos antes do fato descrito na inicial.
13. Recurso Especial não provido.
(REsp 817.557/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 02/12/2008, DJe 10/02/2010)
Deste modo, a par dos elementos instrutórios coligidos aos autos, impõe-se
reconhecer que restou suficientemente demonstrado que o requerido praticou ato de
improbidade nos termos dos arts. 10, IX (ordenar ou permitir a realização de despesas não
autorizadas em lei ou regulamento) e XI (liberar verba pública sem a estrita observância das normas
pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular) e art. 11, I (praticar ato visando fim
proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência) da Lei nº.
8.429/92 e, em consequência, devem ser-lhe aplicadas as sanções suficientes e adequadas
dentre as previstas no artigo 12, inciso II, do mesmo diploma legal.
Em relação às sanções, temos que o art. 12 da Lei de Improbidade traz o
seguinte rol de sanções, conforme se trate de improbidade tipificada nos artigos 9º, 10º e 11º da
Lei de Improbidade, sancionados respectivamente nos incisos I, II ou III do art. 12 da Lei
8.429/92, in verbis:
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: (...)
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.
Parágrafo único. 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.
Neste ponto, mostra-se adequado afirmar, como premissas do sancionamento: a)
que a sanção haverá de ser proporcional à gravidade da conduta e da participação de cada
agente; adequada como reprimenda em razão da natureza da conduta e gravidade do dano
causado com esta; b) que o juiz poderá aplicar, consoante os parâmetros descritos no item a,
uma, mais de uma ou mesmo todas as sanções previstas no respectivo inciso; c) que quando um
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mesmo fato configurar simultaneamente improbidade tipificada em mais de um artigo, as
sanções deverão ser aplicadas com base no inciso mais grave, sendo, via de regra, mantida as
cominações do art. 12, III, da LI, (Ofensa aos Princípios da Administração) apenas como
"soldado de reserva" para os casos em que não restem configuradas as imputações previstas
nos artigos 9 e 10 da Lei 8.429/92.
Pois bem, atenta às premissas acima, considerando à gravidade da conduta
provada, vez que ensejadora de dano ao Erário; asseverando, ainda, o grau de reprovabilidade
acentuado da conduta, à medida em que o réu deliberadamente se furtou ao cumprimento das
regras legais vigentes à época sobre a destinação de verbas do FUNDEF (Lei nº. 9.424/96),
assim como utilizou-se de verbas públicas para finalidades ignoradas, vez que desprovidas tais
despesas da comprovação de sua utilização; por tudo isto, entendo pela aplicação das sanções
de: (a) ressarcimento integral do dano, consistente no valor de R$ 133.521,08 (cento e
trinta e três mil, quinhentos e vinte e um reais e oito centavos), acrescido de juros legais a
partir da notificação e de atualização monetária a partir da data em que saíra dos cofres
públicos; (b) suspensão dos direitos políticos por 6 (seis) anos; (c) pagamento de multa
civil de uma vez o valor do dano; e (d) 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.
DISPOSITIVO
Pelo acima exposto, nos termos dos arts. 10, IX e XI e 11, I, da Lei 8.429/92,
JULGO PROCEDENTE o pedido para reconhecer ter o Réu JOÃO WILSON TEIXEIRA NERI
praticado atos de improbidade administrativa consistentes na não utilização das verbas do
FUNDEF para a finalidade legal, na destinação de verbas do FUNDEF para despesas diversas
daquelas previstas em lei e na utilização de tais verbas com despesas não comprovadas,
CONDENANDO-O, via de consequência, dentre as sanções previstas no art. 12, II, da LIA, nas
de: (a) ressarcimento integral do dano, consistente no valor de R$ 133.521,08 (cento e
trinta e três mil, quinhentos e vinte e um reais e oito centavos), acrescido de juros legais a
partir da notificação e de atualização monetária a partir da data em que saíra dos cofres
públicos; (b) suspensão dos direitos políticos por 6 (seis) anos; (c) pagamento de multa
civil de uma vez o valor do dano; e (d) 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.
No mais, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais.
Sem condenação em honorários, posto que a parte vencedora foi o Ministério
Público e ainda, em relação à sucumbência parcial do autor, nos termos dos artigos 17 e 18 da
Lei de Ação Civil Pública.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Touros/RN, 27 de agosto de 2013.
FLÁVIA SOUSA DANTAS PINTO
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