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REQUERENTE: MUNICÍPIO DE PATU/RN e outro, Evilásia Gildenia de Oliveira
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REQUERIDO : Possidônio Queiroga da Silva Neto
SENTENÇA
Comissão de Aperfeiçoamento da Meta 18 do CNJ
META 18 DO CNJ – CUMPRIMENTO URGENTE
Vistos e etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de Ação de Improbidade Administrativa na qual o Município de
Patu/RN pretende o reconhecimento judicial de que o Requerido Possidônio Queiroga da Silva
Neto praticou o ato de improbidade previsto no artigo 11, da Lei 8.429/92, pugnando pela
condenação dos mesmos nas sanções estabelecidas no art. 12, do mesmo diploma.
Consta da exordial que ex gestor e réu Possidônio Queiroga da Silva Neto,
quando na qualidade de Prefeito do município de Patu/RN, no período de janeiro de 2001 à
dezembro de 2008, ocasião em que não prestou contas com relação ao 5º e 6º bimestres do
exercício de 2008 perante o Tribunal de Contas do Estado, bem como não remeteu a LDO – Lei de
Diretrizes Orçamentárias referente ao exercício de 2009 à Corte de Contas.
Aduz que a ausência de prestação de contas referente ao 5º e 6º bimestres do
exercício de 2008 e a não emissão da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias referente ao
exercício de 2009 à Corte de Contas pelo Requerido se traduz no não cumprimento dos mais
elementares deveres constitucionais, que é zelar pela coisa pública, tocar-lhe à luz da moral e da
legalidade, e facilitar a continuidade da Administração, uma vez que o ex gestor deixou pendências
junto ao TCE e ao SIAFI.
Informa que a ausência da devida prestação de contas do Requerido vem gerando na
sua ótica, graves e irreparáveis prejuízos a todo o município Requerente.
Ao final, requereu o julgamento procedente da demanda para que, haja a
condenação do Requerido ao ressarcimento ao erário municipal no valor que venha a ser
informado, a condenação do na perda de bens, multa e perda/suspensão dos direitos políticos, nos
termos da Lei nº 8.429/92.
Juntou procuração e documentos às fls. 24/51.
À fl. 53, foi determinada a notificação do Requerido, nos termos do §7º do art. 17,
da Lei nº8.429/82.
Devidamente notificado à fl. 54V, o Requerido juntou manifestação preliminar
às fls. 55/71, alegando preliminarmente a falta de interesse de agir ante a inexistência de
reprovação de contas referente ao convênio, incompetência absoluta da justiça estadual ante o
Convênio Federal nº 750090 (SIAFI 452530), e a ausência de causa de pedir em razão da não
conclusão da analise da prestação de contas pelo Tesouro Nacional.
No mérito, alegou a inexistência legal de valor a ser ressarcido, e o caráter
meramente opinativo das decisões dos Tribunais de Contas, a incompetência do Poder Judiciário
para exarar sentença que caracterize julgamento das contas do Poder Executivo Municipal, e a falta
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da demanda. Juntou procuração à fl. 72.
Foi proferida decisão às fls. 80/81, onde foram rechaçadas as preliminares arguidas
pelo Requerido, recebendo a inicial, e determinado a citação da parte Requerida para contestar no
prazo legal.
Conforme certidão juntada às fls. 91/92, a parte Requerida foi devidamente citada.
À fl. 95v, foi certificado o decurso do prazo sem a manifestação da parte Requerida,
apesar de devidamente citada à fl. 92.
À fl. 95, foi determinado o aprazamento de audiência de instrução e julgamento, o
que foi cumprido à fl. 96.
Conforme Termo de Audiência de Instrução à fl. 100, o Magistrado indagou as
partes se havia necessidade de produção de alguma prova, tendo as partes informado que não
tinham mais provas a produzir.
Foi determinada em audiência a expedição de ofício ao TCE para informar a este
Juízo se há algum tipo de deliberação formal sobre o envio ou não das prestações de contas do 5º
ao 6º bimestre do exercício de 2008, e a respeito do próprio mérito de tais prestações de contas
caso tenha havido, e em que período.
Foi determinado ainda que após o repasse de tais informações pelo TCE/RN, as
partes e o Parquet sejam intimados para se manifestarem a respeito, vindo os autos conclusos para
julgamento.
O Tribunal de Contas do Estado juntou resposta de ofício às fls. 103/128.
À fl. 131, a parte Requerente foi intimada para se manifestar acerca da resposta do
TCE/RN.
A parte Requerente juntou petição às fls. 132/134, requerendo a aplicação dos
efeitos da revelia em desfavor do Requerido em razão da não apresentação de contestação pelo
Requerido, e alegando que na análise dos documentos juntado pelo TCE/RN constatasse a
veracidade das afirmativas lançadas na proemial.
Afirmou que não foi juntada pelo TCE/RN a prestação de contas do ano de 2008
como um todo, aduzindo este também ser objeto da prefacial.
Ao final requereu que a Secretaria certifique a ausência de contestação do
Requerido, e que seja requisitado ao TCE/RN e à Câmara Municipal de Patu as informações sobre
a prestação de contas anual do Requerido referente a todo ano de 2008.
À fl. 135, a parte Requerida foi intimada para se manifestar acerca da resposta do
TCE/RN, sendo certificado à fl. 136 o decurso do prazo sem a sua manifestação.
Foi dada vista ao Ministério Público à fl. 137, o qual apresentou parecer às fls.
138/139, onde aduz que a documentação encaminhada pela Corte de Contas não deixa dúvida que
o procedimento do Réu desafia a Lei nº 8.429/92, tendo em vista que deixou de praticar ou
retardou indevidamente ato de ofício apesar de obrigado a fazê-lo, o que configura o ato de
improbidade administrativa do art. 11, inciso II, da Lei de Improbidade, e que o Superior Tribunal
de Justiça entende que o atraso na prestação de contas pelo prefeito municipal se configura o delito
do art. 1º, VIII, do Decreto-Lei nº 201.
E quanto à alegação de ausência de dolo ou ofensa aos princípios, haja vista que o
Réu não demonstrou a existência de quaisquer impedimentos para que efetuasse a prestação de
contas no prazo legal, opinando ao final pelo julgamento procedente da demanda condenando o
Requerido nas sanções do art. 12, III, da Lei nº 8.429/92.

É o que importa relatar. DECIDO.

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

II – FUNDAMENTAÇÃO:
II. a – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE:
Analisando os autos, observa-se que o julgamento independe da produção de
quaisquer outras provas, sendo suficientes os documentos já produzidos e havendo de ser
consideradas desnecessárias as demais provas requeridas e, desde já, indeferidas, com todo
respeito que se nutre ao ilustre advogado do município demandante, tudo nos termos do art. 130 do
Código de Processo Civil, até mesmo porque mesmo tendo se justificado o porquê das
mesmas,vê-se claramente que as existentes já são suficientes para dá guarida a própria tese autoral.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores (Supremo Tribunal Federal e STJ)
encontra-se firme aceitação do julgamento antecipado da lide em ações de improbidade, quando
devidamente justificado:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA.1. O julgamento antecipado da lide –
assim emergiu na espécie – é de todo admissível, sem sacrifício do direito de
ampla defesa, “se os aspectos decisivos da causa se mostram suficientes para
embasar o convencimento do magistrado” (RE 96.725 – STF – 1ªTurma – Min.
Rafael Mayer. Também RE 101.171 – STF – 2ª Turma - Min. Francisco
Rezek).
"ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AGENTES
POLÍTICOS. APLICABILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
REQUISITOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 7/STJ....
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, tendo o Tribunal a quo
concluído que a lide poderia ser julgada antecipadamente por estarem presentes
as hipóteses do art. 330, I e II, do CPC, é inviável, em sede de recurso especial,
rever tal entendimento. Precedente: REsp 1.162.598/SP, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2.8.2011, DJe 8.8.2011....Agravo
regimental improvido." (AgRg no AREsp 149.487/MS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe
29/06/2012)

Em consequência, impõe-se reconhecer que estamos diante da hipótese julgamento
antecipado prevista no art. 330, I, do CPC.
Cumpre ressaltar ainda que as partes em audiência informaram que não desejavam
produzir mais provas, além das já solicitadas a época e que as foram feitas após as diligências são
para nós indispensáveis a par do produzido e o mérito do que vai ser agora deliberado.
Analisando os autos verifico que a parte Requerida foi intimada para contestar a
presente ação, todavia, manteve-se inerte.
Não obstante a isso, necessário se faz mencionar que quanto à revelia processual, não
é sempre e necessariamente que a não apresentação da peça contestatória enseja a incidência dos
supracitados efeitos da revelia, tais como a presunção de veracidade entre outros, haja vista que
tanto as provas colacionadas aos autos pelo Requerido quanto os elementos ministrados na
exordial podem se mostrar manifestamente inverossímeis, inverídicos ou incompatíveis com o
deferimento do pleito.
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II. b – DO MÉRITO:
O Autor busca com a presente lide a condenação do Requerido nas penas previstas
no artigo 12, sob a alegação de que o mesmo praticou atos de improbidade administrativa
tipificados no caput do artigo 11, inciso II, da Lei nº 8.429/92:
“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e
notadamente:
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;”

Antes de adentrar ao exame da prova, cumpre já fixar que o dolo necessário para a
configuração da conduta ímproba discutida é tão somente a vontade livre e consciente de realizar a
conduta - ou seja, a consciência e deliberação de praticar o ato em contrariedade ao ordenamento.
Ressalte-se que não há necessidade de nenhum dolo específico nesse peculiar caso. Neste sentido,
o STJ tem se pronunciado:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA – OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 – DESNECESSIDADE
DE DANO MATERIAL AO ERÁRIO.VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS – ART. 11 DA LEI 8.429/1992 – ELEMENTO
SUBJETIVO – DOLO GENÉRICO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o ato de
improbidade por lesão aos princípios administrativos (art. 11 da Lei
8.249/1992), independe de dano ou lesão material ao erário.
2. Não caracterização do ato de improbidade tipificado no art. 11 da Lei
8.429/1992, exige-se o dolo lato sensu ou genérico.
3. A utilização de símbolos e slogans da campanha eleitoral do recorrente, então
prefeito, em substituição ao brasão oficial do ente público municipal encerra grave
ofensa aos princípios da Administração Pública e, nessa medida, configura ato de
improbidade administrativa, nos moldes preconizados pelo art. 11 da Lei
8.429/1992.4. Recurso especial não provido.
(REsp 1182968/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/08/2010, DJe 30/08/2010)

No caso das condutas tipificadas no art. 10 da Lei de Improbidade, consoante
jurisprudência já assentada no STJ, a responsabilização dos agentes públicos haverá de ser
reconhecida, inclusive, a título de culpa, em qualquer de suas modalidades: por negligência,
imperícia ou imprudência, sendo imprescindível, no entanto, a comprovação do efetivo dano ao
Erário:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
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1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para
que seja configurado o ato de improbidade de que trata a Lei 8.429/99, "é
necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para
os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do
artigo 10" (REsp 1.261.994/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira
Turma, DJe 13/4/12).
2. O Tribunal de origem concluiu, diante do caso concreto, pela ausência dos
elementos aptos à configuração do ato de improbidade administrativa.
3. A inversão do julgado, nos termos propostos pelo Ministério Público Federal,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento vedado nos
termos da Súmula 7/STJ.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a tipificação
da lesão ao patrimônio público (art. 10, caput, da Lei 8.429/92) exige a prova
de sua ocorrência, mercê da impossibilidade de condenação ao ressarcimento
ao erário de dano hipotético ou presumido" (REsp 939.118/SP, Rel. Min.
LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º/3/11).
5. Agravo regimental não provido.

(STJ.AgRg no AREsp 107.758/GO, Rel. Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe
10/12/2012).
Fixadas tais premissas, vejamos uma síntese da prova produzida nestes autos:
Às fls. 37/51, foi juntado pela parte Requerente documentos relativos a Prestação de
Contas de Convênios firmados pela prefeitura Municipal de Patu/RN, que não se relacionam aos
fatos aduzidos na inicial, sendo importante que se registre tal peculiaridade com o objetivo de
demonstrar, desde já, que deveria se ter maior zelo quanto à documentação de cada processo,
mesmo que se tenha a conjuntura de que o município autor intentou contra o mesmo demandado
vários processos.
Pelo Tribunal de Contas do Estado foram juntados os seguintes documentos que se
referem aos fatos elencados na inicial:
1. Às fls. 104/105, Informação nº 309/2013 – DAT/DAM, onde consta que
“em consulta ao sistema de acompanhamento de processos deste Tribunal de
Contas, constatamos que a Prefeitura Municipal de Patu prestou conta do 5º
e 6º bimestres embora com atraso considerável conforme Situação do Órgão
em anexo.”, e que “as referidas contas não foram a julgamento muito embora
já tenha havido pronunciamento do Corpo Técnico desta Corte e parecer do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas”;
2. À fl. 106, Situação do Órgão Prefeitura Municipal de Patu em 2008, onde
consta que os Relatórios da Execução Orçamentária/Fiscal do 5º e 6º
Bimestres do ano de 2008 foram entregues com 518 (quinhentos e dezoito) e
462 (quatrocentos e sessenta e dois) dias de atraso.
3. Informação nº 287/2010 DGF/DAM/TCE/RN, sobre a análise da Gestão
Fiscal referente ao exercício de 2008, onde consta que “não houve a
comprovação das publicações do Relatório Resumido de Execução
Orçamentária (RREO) nem do Relatório de Gestão Fiscal (RGF).”, e que “os
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novecentos e seis reais e noventa e seis centavos), correspondentes aos
atrasos nas entregas das prestações de contas bimestrais, semestrais e anuais
de 2008, ou querendo apresente suas razões de defesa.”.

Feita esta síntese, passo ao juízo de valor da prova colhida nos autos:
Alega o município Requerente que o Requerido, enquanto prefeito municipal, não
prestou contas com relação ao 5º e 6º Bimestres do Relatório de Execução Orçamentária no
exercício de 2008 perante o Tribunal de Contas do Estado, bem como não remeteu a LDO – Lei de
Diretrizes Orçamentárias referente ao exercício de 2009 à Corte de Contas.
Inicialmente, em análise as provas acostadas aos autos e acima citadas, verifico que
o mandato do Requerido teve término em dezembro de 2008, não tendo o mesmo realizado
prestação de contas dos 5º e 6º Bimestres do RREO, que conforme art. 52, da Lei de
Responsabilidade Fiscal, deverá ser publicado até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada
bimestre, senão vejamos:
Art. 52. O relatório a que se refere o § 3

o
do art. 165 da Constituição abrangerá todos os Poderes e o Ministério
Público, será publicado até trinta dias após o encerramento de cada
bimestre e composto de:
Cumpre ressaltar que, no caso em comento, a publicação do RREO é obrigação
pessoal do Chefe do Poder Executivo, devendo ser entendido como tal, o que estiver no exercício
do mandato na data da publicação do chefe do Relatório Resumido de Execução Orçamentária do
respectivo bimestre. Nesses termos:
“O RREO deverá ser assinado pelo Chefe do Poder Executivo que estiver no
exercício do mandato na data da publicação do relatório, ou por pessoa a quem
ele tenha legalmente delegado essa competência, qualquer dos dois deve fazê-lo
em conjunto com o profissional de contabilidade responsável pela elaboração do
relatório.”
(Brasil. Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de
demonstrativos fiscais : aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e
Municípios : relatório resumido da execução orçamentária / Ministério da
Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. – 2. Ed. 2009. Disponível em
<http://www3.tesouro.fazenda.gov

.br/legislacao/download/contabilidade/MDF_VolumeII_2edicao.pdf>.
Acesso em 19 de maio de 2013. Pág. 06.)

Temos ainda que, conforme a Resolução Normativa do Tribunal de Contas do
Estado do Rio Grande do Norte nº 12/2007 vigente à época dos fatos narrados na inicial, o referido
relatório teria o prazo de até 60 (sessenta) dias após o encerramento do bimestre para ser remetido
ao Tribunal de Contas, ou seja, terminaria no inicio do mês de janeiro de 2009, prazo esse que,
caso o município tivesse população inferior a 50.000 (cinqüenta mil) habitantes, no prazo de até 60

(sessenta) dias após o encerramento de cada semestre:
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Art. 5.º Serão remetidos ao Tribunal de Contas:
I – pelos Chefes do Poder Executivo do Estado e dos Municípios, no prazo de até
60 (sessenta) dias após o encerramento do bimestre de referência, o Relatório
Resumido da Execução Orçamentária – RREO, o comprovante de sua publicação,
os demonstrativos que o acompanham, assim como, quando for o caso, as
justificativas previstas no § 2.º do artigo anterior, ressalvado o disposto no inciso
seguinte;
II – pelos Chefes do Poder Executivo dos Municípios com população inferior a
50.000 (cinqüenta mil) habitantes, no prazo de até 60 (sessenta) dias após o
encerramento de cada semestre, os demonstrativos elencados nos incisos I a V do
caput do artigo anterior, em razão do que determina a alínea “c” do inciso II do
art. 63 da LRF.
Assim, se fizermos uma análise até mesmo perfunctória do caso, mesmo tendo sido
minucioso como fomos, poderíamos constatar a ausência da prática de atos de improbidade administrativa
realizada pelo ora demandado, uma vez que a emissão e publicação do Relatório Resumido de Execução
Orçamentária do 5º e 6º Bimestre de 2008 tiveram o prazo expirado dentro do mandato do prefeito sucessor
do Requerido, que assumiu a gestão municipal em 01/01/2009.
Todavia, consta na inicial a informação que “a atual administração não encontrou
documento público referente à gestão anterior (do Requerido) nos arquivos da Edilidade, o que motivou
uma Ação Cautelar de Busca e Apreensão de Documentos contra o demandado (ora Requerido) na Justiça
Comum (Comarca de Patu), sendo a liminar deferida e os documentos apreendidos, ficando estes a
disposição da Justiça”.
O ajuizamento da ação acima informada encontra-se comprovado aos autos à fl. 34, através
da Certidão expedida pelo Poder Judiciário, fato esse não contestado pela parte Requerida em sua defesa
preliminar, não tendo o mesmo apresentado contestação aos autos.
Devemos ressaltar ainda que o ajuizamento da Ação Cautelar de Busca e Apreensão - fato
esse que também noticiado em outras demandas ajuizadas pelo Município de Patu/RN em desfavor do
Requerido-, corrobora com a informação de desaparecimento de documentos contábeis relativos a gestão do
Requerido, restando demonstrado pelo Requerente a veracidade e comprovação de tais fatos, pois esta é a
diligencia esperada de qualquer gestor público ao deparar-se com a ausência de documentos contábeis
públicos da Administração, objetivando assim a recuperação dos documentos.
Nesse sentido, verificamos que o Requerido teria até 60 (sessenta dias) após o encerramento
de cada bimestre para o a publicação do RREO dos 5º e 6º Bimestres do ano de 2008, e não
obrigatoriamente após término desses 60 (sessenta dias), e ainda que o prazo tenha se exaurido já durante a
gestão do seu sucessor, o Requerido teria a obrigação legal de deixar documentos que possibilitassem o
cumprimento da prestação de contas.
Nesse sentido, verifico que houve infração a Lei de Responsabilidade Fiscal ou a Lei nº
8.429/92 pelo Requerido, pois a responsabilidade da geração e emissão do Relatório Resumido de Execução
Orçamentária que inicialmente coube ao Requerido, ao final do prazo previsto no art. 52, da LRF cabia ao
Requerente, todavia, o Requerido não deixou arquivado na Prefeitura documentos que possibilitasse a
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Já no que toca ao prejuízo ao Erário alegado pelo Requerido, a análise dos
elementos presentes nos autos está a indicar que o mesmo não ocorreu, pois não existe aos autos a
comprovação de penalidade pecuniária em desfavor do município em razão dos atos do Requerido,
o que torna impossível a condenação dos Requeridos pelo ato de improbidade previsto no art.10,
da Lei de Improbidade Administrativa, já que, para tanto, exige-se a comprovação do dano, a lesão
ao erário (vide caput do art. 10 da LIA).
Ainda, o ato de improbidade na modalidade culposa pressupõe a comprovação do dano à
municipalidade, o que não foi demonstrado nos autos.
No sentido o E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte tem se posicionado, conforme
ilustra a decisão a respeito da aplicação dos recursos do FUNDEF, a seguir transcrita:
EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
MALVERSAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF: ATO
ATENTATÓRIO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. NECESSIDADE DE DISPÊNDIO DE, NO
MÍNIMO, 60% DOS RECURSOS COM REMUNERAÇÃO DE
PROFISSIONAIS
DO
MAGISTÉRIO
FUNDAMENTAL
OU
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS. ART. 7º, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA LEI Nº 9.424/96. UTILIZAÇÃO DE PARTE DA VERBA
COM MERENDA, MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE DE
PROFESSORES, BEM COMO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES
EM GERAL. MERA IRREGULARIDADE. DESVIO DE FINALIDADE
DAS VERBAS QUE, AINDA ASSIM, BENEFICIOU A EDUCAÇÃO.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ATO APENAS FORMALMENTE
ÍMPROBO. PROVIMENTO DO RECURSO NESSE PONTO.
LIBERAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS SEM OBSERVÂNCIA DAS
NORMAS PERTINENTES: SAQUES DIRETOS EM CONTA
CORRENTE DO FUNDEF. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 58 E SS. DA
LEI Nº 4.320/64. PAGAMENTO DE DESPESA SEM PRÉVIO
EMPENHO E LIQUIDAÇÃO. VALORES QUE SEQUER TIVERAM
SUA DESTINAÇÃO COMPROVADA. ART. 10, IX, DA LEI Nº 8.429/92.
APELANTE QUE EXERCIA MANDATO DE PREFEITO MUNICIPAL
À ÉPOCA DOS FATOS. ORDENADOR DE DESPESAS E
CONTROLADOR DA LEGALIDADE FINANCEIRA. NEGLIGÊNCIA
DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE CULPA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO NESSE PONTO. EFEITOS
CONDENATÓRIOS:
SENTENÇA
QUE
CONDENOU
AO
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E APLICOU APENAS AS SANÇÕES
DO ART. 12, III, DA LEI Nº 8.429/92, RELATIVAS À
MALVERSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE
SANÇÕES RELATIVAS À LIBERAÇÃO DE VERBAS, SOB PENA DE
REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DO RESSARCIMENTO AO
ERÁRIO E DA EFICÁCIA DECLARATÓRIA DA SENTENÇA. APELO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível n°
2010.015766-1, Rel. Desembargador Dilermando Mota, julgado em

17/01/2013). Negrito nosso.
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Deste modo, a par dos elementos instrutórios coligidos nos autos, impõe se
reconhecer que restou suficientemente demonstrado que o Requerido praticou ato de improbidade
previsto no 'caput' do art.11 e seu inciso II, da Lei nº 8.429/92, em consequência, deverão ser
aplicadas em desfavor do Requerido sanções suficientes e adequadas dentre as previstas no art. 12,
inciso III, do mesmo diploma normativo.
Já quanto a alegação de não remessa da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias
referente ao exercício de 2009 à Corte de Contas, verifico que o município autor não comprovou o
que foi alegado na peça inicial.
Assim, nos termos do art. 333, I, do CPC, o município autor não se desincumbiu do
ônus de comprovar aos autos não remessa da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias referente ao
exercício de 2009 à Corte de Contas pelo Requerido durante a sua gestão.
Deste modo, a par dos elementos instrutórios coligidos nos autos, impõe se
reconhecer que, quanto ao esse fato, não restou suficientemente demonstrado a conduta ímproba
imputada ao Requerido, apesar de indagado em audiência sobre a necessidade de produção de
provas.
Neste ponto, assentado que o Requerido praticou ato de improbidade
administrativa previsto no art. 11, caput, e seu inciso II, da Lei de Improbidade, passo a
análise das sanções:
Nesta parte, 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 (Grifei e sublinhei):
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:
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao
patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa
civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância,
perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos,
pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento
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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 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, atento às premissas acima, considerando à gravidade moderada, da
conduta provada, bem como levando em conta a inocorrência de dano ao Erário de forma
devidamente comprovada e enriquecimento ilícito no caso concreto; asseverando ainda o
grau de reprovabilidade da conduta, na medida em que o Requerido deliberadamente não
prestou contas com relação ao 5º e 6º Bimestres do Relatório de Execução Orçamentária
(RREO) no exercício de 2008 perante o Tribunal de Contas do Estado no prazo legal, e ainda
não deixou nos arquivos da Prefeitura documentos que possibilitassem a prestação pelo seu
sucessor; por tudo isto, entendo suficiente e adequada a aplicação ao mesmo das sanções de
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos, pagamento de multa civil fixada
dentro do parâmetro legal de 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente à época
do ilícito civil cometido configurado como ato de improbidade administrativa, cumulada com a
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, previstas no inciso III, do art.12, da Lei nº 8.429/92.
III – DISPOSITIVO:

PELO ACIMA EXPOSTO, e nos termos do 269, I, e art. 333, I, contrario sensu,
todos do CPC, julgo parcialmente procedente os pleitos deduzidos na inicial.
Nesses termos, julgo improcedente o pedido de ressarcimento ao erário, pelas
razões já fundamentadas.
Nos termos do caput do art. 11, inciso II, e 12, inciso III, da Lei 8.429/92, julgo
procedente a ação em desfavor do Requerido POSSIDÔNIO QUEIROGA DA SILVA NETO
para condená-lo, das sanções de:
A) Suspensão dos direitos políticos de 03 (três) anos;
B) Pagamento de multa civil de 10 (dez) vezes o valor da remuneração
percebida pelo mesmo à época do ato;
C) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
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03 (três) anos.
No mais, condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais.
Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a teor do artigo
18 da Lei de Ação Civil Pública.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
CUMPRA-SE COM URGÊNCIA – Meta 18 do CNJ.
Transitada em julgado, não havendo mais nenhuma diligência a cumprir,
arquivem-se os autos, com baixa no SAJ.
Patu/RN, 07 de novembro de 2013.
José Herval Sampaio Júnior
Juiz de Direito

