
r . •ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA FAZENDA

GABINETE

Ofício n° Off /2015-GSF
Goiânia, l=t de ~J de 2015.

Exmo. Sr.
ADAUTO BARBOSA JÚNIOR
Secretário de Estado-Chefe da Controladoria-Geral do Estado
Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, n° 400, 3° andar, Setor Central
CEP 74055-140 Goiânia-GO

Assunto: Encaminhamento.

Senhor Secretário-Chefe,

Encaminho a V. Exa., para conhecimento e providências de registro no
âmbito dessa Controladoria, o Ofício nO781/2015-CGAB.GOV, de 07.04.15, da Chefia
de Gabinete da Governadoria, o qual envia a esta Pasta o Ofício n° 156/2015, de
12.03.15, da Escrivania do Crime da Comarca de Turvânia - TJGO, o qual informa
que, nos Autos nO200701294080 de Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa,
proposta pelo Ministério Público em desfavor de DEUSIMAR ROSA DE SOUZA, CPF
nO016.908.368-30, fora proferida sentença já transitada em julgado (cópia anexa), a
qual condenou o requerido à sanção de 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 05

(cinco) anos.

Na oportunidade, comunico-lhe que copia do citado expediente foi
também endereçada à Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento.

Atenciosamente,

ANA CARLA ABRÃO COSTA
Secretária de Estado da Fazenda

;)3.04.15>
Gabinete da Secretária de Estado da Fazenda

Av Vereador José Monteiro, nO2233, Bloco A, Setor Nova Vila, CEP: 74.653-900 - Goiânia - Goiás
Telefone (62) 3269-2501

geseg/kgs
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''1 •GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

CHEFIA DE GABINETE DA GOVERNADORIA

Ofício n.o 781 /2015-CGAB.GOV

À Excelentíssima Senhora
ANA CARLA ABRÃO COSTA
Secretária de Estado da Fazenda
Goiânia - GO.

Ref.: Protocàlo n.o 3.175/15

Senhora Secretária,

Goiânia, 07 de abril de 2015.

Por solicitação do Senhor Governador, encaminho a V.Ex.a cópia do'

Ofício n.O 156/201'5 subscrito pela Sr.a Luciana Nascimento Silva, Juíza deDireito da '

Comarca de Turvânia, no qual informa sobre condenação de Deusmar Rosa de

Souza, à sanção (:le proibição de. contratar com o. Poder Público ou receber

benefícios ou, incentivos fiscais ou creditícios, pelo. prazo de 05 anos, para

conhecimento e providências cabíveis.

Atenciosamente,

Mar - --- -- ------- ,-
Rua 82, sln.o, Setor Sul- Palácio Pedro Ludovico Teixeira - Goiânia/GO

Fones: 55 62 3201-5982/5984 (fax) 13216-4533 (fax)
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Oficio nO.156/2015
Turvânia, 12 de Março de 2015.

A Sua Excelência
Senhor Marconi Ferreira Perillo Júnior
Digníssimo Governador do Estado de Goiás

GoIÂNIA-GO ..

Assunto: Informa~ões de Condenação e Pr:oibição.

Excelentíssimo Senhor Governador,

1. Valho-me do presente pára informar a Vossa Excelência - para os fins de mister
- 'que nos Autos n0200701294080. de Ação Civil Pública de Improbidade Ad~inistrativa,
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor de DEUSMAR-ROSA DE SOUZA-
brasileiro, casado, na~al de Itumbiara-GO, nascido aos 07/12/1970, portador da CI/RG nO
13098349-SSP/SP e.do CPF/MF nO016:908368:':30 filho de Durval Rosa de Souza e de Dirce
de Souza Faria, residente e domiciliado na Rua 12, Qd. 28, Chácara 2, Cel1tro, nesta cidade de
Turvânüi-GO -, fora proferida s~ntença já transitada em julgado, na qual condenou os requeridos
à sanção de proibição de contratar com o Poder Público ou receber beneficios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo d{cinco (05) anos. Anexas, cópias da v. Sentença e do v:
Acórdão.
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Autos n° 200701294080

SENTENÇA

. "'O'MINISTÉRiO PÚBLICO DO ESTADo D.E
G:OIÁS, p€>fseuiJustre representante nesta Comarca, ~juizou a presente AçÃO
CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA,' em desfavor de
LUIZ GA:RCEZ DA SILVA, ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA DE
SOUZA MARIANO, VALÉRIA .FERREIRA"'DE BASTOS GUERRA,
ALMíRDOS SANTOS"SILVA E DEUSIMAR ROSA DE SOUZA, todos
qualificados 'napeça inaugural, pélos segui~tes motivos: .

',Afirma o Parque! que, durante três anos, o então
Prefeito Municipal de Turvânia" LUIz 'Garcez da Silva, com auxílio de seu
Secretário de Finança, Deusirilar'Rosa de Souza, e cfe.Ádministração, Almir dos
Santos Silva, mantiveram, junto aos quadros da Administração Municipal, para
o,cupar cargo em comissão, Alessandra Cristina Pereira de Souza Mariano e
Valéria Ferréira de Bastos GuelTa, percebendo os respectivos vencimentos, A

embora não tenham efetivamente prestado serviços ao ente público contratante.

Diz, ainda, que, durante o período de 01/01/2002
à 31/I 2/2004, as funcionárias estavam licenciadas e residiam em Goiânia e
mesmo assim tiveram seus vencimentos empenhados e contabilizados,
beneficiando-se inclusive do plano de previdência estadual (IPASGO), tudo por
mero ato de liberalidade do prefeito e seus secretários.

(fls.l1/316).
Farta documentação acompanhou a inicial

-- --

~-_.- - -- -~ Notificadas, as requeridas Valéria Ferreira de
Bastos Guerra (fls. 419/42 I), Alessandra Cristina Pereira de so~a Mariano (fls.

A~a~ 'J1w.~fM.e.S,tv41/13
1. ' li", nil'citr.
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.423/426) e Almir dos Santos Silva (fls. 428/430), apresentaram manifestação
preliminar. Permaneceram inertes os demais (fi. 435).

Pela da decisão de fls. 436/438, foi afastada a
preliIpinar argüida, e a inicial recebida, determinando-se a citação para,., a
contestação do feito.

480/483, 522/525. Contestação apresentada à fls. 448/451, 455/459,

Decisão saneadora à fls. 527/530.

, Em audiência de instrução, foram inquiridas duas
testemunhas (fls.650/653). As demais foram dispensadas.

Pelos requeridos foi. solicitada e deferida a
juntada do convênio celebrado entre o município de TUrvânia e o IPASGO (fls~
668/673; 674/675).

As alegações finais VIeram na fonna de
memoriais (fls. 677/686, 726/729, 730/733 e 735/737) ..

, É' o relatório. Passo a decidir.

Quanto às preliminares levantadas 'i pelos
requeridos, em que pese já terem sido afastadas quando da decisão de
recebimento da inicial, volto a examiná-las, uma vez que foram novamente
argüidas nas contestações apresentadas.

merece prosperar. Quanto à alegada incompetência deste juízo, não

Ora, como é cediço, a competência dos tribunais
é matéria prevista na Constituição e somente ela pode modificar a competência
ali estabelecida.

Nesse sentido:

2/13
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"J- Conquanto se lJ'atede matéria controvertida,
tem predominado no âmbito da c. Corte Especial deste Tribunal, na linha de vv.
Julgados, do Col. Supremo TribunalFederal,o entendimentosegundo o qual compete
ao juiz de primeiro grau o processo e julgamento da ação civil pública de
improbidadeadministrativa,ainda que nopólo passivo da açãofigure autoridade'que
detenhaforo especialpor prerrogativa defunção, tendo em vista que as hipóteses de
foro especial previstas na Constituição Federal são taxativas." (BC 22342/RJ
2002/0057640-5)

.Ademais, é sabido que as autoridades que
~ possuem foro por pren'ogativa de função encontram':"se. discrim,inadas na.

.1 Constituição Federal de 1988. Logo, essas nonnas constitucionais sÓ podem ser
alteradas por Emenda Constitucional, que passam por um procedimento esp~cial
e maÍs rigoroso para ser aproyado do que uIl}aLei Ordinária. . . .

Eín que pese o julgamento da Reclamação STF
n° 2.138/DF, penso qu.e é. possível o julgamento dos requeridos pela conduta
an'olada na Lei de Improbidade. Conforme entEmdimento do STJ não foi para
todos os agentes políticos que a Carta de Outúbro 'previu foro espeCial, por'
prerrogativ.a de função, para julgamento de crime de responsabilidade.
Transcrevo parte do voto da Ministra Eliana Calmon no Recurso Especial nO
11 196571MG, cuja ementa abaixo se vê.

"Assim, não há previsão constitucional de foro
privilegiado por prerrogativa de função para julgamento de improbidade
administrativa para os senadores, deputados federais, deputados e.staduais,
governadores, prefeitos e vereadores. Para essas autoridades, nos termos dos
ines. I e XIII do art. 22 c/c o parágrafo único do art. 85, ambos da CF/1988,
cabe à legislação federal estabelecer normas para definir as in.fi~açõespolftico-
administrativas (também conhecidas como crimes de responsabilidade, nas
quais se incluem os atos de improbidade administrativa) e seu respectivo
processo ejulgamento ".

Por último, deve ficar assentado que aquela
reclamação não possui efeito erga omnes.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVQ __- __
7l-Ç;ilV-ClVIL PVBLICA~IMPROBJDADE
ADMiNiSTRATIVA - ViOLAÇ~-ODOART. 535

IIÚMalUt l1úuwJ. e SiÚI4 3/13
dc'Dirl'!!r>
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DO CPC N'ÃO CARACTERIZADA - SÚMULA
284/STF - EX-PREFEITO - APLICAÇÃO DA
LEI 8.429/1992 -' COMPATIBILIDADE COM
O DECRETO-LEI 201/1967 - OFENSA AOS
PRINCÍP10S DA-ADMINISTRAÇA-O PÚBLICA
- DESNECESS1DADE DE DA1VO MATERIAL
AO ERARJo.- APLICAÇÃO DA PENA DE
MULTA -SÚMULA 7/STJ.
1.' Ação civil por ato de improbidade, ajuizada
pelo Ministério Público do Estado de Minas
Gerais. contra' o ex-prefeito e outras pessoas por
desvio de.verba pública
2. Contratação de "agentes de saúde" que
nunca realizaram atividade relacionada à
saúde ..
3.Ao alegar Violação ao art. 535 CPC, deve o .
recorrente iridicaJ'" com precisão em que
consiste a 0l11lSsão,contradição ou obscUl~idade'
do julgado. Aplica-se a Súmula 284/STFquando
forem genéricas as alegações. .
4. Não" há' antinomia entre o Decreto-Lei
201/1967 e a Lei. 8.429/1992. O primeiro trata
de um julgamento. político próprio para
prefeitos e vereadores. O segundo submete-os
ao julgamento pela via judicial, pela pr.ática do
mesmofato .
.5. O julgamento das autoridades - que não
detêm o foro constitucional por prerrogativa de
fimção para julgamento . de crimes de
responsabilidade -, por atos de improbidade
administrativa, é da competência dos juizes de
primeiro grau.
6. 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 e}~ário.
7.. Hipótese em_que º T6bunaLa quo,-com-bGl-se~ ,_

---710 c7n6lise do conjunto fático-probatório dos
aulos, aplicou a pena de mUit correspondente

""I ('7". 4/l3,.ICo.!~4iu{.w ~4.1t4c.e .;;l,wa.
, '7Af; nirf'itn
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a 20 (vinte) vezes os vencimentos dos réus,
auferidos à época dos fatos (art. 12, lI!, deiLei
8.429/1992).
8. Modificar o quantitativo da sanção aplicada
pela instância de origem enseja reapreciação
dos fatos e da prova, obstaculado nesta
instância especial- Súmula 7/STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido, e
não provido.
(STJ, RESP 11J9657/MG, Ministra Eliana
Calmon, 08/09/2009)

No tocante à alegada ausência de legitimidade ad
causam do Ministério Público, a mesma deve ser afastada, eis que a Lei de
lmprobidadetrata'da"legitimáção adcausam ativa em'seu art. 17 e preconiza, que
a ação será proposta pelo MinistérioPúbJico ou'pela pessoa jurídica interessada.

A legitimidade do Ministério Público,
contemplada no art. 17 em comento, busca apoio, no primeiro momento, no
próprio texto Constitucional, mais especificamente nos arts. 127 caput e 129,
inciso IIl.

Ademais, o tema já se encontra pacificado com a
edição do verbete sumular n° 329 doSTJ:

"O Ministério Público tem legitimidade para
propor ação civil pública em defesa do pati.imônio público".

Nesse sentido, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE
ATIVA DO lvfINISTÉRIO PÚBLICO. ART 129,
lII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EX-
PREFEITO. ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
1. O Ministério Público está legitimado à

- - -- - .------J2IQJ2o~ituJ:a_d{Laçâo-civ-il-públiGa--em-de.fes-a_de_ -
---- qualquer interesse difuso ou coletivo,

abarcando nessa previsão o resguardo do

~

'I_ ~.' 5/134te44alf .Hl,(lf'.4~ e ;,;>,wa
.•• flfll nirJ'),tn
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patrimônio público, com supedâneo no art. 1.~
inciso IV, da Lei J1. o 7.347/85, máxime diante do
comando do art. J29, inciso 111" da Carta
lV/aior,que prevê a ação civil pública, agora de
forma categórica, como instrumento de
proteção do patrimônio público e social
(Precedentes: Resp J1. o 861566, Relator Min.

.,.Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 23/04/2008;
Resp n. o 686.993/SP, Rei. Min. Eliana Calmon,
DJU,de 25/05/2006; Resp 11. o 8J5.3~2/MG, Rei.
Min. Francisco Fa/cão, DJU de 08/05/2006; e
Resp n.o 631.408/GO, ReI. Min. Teori Albino
Zavascki, DJU de 30/05/2005).
2. Legitimatio ad causal11do Ministério Público
.à luz da dicção final do disposto no art. J27 da
CF, que o habilita a demandar em prol de
interesses indisponíveis, na forma da súmula n0
329,' aprovada pela Corte Especial em
02.08.2006, cujo verbete assim sintetiza a tese:
"O Ministério Público tem legitimidade para
propor ação civil pública em d~resa do
patrimônio público ".
3. Recurso especial provido para determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim
de que aprecie o recurso de apelação .
(Resp 1086147/MG, RECURSO ESPECIAL,
2008/0193613-1, Ministro LUIZ FUX). .

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO _
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DEFESA DO
PATRINIÔNIO PÚBLICO - LEGITIMIDADE
DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SÚMULA
329/STJ - RESSARCIMENTO AO ERARJO DE
VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. 1. O
Ministério Público detém legitimidade para
ajuizar ação civil pública, objetivando a
devolução de valores pagos indevidamente a
servidores estadZiGl~,_ainda que- --nãe----se

--- configure ato de improbidade administrativa.
Incidência da Súmula 329/STJ.

Aú:44atj-;;W.lt41J. e Siv.Ja 6/13
~~~i~;'~



tribunalde justiça
Hf! f..':;;tal.1{J (t\.. ~~CL.; •.•

Comarca de turvània

2. Recurso especial provido.
(Resp 1058053/MG, RECURSO ESPECIAL
2008/0106570-8,Ministra ELIANE CALMON)

matéria de fundo. Afastadas as preliminares, passo ao exame da

<

;.

. .A idéia de improbidade administrativa passa pelo
descumprimento dos preceitos constitucionais básicos que regem' o setor
.'público, resumindo-se em< duas exigências fundamentais: legalidade' e
moralidade dos ~tos do prdenador público.

. Ass~m, a improbidade apr~senta-se quando, por
parte do' gestor, ou mesmo terceiros q~e se relacionem com a Administração,
OGorra a violação ,do dever de agir, -segundo um conceito amplo de Moralidade
Administrativa.

ODETE MEDAUAR leciona sobre o tema que fIa

probidade, que h,áde caracterizar 'aconduta e os atosdas autoridades e agentes
.públicos} aparecendo como. dever; decon.e do princípio da moralidade
administrativa. Na linguagem c0n,lum, probidade equivale à honestidade:
honràdez, integridade de caráter, retidão. A improbidade administrativa tem um
sentido forte de. conduta que lese o' erário público, que importe em
enriquecimento ilicito oil proveito p,-ójJrio ou de outrem no exercicio do
mandato, cargo, jiJnção, emprego público" (Direito Administrativo Moderno.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 142).

No mesmo sentido vem o posicionaInento de
RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO indicando que "a moralidade
administrativa, que nos propomos estudar, não se confimde com a moralidade
comum; ela é composta por regras da boa Administração, ou seja, pelo
conjunto das regras/inais e disciplinares suscitadas, não só pela distinção entre
o bem e o mal, mas' também pela idéia geral de administração e pela idéia de
função administrativa" (Ação Popular. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1998, p. 90).

Feitas essas breves considerações, passo à análise
--das irregularidades aQontadas. _

Conforme apurou o Ministério Público do Estado

~_ é'" 7/]3
ntÚ4444~0:~~_t .;)iW</.
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de Goiás, por meio de farta documentação e provas testemunhais, as servidoras
Alessandra Cristina Pereira de Souza Mariano e Valéria Ferreira de Bastos
Guerra, mesmo licenciadas por interesse particular, foram mantidas na folha de
pagamento do município de Turvânia por três anos consecutivos sem prestarem
serviço. Além do mais, tiveram suas contribuições previdenciárias ao IPASGO
mantidas.

"

~ ' .: "

t. , ,

Os requeridos Luiz Garcez da Silva, Almir dos
Santos Silva e Deusimar.Rosa teriam facilitado o desvio de recu~sos públicos em
favor das servjdoras "fantasmas"; sem ocupação efetiva na Administração
Municipal, praticando, assim; ato de improbidade administrativa.

Pratica improbidade administrativa o ..agente
. público ou o terceiro que, por ação ou omissão; descumpre um dos
comportamentos pretehdidos pelos diversos princípios constitucionais da
Administração Pública, os .quais es.tãº,~~p.ªr~QSJ~D1Jodo:.o_texto,da"Constituição;

- ---.-- ---... -'concentrados em seLÍart: 37 e rep~oduzidos no art. 4° da Lei n° 8.429/92'.' ,

A improbidade oCOrre por fraude, desídia, ócio,
fa1tà de competitividade,. omissão, desprezo à exação ou mesmo por infração. à .
norma legal.

.A Administração Pública exige.' do agente
público 'e do particular que com ela se relacione de alguma forma que sejam
honestos, leais e eficientes.

Ao meu sentir, ficaram suficientemente
provados os fatos relatados na petição inicial, quanto à prática' de improbidade
administrativa decorrente da interposição de pessoas (funcionários "fantasmas")
e recolhimento de contribuição previdenciária por mero capricho do
administrador.

cada um.
Analiso de fonna individualizada a conduta de

Silva e Deusimar Rosa.
A) Luiz Garcez da SiJva, AJmil- dos Santos

- - --º- _J2l:imeü~o~-na_--condiçã{)~ -de--e*-prefeito~--
mUllicipal, tinha pleno conhecimento das irregularidades que aconteciam à sua
volta, tanto que, em depoimento prestado ao Ministério PÚblíCiafinnOU:

8/13>4te444#M :íJú,.i~e Situa.
l. ~. _ rt~__~.•_
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"Que não ordenou as referidas despesas,
inclusive filio assinou as notas de empenho já
contabilizadas; que da parte do declarante não
determinou a ninguém na prefeitura" que
contabilizasse os vencimentos de Alessandra e
Valéria sem que elas estivessem efetivanzente
trabalhando; Que confirma a versão
apresentada por Deusimar a esta"promotoria de ".
que,. de fato a prefeitura fazia o recolhimento
mensal ao'lPASGO das referidas funcionárias "
(/l. 12).

Igualmente, Deusimar Rosa, ex-secretárIo de"
finanças, não pode se eximir de responsabilidade. Seu depoimento junto à"
Promotoria de Turvânia indica o conhecimento da irregularidade que estava
sendo realÍ2:ada. Veja:

"Que o pagal1zento das"" funcionárias é
empenhado "todo111êsa fim de fazer constar OS""

seus nomes na lista enviada ao IPASGO,
entretanto, os vencimentos não são pagos; que o
IPASGO das referidas fillzcionárias são pagos
pela Prefeitura" (jl. lI).

A nota de empenho é um documento que
materializa a obrigação da Administração Pública de honrar seus compromissos.
Assim, chama atenção as inúmeras notas de empenho e contracheques em favor
das funcionárias "alhures mencionadas, mesmo já estando licenciadas.

Muito estranha a alegação de que os nomes das
funcionárias em foco foram mantidos na folha de pagamento unicamente para
constar na lista enviada ao IPASGO. Além do mais, o convênio de filiação
assistencial entabulado entre o Município de Turvânia e o IPASGO (fi. 669)
desmente a versão dos requeridos, ao afirmar expressamente que "perderá a
condição de segurado o servidor que interromper suas atividades funcionais,
exceto para licen a maternidade. QJdJratqmelJtQde_~ªÚde" '- _ _ _

. Ora, conforme documentos acostados e

,fle."a~~.;,;:,,' Situ4 9/13
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informações prestadas pelas próprias requeridas, ó: afastamento se deu por
motivo de interesse particular. Assim, não poderia o município continuar
recolhendo a contribuição,já que não havia a contrapartida das servidoras e não
se tratava daquelas exceções expressamente previstas no convênio.

Patente revela-se a gravidade das condutas de
Luiz Garcez da Silva e Deusimar Rosa, que demonstraram absoluto desprezo
pelos princípios que regem a Administração Pública ao abrigar "funcionárias-
fantasmas" - figura repugnante que acomete de maneira'. sistemática os órgãos
públicos, vistos tão-só, muitas vezes, como trampolim para satisfação de
caprichos pessoais.'

o repasse mens'al indevido ao instituto
, , previdenciário se não causou 'enriquecim~nto aos agentes' públicos, trouxe, sem

dúvida, claro prejuízo ao erário municipal (a~. lOda LIA).',

. Quanto a Almir dos Santos,' então Secretário de
Administração, não há elementos :probatórios suficientes dé que tenha agido
com a intencionalidade de aderir à, conduta que resültou, em improbidade
administrativa. Competia ao mesmo tão ,somente certificar a regularidade das
contas prestádas. Outras atribuiçÕes, como verificar o efetivo comparecimento
ao trabalho, são estranhas às suas funções. As medidas sancionatórias previstas
na LIA são demasiadamente graves para a vida do cidadão. Como já afirmei,
condenar alguém por meras conjecturas é extremamente temerário e afronta os'

~ pilares do Estado Democrático de Direito em que vivemos. Seria uma indevida
forma de responsabilização objetiva, de regra vedada em nosso ordenamento.
Além do mais,' as três espécies sancionatórias previstas na LIA exigem
expressamente o dolo por parte do agente público.

B) Alessandra Cristina Pereira de Souza
Mariano e Valéria Ferreira de Bastos Guerra.

A malícia demonstrada pelas requeridas, ao
passar 03 (três) anos na 'folha de pagamento do município, auferindo as benesses
do sistema previdenciário estadual, sem prestar serviços, autoriza, à luz da farta
documentação acostada, visualizar o claro enriquecimento ilícito delas, o

- - prejuízo_ao_erário __e_o_desresp.eito_aos_prindpios-llorteadores_da_Administração,_
sobretudo o da moralidade.
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A responsabilização das rés se dá na medida em
que atuaram ou se omitiram para que fosse atingida finalidade diversa da
prevista em lei e/ou convênio.

Diante dos elementos produzidos, constata-se que
elas tinham pleno conhecimento do desvio de finalidade perpetrados - como
acima salientado - , tendo significativa participação. no processo, inclusive como
beneficiárias diretas. . . .

. Impossível pensar-s'e no contrário!

. Além dos depoimentos retro-transcritos, que
evidenciam, com veemênci"a,. a intencional" má-fé das' requeridas, salutar .as
palavras da testemunha Eurípedes Costa de Santana, que, em seu depoimento de
fls; 652/654, disse:

"(...) durante o período de licença, não houve
. remuneração, entretanto por meio de um acordo
continuaram segurados pelo IPASGO,. que salvo

. engano Alessandra e Valéria eram concursadas;
QlU!,De~lsmar era o secretário responsável pelo
desconto. em folha, e repasse ao IPASGO;(. ..)
Oue tem conhecim.ento que havia um convênio
entre o município e o IPASGO para 'assistência
na saúde dos servidores; Que salvo engano o
desconto tio segurado era de 9% do salário de
contribuiçiio. (...) no caso de Alessandra e
Valéria, por meio. de um acordo passou-se a
recolher apenas o nunlerário referente ao
IPASGD,. Due afirma que era o próprio
município quem arcava com o desconto que era
repassado ao IPASGO, não sabendo se os valores
eram ressarcidos pelas licenciadas. "

Assim, entendo presentes todos os requisitos do
art. 9°: dolo, obtenção de vantagem patrimonial, ilicitude da conduta e existência

_dQ__nexo_cRusaL~~£~a_fQrm.a,_incQr[eram Jla _fKâlica de ato de improbidaçl_e__
administrativa, nos termos do art. 3,° conjugado com o art. 9°, XI e XII; 10, I e
XII, e art. 11, I, da Lei n° 8.429/92.

11/13
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Diante do exposto, ante as. provas robustas
carreadas nos autos, com fulcro no art. 269, inciso I, do Código de Processo
Civil, combinado com dispositivos da Lei nO 8.429/92, julgo parcialmente
procedentes os pedidos da inicial para condenar Luiz Garcez da Silva,
Deusimar Rosa, Alessandra Cristina Pereira de Souza Mariano e Valéria
Ferreira de Bastos Guerra nas sanções dos arts. 9°, XI e XII; 10, J e 11, I,

'. combinado com art. 3° da referida lei.L

I Passo a dosar. a reprimenda, atento aos princípios
da proporcionalidade e da adequação .punitiva. Ressalto nãôhaverqualquer
inconstitucionalidade entre o art. 37, ç 4°, da Carta Magna eo elenco de sanções
da Lei de Improbidade, já que, segundo entendimento doutrinário dominante, a
Constifuição apenas elencou uma relação mínima de penalidades.

. Como a conduta imputada aos requeridos ofendeu
simultaneamente os arts. 9°, 10 e 11 da Lei riO8.429/92, deve-se aplicar em cada
caso o princípio da subsunção, em que a conduta e a sanção mais grave
absorvem as de menor gravidade. .

Dessa forma, com arrimo no arts. 10 e 12, inciso
II, "daLei n° 8.429/92, condeno os requeridos Luiz Garcez da Silva e Deusimar
Rosa de Souza, solidariamente, ao ressarcimento integral do dano causado ao
Município d'e Turvânia no período de 01/01/2002 à 31/12/2004, consistente nos
desçontos indevidos repassados ao IPASGO, como salientado, devendo ser
.calculado posteriormente em liquidação e à suspensão dos direitos políticos,
pelo período de 5 (cinco) anos, comunicando-se, após o trânsito em julgado, à
Justiça Eleitoral. Condeno-os, também,. à multa civil no valor do dano, devendo
o quantum ser destinado ao Município de Turvânia, após a devida liquidação.

Ficam Luiz Garcez da Silva e Deusimar Rosa
de Souza proibidos de contratar com o Poder Público ou receber beneficios ou
incentivos fiscais ou cn~ditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, .pelo prazo de cinco
anos. Para o cumprimento da aludida medida, determino que se oficiem as
Fazendas Públicas Federal, Estadual e Ivlunicipa1.

Deixo, por ora, de determinar o seqüestro de

Y!Ce.!"~~.' SiW4 12/J 3
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bens, ante ~ indetermirlã.çãodoovalgr.do d~~o;:~'ser af~Ijdo posteriormente.

Quanto a AIessandra Cristina Pereira de
Souza Mariano e Valéria Ferreira de B~t9~Çiu~r!ia condeno-as, com escopo
no .arts. 9° e 12; inciso' I, da LIA, solidariaménte, ao ressarcimento integral do
dano causado ao Município.de Turvânia.no.período dtf'OIIOl/2002 à 31/12/2004,
consistente nos descontos' indeviCÍ6s'repass'ados '-'ao IPASGO,- como salientado,
devendo ser. calculado po~terioirt1ent~ eifi Úqui9a,ç,~9'~,Aj~spensão dos direitos
políticos, pelo período de 8 (oito) anos, comunicando-se, após o trânsitp em

. julgado, à Justiça Eleitoral. Condehó'~as, também, .àmu'lta civil no valor do dano,
devendo o quantum ser destinado ao Município de Turvânia, após a devida
liquidação. ';:. ,"o' , ,: '<0'.

, ' .~.

, ,Deixo, por ora, de determinar o seqüestro de
seus bens, ante a'indetermirlação' do valor do dano a ser aferido posteriormente.

. Sem cu'stas processuais e honorários
advocatícios, em analogia ..ao queé'preceitua o arL~r8, da Lei nO7.347/85.

Publique-se, regis~re-se ,e intimem-se.

Turvânia, 02 de junho de 20 10.

AlessaOdJ: eSilva
Juiz de Direito

13/13
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APELAÇÃO CíVEL N° 129408-12.2007.8.09.0151 (200791294080)

COMARCA DE TURVÂNIA

1° APELANTE : VALÉRIA FERREIRA DE BASTOS GUERRA

2° APELANTES: LUIZ GARCEZ DA SILVA E OUTROS

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR : Ora. SANDRA TEODORO

RELATéRlO

Tratam-se os autos de Apelações Cíveis de nO

129408-12, da Comarca de Turvânia", interposta por Valéria Ferreira

de Bastos Guerra, Luiz Garcez da Silva e Deusimar Rosa de Souza

em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito, Dr. Alessandro

Manso e Silva. nos autós de Ação Civil Pública de Improbidade

Administrativa em que contendem com o Ministério Público. "

Adoto o relatório da sentença de fls. 739/751.

e ao incorporá-.lo ao presente, acrescento que o Juiz de Direito, Dr..

Alessandro Manso e Silva, julgou parcialmente procedente os

pedidos autorais, para condenar a parte requerida nas sanções dos

arts. 9°, XI E XII; 10 I e 11, I combinado com o art. 3° da Lei n.
/~8.429/92. ( ,
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A primeira apelante Valéria Ferreira de Bastos

Guerra foi condenada, nos termos dos arts. 9° e 12, inc. I, da LIA ao

ressarcimento integral do dano causado ao Município de Turvânia

no período' de 01/01/2002 até 31/12/2004, consistente- nos

descontos indevidos repassados ao I.PASGO;' à suspensão dos

direitos políticos pelo período de 8 anos e à multa civil rio valor do '

dano.

••j:.t
'Á-

Os segundos apelantes Luiz Garcez, da Silva e

.. Deuslmar Rosa "de Souza foram condenados, solidariamente,' nos

termos dos arts. 10 e 12, inc. II da Lei n. 8.429/92 ao ressarcimento.

integral do dano causado ao Município de TUNânia .no período de

01/01/2002 até 31/12/2004, consistente nos descontos indevidos

repassados ao IPASGO; à multa civil no valor do dano .

Luiz Garcez da Silva e Deusimar Rosa de

Souza, ainda, foram condenados à suspensão dos direitos políticos,

pelo período de 05 anos; proibidos de contratar com o Poder

Público ou reéeber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual

seja sício majoritário, pelo prazo de 05 anos.

Inconformada Valéria Ferreira de Bastos
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após síntese dos fatos e do processado, aduz inexistir provas nos

autos do ato ímprobo por parte da apelante vez que não tinha

conhecimento de que o prefeito municipal e seus secretários

"arrumaram para que a apelante permanecesse na lista de titular do
IPASGO" (fi. 757) .

Verbera que a testemunha Eurípedes fls .
." . . ,".".. .

. 652/653, nada soube detalhar sobre o "SUP0sto aeordo" e que o

próprio apelado reconhece que a ora recorrente estava de licença

para interesse particular à fI.. 04 e não há prova de que a ora

apelante utilizoU o referido Plano de Saúde.

Argumenta, ainda, não constar nos autos

nenhum contracheque assinado pela recorrente ...

Conclui que o Ministério Público somente

alegou, mas não provou o suposto ato de improbidade por parte da

requerida/apelante, o enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou

ofensa aos princípios da Administração por parte da apelada, ou.

seja, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art.

333, " do Código de Processo Civíl.

Defende que as sanções .1' d (~ap Ica as i sao
I
\
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desproporcionais, pugnando pela redução da multa civil para R$

500,00 (quinhentos,reais).

Requer, assim, o conhecimento e provimento da

apelação para julgar improcedente o pedido autoral e, caso não

seja esse o entendimento que. a sanção de multa civil para R$

500,00 (quinhentos reais).

Preparo à fi. 769 .

.Luiz Garcez da Silva e Deusimar Rosa de

Souza, interpõem recurso de apelação às fls. 770/776, onde

.aduzem que. o STJ firmou entendimento de que a lei de

improbidade administrativa puneb agente público devasso e imoral,

não o inábil ou desastrado ..e que "não havendo enriquecimento

ilícito e nem dano ao erário municipal, mas a inabilidade do

administrador, não cabem punições previstas na lei n. 8.429/92".

Argumentam que:

"NÃO ESPECIFICA, EM MOMENTO ALGUM

ONDE ESTÃO OS COMPROVANTES DE.

PAGAMENTOS SALARIAIS QUE TENHAM (SIDO
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FEITOS EM PROVEITO DE SERVIDORAS QUE

GOZAVAM À ÉPOCA DE LICENÇA, EMBORA

TENHA DITO TER PRODUZIDO UM

INQUÉRITO CIVIL; E TER PRERROGATIVAS

FUNCIONAIS QUE LHE PERMITEM REQUERER

DOCUMENTOS TAIS COMO BALANCETES E

DOCUMENTOS

CHEQUES,CÓPIAS DE

NÃO

TAIS

ACOMPANHAM

COMO

A

DESASTRADA AÇÃO".

Verberam que "a questão de terem sido

informados novos reajustes para os funcionários diz reSpeito'. .

apenas à atualização de dados" e, que as informações dos valores

corréspondentes a cada funcionário público deve ser registrada, o

que não implica em pagamento efetivo, pois, in casu, as servidoras

encontravam-se de licença.

Asseveram ser direito de todos o pagamento do

plano assistencial e dever do município recolher, em virtude dos

funcionários licenciados, devendo ter descontado de seu

pagamento e o município repassar ao órgão assistencial d'9DdQ\

amparado os servidores. { 1
\ I

: i'
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Concluem que:

"A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO

SE DÁ PELA REJEIÇÃO DAS CONTAS

PÚBLICAS, PELA ANÁLISé TÉCNICA QUE

E1S

CARGO DOS

E CÂMARA

:PELA . CF/88 .

. TRIBUNAIS Df;

MUNICIPAL,

FICA A

CONTAS

QUE NENHUM DOS

) .

,~. ".

RESPONSÁVEIS PELA ANÁLISE EM ÚLTIMO

GRAU DAS CONTAS REPROVOU A GESTÃO OU

. 'os GASTOS DOS PETICIONÁRIOS DURANTE

A GESTÃO MUNICIPAL, LOGO NÃO HÁ

FALAR EM DOLO, CULPA OU PROVEITO

INDEVIDO DOS GESTORES, AUSENTE POR

ESTA RAZÃO POSSIBILIDADE DE SEREM

ENQUADRADOS NAS SANÇÕES IMPOSTAS

PELA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU"'.

Desse modo, provado que não houve prejuízo

ao erário, que não houve dolo, provado da mesma forma que nunca

existiu pagamento e servidores licenciados para interesse

particular, provando ainda que não existe impedimento legal para

que o servidor licenciado, durante tal período, mude de domjéí~

_p~ovado_a_jn~PIiCabilidade da Lel_ 8.42~_aos a~entes poíticos, )_;

-_.~
..... "
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pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para a cassação

da sentença e caso não seja esse o entendimento seja reduzida as

sanções aplicadas pelo magistrado sentenciante.

:\ ..

.. Preparo à fL 777.

Instado à manifestar-se, o Ministério Público

apresenta as. contrarrazões aos recursos, em que requer -seja-

negado seguimento aos apelos, 110stermos do caput do art. 557, da

Lei Processual Civil.

Com vista à douta Procuradoria de Justiça, .

através de seu ilustre representante,. Dr. Eliseu José Taveira Vieira,

. opina pelo desprovimento das apelações interpostas.

É, em síntese, o relatório.

Ao douto Revisor.

,,~~ ---..

Goiânia, 14 dk/ setem~o de 2011.

Juíza Substituta em Segundo Grau TElPR

--------7--
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CONCLUSÃO'

Aos J.S...dias do mês dÇ.J~~ .. de 2011, neste
, Tribunal de Justiça, faço estes-autos conclusos aO.Exmoo,..Sr,'nes,
STENKA I. NETO e lavro este termo.

Jt£
..

. .. ';

............................................................ - :: .
ANA CARlVIEN PEREIRA DE MELLO FREITAS

Secretária da 33 Câmara Cível .
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CERTIDÃO

CERTiFICO que, de ordem do Exmo. Sr. Des. Presidente
da 3

D

Câmara Cível, foi designado o dia 04/10/2011 para
julgamento, sendo .que a pauta será publicada no Diário
da Jus/iça. Doufé.. ..

Goiânia, 26 de setembro de 2011

..... ~ .

...... '" .~ ~.~..~.: :..: .
Ana Carmen Pereira e -MelloFreitas
Secretária_da Terceira Câmara. Cível

CERTiFICO' que o presente jêito entrou em pauta de
julgamento pará "a sessão do dia 04/10/2011. Certifico
mqL<;, que a referida pauta foi encaminhada ao"Diário da
Justiça" para a devida publicação. Dou fé. 3D Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em

Goiânia, 26 de setembro de 2011 .

..................... : ~ : .
Ana Carmen Pereira~~ii~ Freitas
Secretária da Terceira Câmara Cível

CONCLUS"Io

Aos 26 dias do mês de setembro de 2011, no Tribunal de
Justiça, fàço estes autos conclusos ao EXlIlo. Des.
SANDRA REGINA TEODORO REIS e lavro este termo .

.... ~ ' .
Ana Carmen Pereira~Vi:ji~ Freitas
Secretária da Terceira Câmara Cível

.. _-- ..------- --------



RECEBIMENTO

AosL dias do mês de ~~ de
2011, 110 Tribunal de Justiça, recebi estes autos e lavro o
presente tenno.

W-
Ana Carmen Pereira d'ê1vrclJ(;Freitas
Secretária da Terceira Câmara Cível

CERTIDAO

CERTIFiCA que a pauta de julgamento do Presentefeitó
foi publiçada no "Diário da Justiça Eletrônico ,. nesta
data. O referido é verdade e doufé. .

GOiâllia.~de ---z::.--~YL:.~' de 2011

piP.
Ana Carmen Pereira d~cllõFreitas
Secretária da Terceira Câmara Cível

JUNTADA

Aos ~dias do mês de ~ de
2011, no Tribunal de Justiça, junto a estes autos o Extrato
da Ata, que adiante se vê e lavro este termo.

rtf'.
Ana Carmen Pereira &JMe1i() Freitas
Secretária da Terceira Câmara Cível

-- - -- -.-------
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::129408-12.2007_8.09.0151(200791294080)
:: lUf\'VANIA
:: DR(A). SANDRA REGINA TEODOROREIS
SUBST. 00 DES. WALTER ct-tRLOS LElylES
VALERIA FEF.'RElRA DE BASTOS Gl.JEF\RAE OI.JTK'O(S)
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TERCEIRA
04/10/2011
DR(A) ELIANE FERREIRA FAVAF..'O
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APELANTE

APELACAO erva - l'!ORMAL
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F\El.A TOR(a)
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SECRETARIA ::
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DATA DA SESSAO ::
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COMRELATOR::
DES. STENI<A r. NETO
DESu F-l_ORIANO GOMES

. GOIAI'IIA, 4 DE OUTlJBh'O DE 2011

- CAAOEN ~I~ DE J'~AE;
SECf,'ETARIO (A)
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CONCLUSÃO

AoSrQ¥. .....dias d~ mês de .....()~ de 2011, neste.
Tribunal de'Justiçà, faço estes autos conclusos a:Exma". Sra: Ora.
SANDRA REGINA TEODORO REIS (Substituta' do Oes.
Walter Carlos Lemes) e lavro este termo. :',

.' "••.........' , ~.: ..' : .
ANA CARJ\tIEN PEREIRA iiE~iELLO FREITAS

Secretária. da 3"Câmara Cível

GIWlcA IJGO _ .<m. ()S
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Aos -:---º~----dias do mês de--~ , ,__de 2011. no Tribunal
' de Justiça,recebi estes autos e lavro o presente termo. .

-------------------------------------------A: ;"..- __....._
Ana Carmen Pereira de Melló Freitas .

Secretária da 38 Câmar:a Civel
.- ~,

) .

'JUNTADA
Io,

I

.' í- oliit . . '. "' V? . :b .,
~' ..... A O. . ~ ' ' '.'
". ~s ..:::::: : , dias do mes de ~ _ ~..~: :.-: :.de?Ol.~, n~.t~ ~~ibw:?~
;.~.:~F.-~:;=-:~:>~~l-l!S~~J~~ ~~~:a~tos:Jffir.:.ATÓRIO;..VDT07"é'~AeÓRDÂO. 'que adiárite'se:ve j

lavro o presente termo ..~ , .

1 .

\ ~
.............................~ -J.':!!'.~ : ~ '" .

Ana Carmen Pereira de Mello Freitas
Secretária da 3.&Câmara Cível
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APELAÇÃO CíVEL N° 129408-12.2007.8.09.0151 (200791294080)

COMARCA DE TURVÂNIA

1° APELANTE : VALÉRIA FERREIRA DE BASTOS GUERRA.

2° APELANTES: LUIZ GARCEZ DA SILVA E OUTROS
,:

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR : Ora. SANDRA TEODORO

. VOTO

Presentes. os pressupostos' de admissibilidade.l

conheço dos recursos.

As pretensões recursais. circundam-se à.

reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os

pedidos autorais para condenar a parte requerida nas sanções dos

arts. 9°, XI E XII; 10 I e 11, I combinado com o art. 3° da Lei nO/

8.429/92.

A primeira apelante Valéria Ferreira de Bastos

Guerra foi condenada, nos termos dos arts. 9° e 12, inc. I, da

ao ressarcimento integral do dano causado. ao Municíp'

Turvânia no período de 01/01/2002 até 31/12/2004, consisten
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descontos indevidos repassados ao IPASGO; à suspensão dos

direitos políticos pelo período de 8 anos e à multa civil no valor do
dano.

Os 'segundos apelantes Luiz Garcez da Silva e

Deusimar Rosa de Souza foram condenados, solidariamente, nos

termos dos arts. 1à e 12, inc. " da Lei n. 8'.429/92, ao ressarcimento

integral do dano causado ao M~nicípio' de Turvânia. no período de

01/01/2002 até 311.12/2004, consistente nos descontos indevidos

repassados ao IPASGOeà multa civil no.valor do dano.

,Luiz Garcez da Silva e Deusimar Rosa de

Souza tiveram seus direitos políticos suspensos, pelo período de 05

anos, foram proibidos de contratar com o Poder Público ou receber

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sício majoritário, pelo
prazo de 05 anos.

Pois bem.

o Supremo Tribunal Federal consolidou o

entendimento no sentido de admitir a possibilidade de aplicaç - da

Lei de Improbidade aos agentes políticos, conforme voto do i ustre

"',.
,"
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Ministro Joaquim Barbosa, que assim se manifestou:

" ( ... ) Não há impedimento à
coexistência entre esses dois

sistemas de responsabilização dos

agentes do Estado. Além do mais, à

luz da Consti tuição Federal e da

Lei 8.429/1992, todo e qualquer.
. -'

servidor~ efetivo ou comissionado,

que cometa um a to de improbidade

tal como descri to na lei, estará

previstas

conduta

drásticas

sujei to

'enquadrada

sanções

a ver

numa.

sua

das

na lei

8.429/1992. Porém, se esse mesmo

hipotético servidor, sem se

exonerar do cargo efeti vo, vier a

assumir, por exemplo, um posto
ministerial e praticar a mesma

conduta, a ele não se aplicarão as

severas sanções da lei de

responsabilidade é

improbidade,

úncias

.; " . ~~ ~ 0'0":.. .;:;: . ~ : .

mas

sanções

sim as

que
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(político)

engendrar:

público

a perda do
e

cargo

a
inabilitação por 8 anos para o

exercício de qualquer função
pública. Uma tal discrepância
contraria, a meu. sentir, um dos

postulados básicos do regime
democrático, aquilo que. no direi to

norte-americano se traduz na
el ucida ti va

,accountabili ty' ,
expressão

e que consiste
no seguinte: nas verdadeiras
democracias, a regra fundamental
e: quanto mais elevadas e
relevantes as funções assumidas

pelo agente público, maior há de

ser o grau de sua
responsabilidade, e não o

Tribunal de Justiça:

:: .. "

contrário, como. se propõe nestes
autos."

Nesse sentido, o entendimento do Superior
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do Superior

Tribunal de Justiça é firme em que

se apJica aos agentes políticos

tais como prefeitos,municipais,

ex-prefeitos e vereadores, as
sanções previstas na Lei de
Impróbidade Administra ti va (Lei n.

1158623/RJ, julgado

B.429/92) ..." (STJ, AgRg no Resp

em 18/03/2010/

Rel. Ministro Hamil ton Carvalhido) .

" ... A exegese do mencionado

dispositivo legal revela que. os

ag.entes poli ticos no exercício do
..mandato, independentemente das
sanções penais, civis e

administra ti vas, previstas na

legislação específica / estão

submetidos às penas previstas na

Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade),

fato que, evidentemente, conduz a

subsunção de ex-prefeitos aos

":c;~... ,".

precei tos da

A hodierna
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Corte, no j ulgamen to de hipóteses

análogas, vem decidindo que: 'Ex-

prefeito não se enquadra dentre

aquelas autoridades que estão

submetidas à Lei. n. 1.079/1950,

que dispõe sobre os crimes de

responsabilidade, podendo

responder por s.eus a tosem sede de

Ação Civil Pública de Improbidade

Administrativa. ' N

MinistroResp 1 O 73233/MG,
(STJ,

Rel.

Edcl no

Luiz Fux, Primeira Turma, julgado

em . 13/1 0/2 O09) ..

Assim, forçoso admitir que agentes políticos

municipais, ao cometerem atos de improbidade, submetem-se

também à Lei nO 8.429/92, e a ambos os diplomas, se o ato for

tipificado também como crime de responsabilidade.

Passo portanto à análise do mérito dos

recursos interpostos.

Antes de mais
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a probidade administrativa consiste no dever' de o agente servir H

Administração com honestidade, procedendo no exercício de suas

funções sem se utilizar dos poderes ou facilidades deles'

decorrentes em proveito próprio ou de terceiros, caso', contrário,

poderá haver a caracterização de atos de improbidade.

Acerca da matéria, segue o manifesto do

ilustre doutrinador HelyLopes Meirelles:

"O poder administra ti vo concedido

à autoridade pública . tem limi tes

certos e forma legal de

arbítrios,

utilização.

para

perseguições

Não e

ou

carta branca

violências,

favóri tismos
? ' •. :

governamentais.

autoridade,

Qualquer

para

ato de

ser

irrepreensível, deve conformar-se

com a lei, com a moral da

instituição e com interesse

público. Sem esses requisitos o

nulidade.

admiiJistra ti voato

, ..: ~'.:

O uso

expõe-se

do
a
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prerrogativa da autoridade. Mas o
poder há que ser usado
normaLmente, sem qbuso. Usar
normalmente o poder é empregá-lo

segundo as, normas legais, a moral

da instituição, a finalidade do

ato e as exigências do interesse
público. Daí. porque todo ato
abusivo é nulo, por excesso ou

desvio de poder ou de finalidade.
E, ainda, a Administração deve
agir sempre de.. boa-fé, porque isto
faz parte de sua moralidade."
(Direito Administrativo
Brasileiro, edição, 1996,

Malheiros Editores, São Paulo-sp).

De início importa assinalar que o fato alegado

pela primeira apelante de que não tinha conhecimento de que

estavam sendo efetuados repasses ao IPASGO em seu nome não

impede sua responsabilização pelo ato de improbidade

administrativa, conforme claramente exposto no art. 3° da Lei nO
8.429/92, que assim dispõe:
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"Art. 3° . As disposições desta Lei

são aplicáveis, no que couber,

àquele que, mesmo não sendo agente

púb~ico, induza ou concorra para a

prática do ato de improbidade ou

de~e se beneficie sob qua~quer

fOIma direta ou indireta."

Assim, conforme documentos de fls. 167/227,

evidencia-se a manutenção da apelante na folha de pagamento do.

município de Turyânia e as contribuições ao IPASGO, bem como

Ofício de n. 042/2006 acostado áfL 156 exarado por José Martins

de Sousa,. Secretádo da Administraçãó em 2006, onde afirma que

embora não haja comprovação de frequência no local de trabalho, a

ora recorrente, Valéria Ferreira de Bastos' Guerra, recebeu seus

respectivos vencimentos, Ifhaja vista que, conforme se pode notar,

há nas fichas funcionais anotações referentes a aumentos salariais

até o ano de 2004 e até, foram emitidos os respectivos

contracheques, além de seus nomes constarem do Relatório da

Folha Geral". (fi. 156)

"0 ::.... .:. •

'.;. -~. . ". ..

Desse modo é inegável que a sentenç

,procedência encontra-se acertada no que tange a p
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apelante, sendo imperiosa a sua manutenção, neste ponto.

No que diz respeito aos apelantes Luiz Garcez

da Silva e Deusimar Rosa de Souza, restou evidenciado nos autos.'

a participação deles nos atos apontados como. ímprobo~1 vez que

exerciam' cargos de funcionários público municipal -. prefeito e
secretário de finànças, respectivamente - e sem a atuação dos.

recorrentes, a contratação da 1a apelante e de Alessandra, a

.facilitação de desvio de recursos públicos em favor delas, sem

ocupação efetiva da administração municipal e o recolhimento.

mensal da contribuição do IPASGO em seu favor, não se

concretizariam, por serem deles as atribuições legai~ para tànto'.

A Lei de Improbidade Administrativa não exige

questionamento.' do elemento subjetivo da vontade do agente,

bastando a comprovação de ter havido violação a princípios da

administração pública. Mas, no presente caso, diante do conjunto

.probatório acostado, os apelantes Luiz Garcez da Silva e Deusimar

Rosa de Souza agiram de forma consciente (dolo) no planejamento

do mencionado esquema para beneficiar as funcionárias fantasmas .'
,/- 1a apelante e outra.

Nesse sentido é a orientação

":.. :'.:.• '
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do Ég. Superior Tribunal de Justiça:

"A lesão a princípios

administrativos contida no art. 11

da Lei n° 8.429/92, em princípio,

nâo exige dolo ou culpa na conduta

do agente nem prova da lesão ao

erário 'público. Basta a simples

ilici tude ou imorà1idade

administrativa para restar

configurado o a to de improbidade.

Caso reste demonstrada a lesão, o

inciso III 'do art. 12. da Lei n°

8.429/92 autoriza seja o agente

público condenado a ressarcir o

erário. ( ... ) (STJ - REsp 737.279

(2005/0044982-0) Re1. Min.

Castro Meira - DJe 21.05.2008 - p.
192) N.

. . ,-'.::
.. :..

No que tange a quantificação das sanções

aplicadas, o magistrado singular entendeu que, diante da situação

fática verificada, os segundos apelantes enquadraram-se

hipóteses de improbidade administrativa nos termos do a
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conjugado com o art. 9°, XI e XII, 10, I e XII e 11, I da Lei n.

8.429/92 que redundou, a um só tempo. obtenção de vantagem

patrimonial, prejuízo ao erário, ilicitude da conduta, dolo e nexo

causal.

A redaçao dos dispositivos mencionados é a

. seguinte:

"Art:. 3 o As disposições desta lei

são aplicáveis, no que couber~

~quele que, mesmo não sendo agente

público, induza ou concorra para a

prática . .do ato de improbidade ou

dele . se beneficie sob.' qualquer

forma. direta ou indireta //..

"Azt: . Consti tui. ato de
improbidade administra tiva

importando enriquecimento ilícito

auferir qualquer tipo de vantagem

patrimonial indevida em razão do
exercício de cargo, mandato,

função, emprego ou ati vidade

entidades mencionadas no art.
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desta, lei, e notadamente:

(...)

XI incorporar, por qualquer

forma, ao .seu patrimônÍ'o bens,

rendas, verbas ou ,valores

integrantes do acervo patrimonial

das en tidades mencionadas no art.

1° desta lei/

XII usar,. em proveito próprio,

bens, rendas, verbas ou valores

integrantes do acervo patrimoniàl

das entidades mencionadas no art.

1°destaleiN•

"Art. 10. Constitui ato de
improbidade administra ti va que

causa lesão ao erário qualquer

ação ou omissão, dolosa ou

malbaratamento ou dilapidação

..:":: .:: .., ".r

desvio,

perdaensejequeculposa,

patrimonial,
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bens ou haveres das entidades

referidas no art. 10 desta lei, e

notadamen te:

I facili tar ou concorrer por

qualquer forma para a. incorporação

pessoa
.Pélrticular,ao patrimônio

física ou jurídica,

de
de

.1;Jens, .rendas; verbas ou valores

integrantes do acervo pa trimonial

das entidades mencionadas no art.

19 desta lei;

II permitir -ou concorrer para

que pessoa física' ou jurídica
; ,.o", privada utilize bens, rendas,

verbas ou valores integrantes do
acervo patrimonial das entidades

mencionadas no art. 10 desta lei,

sem a observância das formalidades

legais ou regulamentares

aplicáveis à espécie;H

"Art. 11. Constitui
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improbidade

a tenta contra

administrativa

os pr incípi os

que

da
administração pública

ação ou omissão que

qualquer

viole os

deveres de honestidade,

imparcialidade, legalidade, e"

lealdade às instituições, e
notadamente:"

I praticar ato visando .fim

proibido em lei ou regulamen to ou

diverso daquele previsto, na regra

de competência;"

"Ar't . "12 . Independentemente das

sanções penais, civis e
administra tivas previstas na
legislação específica, está o

responsável pelo ato de
improbidade sujeito às seguintes

isolada

cominações,

aplicadas

que podem ser

ou

cumulativamente, de acordo

gravidade do fato:
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pela Lei nO 12.120, de 2009).

I - na bipótese do art. 9 o, perda

dos bens ou valores acrescidos

ilici tamen te ao patrimônio,

ressarcimento

quando houver,

integral

perda

do
da

dano,

função

pública,. suspensão dos direitos

políticos de oito a dez anos,

pâgamento 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 credi tícios, direta ou

indiretamente, ainda que por

intermédio de pessoa jurídica da

qual seja sócio majori tário, .pelo

prazo. de dez anos;

II na bipótese do art. 1.0,

ressarcimento integral do dano,

acrescidos ilicitamente

.'; .

perda dos bens ou
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patrimônio, se concorrer esta

suspensão

circunstância,

pública,
perda da

dos

função

direitos

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 nabipóéese do art.

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

receber benefícios ou
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fiscais ou credi tícios, direta ou

indiretamen te, a inda 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 provei to

pa trimonia'l obtido pelo. agen te" .

A pro~bição de contratar com o serviço público,

a imposição da multa no valor do dano aferida, em razão do cargo e

a suspensão dos direitos políticos no mínimo prevista pa~a hipótese

do ato ímprobo descrito no artigo 12, inciso I da LIA, tem, in casu,

caráter repressivo à prática da conduta ímproba, refletindo a

proporcionalidade entre a conduta e a sanção.

Baseado nos princípios da proporcionalidade e

da razoabilidade que norteiam a dosagem das sanções decalcadas,

aliado ao fato da conduta ímproba ter repercutido em mais de

previsão adequada se vê a sentença ao estabelecê-Ia, exce uando-

'. ~
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se o prazo de 08 anos de suspensão dos direitos políticos fixado a

1a apelante, Valéria Ferreira de Bastos Guerra, razão pela qual o

reduzo para 05 anos.

Neste sentido:
)

n ••• AS REPRIMENDAS ADVINDAS DA

MATERIALIZAÇÃO DO ATO IMPROBO,

CARACTERIZADO PELO ARTIGO 11 DA

LEI N° 8.429/1992 ,DEVEM OBEDECER

OS DITAMES DO INCISO IIi DO. ARTIGO

12 DESSA MESMA LEGISL!lÇÃO. AGE EM

CONSONÂNCIA LEGAL O MAGISTRADO QUE

APLICA, EM OBSERVÂNCIA AO FATO E

CASO CONCRETOS, PENALIDADES

MODERADAS QUANTO AO PRAZO DE

SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E

MULTA CIVIL REPARATÓRIA AO

ERÁRIO. . . (TJGO, AC N° 128280-0,

JULGADO EM 19/05/2009, la CÂMARA

CÍVEL, REL. DES. LEOBINO VALENTE

CHAVES) ".

" ... A APLICAÇÃO DAS
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PREVISTAS NA. LEIS. 429/92, DEVE

OCORRER A LUZ DOS PRINCÍPIOS DA

PROPORCIONALIDADE E DA

RAZOABILIDADE, DE MODO A EVITAR

PENALIDADES DESARRAZOADAS EM

~ELAÇÃO AO ATO ILÍCITO PRATICADO,

SEM,. - CONTUDO, PRIVILEGIAR A

IMPUNIDADE ... (TJGO, AC 146348,

JULGADO EM 03/12/2009, 4a CÂMARA

CÍVEL-, . REL~ DES. ALMEIDA BRANCO) N.

"AÇÃO DE IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA, CERCEAMENTO DE

DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVAS

SUFICIENTES. MERECE CONFIRMAÇÃO A

SENTENÇA QUE RECONHECE A PRATICA DE

ATO DE IMPROBIDADE QUANDO

: ;-.' ;~.. .~ : .

EVIDENCIADO PELAS PROVAS COLIGIDAS

AOS AUTOS O AUFERIMENTO DE VANTAGEM

PATRIMONIAL INDEVIDA PELO APELANTE,

CUJA CONDUTA CONSISTA EM INCLUIR NA

FOLHA DE PAGAMENTO DOS

MUNICIPAIS O NOME DE UMA

ESTRANHA E INDICAR O NUMERO
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CONTA PESSOAL PARA O DEPOSITO DO

VENCIMENTO DO SERVIDOR ' FANTASMA t.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2A

CÂMARA CiVEL. FONTE: DJ 518 DE

11/02/2010. RELATOR: DES. JOAO

WALDECK .FÉLIX DE SOUSA. PROC. /REC:

145825-4/188)//.

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL POR ATO

DE IMPROBIDADE. ADMINISTRATIVA.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

INEXISTÊNCIA. SERVIDORA MUNICIPAL

FANTASMA. GABINETE DE VEREADOR. ATO

IMPROBO CONFIGURADO. SANÇÕES.

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1
.-,.i'"

AFASTA-SE A PRELIMINAR DE

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA A

F,ULMINAR A SENTENÇA, UMA VEZ QUE A

OITIVA DA TESTEMUNHA OBJETO DA

ALEGADA NULIDADE NÃO SE CONSTITUIU

EM ELEMENTO FUNDAMENTAL DE

CONVICÇÃO DE SEU PROLATOR,

VER I FICADOS FEITO,

DEMAIS

NO

AOSPRENDEU

';.~':~~~...~(i ~"
'. f . ~ :.' oi: ~
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JlâlNrCorlos Lemes
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\ .

SOBEJANTES, AO PROCEDER O PEDIDO

INICIAL. DITA EIVA TAMBÉM NÃO SE

DETECTA QUANTO A ALEGADA AUSÊNCIA

DE DESPACHO. SANEADOR, A PAR DE TER

SIDO A ALEGAÇÃO ANALISADA EM

. DECISÃO ESPECIFICA DA QUAL NÃO SE

RECORREU. 2 INEXISTINDO

CONTROVÉRS IA . ACERCA DO

PREENCHIMENTO DE CARGO EM COMISSÃO.

JUNTO. A GABINETE DE VEREADOR POR

.SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA

RESIDINDO FORA DO PAIS,. CUJOS

VENCIMENTOS. ERAM RECEBIDOS POR

CONFIGURADA

IMPROBIDADE

ADMINISTRAVA,

ADMINISTRATIVA,

AQUELE QUE OS
A PRATICA DE

ENCARTADA NOS ARTS. 9, IX E 10, I E

II DA LEI N. 8.429/92. 3 A

IMPOSIÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO

ART. 12 DA LEI DE IMPROBIDADE E

PAUTADA PELOS PRINCÍPIOS DA

PROPORCIONALIDADE

REVELANDO-SE ESTA CONDIZENTE

ATO n~PROBO PRATICADO,

; :.



PODER JUDlelARIO
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Gabinete Desembargador
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AC W 129408-12

APELAÇÃO

MANTIDA

SENTENÇA.

TAL COMO FIXADA

CONHECIDA

NA

E

"::-',

IMPROVIDA. (lA CÂMARA CÍVEL. FONTE:

DJ 398 DE 1.4/08/2009. RELATOR: DES.

LEOBINO VALENTE CHÁVES." PROC./REC:"

131245-8/188)N

IMPROBIDADE

"APELAÇÃO

PÚBLICA.

CÍVEL.

ATO

AÇÃO CIVIL

ADMINI STRATIVA POR PARTE DE
DEPUTADA ESTADUAL. PRELIMINARES

AFASTADAS. APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS

DOS SERVIDORES E CONTRATAÇÃO DE

"FUNCIONÁRIO FANTASMA. COMPROVAÇÃO.

INCONSTITUCIONALIDADE

8.429/92,

1

FEDERAL

NÃO

N.

HA SE FALAR

DA

SOB

EM

LEI

O

ARGUMENTO "DE VICIO NO PROCESSO

LEGISLATIVO DE FORMAÇÃO, HAJA VISTA

QUE, HA MUITO EDITADA, ALEM DO QUE,

CONSOANTE JULGADOS DESTE TRIBUNAL,"

OBSERVA -SE QUE A MESMA OBEDECEU A

TODOS OS TRAMITES LEGAIS.

CONSOANTE O ART. 8, DA



PODER JUDICIARIO

tribunal
de justiça
Co 4JsladO da gOIás

Gahinete Desembargador
lf'a/terCar/as Lemes

AC N° /29408-/2

7.347/85, NOTÁVEL A LEGITIMIDADE DO

MINI STÉRIO PUBLICO PARA. A

INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL

PUBLICO. 3 É PACIFICO O

ENTENDIMENTO DE QUE COMPETE AO
, .

PRIMEIRO. GRAU" OJUIZO DE

JULGAMENTO DOS ATOS DE IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA PRATICADOS POR

QUALQUER AGENTE PÚBLICO, LEMBRANDO-

SE QUE O FORO PRIVILEGIADO EM RAZÃO

. DA FUNÇÃO É CABÍVEL TAO SOMENTE NAS

ACOES CRIMINAIS, O QUE, POR ASSIM

DIZER, Nlio ALCANÇA A AÇÃO CIVIL

PÚBLICA. 4 NO SE OBSERVA O

ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA, EM

RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO SEM A

PARTICIPAÇÃO DA PROCURADORA

PARTE, HAJA VISTA QUE

DA

TAL

Z .' • ~.

QUESTIONA1'1ENTO JÁ FOI ALVO DE

ANALISE POR ESTE E. TRIBUNAL DE

JUSTIÇA, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO

DO RECURSO DE AGRAVO DE

ENTÃO INTERPOSTO, NÃO

'. '. '.: :i.-:-
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APELANTE RENOVAR, NO MOMENTO, SUA

ANALISE. 5 DIANTE DO CONTEXTO

PROBATÓRIO, NÃO HA DUVIDAS DE QUE

HOUVE. A PRÁTICA DE IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA,

PRINCIPALMENTE,

CONSI STENTE,

NO REPASSE,. DE

PARTE OU INTEGRAL, DOS SALÁRIOS DOS

ASSESSORES DA PARL'AMENTAR, FERINDO-:-

SE, POR ASSIM DIZER, OS PRINCÍPIOS

NORTEADORES DA ATIVIDADE. ESTATAL,

SENDO, POIS, APLICÁVÉIS A ELA, AS

SANÇÕES, PREVISTAS NO ART. 12, DA

LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA,

CONQUANTO OBSERVADO O PRINCIPIO DA.

PROPORCIONAL I DADE ,CONSOANTE REGRA

DO ART. 21, I, DA LEI EM COMENTO.

APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE

PROVIDO. (2A CÂMARA CÍVEL .. FONTE:

DJ 15090 DE 24/09/2007. RELATOR:

DES. ALAN S. DE SENA CONCEIÇÃO.

PROC./REC: 97804-6/188)H.

É O quanto basta.

-------------- -
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PODER JUDICIÁRIO

tribunal
de justiça
do cslado de "0';\5

-Gabinete Desl!mbargador
IVa/lerCarlos Lemes

-.':'o

AC N° 129408-12

Ao teor do exposto, conhecidos os apelos dou

parcial provimento ao primeiro interposto por Valéria Ferreira de

Bastos Guerra, tão somente, para reduzir. o prazo de suspensão de

seus direitos polfticos de 08 para 05 anos e, nego pr.ovimento ao

s~gundo apelo. Mantenho inalterados portanto Ç)S demais te'rmos da
sentença.

É como voto .

.. .Goiânia, 04 de

. Juíza Substituta em Segundo Grau
TElPR

-'""lo""l~---
jj
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. tribunal
de justiça
do cslado do nOlàs

Gabine/e Desembargador
IHJI/erCarlos I.emes

PODER JUDICIÁRIO

AC N° /29408-11

. <r':'" ,

¥;.

APELAÇÃO CíVEL N° 129408-12.2007~8.09.0151 (20079j294080)
COMARCA DE TURVÂNIA

1° APELANTE : VALÉRIA FERREIRA DE BASTOS GUERRA

2° APELANTES: LUIZ GARCEZ DA SILVA E OUTROS
APELADO :.MINISTÉRIO PÚBLICO

. .

RELATOR : Ora. SANDRA TEODORO

'. .

:EMENTA: APELAÇÃO CíVEL. AÇÃO CIVIL

PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA. CHEFE DO PODER

EXECUTIVO MUNICIPAL E SECRETÁRIO

MUNICIPAL DE FINANÇAS. LESÃO AO

ERÁRIO MUNICIPAL CONFIGURADA. ARTS.

3°, go, XI, XII, 10 E 11 DA LEI N° 8.429/92.

SANÇÕES. PRINCípIOS DA RAZOABILIDADE

E PROPORCIONALIDADE. f - O ato praticado
pelo Prefeito Municipal,

Secretário Municipal

_._--_._--------~~-

. -." "
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Cablnl!/I! Desl!mbargador
/Val/I!T Carlos Ll!mes

AC W /29408-/2

consubstanciado na conduta consciente de

efetivação de despesa em benefício próprio ou

alheio caracteriza ato de improbidade

administrativa que ofende os princípios

constitucionais orientadores dqs atos do agente

público, quais sejam, legalidade,

impessoalidade, moralidade e eficiência {art. 37, .

CF). " -lA àplicação das.sanções-previstas'.na-'Iei

8.429/92, deve ocorrer a luz. dos princípibs da

proporcionalidade e da razoabilidade, de modo.a

evitar penalidades desarrazoadas em relação ao

ato ilícito praticado, sem, contudo, privilegiar a

impunidade. Constatada. irregularidades na

quantificação da condenação, deve esta ser

retificada em consonância com a previsão legal.

.Acolhendo o Ministerio Público in tatum. Primeira

apelação conhecida e parcialmente provida.

Segunda apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

.~. ..'

Vistos, relatados e discutidos estes auto
Apelação Cível nO 129408-12
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Turvânia, sendo 1° Apelante: Valéria Ferreira de Bastos Guerra, 20

Apelante: Luiz Garcez da Silva e Outro (s) e, Apelado: Ministério
Público.

..O Tribunal, por sua Terceira Turma Julgadora da

Terceira ~.Câmara Cível, à unanimidade de. Votos, apelações

c'onhecidas, primeira parcialmente provida, segunda desprovida,. .

tudo nos termos do Voto do Relator.

Votaram com o Relator: Des. Stenka I. Neto e,
Des. Floriano Gomes.

Presidiu a sessão o Desembargador Stenka I.
Neto.

Presente a ilustre representante da Procuradoria

Geral de Justiça, Ora. Eliane Ferreira Favaro.

Goiânia, 04 de

Drn.SANDRATEODORO
Juíza Substituta em Segundo Grau

TE/PR

.,.. ;'_."i <
"i.,: - •..... ':: . ".;



tribunaldejusliça
:Jo~siZd(l de 9Ciãs

CERT~DÃO

CERTIFICO que, a intimação referente ao
acórdão retro foi, nesta data, remetida, ao Diário da

, Justiça para a devida publicação. Dou fé. Secretária da 33

Câmara Cível ~~ !ribu;W de Justitiça~"p~o'~ .tataddoo(de Goiás.
GOlam3,,~de l ~de 20J1.- ---

'#-
ANA CARMEN PEREIRA nEm<mEliQ:ERErfAS

Secretaria'da-3á-€amãra~UíVel'

CERTIDÃO

, , CERTIFICO q~~, ,~~ta c!ª~ foi,Pl!bij~c;lo 110 .
Diário' da JústiÇa'à intimação do acórdão supra. Dou fé.
Secretária da 38 Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás. I€\ Ou\ b .

Goiânia,....lO- ,deU;: bp de 201J.

ji9.
ANA CARMEN PEREIRA DE &mLLõ FREITAS

Secretaria da 38 Câmara Cível

_:-_:---:J . ~-.---;--.

GRU1CA TJGO.uocr ClO5
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E S T A D O D E G O I A S
PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSl'ICA
DIVISA0 DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS

\.

Li
AV. ASSIS CHATEAUBRIAND. NR. 195 • .IID. PALACIO DA JUSTICA. SALA 201
SETOROESTE. GOIANLA-GO. CEP 14128-900, FONEOXX62 216 2160------------------~---------------------------_.~---------------------
OF.NR. 2251D/2014

SENHOR JUIZ.

GOIANIA. 4 DESETEHBRO DE 2014

1~-~..APELACAO erva ~' ~.
129408-12.2007.8.09.0151(200791294080) L~r .I

~ .VALERIA .FERREIRA .DE BASTOS GUERRA E OUTRo.~) /
MINISTERIO PUBLICO. .. F;-,. os. ocr. I "I.

: TURVANIA '. .V.
: WALTER CARLOS LEMES .

129408-12.2007.8.09.0151(20
: DEClSAO NO ARESP N. 280444

FEITO
PROCESSO
APELANTE
APELADO
COMARCARELATOR
PROT. ORIGEM

INFORMACOES

Em cumprLmento ao De6P~cho n. 1.879/2011 exarado no
Processo Administrativo n. 3831531/2011, encaminho 8.8 pecac
procecsuais referentes ao processo eletrônico do Superior Tribunal de
Justiça/Supremo Tribunal Federal.

Ao eneejo renovo a VOC64 Excelência, prote~toB deeet~ e distinta consideração. \ .

CARLOS
DlRETOR(A) DA ASSESSORIA PARA ASSUNTO DE REC

EXCELENTISSIMO(A) SENHOR(A)
DRA. LUCIANA NASCIMENTO SILVA
JUIZA DA VARA DE CRIME E FAZENDAS PUBLICASTURVANIA - ao

- JUIZ 1

--------- ----- ._------



Superior Tribunal de Justíça

REGISTRADO SOB N° 201~~0003332-9/GO

CERTI,?ÃO DEVALlDAÇÃO DE PEÇAS INDEXADAS

Certifico que as peças eletrônicas indexadas
correspondem aos respectivos originais constantes dos autos
físicos, adquirindo suas páginas nova numeração eletrônica.
Foram validadas as seguintes peças constantes do índice:

(e-STJ FI.l0n)

STJ - COORDENADORIA DE REGISTRO DE PROCESSOS
RECURSAIS

n Documento assinado eletronicamente
por BRENOSILVEIRADEMELOFRANCO nos lermos
do Art.1 o ~2° inciso 111 alínea "b" da Lei 11.419/2006

o
uz
;2
u..

9
w
::E:

o
C
\li

E-':J-
u
oo

- Petição inicial
- Procuração do recorrido
- Sentença •
- Petição de Apelação
- Petição de ApelaÇão
- Acórdão/Decisão, Monocrática
- Acórdão/Decisão Monocrática
~ Certidão de publicação do Acórdão/Decisão
Monocrática
- Petição dos' Embargos de Declaração
- Acórdão/Decisào Monocrática dos Embargos
de Declaração
- Certidão de PUblicação do AcórdãolDecisão
dos Embargos de Declaração
- Petição de' Recurso Especial ,
- Preparo do Recurso Especial (Custas e
. Porte de Remessa e Retorno)
- Petição de contrarrazões do Recurso
Especial

- Decisào de Admissibilidade do Recurso
Especial ,
- Certidão de publicação da Decisão de
Admissibilidade do ,Recurso Especial
- Petição de Agravo em Recurso Especial
- Contra minuta do Agravo em Recurso
Especial

Brasília, 14 de janeiro de 2013.

fls. 3 a 11
fls. 416 a416
fJs~,826 a 838
fls. 843 a 857
fls. 863 a 869

. fls. 905 a 911

. fls. 918 a 946
fls. 947 a 947

fls. 951 a 960
fls. 969 a 981

fls. 982 a 982

fls. 984 a '1010
fls. 1014 a 1019

fls. 1024 a 1027

fls. 1030 a 1032

fls. 1033 a '1033

fls. 1039 a 1066
fls. 1069 a 1069
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AGRAVADO
INTERES.

í
A~")'."I"'):'_-""""'" . ~I - -IC" 1)) /','- _ • ;""1:' __" • c..",~ '.'-,'i;.'. ~.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N" 280.444 - GO (2013/0003332-9),. f
RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN ,: {/
AGRA VANTE VALÉRIA FERREIRA DE BASTOS GUERRA ~
ADVOGADO MARCOS ALEXANDRE BATISTA DE CASTRO E

OUTRO(S)
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
LUIZ GARCEZ DA SILVA E OUTROS

"
;.~. 'o" . .. :: t

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CíVEL.
REPARAÇÃO DE DANOS.

I -Não ocorrendo as hipóteses previstas no art. 535 do CPC,
omissão, contradição: e obscuridade, e tampouco erro material no julgado,
impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

JI - Mesmo para fins de prequestionamento, somente são
cabíveis os embargos de declaração nas hipóteses restritas do dispositivo em

DECISÃO.,; .
• '.',i:_¥~'"

- ._"vr.\
Trata-se .de Agravo tâe decisão que inadmitiu Recurso Especial (art.

1O~'. IH, ."a", da,S~~~á.Q.!e~o~~~:,~~ritra,~;~9r~ãO.d~Tribunal.;de.Ju~tiça do Estado de
GOlas cUJa ementa e a segJJmte (fls. 944;,945;e'-":STJ):

":S :-~.'.
l- APELf\ÇÃO;,CíVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE

IM,PROB,JOADE AD~INI$TRATIV A. C~EFE DO PODER EXECUTIVO
Mt1!"ICIÍ>~L E SEC~T ÁRIO MUNICIPt\L DE FINANÇAS. LESÃO AO
ERARIO MVNICIPAt CONFIGURADA. ARTS. 3°. 9°, XI. XII, 10 E lI

-~A LEI N° ~129/92.iAN.ÇÕES. PRINciPIOS DA RAZQABILlDADE E
'P.R.OPORCION'kJOJIDE.. :

'\~> I -~, afi> pciticado pelo PtÚeito' Municipal, com anuência o
Sec?cl~rio Municipri" '~Fi~~nças, consubs~nciado na, conduta consciente de

.efe:tjy~~o de despes. , 1ll:,bel}e.fTciqpt:Qprio ou alheio caracteriza ato :dei
. - ,"" ~'.•.. f, . ";;:0. .•.. ,~.,,, .. , ....,,, ..••. ,".
improbidade administiátiva que,ófende os princípios constitucionais orientadores

.~osatos do agC?,I}.~,'pLJbl~co,quàis sej~m.legalidade, impessoalidade, moralidade
e\~fiGiênGÍa(ãrC37,ÇF)~- " --

. " - 'i(~-tipJiçação das sanções previstas na lei 8.429/92. deve
ocorrer a luz dos princípio~;da proporcionalidade e da razoabilidade. de modo a
evitar penalidades desaltaZoadas em relação ao ato ilícito praticado, sem,
contudo privilegiar a impunidade. Constatada irregularidades na quantificação
da condenação, deve esta ser retificada em consonância com à previsão legal.
Acolhendo o Ministério Público in IO/U111. Primeira apelação conhecida e
parcialmente provida. Segunda apelação conhecida e desprovida.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados nos seguintes termos (tl.
980, e-ST J):

:.'•....
o
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o
VI
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o Documento eletrônico VOA968l312 assinado eletronicamente nos termos do Art.l °920 inciso JII da lei 11.419/2006

Signatário{a): MINISTRO Hcrman Benjamin Assinado em: 05-06-2014 20:00:04
Pubficação no DJc/STJ nO 1513 de 13/05/2014. Código de Controle do Documento: E6BI2332-AC6D-4911-8D7C-712015E30254
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questão.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

REJEITADOS.

11
CONHECrbÜ E

No Recurso Especial, a agravante sustenta, além da divergência
jurisprudencial, ter havido violação do art. 5°, LIV e LV, da Constituição Federal;
dos arts. 333, I, 336,410,415,452 e 535, II, do Código de Processo Civil; e dos arts.
3°,9°, XI e XII, 10, I, e 11, I, da Lei 8.429/1992.

Contraminuta à fi. 1.069, e-STJ.
O Ministério Público Federal, na pessoa da Subprocuradora-Geral da

República Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelodesprovimento do presente
recur_so (fls. 1.079-1.083, e-STJ). EL~:{!ementa do parecer ministerial:

. .~: ~,~.

.....;,.:.<AÇ,!~\!'o ElvL~~RECU..as.O'i.'£SPECIAL IMPROB IDADE
",~~ÍS~~V;Wi FAU!pAl;;;",D~:.;~~MPUG~AÇÃO.\ESPECíFICA DA

~¥~~:}:"DECIS1(~J~GRAV~A. iiFUND~~~TAÇAO DEE;ICIENTE QUE A
:':' TRAI,fÃ APLICAG}.O;,pA SUMUD~ 284/STF.:REEXAME DAS
'i' ~~~~;~~;IAS~FÁftCAS', SOB1 ATO. D~ IMPROBIDADE

~. - Parecer;;,pelQ,desprovimentodo agravo.

É o relatório.
. .~

Dec'."do. .~"". f,;. \'1

. :T,~9r()-:quea irTesig~~çãq,J.~.~~~WJ:~iS~J3i~sperar... _
. In'lcw1mente, res~tp a.,mvlabITúlade da dlSÇ4ssao em Recurso

Especial. acerça de supOW.lRJehsa ~ di.spô~iti.y.9constituciogfl,!{porquanto seu exame
é de competêilcia exc!usivà d~;:;ê:Upr~m~vTribririaJ;-Fedetal,conforme dispõe o art.
102, I1I, do permissivo constitucioQaENã6 se pode, portanto, conhecer do apelo em
relação à contrariedade ao art. 5°,LÍV;e LV, da Constituição FederaL Confira-se:

..•.L..;.<.';

.' ""':::: .."i

Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto,

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. (...) OFENSA A
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. VEDAÇÃO. (...)

(...)
2. Em reclI1:m e.\pecial não cabe invocar (frnsa à norma

constitucional. razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido
relativameJ1leà apontada ofensa aos arts. 5~ lI. LIV, LV, 93. lX, J50, .'1\' 6': J55.
,\~.2': Xli, g. da CF.

(...)
(AgRg 110 AREsp I36.865/MA, ReI. Ministro SÉRGIO

KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/04/2013, grifei).

Além disso, a insurgente aJega que o art. 535, Ir, do CPC foi violado,
mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão
impugnado.
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ante o ó5ice da Súmula 284/STF. Cito precedentes:

~'._ '. ~ .'" .~.- ;''.lI
.i

"}'~'~ ~u,-."ttt..'.;:

.' ;;'

PROCESSUAL CIVIL. (...) ALEGAÇÃO DE
CONTRARIEDADE AOS ARTS. 467 E 468 DO CPC. FALTA DE
PREQUESTlONA/vIENTO (...)

I. NelO obstante () Tribunal de origem haja acolhido
parcialmell1e os embargos declaratórios, tão-somente para ./ins de
prequestioname11lo, na verdade não restou configurado o prequestionamenlo
dos arls. 467 e .:168 do CPC. Com ejeilo. apesar da oposiçt7o dos embargos de
declaração. o Trihunal de origem nada decidiu sobre as matérias disciplinadas
nas referidas disposições processuais. Em outras palavras. a de.\pei/o da
oposição dos embargos declaratórios. () Tribunal de origem não apreciou a

':'i~-4tÇ~~,~js,9,b~~enfq,gue o TribUllal_agl!:o~~9,,~mititiji.J'ízo de valor sobre
as questõesjurídiéas'levantadás.:em torno dos arts. 333, I, -336, 410, 415 e 452 do
Código dê Processo Ci~iJ.

, O Süperior Tribunal de Justiça'entende ser inviável o conhecimento do
Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo
Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haj~l vista a
ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie. a Súmula 21 I/STJ.

Nesse sentido:
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PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.' AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165,
458, II e 111,E 535/CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. (...)

I. É dejiciente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa aos arts. 165.458. II e 111. e 535 do CPC seftlZ deforma
genérica. sem a demonstração exala dos pontos pelos quais o acórdão se fiz
oinisso, contradi/ório, obscuro 011 faltou-lhe fundamentação. Aplica-se. na
hipótese. o,óbice da Súmula 28.J/STF

(...)
(AgRg no AREsp I48.392/RJ, ReI. Ministro SÉRGIO

, KUKINA, PRIMEIB.A:;TURM~, DJe )1/10/?()13"grifei).', .'"Ji$~~i.A~~~Vi;'~:::"~~~:~;ii:~':::~:;'::,~:::Y<;G'--,,<,,'";<'~t',.•;,~1~, " :,
":<1:~:P~ :;t.'f,>~,,~;lTROC¥SO s' CIVIt"<~~li_ ADMINIST~ TIVO. ARESP.

, ,:;-?~" AGRA¥i'O REGIMEI'9JrAL¥OFENSA A'~~~ARTS. 1~5~t458, II E lI} E 535,
:r-I1ICPOmfUNDAMENTAÇAO DEFICIENTE. INCIDEl'{CIA DA SUMULA
"' 284/STF:'( ...)'J ", ' ~v: ' _

,;, I. Não se pode conhecer dajliolaçiio aos artigos 165. 458. II e
111 e, 535.-'i4 do Ç,c)digo de Processq. Civil. pois ,a.~ alegações, que
jiindamentaramp pret~n.'iGojimsa são gene7:icas. Incide. no caso, (J Súmula 11.
281do Supremo tribunal Federal. por ana!t;)gia.

".:' ..\ ( ...)

(AgRg no AREsp J73.4~4/RJ, ReI. ,Ministro MAURO
,CAMeBELL MARQUES, SEGUNDAIURMA, DJe 28/08/2012, grifei).
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questão relativa à alegada coisa julgada. Portanlo. especflicamenle'en; relação
aos arts. 467 e 468 do CPc. incide na espécie a Súmula 21 1IST./. G

(...)
(AgRg no REsp J368918/RS, ReI. Ministro MAURO

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 20/08/20\3. grifei).

Por fim, no que tange às supostas violações dos arts. 30, 9°,XI e XlI, 10.
I, e 11,1, da Lei 8.429/1992, o Tribunal a quo consignou (fls. 918-943, e-STJ.
grifei):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
recuysos.

As prete!1;sõe~recursais circundam-se a reforma da sentença que
julgou. p:r~~~.!~~~~;:B~óced~~J~~,,;q~{f.iP,~~?c:s.,~'!':1~o~i~.:e~ac~ndenar a parte
~~,fU!~l!lda'nas,~lW,ç~;;90S~. Q2f~; E XIl; 10, I, e I I. I, combmado com o art.
"'C7"d L' 08"42' 9/9? '.' '../,/, ...,) a eIB,t;.:: _. f .

i:;;' ,it A prill1~ira ~pelante Valêrh~ Ferreira dec:Bastos Guerra foi
i conden~~, nos termosiJos,. ~rt~.90 e I2; in~f~:l,da LIA ~o;'fSsarcimento integral
'fi. do dano,~usado ao ,lY.tum~plo-de Turva~a-no- penodo,t-de-OI-lOH2002 até

\<q, 3 I/l2/200~~/.;consisten~, no~j descontos ind€jvidos repassados ao IPASGO; à
''-~"suspensão dÓ~l.djreitosgolítitos pelo período"de 8 anos e a multa civil no valor

.do dano. 1';- '';.''

(..;}
Passo portanto à análise dó mérito dos recursos interpostos.
(...) '.'

.,""áiA'~.k De' início importa, assinalar que o fàtQalegado pela primeira
apelante de que T,lã,o" tinha conhecimento de que estavam sendo efetuados
r~p'~~~'~9)g~sêtqsws~u .n~me,nii() imp~de sllarespÓnsabilização pelo ato
de impró6iaade adrtfW~ttatjY~i"ç,Ontànne'daràmente exposto no art. 3° da Lei n°
8.429/92

(...)
A~'sim. conforme documenlos de jl.~. 167/227, evidencia-.'ie a

manll1enção da apelanle na/olha de pagamenlo do município de Turvânia e as
contribuiçlies ao 1PASGO, bem como Oficio de n. 042/2006 acostado àfi. 156
exarado por José Marlins de Sorisa, Secrelário da Adminislraçüo em 2006.
onde ajirma que embora não haja comprovação de frequéncia no local de
trabalho, a ora recorrell/e, Valéria Ferreira de Baslos Guerra, recebeu seus
re.~1}eclivos vencimen/os, "Iulja vis/a que. conforme. se 'pode norar, há llOS
jichasjuncionais ano/ações rejéren/es a aume11l0ssalariais a/é () ano de 2004 e
a/é foram emilidos os respeclivos conlracheques. além de seus nomes
constarem do Relatório da Folha Geral". (11.156)

Desse modo é inegável que a se11lença de procedencia
encontra-se acerlada no que tange a primeira apelaJ1l!!.sendo imperiosa a sua
l1Ianll/eJ1<~ci().nes/e po11lo.

(...)
A proibição de contratar com o serviço público, a imposição da

multa no valor do dano aferida, em razão do cargo e a suspensão dos direitos
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políticos no mínimo prevista para hipótese do ato ímprobo descrito noiartigo 12,
inciso I, da LIA, tem, in casu, caráter repressivo à prática da conduta; jmproba,
refletindo a proporcionalidade entre a conduta e a sanção.

Baseado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
que norleiam a dosagem das sanções decalcados, aliado ao fato da condula
improba ler reperculido em mais de previ~'ão adequada se ve a sentença ao
eSlabelecê-la, excetuando-!>'eo prazo de 08 anos de suspensão dos direitos
políticos fimdo a 1" apelante, Valéria FerreÜ'a de Baslos Guerra, razão pela
qual o reduzo para 05 anos.

(...)
E o quanto basta.
Ao teor d();.~xposto,conhecidos os apelos dou parcial provimento

ao primeiro interposto PRr Valéria Ferreira de Bastos Guerra. tão somente, para
reduzir o ~r~_~~ ~~~n~~.,~~~ "~:~~,.~\ir~~?~,R~~~ti~~?sde 08 p~ra 05 anos ~,
n~!W,f,m:oYlment~:"~,,.,"i,~~gund9.}lJl~.!2:'Mant~nh()malterados portanto o~ demaIS
temlOs da s~nténç'a. '" " ',:

:,.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO
INEXISTENTE. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ( ... )ATOS
ÍMPROBOS. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA 7/STJ. SANÇÕES. RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO.
INVIAB1LlDADE. SÚMULA 7/STJ.

( ...)
5. (...) a análise das condições que envolvem a exislência de dolo

na condula do prefeito à época dos jalos. bem como a questão concernente à
responsabilização ali não pela prática de alo de improhidade administrativa,
nos termos traçados nas razões recurslILs',demandaria incursão na seara/ótica
dos autos, im'iável em sede de recurso especial. ante o óbice da Súmula 7/87:1.

6. A jllli\p11ldência desta Corte é unissona no sentido de que a
revisão da dosimelria dos sanções aplicadas em ações de improbidade

Já naSt,razões do ~curso Especia'i~ sustenta-se que "a mesma não
INDUZ~}J' 'ou CO'N&ORREU Ij,pfática de q\¥ilquer atei .de 'impFObidade
Adminis~tiva, ~u sejâ~~ã~ ~xis~~ D~LO ~u CUL,P~ por parte, :,da r~correl1te" (tL
1.002, e-SIJ, gnfos no "9,pglllal~~~"n'lP eXiste. nos i~utos, quaJq~er documento ou
depoimento:?:(gue comproV~, gue1i a fbcorrente' 'feZ: acordo' COJ)l o Prefeito ou
Secretário. Não existe por'q!Je.â recorrente NUNCA .fez qualquer acordo neste
sentido" (11. J.004~e-STJ, grifo~\~ª;original); e "NÃO:HOUVE ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO (agente 'Hão obteve prov.e,ito]:>atrimoniaJ). De igual modo não há provas de
que a recorrentetehha causadopçeju.Ízos :ao '~ráfiô:;Assim, devem ser afastadas <ls
sanções aplicadas a recorrenteJ"por,Jotal ausência de provas e desproporcional idade;'
(fi. 1.009, e-STJ,cg~ifos nO'-orig!llal): ;. ...

Assim~ é inviável "~iÍlã1isará'tese defendida no Recurso Especial, a qual
busca alàstar as premissas fátict~$t estabelecidas pelo acórdão recorrido, pois', ..
inarredáveJ a revisão do conjunto probatório dos autos. Aplica-se o óbice da Súmula
7/STJ. A propósito:
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adminislmlivtl impfiêa reexame do coryuJ1tojClfico-probatório dos mitos. o que
esbarra no Súmula 7/STJ salvo em hipóteses excepcionais; nas ljuais. da
leitura do acórdão' recorrido, exsurge a desproporcionalidade entre o alo
praticado e as sanções aplicadas. o que não é o caso vertenle.

Agravo régimentaJ improvido.
(AgRg no AREsp 432.4J8/MG, ReI. Ministro HUMBERTO

MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 24/0312014, grifei).

Diante do exposto, com fulCro no art. 544, ~ 4°, 11, do Código de
Processo Civil, nego provimento ao Agravo.

Publi.que-se.
Intimem-se.
Brasília (DF), 30 de ai5:hl\,de2014 .
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AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 280.444 - GO
(2013/0003332-9)

RELATOR
AGRAVANTE
ADVOGADO

AGRAVADO
INTERES.

MINISTRO HERMAN BENJAMIN
VALÉRIA FERREIRA DE BASTOS GUERRA
MARCOS ALEXANDRE BA TIST A DE CASTRO
OUTRO(S)
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
LUIZ GARCEZ DA SIL VA E OUTROS

E

EMENTA

t;

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CiVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE. ADMlNISTRA TIVA. LESÃO AO ERÁRIO
MUNICIP~k~~.:;iliY..J.,Qk¥\ÇÃ9ç__A ;.PJS.ltq~!;;ç1Y.Q.ril!A.:,,- CONSTITUIÇÃO

.,~EWÀ"t.'L.-':J?~~M~'VI5'-~;~-wt,-e ..ESPECIAL.' Ir:rJPOSS!BILlDADE .
.d,,~~ÃFR01'i~"ÁO _~T .. fJ=: 535, ~lf;>~cDO '.CPC. DEFICIENCIA NA

.;''':-FUNDAMENTAÇAQ: SUMULA 284/STI:'. ARTS. 333; 1,336,410,415 E
"". "'.. 'i '.' '. '.. •

". 452F10 CODlGO DE PROCESSO CIVIL. .AUSENCIA' DE
PRE0uÊ-STION~MEN'FO:: SÚMULA 2TI/STJ. REVISÃO. MATÉRIÀ'. . , ,-, -.,... . ~ :

FATICO-PROBATO~A. INCIDENCIA DA SUMULA 7/STJ.
'" L Na hipót~e, a ~grav.~nte toi cond~nada po~ atos. de improbidade
'~,~dministrativa 'P.2T ter permánecido ná con~jção de "funcionária fantásma" no

Período de Io de:j~neiro de 2002 até 3 J dé:dezembro de' 2004, recebendo os
ben#Jcios do Ipasgo. pagos' pela Prefeihtra Municipal, e sem trabalhar

•:;~it . .:' ..•.

efetlv~ente: "'.::' _ .
'5. ,':"i"">:'2~':'''A*p~nalidadeimposta resultouem:,'a) ressarcimento integral do dano ao

. Município de Turvânia;'b) ümlta civil; e c) sllspensão".,dos direitos políticos por
"'cinco anos ... - .,.",',. "". '.: _, .... ,,',....
3.0' ~;t~jiléda' violaçã6.de.dispositivo constitucional (art. 5°, LIV e LV, da CF)
é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. conloffile dispõe o
art. 102; 111.da Constitu~ção Federal.
4. Nãç se conhece de Recurso EsPecial em relação à ofensa ao art. 535, 11.do
CPC quando a parte não apon~ de fomla clara, o vício em que teria incorrido o
acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
5. A alegação sohre a afronta ao arts. 333, I, 336, 4 IO, 415 e 452 do Código de
Processo Civil, a despeito da oposição de. Embargos Declaratórios, não foi
apreciada pelo acórdão recorrido. Dessa forma, inobservou-se o requisito do
prequestionamento sobre tal questão. Incidência da Súmula 211/STJ. .
6. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou, com base no contexto
tatico-probatório dos autos, que. "confonne documentos de fls. 167/227.
evidencia-se a manutenção da apelante na tolha de pagamento do município de
Turvânia e as contribuições ao IPASGO, bem como Oficio de n. 042/2006
acostado à fl. 156 exarado por José Martins de Sousa, Secretário da
Administração em 2006, onde afirma que embora não haja comprovação de
frequência no local de trabalho, a ora recorrente, Valéria Ferreira de Bastos
Guerra, recebeu seus respectivos vencimentos, 'haja vista que, conforme, se
pode notar, há nas fichas funcionais anotações referentes a aumentos salariais
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até o ano de 2004 e até foram emitidos os respectivos contracheques, além de
seus nomes constarem do Relatório da Folha Geral'. (11.156). Desse modo é
inegável que a sentença de procedência encontra-se acertada no que tange a
primeira apelante, sendo imperiosa a sua manutenção (...) Baseado nos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que norteiam a dosagem das
sanções decalcadas, aliado ao fato da conduta ímproba ter repercutido em mais
de previsão adequada se vê a sentença ao estabelecê-Ia, excetuando-se o. prazo
de 08 anos de suspensão dos direitos políticos fixado a I" apelante, Valéria
Ferreira de Bastos Guerra, razão pela qual o reduzo para 05 anos" (fls. 918-943,
e-STJ). A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas,
obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. Precedente: AgRg no AREsp 432.418/MG,
ReI. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.3.2014.
7. Agravo Regimental nã~provido .

.•••.•••~!:Y'!

,,:;;" ACÓRÍ)ÃO
.,,,,..~....~.'.,.;;,..:,;:..';~, ' ~, . .''. '.,';,i .

• ~.".i- 1":"~ .••

{'.:::" Vistos~'ltJ'~;~dOS e ~jscutldos os auio~:em que sãp partes as acima
indi~aq~s, acordcúl1lWsMini~tr?S~dáSEGUNDA. T-wma do SUR~rior !ribunal de
Justiça:\\, A Turma,' p~, unam~~d~de. Jfegou provIm~tu-ao'a~~av.o regImental~'nos
termos d0i;,.yoto do (a) ~t.Ca).MInlsfro(a);Relator(a)." ~s Srs. MInIstros OgF.ernandes,
Ma~ro Ca~pbelJ Marqu~~, (Pres~ent~), Assusete ~agalhães e Humberto Martins
votaram com;~QSr. Ministrc>'-Relator. Y

~", <~. ;',r"
~ l~'

Brasília, 05 de j unhq}!e 20 14(data do julgamento).

MINISTRO HER.N1AN BENJAMIN
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MINISTRO HERMAN BENJAMIN
VALÉRIA FERREIRA DE BASTOS GUERRA
MARCOS ALEXANDRE BATlST A DE <:::ASTRO
OUTRO(S)
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
LUIZ GARCEZ DA SILVA E OUTROS

AGRAVADO
INTERES.

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 280.444 - GO
~. (2013/0003332-9)

. RELATOR
AGRAVANTE
ADVOGADO

•

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator):.,'it .~.

Cuida-se de Agravo. ~~\¥.}m~!:Hw~.t~tefJ)9~f9,~.9.P..ntr.~.;.g.~Si~~~{!1.~.~,1.085- 1.090, e-ST J)
I'.... . .:-... ..'.

Pleiteia, ao final, a reconsideração do decisum agravado ou a

É o relatório.

submissão do recurso à Turma.

. que nego~1 pf.ovimento,ap recurso.
,:;~;' :';'

A agra;y,ante sustenta,: ..em s.~ma, que:
.:~-. . ,~\. ;.~

~~
., "-\A Com 'a ~~evi~ venia ocorr~u. sim omis~o no ..julgado pelo

Egreglo Tn0tlpal de JU~lça qp Estado de GO!~ (tl. 1. I07, ~7STJ).
\(...),: .. ...•.:<.

.~s. S~nh~~es Ministros, ppr um simpl~ analise dos autos,
podemos verificar~{q~eps Acórdãos contrariaram expressamente o artigo 3° da
Lei 8.429/92 (tl. 1.1P7, ~-'ST1) . .

(...) ..,
Senh2r~s" Julgaepres. não existe nos autos, qualquer prova ou

indicio que demqnstre que a recbIte!lte tenha agido defomla improba (tl. 1.120,
e:ST-:J) •.. , .. ..:.,-,,:.:'.:..~":'('-' . ---

( ••• ) ':.'.< '..1-

~ Não. há. R[<?ya de DOLO ou CULPA por parte da recorrente,
NAO HOUVE ENRIQUECIMENTO IUelTO (agente não obteve proveito
patrimonial). De igual modo não há provas de que a recorrente tenha causado
prejuízos ao erário.

Assim, devem ser afastadas as sanções aplicadas ao recorrente.
por total auscncia de provas e desproporcional idade (fl 1.123.e-STJ. grifos no
original).
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(e-ST] FI.1l,39)
•

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NtI 280.444 - GO
(2013/0003332-9)

/

f
VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO HERMANBENJAMIN (Relator): Os

autos foram recebidos neste Gabinete em 21.5.2014.

O Agravo Regimental não merece prosperar, pOIS a ausência de

argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão' ora agravada torna

incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão,
. .

pelo que reitero o seu teor. .r.:~~'- .', .

ç,mtiormê~é'~;~!~~i~no;:;:k~~~:~i~~~~~~iscPS~ãO em Recurso

Especial)~c~r;a de sYP'6~'t~ofens~~a di~~ositivo'6i)hl?.titucional, pof.quanto seu exame

é de co~~petência J~c1usiva do ~~pre.lIlo Tribunal Eederal, conforme dispõe ° art.
. ::. ~~"'.' ,;.. ' ,.... .

102, 1Il, ão permissivo,'.eonstituciqpal. Não sé pode, portanto. conhecer do apelo em
'..\ ~~..", -

relação àcogtrariedade ,ia,art. 5°, LIV e LV, da Constituição FederaLConfiram-se:
- ~ . ., . .

'.~

(...) PROCESSUAL CIVIL. (...) OFENSA A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. VEDAÇÃO. (...)

(...)
2. Em recurso. especial não cabe invocar ofensa ti norma

constitucivnal. razão pela qual v presente recurso não pode ser conhecida
relativamente à apvntada ofensa aos ar/s. 50, 11,LlV. LV. 93. IX. 150.. ~.6': 155.
~ 2~ Xli. g. da CF.

( ...)
(AgRg no AREsp J36.865/MA, ReI. Ministro SÉRGIO

KUKINA, PRIMEIRA TURMA. DJe 10/04/2013, grifei) .

"'-. 'ú .- " "
PROCESSUAL CIVIL (...)i' ANALISE DE DISPOSITIVO

CONSTITUCIONAdIMPOSSIBIUDADé (...)
." . . ( ...)",' '..,.'.'.,': ..',::, .,.,.',.; .

.4,.0' Superior 'Tribunal de .Jústiça,;!7ão é competente para
analisar, em sede. de:. recurso., ~speciq/",jtv.elJ/u.dlvivlação de dispositivos
cunstitucionais, sob pena de llS1I11Jar-seda competência do Súpremo Tribunal
Federal. Assim. il1viávelàànálise das suscitadas violações dos artigos 2~ 50.
inc. LVe XX¥I": 37.. f6°;ce93, inc. IX, todos da Constituição federal.

(...)
(AgRg no AREsp 299.583/CE, ReI. Ministro MAURO

CAMPBELL MARQUES. SEGUNDA TU,RMA, DJe 22/05/2013, grifei).
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• , (e-STJ FI.1140)

Além disso, a agravante alega que o 3rt. 535, 11, do, çpç foi violado,

mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incõrrido o acórdão

impugnado.

Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto,

ante o óbice da Súmula 284/STF. Cito precedentes:

PROCESSUAL CIVIL (...) VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165,'
458, 11e 111,E 535/CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. (...) .

I. Ê deflCiente a fundamentação do recurso especial em que a
ale!~~q~fe,:!~l arfs~~{£~:::f58r..fJ.e,IlJ;;e"S,35-do.~~C se fa: d! farma

. :,;.,generlca,.~l!"J;:fdfilemrJãç,raçf!PexatCtilqqspontos pelos quplS o. acorda,? se.fez
{ffifi omisso,""póif(,.adilório,'obscf!ro oli faltou'~lhe fundamentqçqo. /f.plica-se,- na

ir hipófesê; o óbice da Súff1ula 284ISTF..\ . . .." ..
" ~: (...) ;:... '. :~~. . .

.. (AgRg ~no AREsp 14K392/RJ, ReI.... Ministro SÉRGIO
KUKINA, PF-IMEI~;rURMA, DJe 11/10/2013, grifei).~.. .' .

:. PROCESSO.cIVIL (.:.) OFENSA'AOS ARTS. 165, 458, 11E
m'R,535, li/CPC: -FUNDAMENTAÇAO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA
SÚMuLA 284/STF. 'ti::) ' .

.~.' I. 'Niio ~se'pode c~nhecà dciviolação aos grtigos 165. 458, 1J e
~'. I1J e 535, lI, dp./ qódigode. Processe) Civil, ppis as' alegações que

· Iurz4f1mentqt;Y!p.à p.!;(a~l1.saoft-;Sásão.genéricas,Jndde, no caso, a Súmula 11.

284 (io '.~I,i);'~lIIoTribunal Fed~ral. por aria/~gia. '. .
(...)' .

(AgRg no: AREsp 173.424/RJ. ReI. Ministro 'MAURO
CAMPBELL MARQUES. SEGUNDA TURMA, DJe 28/08/2012, grifei).

Ademais, observo que o Tribunal a quo não emitiujuízo de valor sobre

as questões jurídicas levantadas em torno dos arts. 333, 1, 336, 410, 415 e 452 do

Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do

Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo

Tribunal (J quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a

ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 21 I/STJ.

}' '-_:1.--- ..

.... ;'.

Nesse sentido:
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PROCESSUAL (...) ALEGAÇÃOLDE CONTRARIEDADE
AOS ARTS. 467 E 468 DO cj>c. FALTA DE PREQUES710NAMENTO. (...)

I. Não obslanle o Tribunal de origem haja acolhido
parcialmente os embargos declaralórios, lão-somenle para fins de
prequestionamento, na verdade não restou configurado o prequestionamenlo
, dos arls. 467 e 468 do (J>c. Com eftilo, apesar da oposiçi'ío dos embargos de
declaração, o TriblÍnal de origem nada decidiu sobre as matérias disciplinadas
nas reftridas disposições processuais. £111 oll/ras palavras. a despeito da
oposição dos embargos declaratórios, o Tribunal de origem niio apreciou a
queslão re/aliva à alegada coisa julgada. Porlarao, espec[jicamente em relação
aos arts. 467 e.468 do CPc. incidena espécie a Súmula 2111STJ.

(...)
(AgRg ,1J0';",REsp' 1368918/RS, ReI. Ministro MAURO

CAMPBE~-,~>~ Q;w!S~ ~gJ;J,!dJ~RA:.l;Y&f~Uh;QL~}PI08J2013, grifei) .
.".#.•_-r:.';i"'":''''::.''':;;~,.',; ..rl ;'~ ".;:'~;''-'~' ";"';,~,".: -. o,' o •

i~W'" Por fi oque tang~ às s~posta~ vióla,~pesdos arts. 3°, 9°,XI e XII, 10,
jf¥" .. . :~.' ..~.. ~

I, e l~r,I,'da Lei'4~429/l992,qlTrib,unal á quo G~nsignou (fls. 918-943, e-STJ,

grifei):\,. "*. ' ',,~,!,";"',', . . .'~~ - ~,
~-;.i..

"\.

(...)
Assim. conji)/"me documentos de fls. 167/217. evidencia-se a

manutenção da apelante 11afOlha de pagamento do município de Tun'ània e as
contribuições ao 1PASGO, bem como Ofício de 11. 041/2006 acostado à/I. 156
e:mrado por José Mm"lins de Sousa, Secretário da Administrac;iio em 2006.

~ ;:...•!•.-. ,>

PtéSent~ os pressupostos de admissibilidade. conheço dos'-;:.::- ,","

(...)
Passo portanto à análise do mérito dos recursos interpostos .
(...)
De início impoJ1a assinalar que o fato alegado pela primeira

apelante de que não tinha conhecimento de que estavam sendo efetuados
repasses ao lPASGO em seu nome não impede sua responsabílização pelo ato
de improbidade administrativa, conforme claramente exposto no art. 30 da Lei n°
8.429/92

',',
";''''''

recursos.
'''\;. .As prete!lsões recursais circundam-se a reforma da sentença que

.,juIg9JÚiJ,.arcialmenteIifuced,çnte.s..>.os.:\:pegidósautorais para condenar a parte
";, requerida rias sanç9~'.;dps ~i~sf;9;?XI E XII; 10, I, e 11,1; combinado Com o art.

--', ,':q,o da Lei nO ~~,!29192,,'o ~o ",

'~""'''' .""'A pr!0Aira, ARel~Jite'Valéria Ferreira de Bastos Guerra tài
condenada', nos termosqos: arts. 9° c 12, inc: I, da LIA ao ressarcimento integral
do dano causado ao Município de TUrvânia no período 'de 01'/0112002 até
31/12/2004, consistente nos descontos indevidos repassados ao IPASGO; à
suspensão dos direitos políticos pelo período de 8 anos e a multa civil no valor
do dano.
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1/
.. /

onde oJirmo que embora niio haja comprovoçãár'de ./i'equêncio no local de
lrabalho. a ora recorreme. Valéria Fel7"eira de BaslOs Guerra. recebeu seus
re.!lpeclivos vencimentos. "haja vista (jlle, conforme, se pode notar, hú lUIS

fichas funcionais anotações referenles a aumeJ1/ossalariais a/é o ano de 2004 e
até foram emitidos os re.\pectivos contracheques, além de seus nomes
constarem do Reltitório da Folha Geral". (fl.156)

Desse modo é inegável que 'a sentença de procedência
encontra-se acerlada no que tange a primeira apelante. sendo imperiosa a sua
manutenção, nesle ponto.

(...)
A proibição de contratar com o serviço público, a imposição da

multa no valor do dano aferida, em razão do cargo e a suspensão dos direitos
políticos no mínimo previ~~apara hipótese do ato ímprobo descrito no artigo 12.
inciso I, da LIA, tem, in~u, caráter repressivo à prática da conduta, ímproba.
refletindo a proporcion~lidade entre a condutà e a sanção .

.. ;.::. Baseado lli),'; princípios da proporcionalidade e ela J'lcoabil idade
.que.'-:,;bf;~ja!?!t>ll..âDsbjffm dqi Y;(mçõe~tiecalcadas, aliado ao fato da condula
ímprobO;f.!ef'"repercutiqo em.mais de j/revisão adequada se vê a sentença ao
estabél~lê-lci, excetuando-se ..;o prazo de 08 anos de suspensiio dos direi/os
pofí'ico'f;r.t;~ado a ](1 ~ilan(~, Valéria Ferr~ra de Bastos:)Glierra, razão pela
qual o rea~o para O) ~!1os.1 ~. ".'

'i)k (...) ~: /-

'';I.£" oqua~to b~~a. .i' .
'>'. A9hteor ªp exposto, conhecidgs os apelos dou parcial provimento
ao primeiro interpósJo ppr ValériaFcrreim qç Bastos Guerra, tão somente, para
reduzir o prazo de 'suspensão de seus direitos políticos de 08 para 05 anos e,
nego ,provimento ao se,gundo ap~lo. Mantenho inalterados portanto os demais
temios da serltença.' . '..

Assim, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual

:~,~' ' •.~:. i i .. .' ..

(fi. I .009, e-STJ, grifos no original).

. .:,:\~~).-"';:"~'-~:~ ~.,Ç:.-.:'i"~~ ,",>.

Já násraiões dô~~~s.o",.Especial, süstenta-se que "a mesma não
.~~ :<

INDUZIU ou CONCORREU a(. ;prática de qualquer ato de improbidade
,.~..,...~,,",

Administrativa, ou seja, não existe DOLO ou CULPA por parte, da recorrente" (!l .

1.002, e-STJ, grifos no original); "não existe nos autos, qualquer documento ou

depoimento, que comprove que a recorrente 'fez acordo' com o Prefeito ou

Secretário. Não existe por que a recorrente NUNCA fez qualquer acordo neste

sentido" (fi. 1.004, e-STJ, grifas no original); e "NÃO HOUVE ENRIQUECIMENTO

ILÍCITO (agente não obteve proveito patrimonial). De igual modo não há provas de

que a recorrente tenha causado prejuízos ao erário. Assim, devem ser afastadas as

sanções aplicadas a recorrente, por total ausência de provas e desproporcional idade"
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busca afastar as premIssas fáticas estabelecidas pelo

~ / (e-STJ FI.Ú~3).,17
/ .Y..d-- -daçor ao reeorn o, pOIS
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inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos. Aplica-se o óbice da Súmula

7/STJ. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. (...) LEI DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. (...)ATOS íMPROBOS.
ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 7/S1'J.
SANÇÕES. RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.

(...)
5. -r. .. ) (J a~14lisedas condições que envolvem a exiSlência de dolo

na conduta do preftito ii~poca dos falOS. bém como a queslão concernenle, à
responsabilizaçào ali não pela prqticq de a/o de improbidade administrativa.
nos/ermos/roçados, i7l18 raziies:',idi-Ps'di:tâenfandlffià' incursão na seara fática

/3~.;d6~;'21l;tos,.twiã{Mt~~;.¥ede di~;~Zf.1'8e~Jlecial, anle o óbice da Súmula 7/STJ.
"~~,~~,,,... 6, A juritJprudencia desta Corle é uníssona no simlido de que a
" " revisào,.;.da dosimelrifl.: das,. sanções api/cadas em ações de improbidade"
:: administr;(fliva imj)licai!:eex01~edo conjun/oJ,árico-proba/órío dosaúlos. "O que
\" esbarra ~á;..SlÍmula 7(,ST.J.<salvoem hipóteses excepcíonais.nasquais, da"
.;\ lei/ura do "fu;órdào r~çorrido. exsurge a ':'desproporcíonq/idade enlre o alo
'\pralicado e as~s.fJnçõesf!plicadas. o que nào,é o caso 'ter/ente.
~.".. A~~vo r~gini~ntal improvjdo~) .::-

(Ag~g ~o ÀREsp 432.4l84iAG,ReJ. Ministro HUMBERTO
MARTINS. SEGUNDA TURMA, DJe 24/03/2014, grifei);'

Logo, ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser

promovida na dêéisão"'~g~'avada, proferida c6Tri fundamentos suficientes e em

consonância com entendimento p~cífico deste Tribunal, não há prover o Agravo

Regimental que contra ela se insurge .

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Regimental.

É como voto.
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Relator
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN

Presidente da Sessão '.
Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
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Subprocuradora-Geral da República.; .
Exma. Sra. Ora. MA L~If.\~&.MEIRA;P~EDEMANN.,
'Secretària.,,~.": ...,;:G'(?~~':~ ~{,1:;E"':~~~j3+~~;

Bela. VA.,I;.!Z'R.lAALVlrvt~DUSI Ú ".
~:;,; ?~)' AuTwAÇÃO
.~. ~.:'. ~

AGRAVANTE VALÉRIA FERREIRADE BASTOSGUERRA
ADVOGADO MARCPS ALEXANDREBATISTADE CASTROE OUTRO(S)
AGRAVADO\;-. MINISTr~RIOPÚB..L1CODOESTADOD.EGOIÁS .
INTERES. ';~;;. LUIZ GA~CEZ DA SILVAE OUTROS.

"r ;. •• ;

ASSUNTO: DIREIIrO ADMINISTR~TJVQE OUTRASMATÉRIASDE DIREITO PÚBLICO - Atos
. . . Admirtj~.t.ratjvos - Improblc.lad~ AdflJinistrativa . .

'>'. A;éR~VO'REGIMENTAL

AGRAVANT'~\'" ":"\!Ã,LÉRIA FERREiRADE~ASTOS ~UERRA
ADVOGAÓO;",., : MARCOSAIIEXANDREBATISTADE CASTROEOUTRO(S)
AGRAVADO'~~:!,'.'l.:o~MINISIÉRioBÚEÍfrICÔDOES'FADODE GOlAS
INTERES. . v:'. tqliGARCEZDI\SILVA~E OUTR'oS

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos
do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Mauro Campbell Marques (Presidente), Assusete
Magalhães e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
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SíonatiÍrío(a): VALERIA ALVIM DUSI, COORDENADORIA DA SEGUNDA TURMA Assinado em: 0&-09.2014 12:27:47
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",Çêffifi~~"':~~e':"fM'~;:diSP9ril15tnza~çl2no Diário ~da Justiça
;jf.j~':' . ;.{/~' ~ '(:. ~.-' ..'

Eletrôn~ço/STJ emJ24/06/201~ o teferido acó~pão de flst! 1136 e
f< '$; "".' ,ã. :..

consider~do publicad~i,em 25 deJi.m~9 de 2014~n<[~termos dOjlrtigo 4°, 9
~ ~ ~~. . . ",

}O., da Lâ\11.4J-9/20061~Çertifiq'õ, aij1da~'que o cª,beçalho..da-decisão-foi ..

atualizado ~J~to à autua~'ã()do ~fOC~SSO, para finJ,de intimação~

.: '..~..

COORDENADOíüAt DA SEGUNDA TURMA~;:.:::~

(") Doe.umento assIOndo "ktrnoicamcntc
por PAULO DIAS GOMES nos termos

do Art. 1° ~ 2" inciso 111alincn "b" da I.ei 11.4ICJ/200c>

CódigO de Controle do Oocumeolo:-3S7DF621.464D.4SCl-AE4C-ACfOB1A84éB ...
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CERTIDÃO DE TRÂNSITO E TERMO DE BAIXA

Superior Tribunal de Justiça

..
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Certifico que o v. acórdão de fls. 1136 transitou em julgado no dia 13

de agosto de 2014.
Registro a baixa destes autos à(o) TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO

DEGOIÁS.

Brasília - DF, 01 de setembro de 2014

COORDENADORIA DA SEGUNDA TURMA

-Assinado por ORIVAN BATISTA DOS PASSOS
em 01. de setembro de 2014 às 18:28:46

5 Volume(s)
OApeilso(s)

- -- ~- -'Assinacfoeletronicamente nos termos do Art. 10 9ZOinciso 111 afínea "6'; da Lei 11.419/2006 - - - .- ---
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• (10estado de goiás

Comarca de Turvânia
Gabinete '

Protocolo nO:200701294080

DESPACHO

Considerando a certidão de £1011, ofi'cie-se aos órgãos relacionados no

item "b" à f.993, comunicando também a proibição do requerido Deusimar Rosa

de contratar com o Poder Público,' receber benefiCios ou incentiv~s fiscais ou

creditícios, direta ou indiretamente, peloprazo de 05 (cinco) anos.

Atenda-se, ainda, a soJicitação,no que tange ao fornceimento do nOdo

CPF do requerido Luiz Garcez da~ilva~

asdJWUtto S;iua
9:;i.W.W .

Luciana Nasc' ento Silva
Juíza fireitO

/

Código para validar documenlo: 109485994566

Validar no endereço: hltp://wv;w .ljgo .jus. brisdm2/consulta Publ icaNal ida CodigoAtoJ udic ia1


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079

