
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITOPÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO Nº 104831/2017 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE VILA BELA
DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELATOR:DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO
JOEL PEREIRA

APELADOS: JOEL PEREIRA
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 104831/2017
Data de Julgamento: 27-11-2018

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO CIVIL

PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE

RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - REPASSE DA VERBA DO FUNDEF PARA

PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

BÁSICA - INOBSERVÂNCIADO PERCENTUAL DE 60% PREVISTO NO ART. 22

DA LEI Nº 11.944/2007 – DESVIO DE FINALIDADE - VIOLAÇÃO AOS

PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE - CONDUTAS ÍMPROBAS

TIPIFICADAS NO ART. 11, DA LEI Nº 8.429/92 - DANO MORAL DIFUSO – NÃO

CONFIGURAÇÃO - APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO TCE – NÃO

VINCULAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO – PENAS APLICADAS

CORRESPONDENTES AO ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

PRATICADOS - APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO - APELO DO

RÉU DESPROVIDO.

O emprego de recursos do FUNDEF para fins diversos dos

previstos na legislação de regência, com dano para a sua finalidade exclusiva

(desenvolvimento do ensino fundamental e valorização dos profissionais que atuam

nesta área), implica grave violação ao princípio da legalidade estrita e, também, da

moralidade, atraindo, assim, a incidência do art. 11, caput, da Lei n. 8.429/92 e a
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aplicação das penas correspondentes a esse ato de improbidade administrativa.

Afastada a ocorrência de lesão ao erário no caso concreto, deve

ser excluída a imposição de ressarcimento integral ao erário, pagamento de dano moral

difuso e readequadas, ainda que de ofício, as demais penas aplicadas ao ato ímprobo

remanescente (art. 11, caput, da Lei n. 8.429/92), sob pena de ofensa aos princípios da

proporcionalidade, razoabilidade e de acordo com o grau de ilegalidade/lesividade do

ato.

O controle exercido pelos Tribunais de Contas não é

jurisdicional e, por isso mesmo, as decisões proferidas pelos órgãos de controle não

retiram a possibilidade de o ato reputado ímprobo ser analisado pelo Poder Judiciário,

por meio de competente ação civil pública. Logo, sua atuação não vincula o

funcionamento do Poder Judiciário, o qual pode, inclusive, revisar as suas decisões por

força Princípio Constitucional da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional (art. 5º,

XXXV,da Constituição).
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R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público

Estadual e Joel Pereira, contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por

Ato de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Ressarcimento ao Erário, onde o Juízo

singular julgou procedentes os pedidos contidos na inicial e pelos atos de ilegalidade e

improbidade administrativa praticados, aplicou as sanções de suspensão dos direitos

políticos, pelo prazo de 5 (cinco) anos e proibição, por igual prazo, 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.

O Ministério Público, alega que os recursos do Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério -

FUNDEF devem ser aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino

fundamental público e na valorização de seu magistério, sendo que, no mínimo, 60%

(sessenta por cento) dos recursos deveriam ser destinados, anualmente, à remuneração

dos profissionais do magistério em efetivo exercício no ensino fundamental público e

segundo o órgão ministerial, os referidos repasses foram utilizados para finalidades

diversas do previsto na Lei nº 9.424/96.

Requer a majoração das sanções aplicadas em desfavor do

ex-gestor municipal, por atentar contra os princípios da Administração Pública,
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requerendo o ressarcimento integral do dano ao erário, pagamento de multa civil no

patamar de 03 (três) vezes o valor do dano além do pagamento de danos morais difusos.

Em contrapartida, o réu, interpôs recurso adesivo, no qual

sustenta que não restou comprovado o dolo e/ou má-fé, necessário a caracterizar o ato

ímprobo, bem como não restou comprovado a existência de prejuízo ao erário.

Aduz que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso –

TCE/MT, aprovou as contas anuais de gestão do exercício de 2002, sendo julgadas

regulares com ressalvas, não havendo reconhecimento de dano ao erário, nem má-fé do

gestor, apenas falhas de gestão.

Afirma, ainda, que os recursos do FUNDEF foram empregados

em outras finalidades, porém, dentro da mesma pasta da educação, não havendo que se

falar em apropriação de dinheiro público e, portanto, indevido o ressarcimento ao erário.

Por fim, requer a revisão das sanções que lhe foram imputadas,

observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões aos apelos apresentadas às fls. 709/724-TJ,

refutando as alegações dos apelantes e pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de fls.

732/734-v-TJ, opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. LEONIR COLOMBO

Ratificou a sentença.
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V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público propôs Ação Civil Pública por Ato de

Improbidade Administrativa c/c Pedido de Ressarcimento ao Erário em face de Joel

Pereira, ex-prefeito do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, em virtude do

desvio de finalidade da quantia destinada pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento

do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF referente ao exercício

de 2002, para o pagamento dos profissionais do magistério da educação básica do

município.

Consta nos autos que por meio do Ofício nº 099/2003

proveniente da Câmara Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade, chegou ao

conhecimento do Ministério Público, a instauração de uma Comissão Parlamentar de

Inquérito para apuração do suposto desvio de verba pública referente à aplicação do

FUNDEF, praticado pelo então gestor à época Sr. Joel Pereira, ensejando a instauração

do Procedimento Administrativo Investigatório nº 005/2003 (fls. 02/11).

Por sua vez, o Ministério Público, afirma que tal irregularidade

importa em ato de improbidade, uma vez que o réu teria descumprido exigências

normativas e os princípios da moralidade, impessoalidade, eficiência e economicidade,

devendo, por isso, ser condenado nas sanções civis relacionadas no art. 12, incisos II e

III, bem como a condenação do ressarcimento integral do dano ao erário, pagamento de

multa civil e danos morais difusos.

O Magistrado a quo julgou procedentes os pedidos contidos na

exordial, entendendo que o réu praticou ato que feriu a probidade administrativa e a

boa-fé, desviando verba destinada legalmente proveniente de fundo próprio ao

desenvolvimento da educação básica – FUNDEF, porém, registrou que nos autos não há

elementos probatórios que apontem a existência de prejuízo ao erário, motivo pelo qual
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não impôs a penalidade de ressarcimento bem como o pagamento de multa civil e dano

moral difuso.

Pois bem. Na espécie, considerando a planilha de demonstrativo

dos recursos aplicados na educação, aportada às fls. 17/20, a verba do Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizaçãodo Magistério

- FUNDEF, cuja transferência é automática, destinada ao município de Vila Bela da

Santíssima Trindade, no ano de 2002 foi equivalente à R$ 1.819.361,25 (um milhão

oitocentos e dezenove mil trezentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos),

sendo empenhada para o pagamento de vencimentos e obrigações patronais, a quantia de

R$ 793.179,55 (setecentos e noventa e três mil cento e setenta e nove reais e cinquenta e

cinco centavos).

Foram apurados gastos da verba relativa ao FUNDEF, em

despesas estranhas à sua finalidade no montante de R$ 298.437,20 (duzentos e noventa e

oito mil quatrocentos e trinta e sete reais e vinte centavos).

Os valores oriundos do referido convênio, possuem destinação

vinculada, conforme os artigos 2º e 22 da Lei nº 11.494/2007 (Regulamenta o Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais

da Educação – FUNDEF).

Vejamos, in verbis:

“Art. 2o Os Fundos destinam-se à manutenção e ao
desenvolvimento da educação básica pública e à valorização
dos trabalhadores em educação, incluindo sua condigna
remuneração, observado o disposto nesta Lei.”

“Art. 22.  Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos
anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da
remuneração dos profissionais do magistério da educação
básica em efetivo exercício na rede pública.” (destaquei)

Os documentos dos autos, comprovam que o apelante utilizou,

indevidamente, os 60% do FUNDEF, pois fora investido em outras questões, ainda que

vinculadas a pasta da educação, ou seja, deu irregular destinação a referida verba.
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Isso restou claro nas palavras do Vereador Clézio Aparecido

Freires, que foi Secretário de Administração e Finanças durante o período de 2002,

transcritas na Ata da Sessão Ordinária do dia 22/04/2003, da Câmara Municipal de Vila

Bela, subsidiada pelos Demonstrativos dos Recursos Aplicados na Educação, bem como

o pedido de providências/denúncia assinado por vários professores da rede pública

municipal de ensino (fls. 121/124).

Transcrevo parte da referida ata:

“[...] O Vereador Clézio diz que fez um levantamento sobre a
questão educação e que tem em mãos uma declaração do
Secretário de Educação e Contador e explica que a receita da
educação gira em torno de R$ 230.000,00 por mês e a despesa
total com a educação superaria o arrecadado tendo um déficit
de R$ 8.700,00, é aí que eu questiono as vezes a questão da
aplicação do FUNDEF 60% que é para o pagamento dos
professores, esses R$ 99.000,00 por exemplo, deveria ser pago
aos professores, mas nós estamos pagando o teto máximo e que
o total da folha gira em torno de R$ 84.000,00, e o restante que
deveria por Lei ser dividido entre os professores foi investido e
está sendo investido em construção de escola, em aquisição de
ônibus, transporte escolar que no entendimento da
administração é um erro até certo ponto justificável. (...)
O Sr. Prefeito verificou que: se não usar o dinheiro do
FUNDEF 60%, o restante que seria dos professores não dá
para fazer quase nada. [...].” (destaquei)

Sendo assim, tal como consignado na sentença, não se trata de

mera irregularidade ou desvio de finalidade, na verdade, o ex- prefeito do município de

Vila Bela, de forma consciente e deliberada, usou dinheiro público que deveria ser gasto

no pagamento dos profissionais do ensino durante o exercício de 2002, para custear o

pagamento mensal referente à compra de um ônibus escolar, construção e ampliação de

escolas, conforme ata de fls. 36/36-v.

Ressalta-se que a alegação do réu de que não houve desvio de

recursos públicos, mas mera irregularidade administrativa, com o pagamento de

despesas que não se encaixam como sendo da Educação, não se mostra suficiente para
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afastar sua responsabilidade, porque como gestor do Município de Vila Bela da

Santíssima Trindade tinha o dever de tomar os cuidados devidos para que os recursos

fossem aplicados devidamente.

Dessa forma, tenho que a conduta do apelante foi irregular e,

portanto, incontroversa a violação aos princípios da legalidade e da moralidade

administrativa (art. 11, caput, da Lei nº 8.429/1992).

Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes deste

Sodalício, in verbis:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA – NULIDADE DA SENTENÇA –
AFASTADA – APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO TCE –
NÃO VINCULAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO – REPASSE
DE VERBAS DO FUNDEF – DESVIO DE FINALIDADE –
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE
ADMINISTRATIVA E DA LEGALIDADE – CONDUTAS
ÍMPROBAS TIPIFICADAS NO ART. 11, DA LEI Nº 8.429/92
– APELO PROVIDO EM PARTE. 1 – O controle exercido
pelos Tribunais de Contas não é jurisdicional e, por isso
mesmo, as decisões proferidas pelos órgãos de controle não
retiram a possibilidade de o ato reputado ímprobo ser
analisado pelo Poder Judiciário, por meio de competente ação
civil pública. Logo, sua atuação não vincula o funcionamento
do Poder Judiciário, o qual pode, inclusive, revisar as suas
decisões por força Princípio Constitucional da Inafastabilidade
do Controle Jurisdicional (art. 5º, XXXV, da Constituição).2 –
A lesão aos princípios administrativos contida no art. 11da Lei
nº 8.429/92 não exige dolo ou culpa na conduta do agente e nem
prova da lesão ao erário público. A simples ilicitude ou
imoralidade administrativa é suficiente para configurar o ato de
improbidade.3 – Não há que se falar em aplicação em bloco das
sanções previstas na lei, visto que as penalidades a serem
impostas pelo juiz deverão ser condizentes com a conduta do
agente ímprobo, ou seja, de acordo com o grau de
ilegalidade/lesividade do ato.4 – Não se vislumbrando a
existência de danos ao erário e não havendo indícios de que o
agente público tenha auferido alguma vantagem pessoal
indevida, deve ser aplicada apenas a sanção de multa civil, pois
esta se mostra condizente com a desobediência aos ditames
constitucionais e legais ocorrida.” (Ap 123916/2017, DESA.
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HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em
30/07/2018, Publicado no DJE 10/08/2018). (destaquei)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO
CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA – AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SEM
LICITAÇÃO E DE MODO FRACIONADO – VIOLAÇÃO À LEI
DA LICITAÇÃO – PAGAMENTODE DESPESAS SEM PRÉVIO
EMPENHO – DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS
CONFIGURADO – PAGAMENTO DE VALORES
REFERENTES A GASTOS DE ETANOL – INEXISTÊNCIA DE
VEÍCULO MOVIDO COM TAL COMBUSTÍVEL
PERTENCENTE AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DESVIO
DE FINALIDADE DOS RECURSOS DO FUNDEF –
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESPESAS DE
CARNAVAL, AGENTE DA DENGUE E HONORÁRIOS DO
CONTADOR – OBRA REALIZADA SEM LICITAÇÃO E COM
PREÇO SUPERFATURADO – COMPROVAÇÃO –
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, DANOS AO ERÁRIO E
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA – PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS –
DEMONSTRADA – DOLO EVIDENCIADO – PENALIDADES
DO ART. 12, INCISO I, II E III, DA LEI N. 8.429/1992 –
PROVIMENTO. (...). Comprovado desvio de finalidade dos
recursos do FUNDEF, com o pagamento de despesas alheias à
Educação, manifesta a prática de ato de improbidade
administrativa. A realização de obra superfaturada e sem
licitação representa ato ímprobo, descrito na Lei n. 8.429/1992.
Demonstrado que a parte recorrida agiu com dolo, e que a
conduta implicou enriquecimento ilícito, dano ao erário e
violação aos princípios da Administração Pública, a sentença
que julgou improcedente o pedido inicial deve ser reformada.
Comprovada a prática de ato de improbidade, devem ser
aplicadas aos infratores as penalidades previstas no artigo 12,
incisos I, II e III, da LIA. REEXAME NECESSÁRIO DA
SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA – COMPRA DE COMBUSTÍVEL DE
MODO FRACIONADO E SEM LICITAÇÃO –
CONTRARIEDADE À LEI N. 8.666/1993 – PAGAMENTOS
SEM PRÉVIO EMPENHO – AQUISIÇÃO DE ETANOL –
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INEXISTÊNCIA DE VEÍCULO MOVIDO A TAL
COMBUSTÍVEL – FUNDEF – DESVIO DE FINALIDADE –
OBRA SUPERFATURADA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO,
DANO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE –
DEMONSTRADO – DOLO EVIDENCIADO – SANÇÕES DO
ART. 12, INCISO I, II E III, DA LEI N. 8.429/1992 –
SENTENÇA RETIFICADA. A aquisição de combustíveis, de
modo fracionado, com vistas a burlar a exigência do processo
licitatório, configura ato de improbidade administrativa. A
ausência de empenho prévio faz com que o pagamento de
despesas seja considerado ato ímprobo, pois evidente a
ocorrência de desvio de verba pública. Inexistindo, na frota do
ente público municipal, veículo movido a álcool, é certo que a
sua aquisição e pagamento foram ilegais e, consequentemente,
configura a prática de ato ímprobo.Havendo a comprovação do
desvio de finalidade dos recursos do FUNDEF, com o
pagamento de despesas alheias à Educação, incontroversa a
prática de ato de improbidade administrativa. Representa ato
ímprobo, descrito na Lei n. 8.429/1992, a realização de obra
superfaturada e sem licitação. Em vista de a parte recorrida ter
agido com dolo, e a conduta implicar enriquecimento ilícito,
dano ao erário e violação aos princípios da Administração
Pública, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
deve ser retificada. Demonstrada que as condutas das partes
caracterizam-se ato de improbidade, devem ser aplicadas aos
infratores as penalidades previstas no artigo 12, incisos I, II e
III, da LIA.” (Apelação / Remessa Necessária 8285/2016, DES.
MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no
DJE 18/07/2018). (destaquei)

No mesmo sentido, manifestou a douta Procuradora de Justiça,

em seu parecer, in verbis:

“[...] Todavia, resta evidente que o Apelante Joel Pereira
conferiu destinação diversa aos valores recebidos pelo
FUNDEF, pois se limitou a empregar 43% do montante
recebido ao aumento salários dos professores da rede pública
de ensino municipal, quando se comprometeu a investir 60%
da renda total obtida por meio do FUNDEF.
Frisa-se, que os termos constantes no convênio tem força de lei
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entre as partes, não podendo o gestor público se desvencilhar
deles sem prévia justificativa. [...]” (fl. 733/TJ) (destaquei)

No caso, o apelante argumenta que não restou comprovada a sua

má-fé, haja vista a aprovação das suas contas junto ao TCE/MT, em relação ao período

em questão, o que afasta a suposta prática de ato de improbidade administrativa.

No entanto, segundo o relatório do Tribunal de Contas, foi

pontuado que “o Município gastou apenas 43,92% (quarenta e três vírgula noventa e

dois por cento) da receita do FUNDEF na valorização dos profissionais do magistério

(artigos 2º e 7º da Lei nº 9.424/96).”

Ocorre que, embora o TCE/MT tenha julgado regular as contas

anuais de gestão, exercício 2002, da Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima

Trindade, de responsabilidade do réu, à época, é assente que a aprovação das contas não

afasta a ação de improbidade administrativa, em razão da independência das esferas civil

e administrativa.

Sobre essa questão, colaciono jurisprudência do Superior

Tribunal de Justiça. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL. OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO
POSTERIORMENTE CONSIDERADA REGULAR PELO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NÃO VINCULAÇÃO
DO PODER JUDICIÁRIO AO JULGAMENTO EXERCIDO
PELA CORTE DE CONTAS.
PRECEDENTES. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
Não há violação ao art. 535 do CPC, posto que o Tribunal de
origem se manifestou, de maneira clara e fundamentada, acerca
de todas as questões relevantes para a solução da controvérsia,
apenas não adotando a tese defendida pelos recorrentes.
2. Ressente-se o recurso especial do devido prequestionamento
no que tange aos artigos 47, 267, VI e 295, I e par. único, III, do
CPC, já que sobre tais normas não houve emissão de juízo pelo
acórdão recorrido, a despeito da oposição de embargos
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declaratórios, fazendo incidir o óbice do enunciado da Súmula
211 do STJ. 3. O controle exercido pelos Tribunais de Contas
não é jurisdicional e, por isso mesmo, as decisões proferidas
pelos órgãos de controle não retiram a possibilidade de o ato
reputado ímprobo ser analisado pelo Poder Judiciário, por
meio de competente ação civil pública. Isso porque a atividade
exercida pelas Cortes de Contas é meramente revestida de
caráter opinativo e não vincula a atuação do sujeito ativo da
ação civil de improbidade administrativa. Precedentes: REsp
285.305/DF, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira
Turma, DJ 13/12/2007; REsp 880.662/MG, Relator Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1/3/2007; e REsp
1.038.762/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 31/8/2009. 4. O mister desempenhado pelos
Tribunais de Contas, no sentido de auxiliar os respectivos
Poderes Legislativos em fiscalizar, encerra decisões de cunho
técnico-administrativo e suas decisões não fazem coisa julgada,
justamente por não praticarem atividade judicante. Logo, sua
atuação não vincula o funcionamento do Poder Judiciário, o
qual pode, inclusive, revisar as suas decisões por força
Princípio Constitucional da Inafastabilidade do Controle
Jurisdicional (art. 5º, XXXV,da Constituição).
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
não provido.” (REsp 1032732/CE, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015,
DJe 08/09/2015). (destaquei)

A natureza do Tribunal de Contas de órgão de controle auxiliar

do Poder Legislativo, decorre que sua atividade é meramente fiscalizadora e suas

decisões têm caráter técnico-administrativo, não encerrando atividade judicante, o que

resulta na impossibilidade de suas decisões produzirem coisa julgada e, por

consequência não vincula a atuação do Poder Judiciário, sendo passíveis de revisão por

este Poder, máxime em face do Princípio Constitucional da Inafastabilidade do Controle

Jurisdicional, à luz do art. 5º, inc. XXXV,da CF/88.

Assim, o fato do magistrado de 1º Grau ter levado em

consideração as demais provas carreadas aos autos, inobstante o parecer do TCE que

aprovou com ressalvas as contas da gestão de 2002, não está equivocada, ante a
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inexistência de vinculação do Poder Judiciário às decisões daquele Tribunal.

Quanto ao desvio de finalidade no repasse de verbas públicas, na

qual o réu, na condição de Prefeito naquela gestão, efetuou destinação diversa aos

valores advindos do FUNDEF, restou plenamente caracterizado nos autos que cometeu

ato de improbidade administrativa disposto no art. 11 da Lei nº 8.429/92, subsistindo a

necessidade de demonstrar a presença do elemento subjetivo, qual seja, dolo eventual ou

genérico, o que na hipótese restou caracterizado na conduta livre e consciente do réu em

utilizar de recursos destinado a educação, para finalidade diversa.

Assim, havendo demonstração de desvio das verbas do

FUNDEF, o agente público deve responder pelo atos de improbidade, incorrendo na

prática dos atos de improbidade administrativa tipificados no art. 11, da Lei nº 8.429/92:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade, e lealdade às instituições.”

A conduta adotada pelo réu afasta-se por completo dos

princípios que regem a Administração Pública, sobretudo o da moralidade, que nos

dizeres de Maria Sylvia Zanella Di Pietro “se relaciona com a ideia de honestidade na

Administração Pública. Quando se exige probidade ou moralidade administrativa, isso

significa que não basta a legalidade formal, restrita da atuação administrativa, com

observância da lei; é preciso também a observância de princípios éticos, de lealdade, de

boa-fé, de regras que assegurem a boa administração e a disciplina interna na

Administração Pública.” (Direito Administrativo, 25ª Edição, Editora Atlas: 2013 p.

879)

Portanto, o ato de improbidade ficou devidamente caracterizado

no caso em apreço, não só pela afronta ao princípio da moralidade, mas também pela má

gestão do administrador público.

Sobre o assunto, vejamos o seguinte julgado do Superior

Tribunal de Justiça, in verbis:
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“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADES NA
APLICAÇÃO DE VERBAS RECEBIDAS POR MEIO DE
CONVÊNIO. LESÃO AO ERÁRIO CARACTERIZADA.
DOLO GENÉRICO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE
ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES. SÚMULA 7/STJ. 1. Na
hipótese em exame, o Tribunal de origem consignou
expressamente a existência de dolo genérico e de prejuízo ao
erário na aplicação irregular de verbas recebidas, de modo que
restaram configurados os atos de improbidade de que tratam os
arts. 10 e 11 da LIA. 2. Nesse contexto, para acolher a tese de
que não estão presentes os requisitos necessários à condenação
pela prática de ato de improbidade administrativa, seria
necessário novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1533894/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)

In casu, restou demonstrado que as verbas repassadas ao

FUNDEF foram utilizadas para finalidades diversas do previsto na Lei nº 9.424/96,

como por exemplo aquisição de ônibus escolar e construção de escola, desconsiderando

os princípios positivados no art. 37, da Constituição Federal.

Por fim, no que tange ao pedido do Ministério Público, para

condenação por dano moral difuso, a tese não merece prosperar, eis que a conduta do réu

não enseja o reconhecimento de enriquecimento ilícito no exercício do seu mandato ou a

ocorrência de dano a ser indenizado, por não ter provas nos autos quanto a isso.

Ademais, não é todo e qualquer ato de improbidade que causa

dano moral à coletividade. A identificação do dano moral demanda análise do conjunto

probatório constante nos autos, devendo ser consideradas as circunstâncias que

envolvem cada caso concreto. De qualquer forma, não basta somente a ocorrência do ato

ímprobo, faz-se necessário que tal ato cause evidente e significativa repercussão no meio

social, não bastando a insatisfação da coletividade com a atividade administrativa, o que

não deve ser conduzida a resultados extremos, culminando em identificar a ocorrência

do dano moral sempre que for violado algum princípio administrativo ou mesmo lesado
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o erário.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio

Grande do Sul, in verbis:

“APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. LIMITES DA
DEMANDA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. PRINCÍPIO DA
CONGRUÊNCIA. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DO RECURSO
ADESIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. (...).
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.
DESCABIMENTO NO CASO. A aferição do dano moral
coletivo depende da prova da existência de efetivo dano à
coletividade, o qual deve ultrapassar a mera insatisfação com a
atividade administrativa. Precedente do STJ. A ofensa aos
princípios da Administração Pública, por si só, sem a
comprovação do dano efetivo causado à comunidade, não é
passível de reparação, não se tratando de dano moral in re
ipsa. Sentença reformada, para julgar improcedente a ação
relativamente à empresa DIMASTER. APELAÇÃO DA RÉ
PATRÍCIA DESPROVIDA. APELAÇÃO DA EMPRESA
DIMASTER PROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.
UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70070800164, Vigésima
Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Denise Oliveira Cezar, Julgado em 06/04/2017). (destaquei)

Do mesmo modo, pedido do Ministério Público de majoração

das sanções previstas no art. 12, inciso III, da Lei nº 8.249/92 ao réu não se mostra

razoável e nem proporcional.

De fato, de acordo com o posicionamento desta câmara

julgadora, as penalidades previstas pela Lei nº 8.429/92 devem ser aplicadas de forma

proporcional ao grau de improbidade do ato administrativo.

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer afirmou que,

“[...] a conduta narrada é grave e merece ser punida nos termos da Lei n. 8429/92,

porém a quantidade de sanções a serem impostas deve ser reservada ao juízo valorativo

do magistrado, respeitando os limites mínimos e máximos dispostos no art. 12, da Lei nº

8429/92. [...]”
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No meu sentir, a condenação do réu ao ressarcimento da

integralidade do prejuízo sofrido pelo erário só seria cabível se não houvesse a prova de

que os recursos foram vertidos em proveito do Município, pois entendimento em sentido

contrário implicaria enriquecimento sem causa.

Quanto as demais penalidades, entendo que não assiste razão ao

apelante Joel Pereira, uma vez que foram aplicadas de forma proporcional ao grau de

improbidade do ato administrativo praticado.

Logo, seguindo a esteira do parecer ministerial, entendo pela

manutenção das sanções de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos

e proibição de contratar com o poder público por 5 (cinco) anos.

Assim, nego provimento aos recursos manejados por Joel

Pereira e Ministério Público Estadual.

É como voto.
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A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de

Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da

Câmara Julgadora, composta pelo DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (Relator), DESA.

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª Vogal) e DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

(2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGOU

PROVIMENTOAOS RECURSOS.

Cuiabá, 27 de novembro de 2018.

-------------------------------------------------------------------------------------------

DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA - RELATOR
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