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APELAÇÃO CÍVEL N.º 370.133-1 DA VARA CÍVEL E 
ANEXOS DA COMARCA DE IBIPORÃ. 

 

APELANTES : Vectra Construtora Ltda. e Jurandir Santos Barduco. 

APELADO : Ministério Público do Estado do Paraná. 

RELATOR : Des. Xisto Pereira. 

 

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE 
RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. LOTEAMENTO. INSTALAÇÃO DA REDE 
DE ESGOTO SANITÁRIO. OBRIGAÇÃO IMPOSTA À 
LOTEADORA QUANDO DA APROVAÇÃO DO PROJETO. 
ÔNUS TRANSFERIDO AO SISTEMA AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (AUTARQUIA 
MUNICIPAL). OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E 
DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LESÃO AO ERÁRIO 
MUNICIPAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS 
DESPROVIDOS. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DAS PENAS 
IMPOSTAS EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE. 
 

(1) O Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente 

proclamando que nula não é a sentença se o magistrado, como ocorreu no caso 

em exame, adotou “fundamentação suficiente para decidir de modo integral a 

controvérsia, atentando-se aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do 

litígio, ainda que suas conclusões não tenham merecido a concordância da parte 

recorrente” (2.ª Turma, REsp. n.º 576.491/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 

j. em 24.10.2006). 

 

(2) Se a causa de pedir da ação civil pública não é o 
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descumprimento da obrigação constante do “Termo de Ajustamento de Conduta”, 

mas o seu indevido repasse mediante “instrumento particular de execução de 

obra de rede de esgoto e outras avenças” firmado com o SAMAE (Sistema 

Autônomo Municipal de Água e Esgoto), presente se encontra o interesse de agir, 

visto que a lide haverá de ser decidida nos limites em que foi proposta por força 

do princípio da congruência (CPC, art. 128 c/c o art. 460). 

 

(3) Em se tratando de sanções desproporcionais aplicadas 

pela prática de ato de improbidade pode o Tribunal, de ofício, reduzi-las” (5.ª CCv, 

ACv. n.º 398.626-9, Rel. Des. Leonel Cunha, j. em 05.06.2007). 

 

 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 

APELAÇÃO CÍVEL N.º 370.133-1, da Vara Cível e Anexos da Comarca de 

Ibiporã, em que figuram como apelantes VECTRA CONSTRUTORA LTDA. e 

JURANDIR SANTOS BARDUCO e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO PARANÁ. 

 

I – RELATÓRIO 

 

O Ministério Público do Estado do Paraná, adiante 

identificado como “apelado”, ajuizou ação civil pública de responsabilidade por 

ato de improbidade administrativa em face de Vectra Construtora Ltda., adiante 

identificada como “primeira apelante”, e Jurandir Santos Barduco, adiante 

identificado como “segundo apelante”. 

Disse, em síntese, que a primeira apelante obteve 

aprovação do Município de Ibiporã, por meio do Decreto n.º 242/1997, do projeto 

para implantar o loteamento “Residencial Terra Bonita”; que dentre as suas 

obrigações encontrava-se a instalação da rede coletora de esgoto; que se 
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aproveitando do descontentamento dos adquirentes dos lotes em virtude do 

atraso na conclusão dessa obra, a primeira apelante celebrou com o SAMAE 

(Sistema Autônomo Municipal de Água e Esgoto), na pessoa de seu então Diretor, 

o segundo apelante, “instrumento particular de execução de obra de rede de 

esgoto e outras avenças”; que por intermédio desse instrumento o SAMAE 

comprometeu-se a executar a referida obra e que esse ato foi levado a efeito em 

total descompasso com a legislação que rege a matéria, caracterizando 

improbidade administrativa (fls. 02/33). 

Pela sentença recorrida, assim foi decidida a lide: 

“Diante de tais fundamentos e das evidências trazidas aos 

autos pelos documentos acostados com a inicial, observada a gradação da 

ilicitude praticada, ainda a sua repercussão no patrimônio do ente municipal e no 

prejuízo causado à comunidade, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

mantendo intacta a medida liminar antes concedida, e declaro, na forma do 

requerimento, que o segundo réu, sr. Jurandir Santos Barduco praticou os atos de 

improbidade administrativa definidos como tal nos artigos 10, incisos I, XII, XIII e 

11, caput, da Lei n.º 8.429/92, enquanto a primeira ré, Vectra Construções Ltda., 

concorreu e induziu para a prática dos atos descritos nos artigos 10, incisos I, e II, 

caput, da referida lei, para, em conseqüência, vir a condenar os réus, com fulcro 

nos incisos I e III do art. 12, também da mencionada norma legal, nos seguintes 

termos: 

a) Condeno ambos os réus, sr. Jurandir Santos Barduco e 

Vectra Construções Ltda., solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 

105.423,99 (cento e cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais e noventa e nove 

centavos) aos cofres municipais, como forma de ressarcimento integral do dano, 

em relação ao primeiro e de perda do valor ‘acrescido’ ilicitamente ao patrimônio 

da segunda, quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC e 

acrescida de juros de mora legais, ambos contados a partir da data de cada 

evento danoso, ou seja, da data em que ocorreu cada um dos pagamentos 
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realizados pelo ente lesado, em relação aos valores descritos às fls. 61 (R$ 

74.417,97) e 255 (R$ 31.006,02). 

b) Com fulcro no art. 12, incisos II e III, da Lei n.º 8.429/92, 

aplico ainda ao réu Jurandir Santos Barduco as seguintes sanções: b.1) 

suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de 8 (oito) anos, após o trânsito  

em julgado desta decisão; b.2) pagamento de multa civil de 50% (cinquenta por 

cento) sobre o valor do dano causado ao erário público, atualizado de acordo com 

o disposto na alínea ‘a’; e b.3) 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 5 (cinco) anos. 

c) Com fulcro no art. 12, incisos II e III, da Lei n.º 8.429/92, 

aplico ainda à ré Vectra Construções Ltda. as seguintes sanções: c.1) pagamento 

de multa civil de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor do dano causado ao 

erário público, atualizado de acordo com o disposto na  alínea ‘a’; e c.2) 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 5 (cinco) anos” (fls. 892/908). 

A primeira apelante sustenta: (a) em preliminar, a nulidade 

da sentença recorrida por ausência de fundamentação, tendo em vista a não-

abordagem de todos os pontos da sua defesa; (b) a competência exclusiva do 

SAMAE, nos termos da Lei Municipal n.º 197/1968, para a elaboração de projeto e 

execução das obras de rede coletora de esgoto; (c) a nulidade dos atos de 

aprovação do loteamento em razão do monopólio do SAMAE e (d) a competência 

do Diretor do SAMAE, nos moldes da alínea “e” do § 2.º do art. 3.º da Lei 

Municipal n.º 197/1968, para firmar o acordo celebrado, tendo em vista o interesse 

social relevante (fls. 942/944). 

O segundo apelante alega: (a) que a obrigação da 

construção e gastos com a rede coletora de esgoto é do SAMAE, visto se tratar 
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de melhoria pública e (b) que não existe óbice ao Poder Público para a construção 

da rede coletora de esgoto ou para colaborar com a loteadora na execução de 

uma obra pública, pois “O que se tem, nesses casos, é o Poder Público 

(Município) desapropriar e pagar pela parcela de terreno que for destinado a 

arruamento e praças” (fls. 977/996). 

O apelado, em contrarrazões, defende o acerto da 

sentença recorrida e pugna pela sua confirmação (fls. 1.001/1.033). 

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça sugere o 

desprovimento dos recursos (fls. 1.044/1.053). 

Esta Câmara, pelo acórdão de fls. 1.074/1.090, negou 

provimento aos recursos e adequou, de ofício, as penas impostas aos apelantes. 

A eminenente Desembargadora Regina Afonso Portes, no 

exercício da Presidência desta Câmara, pela decisão de  

fls. 1.109/1.113 anulou esse julgamento porque os advogados substabelecidos 

não foram intimados para tanto. 

Veio aos autos, então, a primeira apelante postulando, 

agora, “a) seja o Ministério Público julgado carecedor da ação proposta, por falta 

de interesse de agir, em razão do Termo de Ajustamento de Conduta 

devidamente cumprido; b) caso contrário, seja julgada improcedente a pretensão 

ministerial, seja pela ausência do elemento subjetivo – ‘dolo’, ou, mesmo ‘culpa’ 

malévola, como, ainda, pela inexistência de qualquer ilegalidade e c) por fim, 

desatendidas as postulações infra, por aplicação do que dispõe o art. 249 § 2.º do 

CPC, solicita a declaração da nulidade da sentença pelas patogenias de falta de 

fundamentação adequada, bem como pela falha, insanável, na aplicação das 

penas, a torná-las inexeqüíveis” (fls. 1.124/1.152). 

Ratificando o pronunciamente anterior é a manifestação, 

instada novamente a falar, da Douta Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 

1.161/1.162). 

É o relatório. 
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II – VOTO E SEUS FUNDAMENTOS 

 

II.a) DAS  PRELIMINARES 
 

Impõe-se, por primeiro, analisar as preliminares. 

 

II.a.1) DA NULIDADE DA SENTENÇA 

 

Nula não é a sentença recorrida por falta de 

fundamentação, segundo sustenta a primeira apelante, por não terem sido 

abordados todos os pontos da sua defesa. 

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça   vem 

reiteradamente proclamando que não há nulidade, em casos que tais, desde que 

o magistrado, como ocorreu no caso em exame, “Tenha adotado fundamentação 

suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, atentando-se aos pontos 

relevantes e necessários ao deslinde do litígio, ainda que suas conclusões não 

tenham merecido a concordância da parte recorrente” (2.ª Turma, REsp. n.º 

576.491/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 24.10.2006). 

Fica, pois, rejeitada a preliminar. 

 

II.a.2) DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

 

A matéria é de ordem pública (CPC, art. 267, § 3.º), 

cognoscível até mesmo de ofício, por isso seguindo analisada ainda que deduzida 

somente na peça de fls. 1.124/1.152. 

Sustenta a primeira apelante que, cumprida a obrigação 

assumida pelo “Termo de Ajustamento de Conduta”, isto é, a execução da infra-

estrutura relativa à rede de esgotos, não há que se falar na prática de ato de 
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improbidade administrativa. 

Sem razão. 

A causa de pedir da ação civil pública não é o 

descumprimento dessa obrigação pela primeira apelante, mas o seu repasse 

mediante “instrumento particular de execução de obra de rede de esgoto e outras 

avenças” firmado com o SAMAE (Sistema Autônomo  Municipal de Água e 

Esgoto), na pessoa de seu Diretor, o segundo apelante. 

É da inicial, no ponto, que “...não é apenas reprovável o 

comportamento da ré Vectra Construtora Ltda. como, sobretudo, do responsável 

pela autarquia SAMAE que possibilitou fosse entabulado acordo com a VECTRA 

CONSTRUÇÕES LTDA., em assunção de responsabilidade para o ente público 

de obrigação não prevista em Lei, gerando despesas que não eram de 

competência do SAMAE, em evidente ofensa aos princípios cardeais da 

Administração Pública e, sobretudo, lesivas ao erário” (fl. 05).   

E a lide, não se pode esquecer, haverá de ser decidida 

nos limites em que foi proposta por força do princípio da congruência (CPC, art. 

128 c/c o art. 460). 

Fica, pois, afastada a preliminar. 

 

II.b) DO MÉRITO 

 

No mérito, o panorama dos autos retrata que os apelantes 

foram condenados por ato de improbidade administrativa. A primeira apelante, 

proprietária do loteamento “Terra Bonita”, por ter se beneficiado da execução da 

obra coletora de esgoto nesse local, cuja obrigação era sua. O segundo apelante 

por ter autorizado, na condição de Diretor do SAMAE (Sistema Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto), mediante “instrumento particular”, a execução dessa 

obra. 

Ambos os apelantes defendem a tese de que o SAMAE 
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possuía autonomia para a execução dessa obra, de modo que não houve a 

prática de ato de improbidade administrativa. 

Razão não lhes assiste. 

Primeiro, porque da análise do Decreto Municipal  

n.º 242/1997, mediante o qual a primeira apelante obteve a aprovação do 

Município de Ibiporã para a implantação do  referido loteamento, constata-se, 

especificamente no item 2.6 do despacho exarado pela Secretaria de Serviços 

Públicos, Obras e Viação, que o projeto incluía a construção da rede de esgoto 

sanitário (fls. 302/303). 

Segundo, porque o art. 6.º, inc. VII, alínea “a”, da Lei 

Municipal n.º 964/1989, posterior à 197/1968, estabelece que poderão ser 

exigidas, a critério do Administrador, a implantação de outras benfeitorias no 

loteamento, de acordo com as peculiaridades locais. 

Foi o que se deu no caso em exame. 

Para a aprovação do loteamento foram impostas à 

primeira apelante várias obrigações, dentre elas a construção da rede coletora de 

esgoto sanitário, de água e de energia elétrica, ou seja, obrigações de  

infra-estrutura básica de todo e qualquer loteamento urbano. 

A imposição dessas obrigações, na espécie, encontra 

suporte nos arts. 7.º, inc. IX, da Lei Municipal n.º 1.578/1999 e 2.º, § 5.º, da Lei 

Federal n.º 6.766/1979, como bem demonstrado pelo apelado em suas  

contra-razões, verbis: 
“...importante ressaltar novamente que não há exclusiva 

competência do Município para legislar sobre loteamentos, pois compete 

concorrentemente à União, Estado e Distrito Federal legislar sobre direito urbanístico (art. 

24, inciso I), à União incumbe legislar sobre normas gerais, nos termos do § 1.º. 

Ainda, O Ministério Público, conforme mencionado nas 

anteriores manifestações constantes dos autos, esteia sua pretensão no descumprimento 

da Lei Municipal n.º 964/89 (art. 6.º, inciso VII, alínea  ‘a’ – ‘A prefeitura poderá exigir 
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outras benfeitorias de acordo com as peculiaridades locais’), no sentido de que o 

Município de Ibiporã, valendo-se da prerrogativa estabelecida no indicado artigo 6.º, VII, 

alínea ‘a’, determinou à loteadora Vectra Construtora a realização das obras de esgoto do 

loteamento urbano que estava sendo lançado na Municipalidade. 

Esta exigência municipal condiz com a natureza das coisas, eis 

que o Loteador (no caso, a Vectra Construtora), ao realizar um empreendimento desta 

magnitude - Loteamento Urbano - deve conferir ao comprador toda a infra-estrutura 

intrínseca ao negócio proposto, segundo os parâmetros de segurança, higiene, saúde e 

comodidade. 

Ao fazer as vezes de uma pessoa jurídica de Direito Público 

interno, no sentido de promover a criação de um agrupamento de pessoas que devem 

residir em determinada região, tem o loteador o dever de propiciar a todos os 

consumidores que venham a adquirir seus lotes a infra estrutura necessária à normal 

utilização do objeto vendido (lote). 

Outrossim, afirma-se que a construção de benfeitorias de uso 

público nos loteamentos deve ser suportada pela sociedade através do emprego dos 

impostos pagos por esta, afim de isentar a Loteadora e os adquirentes de lotes da 

responsabilidade pela realização da rede de esgoto e demais equipamentos urbanos no 

Residencial Terra Bonita. 

...é expressa a obrigação do loteador de aparelhar o loteamento 

com todos os equipamentos urbanos, tal obrigação adveio de lei e decreto Executivo 

Municipal, ao qual se submeteu o loteador não por mera liberalidade ou altruísmo, mas 

porque o objetivo do empreendimento era negociar lotes, sendo indispensável a 

realização de obras de utilidade pública, tais como ruas, espaços públicos, redes de 

água, esgoto e energia elétrica, dentre outras, já que ninguém consentiria em adquirir um 

terreno em loteamento destituído dos aparatos necessários à uma moradia digna e 

higiênica: rua, água, luz, esgoto, etc. 

Também não se pode admitir e aceitar a afirmação do apelante 

Jurandir no sentido de que a desapropriação exige indenização, e que não poderia se 

repassar ‘gratuitamente’ ao poder público porcentagem da área objeto de loteamento 

nem aceitar que o loteador ou os adquirentes dos lotes suportassem os custos das 
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benfeitorias destinadas ao uso comum para, ao final, concluir que seria obrigação do 

Poder Público a realização das obras de infra-estrutura num loteamento. 

Ora, as imposições urbanísticas são preceitos de ordem 

pública. 

(...) 

‘Os superiores interesses da comunidade justificam as 

limitações urbanísticas de toda ordem, notadamente as imposições sobre  área edificável, 

altura e estilo dos edifícios, volume e estrutura das construções; em nome do interesse 

público, a Administração exige alinhamento, nivelamento, afastamento, áreas livres e 

espaços verdes (...) estabelece zoneamento; prescreve sobre loteamento, arruamento, 

habitações coletivas e formação de novas povoações (...) Compete à União instituir as 

diretrizes para o desenvolvimento urbano e editar normas gerais sobre urbanismo (CF, 

arts. 21, XX, e 24, I, e § 1.º); (...) Com a Lei 6.766, de 19.12.79, que dispõe sobre o 

parcelamento do solo para fins urbanos, foram editadas normas urbanísticas para o 

loteamento e desmembramento de glebas destinadas à urbanização, mas ressalvou que 

‘os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão estabelecer normas 

complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar o previsto 

nesta Lei às peculiaridades regionais e locais’ (art. 1.º, parágrafo único). As normas desta 

Lei urbanística são de caráter geral e fixam parâmetros mínimos de urbanização da gleba 

e de habitalidade dos lotes, os quais podem ser complementados com maior rigor pelo 

município para atender as peculiaridades locais e as exigências do desenvolvimento da 

cidade’ (Hely Lopes Meirelles, Direito Municipal Brasileiro; 7.ª edição, Malheiros: 1994, p. 

381-415) (grifos nossos). 

Portanto, não se pode duvidar da recepção da Lei Federal n.º 

6.766 pela atual Constituição Federal, que fixa regras mínimas a serem observadas, 

podendo os Municípios estabelecerem regras mais rigorosas. 

Por sua vez, o artigo 2.º, § 5.º, da referida Lei Federal dispõe 

que: 

‘Consideram-se infra-estrutura básica os equipamentos urbanos 

de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, redes de esgoto sanitário e 

abastecimento de água potável, e de  energia elétrica pública e domiciliar e as vias de 
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circulação pavimentadas ou não’. 

Trata-se a rede de esgoto, portanto, de infra- estrutura básica, 

ou seja, é aparelho urbano que garante um mínimo de bem-estar à população, sendo, via 

de conseqüência, indispensável à instalação de loteamento urbano. 

A Lei Municipal n.º 1.578/99 que também dispõe sobre o 

parcelamento do solo urbano, também em absoluta consonância com os dispositivos 

constitucionais e a doutrina transcrita, exige a instalação de rede de esgoto em todos os 

loteamentos urbanos (art. 7.º, inciso IX). 

Importante observar, nesta esteira, que quando as obras de 

implantação da rede de esgoto se iniciaram (junho de 2001 –  fl. 70) já estava em pleno 

vigor a Lei Municipal 1.578/99, que impunha ao  loteador a responsabilidade pela 

instalação das infra-estruturas básicas do loteamento, dentre as quais a rede de esgoto” 

(fls. 1.013/1.017). 

Essa seqüência fática afasta o argumento da ausência de 

dolo ou culpa quando firmado o aludido “instrumento particular de execução de 

obra de rede de esgoto e outras avenças”. 

As condutas dos apelantes, portanto, caracterizaram (a) 

ofensa aos princípios da legalidade e moralidade administrativa (LIA, art. 11) e (b) 

violação às normas constantes dos incs. I, XII e XIII do art. 10 da LIA, visto que o 

dinheiro consumido com a execução da obra em questão deixou de fazer parte do 

erário municipal, beneficiando uma pessoa jurídica de direito privado, que era a 

única responsável pela instalação da rede de esgoto no local. 

Houve, pois, perda patrimonial do SAMAE, autarquia 

municipal integrante da administração pública indireta, que desenvolve suas 

atividades servindo-se de dinheiro público (LIA, art. 1.º). 

E assim é, porque a satisfação das exigências do bem 

comum é dever de todo o administrador público, sendo de rigor alcançá-las nos 

limites legais, vale dizer, em obediência ao princípio da estrita legalidade, pois na 

lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, “A Administração Pública está, por lei, 

adstrita ao cumprimento de certas finalidades, sendo-lhe obrigatório objetivá-las 
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para colimar interesses de outrem: o da coletividade. É em nome  

do interesse público – o do corpo social – que tem de agir, fazendo-o na 

conformidade da intentio legis. Portanto, exerce ‘função’, instituto – como  

visto – que se traduz na idéia de indeclinável atrelamento a um fim 

preestabelecido e que deve ser atendido para o benefício de um terceiro. É  

situação oposta a da autonomia da vontade, típica do Direito Privado. De regra, 

neste último alguém busca, em proveito próprio, os interesses que lhe apetecem, 

fazendo-o, pois, com plena liberdade, contanto que não viole alguma lei. 

Onde há função, pelo contrário, não há autonomia da 

vontade, nem a liberdade em que se expressa, nem a autodeterminação da 

finalidade a ser buscada, nem a procura de interesses próprios, pessoais. Há 

adstrição a uma finalidade previamente estabelecida e, no caso de função  

pública, há submissão da vontade ao escopo pré-traçado na Constituição ou na  

lei e há o dever de bem curar um interesse alheio, que, no caso, é o interesse 

público; vale dizer, da coieiividade como um todo...” (“Curso de Direito 

Administrativo”, Malheiros Editores, 4.ª Ed., págs. 23/24). 

 

II.b.1) DAS PENAS 
 

O ilustre magistrado sentenciante, um dos mais brilhantes 

deste Estado, na aplicação das penas aos apelantes valeu-se de base doutrinária 

no sentido de que “as sanções do art. 12 da Lei Federal n. 8.429/92 são 

cumulativas, não cabendo cogitar de alternatividade, porquanto não se 

estabeleceu critério propício nesse sentido” (Wallace Paiva Martins Júnior, 

“Probidade Administrativa”, São Paulo, 2001, Ed. Saraiva, pág. 263). 

Ocorre, no entanto, que a norma do parágrafo único do 

art. 12 da LIA, ao estabelecer que na fixação da pena por ato de improbidade 

administrativa deve o julgador levar em consideração a “extensão do dano 

causado” e o “proveito patrimonial obtido pelo agente”, tratou em verdade do 
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princípio da proporcionalidade. 

Por isso, o Superior Tribunal de Justiça vem iterativamente 

proclamando que “A aplicação das sanções da Lei n. 8.429/92  

deve ocorrer à luz do princípio da proporcionalidade, de modo a evitar sanções 

desarrazoadas em relação ao ato ilícito praticado, sem, contudo, privilegiar a 

impunidade. Para decidir pela cominação isolada ou conjunta das penas  

previstas no artigo 12 e incisos, da Lei de Improbidade Administrativa, deve o 

magistrado atentar para as circunstâncias peculiares do caso concreto, avaliando 

a gravidade da conduta, a medida da lesão ao erário, o histórico funcional do 

agente etc.” (2.ª Turma, REsp. n.º 300.184/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, j. em 

04.09.03, grifos nossos). 

Considerando, então, segundo a doutrina de Wallace 

Paiva Martins Júnior, citada na sentença recorrida, “...se o ato ao mesmo tempo é 

de prejuízo ao erário e atentado aos princípios da Administração Pública, 

verificado o primeiro deverão ser infligidas as penalidades concernentes ao mais 

grave...” (“Probidade Administrativa”, São Paulo, 2001, Ed. Saraiva, pág. 257). 

Abstratamente consideradas, portanto, as penas são as 

constantes do inc. II do art. 10 da LIA, isto é, “na hipótese do art. 10, 

ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente 

ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, 

suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil até 

duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 

ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo 

prazo de cinco anos”. 

Revisitando o material de cognição constante destes 

autos, apesar de o ato improbo ter causado ofensa aos princípios da legalidade e 

da moralidade administrativa, isto é, ter sido grave, os apelantes são primários e a 

lesão ao erário municipal não foi de considerável monta. 
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Por isso, mantém-se a condenação solidária dos 

apelantes ao pagamento da quantia de R$ 105.423,99 (cento e cinco mil, 

quatrocentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos) aos cofres 

municipais, como forma de ressarcimento do dano, em relação ao segundo 

apelante, e de perda do valor acrescido ilicitamente ao patrimônio da primeira 

apelante, com os acréscimos legais, juros e correção monetária, tal como 

estipulado na sentença recorrida (fl. 906, letra “a”). 

Em relação, ainda, à primeira apelante é de se excluir a 

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de 05 (cinco) anos. 

Isso porque, segundo consta do memorial que nos foi 

entregue, cuja circunstância foi realçada pelo advogado quando de sua 

sustentação oral, “a manutenção do impedimento de obter acesso a 

financiamentos públicos, notadamente no atual estágio do ramo imobiliário, 

implicará em sua derrocada financeira”, o que também afetará terceiros, 

principalmente seus vários funcionários que dependem do emprego para seu 

sustento e de sua família.  

Diante disso, a Câmara, após longa discussão a respeito 

das penalidades impostas aos apelantes, concluiu, na linha do que proclamado 

pelo Superior Tribunal de Justiça, que pelo princípio da proporcionalidade não 

parece razoável que uma empresa, mesmo tendo cometido infração contratual, 

tenha sua sentença de morte decretada, já que nenhuma, mesmo de grande 

porte, resiste a ficar por 05 (cinco) anos sem contratar com o serviço público em 

toda e qualquer unidade da Federação (2.ª Turma, EDcl. no Resp. n.º 

1.021.851/SP, Rel.ª Min.ª Eliana Calmon, j. em 23.06.2009, excerto do voto 

condutor do julgamento). 

Em contrapartida, no entanto, tendo em conta o caráter 

pedagógico da punição, concluiu-se que a pena de multa civil deve ser majorada 
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para 01 (uma) vez o valor do dano causado ao erário municipal, com os 

acréscimos legais, juros e correção monetária, tal como estipulado na sentença 

recorrida (fl. 906, letra “a”). 

Observa-se que essa adequação não constitui, de forma 

alguma, reformatio in pejus, diante do nítido efeito patrimonial da pena antes 

excluída, bem superior à majorada, qual seja, a  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 sócia 

majoritária, pelo prazo de 05 (cinco) anos.    

Quanto ao segundo apelante, fica excluída a proibição de 

contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica 

da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos, bem como a 

suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos, a contar do 

trânsito em julgado deste Acórdão, restando mantida, porém, a multa civil de 50% 

(cinquenta por cento) sobre o valor do dano causado ao erário municipal, com os 

acréscimos legais, juros e correção monetária, tal como estipulado na sentença 

recorrida (fl. 906, letra “a”).   

Nessas condições, impõe-se a rejeição das preliminares e, 

no mérito, o desprovimento das apelações, adequando-se, de ofício, porém, as 

penas impostas aos apelantes, nos moldes antes alinhados. 

Quanto à adequação, de ofício, das penas aos agentes 

improbos, este Tribunal, no ponto, assim já decidiu: 
“ADMINISTRATIVO. ART. 12, III DA LEI DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE SANÇÕES DESPROPORCIONAIS SE 

COMPARADAS À GRAVIDADE DO ATO. REDUÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. Em 

se tratando de sanções desproporcionais aplicadas pela prática de ato de improbidade 

pode o Tribunal, de ofício, reduzi-las” (5.ª CCv, ACv. n.º 398.626-9, Rel. Des. Leonel 

Cunha, j. em 05.06.2007). 
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III – DISPOSITIVO 

 
ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em 

rejeitar as preliminares levantadas e, no mérito, negar provimento às apelações, 

adequando, de ofício, as penas impostas aos apelantes, nos moldes do voto do 

Relator. 

Acompanharam o voto do Relator os Excelentíssimos 

Senhores Juiz Convocado Eduardo Sarrão e Desembargadora Maria Aparecida 

Blanco de Lima (Presidente, em exercício). 

                                      Curitiba, 09.03.2010 

 
 
 
 
 
 

                                      Des. Xisto Pereira,  
        Relator. 
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