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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

0006259-40.2011.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em 

que são apelantes LUIS TAKASHI KATSUTANI e PAULO JOSE 

VILLALVA MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO.

ACORDAM, em 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial 

provimento às apelações e provimento ao reexame necessário, vencido o 

Revisor, em parte, que provia em maior extensão.", de conformidade com 

o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 

Desembargadores SOUZA MEIRELLES (Presidente), FERRAZ DE 

ARRUDA E BORELLI THOMAZ.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2015.

SOUZA MEIRELLES

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível e Reexame Necessário 
n°0006259-40.2011.8.26.0482 
Apelantes:Luiz Takashi Katsutani/Paulo José 
Villalva Martins
Apelado:Ministério Público  
Comarca: Presidente Prudente
Vara:2ªVara Cível 
Magistrado de Primeiro Grau: Dr. Leonino 
Carlos da Costa Filho
Voto 2768-TJSP

Ação civil pública por atos de improbidade 
administrativa  contrato meramente verbal 
celebrado entre empresa regional de 
comunicação televisiva e agentes públicos 
municipais para prestação de serviço de 
publicidade  singularidade de objeto contratual 
inexistente e vedação expressa no artigo 25, 
inciso II, in fine, da Lei 8.666/93, de 
inexigibilidade de licitação para esta modalidade 
de serviço  informalidade sobremais refratária 
à natureza dos negócios públicos - Afronta aos 
princípios da legalidade e moralidade 
insculpidos no artigo 37, da Sexta Carta 
Republicana 

Fraude contábil protagonizada por 
administradores públicos mediante lançamento 
em duplicidade do valor originário da avença, 
objetivando desvio de recursos - Confissão 
expressa do gestor e súplica pelas benesses da 
delação premiada. Impossibilidade jurídica da 
incidência de instituto de natureza criminal ao 
plexo da Lei 8.429/92.

Reexame mandatório calcado em suplemento 
analógico do artigo 19, da Lei n. 4.717/65  
sentença reformada in partibus  provimento 
parcial aos recursos de apelação e integral à 
remessa necessária 
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Reexame Necessário e apelações cíveis 

manejadas por Luiz Takashi Katsutani e Paulo José Villalva 

Martins em face do Ministério Público do Estado de São Paulo, 

nos autos do processo de improbidade administrativa em curso na 

2ª Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente, cuja sentença 

(fls. 378/399) julgou procedente em parte o pedido para condenar os 

agentes públicos nas penas do artigo 12, I, da Lei 8.429/92, 

correspondentes à perda da função pública porventura em exercício, 

suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 anos, ressarcimento 

integral do dano apurado, multa civil, proibição de contratar com o 

Poder Público ou perceber benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 

pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 10 

anos, finalizando com custas e honorários de advogado arbitrados 

em 15% do valor da condenação.   

Vindica o primeiro apelante, então Prefeito 

do Município de Alvares Machado, a desconstituição da r. sentença 

objetivando a declaração de total improcedência da demanda e 

aduzindo que a falha na contabilização motivadora do pagamento 

em duplicidade é de responsabilidade exclusiva do codemandado, a 

quem cabia a realização de pagamentos e prestação de contas no 

âmbito das finanças municipais. Refere mais que o subalterno 

assumiu o erro e laborou no sentido de restituir aos escrínios 

públicos os respectivos valores, afigurando-se que em momento 

nenhum o apelante desviou recursos da Municipalidade em proveito 
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próprio ou de terceiros, apenas tendo se limitando a autorizar os 

repasses à Comissão de Eventos. A condenação soa injusta, senão 

porque ilegalidade não se delineia como sinônimo de improbidade, 

tese para cuja demonstração racional recorre a angulações 

formuladas por juristas de escol, notadamente com o propósito de 

deixar patenteado que não operou com dolo ou má-fé, razão de não 

se poder prevalecer a imputação que lhe direciona o órgão 

ministerial (fls. 411/423). 

Também recorre (fls. 429/459) o então 

ocupante do cargo de Diretor de Administração, primeiramente 

procurando persuadir de que, em havendo mais de um colitigante 

passivo, a contestação por um deles apresentada aos demais 

aproveita para alijar os efeitos da revelia. No mérito, argumenta que, 

a rigor, não houve pagamento em duplicidade e sim erro material no 

momento da formalização da prestação de contas, ao que 

diligenciou para promover a recomposição do erário em parcelas, 

sem, contudo, lograr receptividade ao intento. O ato praticado 

revestiu-se de total transparência, conquanto o prazo para realizar a 

prestação de contas tenha sido exíguo em vista do encerramento do 

mandato. Sua condição é de funcionário público concursado, com 

extensa folha de serviços prestados durante cerca de três décadas, 

insistindo o apelante não ter agido com dolo ou má-fé. Doutra parte, 

a aplicação das sanções face à prática de atos de improbidade deve 

ocorrer à luz da proporcionalidade, de molda a evitar-se impor penas 

exorbitantes comparativamente ao dano infundido e, embora o 
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instituto da delação premiada concirna aos domínios do direito 

penal, nada impede que se valha o Juízo Cível do expediente 

analógico para estendê-lo à Lei de Improbidade, principalmente 

quando o imputado forneça informações privilegiadas a permitirem, 

como no caso, a elucidação dos fatos. A cumulatividade das penas 

persiste como regra, entretanto, há de comportar exceções ou 

flexibilizações, em especial quando o prejuízo se apresente de 

pequena monta e com isto o princípio da proporcionalidade estará 

sendo resguardado em maior latitude. Por alentadas razões de 

apelo, enriquecidas para mais de material doutrinário e 

jurisprudencial em defesa de suas proposições, postula o apelante o 

provimento ao apelo para que se reconheça a improcedência do 

pedido, alternativamente, se mantida a condenação, amoldando-se 

as penas ao princípio da proporcionalidade.       

Recursos tempestivos, bem processados, 

contrariedade assinada às fls. 476/488, pronunciando-se a Egrégia 

Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento de ambos (fls. 

493/500).  

Tal, em abreviado, o relatório, adotado, no 

mais, aquele que compõe a r. sentença.
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Ainda que o julgado singular tenha 

guardado silêncio acerca do reexame necessário, importa considerar 

que, voltado o instituto a toldar o interesse público em sua mais 

dilargada significação, tem entendido a vertente pretoriana 

majoritária que em ação de improbidade resultante a improcedência 

da pretensão da autoria, mesmo que em parte, é de rigor submetê-lo 

a uma nova apreciação, agora, porém, ao toque colegiado.      

A desoneração dos agentes públicos e da 

empresa contratada quanto à primeira das infrações capituladas, 

bem assim, a condenação do Ministério Público ao estipêndio de 

honorários de advogado afiguram-se nos como deflagradoras de 

gravames ao interesse público, razão porque tenho por manejável 

o reexame mandatório, não, entretanto, sem o placet da 

jurisprudência:  

 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. 

AÇÃO DE IMPROBIDADE. REEXAME 

NECESSÁRIO. CABIMENTO.

1. A jurisprudência pátria vem se posicionando no 
sentido de que o Ministério Público Federal é 

órgão que integra a União Federal (CC  Conflito 
de Competência 40534, da Relatora do Min. TEORI 
ALBINO ZAVASCKI; DJ DATA: 17/05/2004);

2. Assim, em se tratando de improcedência da 
pretensão autoral formulada nos autos da ação 
de improbidade administrativa, o reexame 
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necessário é medida que se impõe, à luz do que 
preceitua o artigo 475, inciso I, do CPC;

3. Agravo interno parcialmente provido para que 
se prossiga no julgamento com a inclusão do 
processo em pauta ordinária para apreciação da 
remessa oficial, devendo-se proceder às 
respectivas intimações necessárias (STJ  REsp 
n 1.219.033-RJ- Relator: Min. Herman Benjamin. 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANOS AO 

ERÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

REMESSA NECESSÁRIA. ART. 19 DA LEI n 

4.717/64. APLICAÇÃO.

1. Por aplicação analógica da primeira parte do 
artigo 19 da Lei n 4.717/65, as sentenças de 
improcedência de ação civil pública sujeitam-se 
indistintamente ao reexame necessário. 
Doutrina;

2. Recurso especial provido (REsp 1108542/SC, 
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 
julgado de 19/05/2009. DJe 29/05/2009. 

In primis, o que para logo se nota ao se 

esflorar o suporte fático é uma preocupação iterativa e concertada 

de todos os demandados no sentido de lograr a persuasão erga 

omnes de que o evento cognominado “Projeto Interação” se 

constituiria em iniciativa mercadológica singularíssima, cujo manejo 

é exclusivo da emissora de televisão demandada, ou, para 
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empregarmos palavras do increpado Paulo José Villalva Martins 

quando de seu comparecimento ao órgão do Ministério Público (fls. 

1128  apenso) na tentativa de dar alguma aparência de legalidade à 

preterição do certame seletivo: “Nós da Comissão entendíamos que 

não era necessário licitação, porque era um trabalho ímpar da TV 

Fronteira”.(o grifo o foi nós).      

O depoimento prestado por Carlos Roberto 

Vioto (fls. 1138  apenso), funcionário do SESI há 20 anos, é 

categórico, entretanto, de que “muitos” dos serviços prestados no 

“Interação”, senão mesmo “todos”, são-no por voluntários 

capitaneados pela Municipalidade e com algum coeficiente de 

improviso, sob coadjuvação estatística e operacional do SESI, que, 

entretanto, não cobra pelos serviços prestados à comunidade.

Parenteticamente, sobredito “Projeto 

Interação” corresponderia a uma jornada de ação social em que 

serviços públicos ou assistenciais ligados à saúde, educação, lazer, 

esporte, cidadania etc (ad exemplum: corte de cabelo, testes de glicemia e 

emissão de documentos pessoais) são graciosa e multitudinariamente 

ministrados ao público em geral, todavia  e aqui bate o ponto  em 

sua maior parte à expensas do Município.

Decerto que um evento desta magnitude 
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necessita ser divulgado para que se lhe permita abarcar um 

prolífico universo de munícipes beneficiários, deveras se situando na 

esfera de conveniência e oportunidade do gestor municipal eleger, 

entre os muitos órgãos de comunicação televisiva para tanto 

capacitados, aquele que operacionalmente melhor se adeque aos 

objetivos da ação administrativa então colimada, contanto que 

adstrito permaneça ao imperativo de assegurar a isonomia e a 

competitividade entre os virtuais interessados.

Tal é a regra praticamente irrefragável no 

nosso sistema constitucional de contratação de bens e serviços pela 

Administração Pública. 

Forremo-nos de pensar que por ter 

meramente sugerido a nomenclatura do evento comunitário, 

aspecto de somenos, e de o ter divulgado remuneradamente por 

inserções, flashes e mesmo que circunstancialmente maldisfarçado 

sob o formato de “notícia” nalgum telejornal (não se pode esquecer que 

os telejornais, sobretudo os regionais, regurgitam merchandising) isto 

transubstancie o serviço de publicidade ora prestado em algo 

singular, exclusivo ou “ímpar”, como concertadamente forcejam 

os increpados por adjetivar, e tanto não guardam esta peculiaridade 

que enquanto “ideia” pretensamente original sequer chegou a ser 

patenteada ou averbada em cartório, não se prestando o Certificado 

de Registro de Marca de fls. 73, por seu jaez generalizante, para 
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individualizar o evento como categoria de direito intelectual 

economicamente apreciável.    

Deixam-se, porém, as coisas colocadas de 

tal maneira que se engendra perante o público destinatário uma 

zona gris em que sempre parecerá ao analista pressuroso a 

subjacência de alguma ideia publicitária inovadora a motivar a 

contratação e que o mero órgão divulgador seria também aquele 

que detém em relação ao evento parcela decisiva de consecução 

material. 

Ora bem: “projetar” ou “realizar” um 

evento é algo visceralmente diverso de o “divulgar”, função que 

pelo menos para o caso sub examinem não exigia nenhum grau de 

especialização de que outros órgãos de comunicação, respeitadas 

as diretrizes artísticas e o estilo peculiar a cada um deles, 

aparelhados não estivessem para levar a bom êxito o mister de 

divulgar o evento, repito, a fim de maior número de concidadãos a 

ele acorresse. 

Se a jornada de ação social é 

preponderantemente uma obra do voluntariado local e quem lhe 

custeou os encargos acessórios foi a Municipalidade de Alvares 

Machado com a participação altruística do SESI, dificultoso esposar 

que a TV Fronteira tenha executado algum trabalho que possa 
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racional, essencial e sobretudo terminologicamente ser 

recepcionado à guisa de “projeto”.  

Por sinal, atenhamo-nos a que a prestação 

de serviços públicos é atividade permanente do Estado, 

configurando-se como sua razão de ser institucional e seja em 

escala coletiva ou individual, concentrada ou dispersamente, seu 

espectro será sempre o da legalidade formal e, portanto, de 

oficialidade, tal significando oferecer-se reduzidíssima margem 

para as criações do talento artístico-publicitário, e assim clarificado 

fica que, exceto a atividade estritamente necessária à divulgação 

do evento, tudo que além se tente convencer como tendo sido de 

autoria exclusiva da emissora de televisão, fosse por parte desta ou 

de qualquer outra que contratada tivesse sido, soará por 

manifestamente inócuo e artificioso. 

A propósito, recrutemos esclarecedora 

síntese de CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, a esse 

respeito: in litteris

Em suma: a singularidade é relevante e um 
serviço deve ser havido como singular quando 
nele tem de interferir, como requisito de 
satisfatório atendimento da necessidade 
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administrativa, um componente criativo de seu 
autor, envolvendo o estilo, o traço, a 
engenhosidade, a especial habilidade, a 
contribuição intelectual, artística ou a argúcia 
de quem o executa, atributos estes que são 
precisamente os que a Administração reputa 
convenientes e necessita para a satisfação do 
interesse público em causa. 1 (o grifo o foi por nós)

O que menos importa a uma análise 

judicativa, por consubstanciar ela função fenomenológica (= eidética) 

é a nomenclatura 2ou enfim às palavras (Nihil interest de nomine, cum de 

corpore constat 3) que se lhe queiram arbitrariamente empregar, e sim a 

natureza da relação jurídica, nada podendo fazer com que uma 

venda induzida de publicidade deixe de sê-lo, a despeito de neste 

processado se pretender maldisfarçadamente vesti-la com a 

indumentária da inspiração artístico-publicitária.

Esfacelou-se assim, notadamente por 

influxo natural da lei de coerência lógica, o argumento sofístico de 

que o serviço contratado seria singular ou, como se queira, um 

1 Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 8 ed., 1996, p. 332.

2 “Las palabras no son más que los rotulos de las cosas. Ponemos rótulos a las cosas para hablar de ellas. El mundo es como 
una enorme serie de botellas, a muchas de las cuales nos vemos inducidos a rotular; los rótulos son las palabras. Las palabras 
son simples rótulos de las cosas y no tienem más relación com éstas que la que tiene los rótulos de las botellas con las botellas 
mismas. Cualquer rótulo es conveniente, en la medida em que nos pongamos de acuerdo acerca de él y lo usemos de manera 
consecuente. La botella contendría exactamente la misma sustancia aunque peguem sobre ella un rótulo distinto, así como la 
cosa sería la misma aunque usemos una palabra diferente para designar-la. Aunque tuviera outro nombre, la misma sería la 
fragrancia de la rosa” - 2 J. HOSPERS, Introduction al Análisis Filosófico, Macchi, Buenos Aires, vol. I, p. 22.
 
3 "nada interessa o nome, a expressão usada, desde que o principal, a essência, a realidade está evidente." CARLOS 
MAXIMILIANO, Hermenêutica e Aplicação do Direito, Forense, 19ª Edição, Rio de Janeiro, 2008, p. 211.
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“produto exclusivo” da demandada, e assim tinha ele 

automaticamente de se submeter aos critérios de máxima 

cogencialidade palmilhados pela Lei de Licitação, como qualquer 

outro serviço ou aquisição de bens que extrapole aos valores para 

os quais indeclinável o certame ou que a própria Lei, por razões 

estratégicas, o vede expressamente à espécie.   

O raciocínio da r. sentença de que  

“nenhuma emissora da região possuía projeto similar ao da TV 

Fronteira” (fls. 392), assentado que diz ter sido em relatos de 

testemunhas, não encontra o menor respaldo no acervo probante 

dos autos e singra mesmo o paradoxo, por, pelo menos, três óbvios 

motivos.

Um: à vista de que a licitação existe 

exatamente para que o administrador da coisa pública possa aferir 

com segurança jurídica quais dos virtuais concorrentes atendem e 

quais não melhor atendem ao objeto do futuro contrato a ser 

celebrado, tal não podendo ser suprido pelo expediente presuntivo, 

inferencial ou hipotético, concebido na esfera leiga.

Dois: porque, a formalização do 

procedimento pelo qual se justificasse ser caso de efetiva dispensa 

ou inexigibilidade do certame - que a sentença pelo menos 

reconhece ter sido desatendida pelos demandados agentes 

públicos - existe precisamente para a finalidade de consignar as 
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razões técnicas da qualificação exclusiva de uma prestadora em 

oposição às demais possíveis concorrentes, de conformidade às 

exigências da Lei 8.666/93.    

        

Três: a matéria não figura, pois, como 

objeto de prova testemunhal-leiga, e sim documental ou, quando 

muito, pericial, mas mesmo que assim não fosse, a sentença se 

equivocou rotundamente, seja porque não explicita a quais 

testemunhas está a se referir, havendo assinalar que para nós a 

mais acreditada delas, porque desinteressada e imparcial - o Diretor 

do Centro de Atividades do SESI, Laércio Douglas Rodrigo (fls. 

1135  apenso)  foi assertivo à pergunta do Promotor se outra 

emissora não poderia prestar o serviço: “eu acredito que a Band 

pode prestar este serviço, mas foi feito um projeto”...   

      

É de lógica elementar que da testemunha 

não se há esperar capacidade de discernimento entre um verdadeiro 

“projeto” de ação social, que naturalmente pressupõe alentados 

estudos e metodologia comunicacional, e uma mera aquisição 

sugestionada de serviço publicitário.

Mister enfatizar que o intermediador do 

contrato verbal de publicidade aqui examinado, Benito Marques 

Franco, é incisivo de que o Prefeito participou pessoalmente das 

tratativas que culminaram na celebração (fls. 293)  e por certo 
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prestou-lhe anuência - razão porque a tentativa de neste passo se 

esquivar da responsabilidade encontra percalços intransponíveis no 

arcabouço fático. 

Doutra parte, o próprio Diretor de 

Administração, na oportunidade das declarações prestadas no 

inquérito civil público (fls. 1128  apenso), confirma a presença do 

Prefeito à reunião havida com os prepostos da contratada.    

Foram dois os ilícitos perpetrados pelos 

agentes públicos, um dos quais em promíscua “parceria público- 

privada”: o primeiro, concernente a não terem realizado a licitação 

que, de conformidade ao valor do contrato e do inexistente caráter 

intuitu personae da prestação, não era jamais passível de 

inexigibilidade e, se o fosse, cabia indeclinavelmente instaurar o 

procedimento administrativo tendente a tornar transparentes os seus 

motivos, o que não foi feito; o segundo, por se ter lançado como 

despesa o mesmo valor, porém, em duplicidade, havendo destacar 

que ambos recorrentes teriam firmado no curso do processo pacto 

de silêncio sobre a destinação dada a estes recursos desviados, 

infração esta imputável exclusivamente aos agentes públicos.

É frisante não deixar passar ao largo que a 

tomada de serviços de publicidade pelos recorrentes, como 

enfatizado, deu-se na mais insustentável informalidade, isso 
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porque sequer instrumento particular de avença chegou a ser 

celebrado, quando minimamente devia sê-lo e, ainda mais, havendo 

permanecer na Prefeitura o original deste documento e seus 

correlatos, com vistas à submissão ao controle da atividade 

administrativa.

Isto é o que esclareceu o atual Prefeito em 

ofício enviado ao Promotor de Justiça (fls. 664  apensos).                          

É vero que, quanto à indevida inexigência  

da licitação, aparentemente não teria havido real prejuízo porquanto 

a empresa contratada efetivamente realizou inserções (26), flashes 

(3) e vinhetas ao longo de sua programação (fls. 83/84), mas é 

imperativo explicitar que para incidência no espectro da Lei 8.429/92 

basta a afronta aos princípios da legalidade, moralidade, 

impessoalidade e eficiência, para que os agentes públicos e os 

particulares com eles conluiados e beneficiados financeiramente 

sejam colhidos em situação infracional. 

Releva considerar que, mesmo para as 

conjecturas legais de inexigibilidade de licitação, o administrador não 

se acha desobrigado, sob o primado do princípio da 

indisponibilidade do interesse público, de certas formalidades 
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indeclináveis ao regular funcionamento da máquina pública, como 

fulgentemente dilucida MARÇAL JUSTEN FILHO: in litteris   

“A ausência de licitação não equivale a 

contratação informal, realizada com quem a 

Administração bem entender, sem cautelas nem 

documentação. Ao contrário, a contratação 

direta exige um procedimento prévio, em que a 

observância de etapas e formalidades é 

imprescindível.

(...)

A diferença residirá em que, no momento de 

definir as fórmulas para contratação, a 

Administração constatará a inaplicabilidade das 

regras acerca de licitação. Assim, ao invés de 

elaborar o ato convocatório da licitação e 

instaurar a fase externa apropriada, a atividade 

administrativa interna desembocará na 

contratação direta. Ainda assim, não se admitirá 

que a Administração simplesmente contrate, 

sem observância de outras formalidades. 

Definido o cabimento da contratação direta, a 

Administração deverá pesquisar a melhor 

solução, tendo em vista os princípios da 

isonomia e da supremacia e indisponibilidade 

dos valores atribuídos à tutela estatal. Logo, 

deverá buscar a melhor solução, respeitando 

(na medida do possível) o mais amplo acesso 

dos interessados à disputa pela contratação.

(...)

Não há margem de discricionariedade acerca da 

observância de formalidades prévias.” 4

4 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Editora Dialética:2005. 11ª Ed. p. 228.
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“Como se tem insistido, a contratação direta 

não consiste em oportunidade concedida pela 

Lei para o agente público realizar contratações 

inadequadas ou prejudiciais. O agente tem de 

buscar a melhor licitação possível, nas 

circunstâncias. Muitas vezes, essas 

circunstâncias tornam inviável produzir o 

melhor contrato possível. Ou seja, as 

dificuldades que conduzem à contratação direta 

poderão desencadear seleção de proposta que 

se verifica, posteriormente, como não sendo a 

mais vantajosa. O problema, porém, não é 

diferente das hipóteses de contratos precedidos 

de licitação. Como os seres humanos não são 

omniscientes, é inevitável o risco de 

contratação imperfeita. O que não se admite, 

haja ou não licitação, é avençar contrato tendo 

conhecimento de indícios de insucesso. Não se 

permite a negligência na contratação, o que se 

caracteriza quando não são adotadas cautelas 

indispensáveis à proteção dos interesses 

colocados sob tutela do Estado.”5

“Mas a questão adquire outros contornos em 

contratações diretas, em virtude da ausência de 

oportunidade para fiscalização mais efetiva por 

parte da comunidade e dos próprios 

interessados. Diante da ausência de 

competição, amplia-se o risco de 

“superfaturamento” como causa de vício da 

contratação. Eventualmente, a conduta dos 

envolvidos poderia caracterizar inclusive figura 

de natureza penal” 6

Urge considerar, à derradeira, que o 

verdadeiro elemento subjetivo das transgressões quase sempre 
5 Idem, p. 292/293.
6 Ibidem, p. 295.
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permanece confinado aos refolhos da alma de quem as pratica, de 

sorte que o Direito não tem por meta arvorar-se em psicanalista para 

perscrutar as tendências e os movimentos mais íntimos de quem 

perpetra infrações, razão porque este componente intrínseco da 

improbidade deflui da observação crítica do painel de violação 

consciente de deveres inerentes ao ofício.    

Vejamos o que pontua o mais abalizado 

tratadismo: in litteris

“Não é preciso penetrar na 
intenção do agente, porque do 
próprio objeto resulta a 
imoralidade. Isto ocorre 
quando o conteúdo de 
determinado ato contrariar o 
senso comum de honestidade, 
retidão, equilíbrio, justiça, 
respeito à dignidade do ser 
humano, à boa fé, ao 
trabalho, à ética das 
instituições. A moralidade 
exige proporcionalidade entre 
os meios e os fins a atingir, 
entre os sacrifícios impostos 
à coletividade e os 
benefícios por ela auferidos; 
entre as vantagens usufruídas 
pelas autoridades públicas e 
os encargos impostos à 
maioria dos cidadãos 7

7 Pietro, Maria Sylvia Zanella di. Discricionariedade Administrativa na Constituição de 1998, São Paulo, Átlas, 1991, p. 111.
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Sobre a manifesta intencionalidade dos 

recorrentes no tangente a ambos os ilícitos, o acervo probante 

oferece elementos substanciosos e, digamo-lo, formado antes 

mesmo da malfadada contratação informal de publicidade, 

porquanto é dos autos que o Chefe do Executivo repassava vultosas 

quantias ora em dinheiro, ora em cheques nominais, ao Presidente 

da Comissão de Eventos, o codemandado, em suspeitíssimo regime 

de adiantamento para despesas futuras e incertas, sendo que 

sintomaticamente no último ano de mandato (2008) elas atingiram as 

cifras de R$ 346.360,59, uma exorbitância para uma pequena 

Cidade que atualmente talvez não possua mais de 30 mil habitantes 

e por certo possui prioridades sociais a serem atendidas.

Pretendeu-se que este apêndice da 

Administração ficasse imune ao controle de gastos, como de fato 

ficou, malgrado estrategicamente permanecesse vinculado ao 

Gabinete do Prefeito, que os monitorava, daí porque se dessume 

que o Erário Municipal vinha de ser submetido a reiteradas 

manipulações à margem da legalidade e da moralidade, 

concertadas por ambos demandados.  

O Diretor de Administração assume 

expressamente o desvio dos R$ 16.800,00 e, justificando-o em erro 

material supostamente involuntário, propõe a recomposição destes 

valores ao Município, a título de exculpação (fls. 131/132).
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Certo é, todavia, que no âmbito 

estritamente processual tal argumento se delineia no mínimo 

incredível porquanto formulado um tanto tardonhamente, ao tempo 

em que já chegada a fraude contábil ao conhecimento do Tribunal 

de Contas, deflagrada a investigação pelo Ministério Público e, 

assim tecnicamente não há outro caminho senão recepcioná-lo 

como confissão extrajudicial. 

Quem arrependimento ou confissão de erro 

fortuito deseje expressar, deve ser diligente por fazê-lo com 

presteza, preferencialmente antes mesmo que descoberto e 

irradiado à opinião pública. 

     

O instituto da delação premiada, calcado na 

Lei 9.807/99, é concebido para o Direito Criminal e cuja similitude 

punicional com a Lei de Improbidade não autoriza, nem mesmo à 

conta do vetor analógico sugerido pelo recorrente, estendê-lo a esta 

modalidade sui generis de controle jurisdicional dos atos do público 

gestor, senão porque à toda evidência não houve sequer real 

oportunidade, se é que o demandado anelasse fazê-lo, de colaborar 

com a investigação desencadeada pelo Parquet. Ao reverso, teve 

decretada em seu desfavor a revelia e até o final do processo 

persistiu guardando segredo sobre a destinação efetivamente dada 

aos R$ 16.800,00, em valores da época.    
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A nosso sentir, carece de plausibilidade 

alevantar alguma disceptação em torno dos efeitos materiais da 

revelia porquanto, consabido, não foi com arnês neste específico 

instituto de processo que o recorrente se deixou sancionar, mas sim 

em elementos probantes robustamente hauridos no inquérito civil 

público, na documentação esparsa anexada aos autos e, alfim, na 

dialetização produzida pelos litigantes, a qual inescapavelmente 

compõe a função lógica de elaboração da sentença.      

Como consabido, “a revelia do réu não 

exonera o autor de provar os fatos fundamentais da ação 8.                  

Respeitada agora e sempre a convicção do 

magistrado sentenciante, tenho, entretanto, por sem cabida a 

exoneração da responsabilidade dos agentes públicos e da empresa 

publicitária contratada quanto à primeira infração, à vista de que este 

ato de improbidade constitui-se de uma relação jurídica monolítica e 

simbiótica, conglobante de todos aqueles que dela participaram e 

sem que se possa operar a cisão lógica deste ou daquele 

protagonista, quer nos componentes objetivos, quer na configuração 

do elemento intencional, especialmente.

8 GABRIEL JOSÉ RODRIGUES DE REZENDE, Curso de Direito Processual Civil, vol. II, Editora Saraiva, São Paulo, 1959, p. 
102.
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A demandada exerce seu mister publicitário 

sob a nota da profissionalidade, tal significando dever-se conhecer 

 inclino-me a afirmar que as conhece 9  todas as nuances jurídicas 

da contratação com o poder público. 

E, é bom notar, a Lei nº 8.666/93 conta com 

dispositivo específico acerca de serviços publicitários, 

expressamente excluindo-os das causas de inexigibilidade de 

licitação por inviabilidade de competição, como aventam os 

requeridos. Ou seja, nos termos da norma cogente, é imperativa 

a realização do procedimento licitatório para a contratação de 

serviços de divulgação e publicidade:

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver 
inviabilidade de competição, em especial:

II - para a contratação de serviços técnicos 
enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza 
singular, com profissionais ou empresas de 
notória especialização, vedada a inexigibilidade 
para serviços de publicidade e divulgação (o grifo 
o foi por nós);

Para mais, por consagrar a empresa 

requerida seu objeto social concomitantemente ao jornalismo, detém 

9 O Código de Ética dos Profissionais da Propaganda, editado em Outubro de 1957, ao definir os princípios éticos que devem nortear a 
publicidade, mostra-se incisivo no inciso I, “18”, que o profissional de propaganda deve conhecer a legislação relativa a seu campo de 
atividade. 
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o privilégio de não ignorar que os bacilos da corrupção e da 

jactância têm contaminado sistematicamente as administrações 

públicas em todos os entes e escalões federativos, ao ponto de 

neste momento histórico se percepcionar proverbial avidez coletiva 

pela conflagração de uma nova ordem política e social em que os 

direitos de cidadania e as relações humanas se delineiem 

sobremaneira bafejados pela retidão.

É dizer que a prudência tão peculiar ao 

universo dos negócios, neste passo comezinhamente negligenciada, 

deve por igual nortear as relações, notadamente as de caráter 

patrimonial, com os agentes políticos investidos do encargo de 

aplicar os recursos dos contribuintes.

Evidências palpáveis de que a empresa 

contratada sabia das restrições contratuais estão, primeiramente, 

no propósito de tentar persuadir, por sua conta e risco embora, de 

que estaria a oferecer um serviço singularíssimo, nominado de 

“projeto”; a segunda está em que a mesma tese, não por 

coincidência, acha-se psicologicamente alinhada às pseudo-

excludentes que tentaram emplacar os agentes públicos, indicativo 

inarredável que eles se conversaram.                                



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

APELAÇÃO Nº 0006259-40.2011.8.26.0482 - PRESIDENTE PRUDENTE - 25/30

O preceptivo do artigo 3º, da Lei 8.429/92, 

é incisivo de que “as disposições desta lei são aplicáveis, no que 

couber, àquele 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”.  (o grifo o foi por nós)

Finalizando  e de capital importância  é 

que, malgrado a empresa contratada enfatize ter vendido um 

“projeto” e conjuntamente batalhado por persuadir da condição de 

“parceira” no evento, parece, outrotanto, ter se esquecido de 

consignar tal nomenclatura nos meros documentos internos e fiscais 

que emitiu e, sobretudo, de cobrar totalizadamente por ele, eis que 

às fls. 885, 915 e 1172 (apenso) sempre se deixa trair pela expressão 

“valor da veiculação” (e nunca “valor do projeto”), o que deixa 

insofismáveis tanto a natureza publicitária autônoma do contrato 

verbal quanto a cobrança fracionada pelas inserções, o que, de 

outro modo, não se justificaria. 

Como não deixaria de ser, em caso crivado 

de analogia, este E. Tribunal de Justiça já se manifestou pela 

condenação por improbidade de empresas radiodifusoras 

contratadas sem a necessária licitação, haja vista terem se 

beneficiado da ilegalidade: 
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. Preliminares de nulidade 
processual, cerceamento de defesa e 
ilegitimidade de parte afastadas. Dispensa 
indevida de procedimento licitatório na 
contratação de emissoras de rádio. Ofensa à Lei 
nº. 8.666/1993. Configurado ato de improbidade 
administrativa nos termos do inciso I, art. 11, 
caput, da Lei nº 8.429/92. Adequação, in casu, 
das penas impostas, subsistindo apenas a multa 
civil, que passa a ser fixada para o agente 
público em 03 vezes o valor de sua remuneração 
e para as pessoas jurídicas, em 10% do valor do 
contrato, individualmente considerados. 
Decisão reformada. RECURSOS 
PARCIALMENTE PROVIDOS, no tocante a 
adequação das penas impostas. (TJSP, Ap. Cív. nº 
0008285-64.2007.8.26.0445, Rel. Des. ISABEL COGAN, 12ª 
Câm. de Dir. Púb., j. 18.9.2013)

Desta forma, imperativa a condenação dos 

requeridos pela prática de atos de improbidade, os agentes públicos 

e a empresa pela indevida contratação e prestação de serviços de 

publicidade sem que realizado procedimento licitatório prévio, e, os 

primeiros, isoladamente, também pela fraude contábil 

protagonizada, que se consubstanciou no lançamento em 

duplicidade do valor originário da avença.  

Pelo primeiro ato infracional (dispensa 

indevida da licitação), violador dos princípios regentes da Administração 

Pública, nos termos do art. 11 da Lei 8.429/92, a codemandada TV 

Fronteira Paulista Ltda., personalidade jurídica de direito privado, 

CNPJ 53.268.231/0001-47, resta condenada, a teor do art. 12, III c/c 
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art. 3º do mesmo Estatuto: I - ao pagamento de multa civil 

correspondente a 3 (três) remunerações do Prefeito de Álvares 

Machado10; e II - à 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 três anos.

A seu turno, os codemandados Luiz 

Takashi Katsutani e Paulo José Villalva Martins, qualificados nos 

autos, consoante previsão contida nos artigos 10 e 11, da Lei 

8.429/92, restam condenados, nos escarmentos do artigo 12, 

incisos II e III, da mesma estatuição: I  solidariamente, ao 

ressarcimento integral do dano, correspondente à fraude 

contábil e desvio de recursos no importe de R$ 16.800,00 

(dezesseis mil e oitocentos), valores a serem atualizados de 

acordo com os índices da Tabela Prática fornecida pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, incidindo juros 

moratórios no importe de 1% ao mês, ambos a contar do evento 

danoso (Súmulas 43 e 54 do A. STJ); II- perda do cargo ou função 

pública que porventura estejam exercendo; III  suspensão dos 

direitos políticos por 8 (oito) anos; IV - pagamento de multa civil 

no importe de 1 (uma) vez o valor do dano, cada um; e V - 

proibição de contratar com o Poder Público ou receber 
10 Nenhuma incongruência há na fixação da multa civil do particular com base na remuneração do agente público, conforme o 
escólio de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves: “Quando um terceiro concorrer para a prática dos atos previstos no art. 
11 da Lei de Improbidade, estará ele sujeito à multa cominada no inciso III do art. 12, sendo a remuneração do agente público o 
parâmetro a ser seguido para a sua fixação. É importante frisar que não há qualquer incoerência no fato de a multa a ser 
aplicada ao extraneus ser fixada em conformidade com a remuneração percebida pelo agente público, pois este é o elo que 
permite a aplicação da Lei 8.429/1992 àqueles que não mantenham qualquer vínculo com a administração pública” (in 
Improbidade Administrativa, 6ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 580).  
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benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 

qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco anos.  

Impende destacar que, malgrado tenha o 

julgador singular subsumido a fraude contábil praticada pelos 

agentes públicos requeridos ao quanto disposto no art. 9º da Lei 

8.429/92, ao fundamento de eventual enriquecimento sem causa de 

sua parte, tem-se por mais consentâneo com a realidade dos autos 

e o conjunto probatório a qualificação da conduta na moldura do art. 

10 do mesmo Estatuto.   

Isso porque, como mencionado alhures, os 

requeridos, embora instados a tanto, não se dignaram a esclarecer a 

destinação dada aos valores lançados em duplicidade, a respeito do 

quê também não foi produzida prova segura pelo Parquet.

Se assim é, descabido presumir que os 

valores foram destinados aos requeridos, ou mesmo se apenas a 

um deles ou terceiros a eles ligados. Por outro lado, é certo que, de 

um ou outro modo, o desconto em duplicidade inequivocamente 

lesou o Erário, com o quê ambos os requeridos concorreram, por 

isto, incursos em ato de improbidade descrito no art. 10 da Lei 

8.429/92.
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Finalmente, nenhum óbice há na 

modificação da capitulação legal das condutas descritas, pois aos 

requeridos cabe defender-se dos fatos imputados e não de sua 

qualificação jurídica, a qual incumbe ao julgador, inclusive por força 

do princípio do iuria novit curia. Nesse sentido, iterativa 

jurisprudência do A. STJ:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO  ATO 
DE IMPROBIDADE  ART. 10, INCISO XII DA LEI 
8.429/92  PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA  
ELEMENTO SUBJETIVO  DEMONSTRAÇÃO DE 
PREJUÍZO AO ERÁRIO.

1. Não infringe o princípio da congruência a 
decisão judicial que enquadra o ato de 
improbidade em dispositivo diverso do indicado 
na inicial, eis que deve a defesa ater-se aos 
fatos e não à capitulação legal.

2. Os tipos da Lei de Improbidade estão 
divididos em três categorias: a) art. 9º (atos que 
importam em enriquecimento ilícito); b) art.10 
(atos que causam prejuízo ao erário) e c) art. 11 
(atos que atentam contra os princípios da 
administração).

3. Os atos de improbidade só são punidos à 
título de dolo, indagando-se da boa ou má fé do 
agente, nas hipóteses dos artigos 9º e 11 da Lei 
8.429/92.

4. Embora mereçam acirradas críticas da 
doutrina, os atos de improbidade do art. 10, 
como está no próprio caput, são também 
punidos à título de culpa, mas deve estar 
presente na configuração do tipo a prova 
inequívoca do prejuízo ao erário.
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5. Recurso especial provido. (STJ, REsp nº 
842.428/ES, Rel. Min. ELIANA CALMON, 2ª Turma, j. 
24.4.2007)

Portanto, à luz do exposto, o apelo dos 

agentes públicos comporta guarida parcial e em menor parte para 

reduzir o período de proibição de contratar com o Poder Público 

para 5 anos, o que foi levado em conta no realinhamento das 

sanções resultante da nova capitulação atribuída às suas condutas. 

Postas tais premissas, por meu voto, dou 

parcial provimento às apelações e provimento ao reexame 

necessário, condenando os demandados pela prática de atos de 

improbidade, nos termos da fundamentação supra.   

Pagarão proporcionalmente as custas e 

despesas do processo, sem imposição de verba honorária, de vez 

que em se tratando de ação de improbidade aviada pelo Ministério 

Público, por impedimento absoluto averbado no artigo 128, § 5º, II, 

“a”, da Constituição da República, não poderá o órgão perceber 

honorários nas causas em que se sagre vencedor.  

SOUZA MEIRELLES
Desembargador Relator
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