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RECURSOS ESPECIAIS NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029233-88.2018.827.0000 

1ª RECORRENTE: NEILA PEREIRA DOS SANTOS 

1º RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 

2º RECORRENTE: ROSELCK AZEVEDO BARROS 

2º RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 

 

 

DECISÃO 

 

Trata-se de Recursos Especiais, o primeiro, interposto por NEILA 

PEREIRA DOS SANTOS, e o segundo, por ROSELCK AZEVEDO BARROS, 

ambos com fundamento no art. 105, inc. III, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal, em face do acórdão proferido pela 4ª Turma da 1ª Câmara Cível deste 

Sodalício que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de 

apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Tocantins, bem 

como ao reexame necessário, para reformar a sentença singular e condenar os 

ora recorrentes por atos de improbidade administrativa. 

 

A ementa do julgamento foi redigida nos seguintes termos: 

 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPAGANDA 

CUSTEADA PELO MUNICÍPIO VEICULANDO PROMOÇÃO 

PESSOAL DA PREFEITA MUNICIPAL. REVISTA 115 ANOS DO 

MUNICÍPIO DE PEIXE/TO. COMPROVAÇÃO DO ATO 

ÍMPROBO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE 
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E MORALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. 

1 - Ajuizamento de Ação Civil Pública em hipótese de improbidade 

administrativa, havendo nos autos comprovação de que as recorridas, 

utilizando-se de revista comemorativa dos 115 anos do Município de 

Peixe/TO, paga com recursos do ente municipal, a utilizaram para a 

promoção pessoal da então Prefeita Municipal, tendo concorrido para 

tal ato a própria gestora municipal bem como funcionária de seu 

gabinete, sua cunhada. Ato doloso demonstrado, tendo as apeladas 

afrontado os princípios da Administração Pública, dispostos na 

Constituição Federal, art. 37, §1º, bem como no art. 11, caput, da Lei 

8.429/92. 

2 – DÁ-SE PROVIMENTO ao reexame necessário e ao recurso 

voluntário, a fim de reformar a sentença singular para julgar 

procedentes os pedidos formulados na inicial e condenar as apeladas 

NEILA PEREIRA DOS SANTOS E ROSELCK AZEVEDO BARROS 

pelos atos de improbidade administrativa descritos nos artigos 11, 

caput, da Lei nº 8.429/92, cominando-lhes as sanções previstas no 

artigo 12, incisos III, da citada Lei, quais sejam: 1 – ressarcimento 

integral, de forma solidária, do dano causado ao erário, 

correspondente ao valor pago pelo municipalidade para a confecção 

dos 3.000 exemplares da revista citada, o qual deve ser apurado em 

sede de liquidação de sentença; 2 – suspensão dos direitos políticos 

das apeladas NEILA PEREIRA DOS SANTOS e ROSELCK 

AZEVEDO BARROS por 3 (três) anos, a contar da data do trânsito em 

julgado desta decisão; 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 

sejam sócios majoritários, pelo prazo de 3(três)anos, a contar do 
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trânsito em julgado desta decisão;4 –pagamento de multa civil de 

3(três) vezes o valor da remuneração percebida pelas apeladas 

NEILA PEREIRA DOS SANTOS E ROSELCK AZEVEDO BARROS, à 

época como Prefeita Municipal e exercente de Cargo Comissionado 

na Prefeitura de Peixe/TO, respectivamente.5 – Finalmente, inverto os 

ônus sucumbenciais, e as condeno, de forma pro rata, ao pagamento 

das custas e despesas processuais. 

 

Em suas razões recursais, a primeira recorrente, Neila Pereira dos 

Santos, alega que o acórdão recorrido foi edificado em afronta às disposições 

contidas nos artigos 37, §1º, da Constituição Federal e os art. 11 e 12 da Lei nº 

8.429/92, pois reformou a sentença que julgou improcedentes os pedidos 

iniciais e a condenou pela prática de atos de improbidade administrativa, por 

ter supostamente se utilizado “de revista comemorativa dos 115 anos do Município 

de Peixe/TO, pago com recursos municipais, para em tese, angariar vantagem pessoal 

(...)”. 

 

Afirma que nos autos restou evidenciado que em momento algum 

a recorrente teve o dolo de lesar o patrimônio público municipal, por ocasião 

da contratação do serviço de publicidade para a confecção de material 

informativo em revista, tampouco obteve vantagem ou enriquecimento em 

razão de tal fato. 

 

Aduz que a revista comemorativa em questão enalteceu os atos 

praticados por todos os gestores que estiveram à frente daquele Município, e 
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que, de alguma forma, contribuíram para a sua criação e desenvolvimento, 

mencionando, também, as atividades culturais e sociais. Deste modo, alega 

que não houve tratamento isolado da pessoa da recorrente. 

 

Prossegue argumentando que o entendimento adotado pelo órgão 

julgador diverge da jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça dos 

Estados de São Paulo e de Minas Gerais, segundo os quais a ausência de má-fé 

e o propósito de informar a comunidade sobre as obras realizadas 

descaracterizam a figura da promoção pessoal, e, por conseguinte, o ato de 

improbidade. 

 

Por fim, requer o provimento do recurso, com a consequente 

reforma do acórdão ora recorrido, postulando, ainda, a atribuição de efeito 

suspensivo ao especial e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça 

evento 27. 

 

Em suas razões recursais, a segunda recorrente, Roselck Azevedo 

Barros, alega que o acórdão recorrido afrontou os artigos 11 e 12 da Lei nº 

8.429/92 ao condená-la por ato de improbidade, consistente em promover 

vantagem ilícita a terceira, no caso, a então prefeita municipal de Peixe/TO. 

 

Afirma que não houve dolo ou má-fé na confecção e 

financiamento da Revista mencionada nos autos, cujo conteúdo abrangeu a 
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história dos 115 anos do referido município e trouxe referência aos gestores 

anteriores. 

 

Ademais, alega que o texto referido pelo Ministério Público não 

trouxe qualquer vantagem pessoal, ou mesmo desestabilizou o pleito eleitoral, 

que seria realizado ainda em data distante. 

 

Transcreve inúmeros julgados do STJ, os quais adotam 

posicionamento divergente do empregado pelo Tribunal local. 

 

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, 

postulando, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao especial. 

 

Contrarrazões acostadas aos eventos 34 e 35. 

 

É o relatório. DECIDO. 

 

Os recursos são próprios e adequados. As partes são legítimas, 

está presente o interesse recursal. 

  

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita para 

primeira recorrente, por força do disposto no art. 98, § 1º, inciso I, do CPC. O 

preparo do segundo recurso foi devidamente comprovado. 
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Assim, atendidos os pressupostos genéricos de admissibilidade, 

passo à análise da conformação do caso à hipótese constitucional. 

 

As recorrentes, com fundamento na alínea “a” do permissivo 

constitucional, apontam a existência de violação às normas contidas nos 

artigos 11 e 12 da Lei nº 8.429/92. 

 

Compulsando o teor do acórdão recorrido, verifica-se que a 

matéria tratada nos referidos dispositivos foi objeto de apreciação pelo órgão 

julgador, encontrando-se, portanto, prequestionada. 

 

No tocante à necessidade do reexame de provas, é pacífica a 

orientação jurisprudencial no sentido de não se admitir recursos 

extraordinários para a simples revisão do contexto fático-probatório sobre o 

qual se fundamentou o acórdão impugnado, tendo em vista que tais 

instrumentos se destinam ao controle da correta aplicação do direito objetivo, 

não se enquadrando o reexame de provas em qualquer das hipóteses de 

cabimento destes recursos, conforme enunciado 279 da súmula do Supremo 

Tribunal Federal e 07, do Superior Tribunal de Justiça. 

 

Todavia, melhor analisando a questão, vejo que as insurgências 

ora apresentadas não visam propriamente ao reexame do conjunto fático-

probatório produzido nos autos, mas sim à simples revaloração probatória, 
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bem como a discussão jurídica acerca da interpretação a ser dada aos tipos 

previstos nos artigos 11 e 12 da Lei nº 8.429/92. 

 

Com efeito, embora a diferença seja tênue, o reexame de provas se 

distingue da revaloração probatória, pois naquele a Instância Superior precisa 

necessariamente verificar se a conclusão a que chegou a corte de origem se 

encontra embasada nas provas produzidas nos autos, ao passo que na 

revaloração probatória o Superior Tribunal de Justiça prossegue a partir das 

conclusões já estabelecidas no acórdão impugnado, sem revolver as provas, 

apenas efetuando a qualificação jurídica dos fatos descritos pela instância 

ordinária. 

 

E neste aspecto, a análise do voto condutor do acórdão 

impugnado revela que insurgência versa não sobre a ocorrência de contratação 

e elaboração de revista comemorativa dos 115 anos do Município de Peixe-TO, 

na qual foram veiculadas matérias envolvendo o nome da primeira recorrente, 

enquanto esta ocupava o cargo de chefe do Poder Executivo municipal, mas 

sim se a divulgação de tal material extrapolou o dever de informação, de 

modo a configurar, ou não, a hipótese prevista no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, 

análise que, a meu ver, não esbarra no óbice imposto pelas Súmulas 5 e 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 

 

A respeito do tema, cumpre se ter presente o entendimento 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 
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ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. QUESTÃO FÁTICA BEM 

DELIMITADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AFASTAMENTO DA 

SÚMULA 7. CUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS OU FUNÇÕES 

PÚBLICAS. FATO INCONTROVERSO NO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VIOLAÇÃO AOS 

PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E 

IMPESSOALIDADE. PRESENÇA DO DOLO GENÉRICO E DO 

PREJUÍZO PRESUMIDO. ATOS ÍMPROBOS CARACTERIZADOS. 

I - Trata-se de ação civil pública que imputou ao agravado a prática 

de ato de improbidade administrativa em face de acumulação ilícita 

de cargos públicos. 

II - Fundamentos fáticos da acumulação ilícita de cargos públicos 

bem delineados no acórdão recorrido. Hipótese de revaloração 

jurídica dos fatos. Afastamento da Súmula 7 como óbice para o 

conhecimento do recurso especial. Precedentes: AgInt no AREsp 

824.675/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

29/08/2016, DJe 02/02/2017 e REsp 1245765/MG, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 28/6/2011, DJe 3/8/2011. 

III - Agente público, por conduta livre e consciente, ocupava dois 

cargos ou funções públicas, quais sejam cargo público de Engenheiro 

Gestor em regime de dedicação exclusiva e Perito da Receita Federal. 

Dolo genérico demonstrado e dano in re ipsa ao erário. 

V - Indevida improcedência dos pedidos contidos na ação civil 

pública por improbidade administrativa no acórdão recorrido, por 

violação ao art. 9º, XI, e art. 11 da Lei 8.429/92. 
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VI - Agravo interno provido. 

(STJ. AgInt no AREsp 1122596/MS, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 

17/08/2018). 

 

Destarte, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente 

prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, o que 

evidencia o cabimento do inconformismo à apreciação do Superior Tribunal 

de Justiça. 

 

No que diz respeito à interposição pela alínea “c” do inciso III do 

artigo 105 da Constituição Federal, as recorrentes apresentam julgados que 

evidenciam a existência de aparente divergência entre o entendimento 

adotado pelo colegiado de origem e o adotado pelos Tribunais de Justiça dos 

Estado de Minas Gerais e São Paulo, segundo o qual “O propósito de informar à 

comunidade as obras realizadas na administração municipal descaracteriza a figura da 

promoção pessoal.” (TJMG. Apelação Cível nº. 1.0000.00.326496-7/000,Rel.: Des. 

Hyparco Immesi,DJ: 30/03/2004). 

 

Portanto, presentes os requisitos formais e os pressupostos 

constitucionais de admissibilidade recursal, a viabilidade de remessa dos 

autos ao Tribunal Superior é medida necessária. 

 

Efetivado o juízo provisório de admissibilidade, passo à 

apreciação dos pedidos de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. 
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Como é cediço, o recursos excepcionais são dotados, via de regra, 

apenas de efeito devolutivo, de modo que a sua interposição não impede o 

cumprimento provisório do acórdão proferido pelas instâncias de origem.  

 

Entretanto, o Código de Processo Civil atual encampou o 

entendimento jurisprudencial sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de 

Justiça e pelo excelso Supremo Tribunal Federal, prevendo em seu artigo 

1.029, § 5º, a possibilidade de requerimento de atribuição de efeito suspensivo 

aos apelos constitucionais. 

 

Assim, para a obtenção do efeito obstativo, deve a parte 

interessada comprovar de modo inequívoco a existência dos requisitos 

referentes à probabilidade do direito invocado e o perigo de suportar grave 

lesão de difícil ou incerta reparação. 

 

No caso dos autos, conforme já relatado em linhas anteriores, as 

recorrentes apontam a existência de violação aos artigos 11 e 12 da Lei nº 

8.429/92, sob o argumento de que a publicação de matéria veiculada na revista 

comemorativa dos 115 anos do Município de Peixe-TO teve como escopo 

apenas informar os munícipes acerca de fatos relevantes e das obras 

desenvolvidas pela gestão, sem que restasse caracterizada a má-fé e 

inexistindo dano ao erário, e, por conseguinte, o ato de improbidade que o 

Ministério Público lhes imputa.  
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Essa alegação se encontra em consonância com o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, no sentido de que a configuração 

de qualquer ato de improbidade administrativa exige a presença do elemento 

subjetivo na conduta do agente público e o efetivo prejuízo ao erário, sob pena 

da não-tipificação do ato impugnado (REsp 805.080/SP, Rel. Ministra DENISE 

ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009), 

restando demonstrada, portanto, a probabilidade de êxito do apelo especial. 

 

Assim, em sede de juízo de cognição sumária, dadas as 

peculiaridades do caso e considerando a presença dos requisitos supracitados, 

tem-se que a tutela de urgência ora almejada merece ser concedida às 

recorrentes, impondo-se, portanto, a atribuição de efeito suspensivo aos 

recursos excepcionais ora em análise. 

 

Ante o exposto, ADMITO os Recursos Especiais interpostos por 

NEILA PEREIRA DOS SANTOS e ROSELCK AZEVEDO BARROS, 

atribuindo-lhes efeito suspensivo. 

 

Comunique-se imediatamente o juízo de origem. 

 

Por oportuno, determino a vinculação dos novos procuradores às 

recorrentes, devendo, pois, constar os nomes dos novos advogados aos autos:  

a recorrente Neila Pereira dos Santos, representada por MASSARU 
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CORACINI OKADA, OAB/TO nº 6.155, e Roselck Azevedo Barros, 

representada por RHOGER GOMES COSTA, OAB/TO nº 6.038. 

 

À Secretaria de Recursos Constitucionais para as providências de 

mister. 

 

Intime-se. Cumpra-se.  

 

Palmas/TO, data certificada pelo sistema. 

 
 

 

 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

Presidente  


		2019-12-12T16:34:08-0300
	HELVECIO DE BRITO MAIA NETO:14671




