
 
   Estado do Paraná 

PODER JUDICIÁRIO 
Comarca de Cascavel 

Vara da Fazenda Pública 

 

Vistos e examinados estes autos de Ação 

Civil Pública por Ato de Improbidade 

Administrativa, autuada sob o n°. 15276-

70.2012, movida pelo Ministério Público 

do Estado do Paraná em face de Mario 

Seibert, já devidamente qualificados. 

 

 

1. RELATÓRIO 

 

O Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou “Ação Civil 

Pública por Ato de Improbidade Administrativa” em face de Mario Seibert, alegando, em 

síntese, que: durante seu mandato no cargo de vereador do Município de Cascavel, o réu teria 

desviado seus assessores Auri Limberg e Célio Ponzoni de suas atribuições legais determinadas 

pela Resolução 37/2007, alterada pela Resolução 06/2010; os assessores do requerido, desde o 

início do mandato, teriam como função principal conduzir “vans” caracterizadas pelos bairros e 

centro da cidade, onde prestariam “serviço de transporte à população, buscando e levando 

pessoas para tratamento de saúde (fisioterapia, hospitais, UOPECAN, postos de saúde, FAG, 

PACs, etc) e colhendo toda sorte de reivindicações” com a finalidade de promoção eleitoral; o 

réu teria desvirtuado as funções de seus assessores para proveito próprio, caracterizando ato de 

improbidade administrativa; os Srs. Auri e Célio não teriam controle de jornada, embora a Lei 

2.215/91 determine o desempenho da jornada de 40 (quarenta) horas semanais; devido ao ato 

praticado, o requerido teria se enriquecido ilicitamente e causado prejuízo ao erário no valor de 

R$ 182.470,36 (cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e seis centavos), 

correspondente à remuneração dos assessores paga pela Câmara Municipal; a parte ré teria 

violado os deveres de legalidade, imparcialidade, honestidade e lealdade às instituições e 

incorrido em violação ao disposto no artigo 9º, caput e inciso VI; artigo 10, caput, da Lei 

8.429/92 . Em sede de antecipação de tutela, requereu a concessão de medida para compelir o réu 

a se abster de determinar aos seus assessores a realização das atividades externas, especialmente a 

condução de veículos para o fim de promoção eleitoral. Ao final, pugnou pela procedência da 



 
   Estado do Paraná 

PODER JUDICIÁRIO 
Comarca de Cascavel 

Vara da Fazenda Pública 

 

ação para condenar o réu como incurso nos artigos 9, IV e 10 e 11 da Lei nº 8.429/92 com a 

aplicação das sanções previstas no art. 12, I e II do mesmo diploma legal, ou, subsidiariamente, a 

condenação do réu nos termos do art. 12, III, da mencionada lei, além do pagamento das verbas 

de sucumbência. Juntou documentos (eventos 1.2/1.12) 

 

Pleito liminar deferido no evento 7.1. 

 

Notificado, o requerido apresentou defesa preliminar (evento 17.1), 

arrazoando, em sede preliminar, que teria cumprido a liminar deferida em seu desfavor, fazendo 

cessar o serviço prestado à comunidade carente, motivo pelo qual o pleito antecipatório teria 

perdido o seu objeto. No mérito, aduziu que a improbidade administrativa somente estaria 

caracterizada quando praticada com dolo ou culpa grave; ao realizar o trabalho social descrito na 

inicial, estaria apenas cumprindo o dever constitucional instituído pelos artigos 196, 197 e 198, 

III da Constituição Federal; não teria cometido ato de improbidade, uma vez que os trabalhos 

eram realizados por seus assessores, não havendo prejuízo às funções atinentes à assessoria, 

conforme estipulado pelo Regimento Interno da Câmara Municipal; o autor não teria se 

desincumbido do ônus de provar que o trabalho social realizado teria como escopo a captação de 

votos; os cargos de provimento em comissão não estariam submetidos à jornada de trabalho de 40 

(quarenta) horas semanais; os assessores estariam cumprindo suas devidas funções, não havendo 

o que se falar em prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito. Por derradeiro, postulou a 

improcedência da ação. Anexou documentos (eventos 17.2/17.26). 

 

Impugnação à defesa apresentada no evento 22.1. 

 

Pela decisão do evento 26.1, foi recebida a petição inicial e 

determinada a notificação do Município de Cascavel e da Câmara de Vereadores para, querendo, 

intervirem no feito. 
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Devidamente citado, o requerido apresentou contestação (evento 

29.1), arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial, uma vez que o autor não teria comprovado 

sua conduta supostamente ilícita. No mérito, aduziu, em resumo, que: a improbidade 

administrativa somente estaria caracterizada quando praticada com dolo ou culpa grave; sua 

conduta não teria caracterizado enriquecimento ilícito ou proveito próprio, sendo que seu número 

de votos de 3.450 (três mil e quatrocentos e cinquenta) em 2008 teria sofrido uma redução para 

914 (novecentos e quatorze) votos em 2012; não teria exercido indevidamente a regra instituído 

no artigo 30 da Constituição Federal, sempre pautando seu trabalho com base no artigo 29-A da 

Constituição; o veículo utilizado para transporte dos pacientes seria de sua propriedade; os 

assessores nunca teriam recebido diárias ou horas extras pelo serviço social executado e o 

fizeram fora do expediente; o Regimento Interno da Câmara Municipal permitiria a dispensa de 

controle de jornada dos cargos de provimento em comissão; não teria praticado ato de 

improbidade administrativa, uma vez que os assessores Auri Limberg e Célio Ponzoni teriam 

desempenhado funções de assessoria parlamentar nos moldes da Constituição Federal, nos termos 

do artigo 37, incisos II e IV, não tendo angariado votos ou qualquer outro tipo de vantagem. Ao 

final, requereu o acolhimento da preliminar brandida, e, alternativamente, a improcedência da 

ação. 

 

Impugnação à contestação apresentada no evento 33.1. 

 

Pela decisão do evento 36.1, foi afastada a preliminar de inépcia da 

inicial e determinou-se a intimação das partes para se manifestarem sobre a dilação probatória. 

 

Instadas, ambas as partes pleitearam a produção de prova oral (autor 

no evento 39.1 e réu no evento 42.1). 

 

Prova oral deferida no evento 44.1, designando-se audiência de 

instrução e julgamento. 
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Na data aprazada, foram inquiridas três testemunhas (evento 74.1). 

 

Declinada a competência para processamento e julgamento do 

processo a este Juízo no evento 92.1. 

 

Pela decisão do evento 106.1 foi reconhecida a incompetência deste 

Juízo, uma vez que o réu não estaria mais ocupando cargo público. 

 

Instado a comprovar que estaria em pleno gozo dos direitos 

políticos, o autor juntou novos documentos no evento 120. 

 

Através do r. parecer do evento 123.1, o Ministério Público opinou 

pela competência da Vara da Fazenda Pública para julgamento da lide. 

 

Por meio da decisão do evento 126.1, foi novamente reconhecida a 

incompetência do Juízo Cível e determinada a remessa dos autos a este Juízo. 

 

Pelo despacho de evento 138.1, foi designada data para audiência 

de instrução e julgamento em continuação. 

 

Nova testemunha inquirida no evento 151.1. 

 

As partes apresentaram suas alegações finais por memoriais escritos 

(autor no evento 156.1 e réu no evento 158.1). 

 

É o breve relato do necessário. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO 

 

Trata-se de “Ação Civil Pública por Ato de Improbidade 

Administrativa” em que se requer a condenação do réu MARIO SEIBERT nos moldes do 9º, 

IV, e art. 10, caput, e 11, caput, todos da Lei nº 8.429/92 com a aplicação das sanções 

cominadas no art. 12, inciso I e II, da mesma lei, ou, subsidiariamente, a condenação do réu nos 

termos do art. 11, caput, com incidência das penalidades do art. 12, III, da mencionada lei. 

 

Antes de adentrar na análise das condutas imputadas ao réu, cumpre 

tecer algumas considerações. 

 

Conforme ensinamento de MARCELO FIGUEIREDO, o termo 

improbidade administrativa provém “Do Latim improbitate. Desonestidade. No âmbito do 

Direito o termo vem associado à conduta do administrador amplamente considerado. (...) 

genericamente, comete maus-tratos à probidade o agente público ou particular que infringe a 

moralidade administrativa. (...) a probidade é espécie do gênero ‘moralidade administrativa’ à 

que alude, v.g., o art. 37, caput e § 4º, da CF. O núcleo da probidade está associado (deflui) ao 

princípio maior da moralidade administrativa; verdadeiro norte à Administração em todas as 

suas manifestações.”1 

 

Nesse cariz, conveniente, ainda, transcrever a lição de MARINO 

PAZZAGLINI FILHO, no sentido de que a “(...). A improbidade administrativa, sinônimo 

jurídico de corrupção e malversação administrativas, exprime o exercício da função pública com 

desconsideração aos princípios constitucionais expressos e implícitos que regem a 

Administração Pública. Improbidade administrativa é mais que mera atuação desconforme com 

a singela e fria letra da lei. É conduta denotativa de subversão das finalidades administrativas 

(...)”2 

 

                                                
1 FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade Administrativa, 4ª ed., fl. 23, São Paulo, Malheiros Editores, 2000. 
2 FILHO, Marino Pazzaglini. Lei de Improbidade Administrativa Comentada, fl. 13, São Paulo, Atlas, 2002. 
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Em obediência ao comando estabelecido no artigo 37, §4º 3 , da 

Constituição da República, a lei de improbidade estabeleceu os atos que configuram improbidade 

administrativa e as sanções aplicáveis aos ímprobos, classificando-os em três ordens: atos que 

importam enriquecimento ilícito (artigo 9º), atos que causam prejuízo ao erário (artigo 10) e atos 

que atentam contra os princípios da administração pública (artigo 11). 

 

Segundo ALEXANDRE DE MORAES, para caracterizar o ato de 

improbidade a que alude o art. 9º da Lei nº 8.429/924 devem estar presentes na conduta do 

                                                
3 § 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função 

pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem 

prejuízo da ação penal cabível. 
4 Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de 
vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas 

entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: 

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta 

ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, 

que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público; 

II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel 

ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no art. 1° por preço superior ao valor de mercado; 

III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem 

público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado; 

IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de 

propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de 
servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades; 

V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de 

jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou 

aceitar promessa de tal vantagem; 

VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre 

medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade 

ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei; 

VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de 

qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público; 

VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou 

jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições 

do agente público, durante a atividade; 
IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer 

natureza; 

X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, 

providência ou declaração a que esteja obrigado; 

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 

patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei; 

XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades 

mencionadas no art. 1° desta lei. 
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agente os seguintes elementos: a) dolo; b) obtenção de vantagem patrimonial; c) ilicitude da 

vantagem obtida e d) existência de nexo causal entre o exercício funcional e a vantagem indevida 

(nexo de oficialidade)5. 

 

Já aqueles previstos no art. 10 6  da referida lei exigem cinco 

requisitos, quais sejam: a) conduta dolosa ou culposa do agente; b) conduta ilícita; c) existência 

                                                
5 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 4ª edição, Atlas, 2004, pág. 
2714. 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou 

culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres 

das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou 

jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º 

desta lei; 
II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores 

integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das 

formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 

III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou 

assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta 

lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie; 

IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das 

entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de 

mercado; 

V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado; 

VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia 
insuficiente ou inidônea; 

VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares 

aplicáveis à espécie; 

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades 

sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;          (Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência) 

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento; 

X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do 

patrimônio público; 

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua 

aplicação irregular; 

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente; 

XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de 
qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem 

como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 

XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da 

gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei;       (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005) 

XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem 

observar as formalidades previstas na lei.        (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005) 

XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao patrimônio particular de pessoa física ou 

jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas 
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de lesão ao erário ou perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos 

bens ou haveres; d) não-exigência de obtenção de vantagem patrimonial pelo agente e, finalmente, 

e) existência de nexo causal entre o exercício funcional e o prejuízo concreto gerado ao erário 

público (nexo de oficialidade)7. 

 

Por fim, as hipóteses do artigo 118 restam configuradas quando: a) 

conduta dolosa do agente; b) conduta comissiva ou omissiva ilícita que, em regra, não gere 

enriquecimento ilícito ou não cause lesão ao patrimônio público; c) violação aos deveres de 

honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições; d) atentado contra princípios da 

                                                                                                                                                        
mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à 

espécie;           (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência) 

XVII - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores 

públicos transferidos pela administração pública a entidade privada mediante celebração de parcerias, sem a 

observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;           (Incluído pela Lei nº 13.019, de 
2014)     (Vigência) 

XVIII - celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades 

legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;           (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência) 

XIX - agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas 

pela administração pública com entidades privadas;           (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência) 

XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita 

observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.           (Incluído 

pela Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência) 

XXI - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita 

observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.           (Incluído 

pela Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência) 
7 ob. cit. pág. 2717. 
8   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, e notadamente: 

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência; 

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo; 
IV - negar publicidade aos atos oficiais; 

V - frustrar a licitude de concurso público; 

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; 

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de 

medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela 

administração pública com entidades privadas.           (Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014)       (Vigência) 

IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. 
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Administração e, por fim, e) existência de nexo causal entre o exercício funcional e o desrespeito 

aos princípios da Administração (nexo de oficialidade)9. 

 

Assim, para o enquadramento do ato do réu como ímprobo, deve 

existir a prova da ação ou omissão dolosa (ou ao menos culposa no que toca ao artigo 10 da Lei 

nº 8.429/1992). 

 

Firmadas tais considerações, passa-se a analisar as condutas 

imputadas ao réu. 

 

Com efeito. 

 

Aduziu o Ministério Público, em resenha, que o réu Mario Seibert, 

aproveitando-se da condição de subordinação mantida com os assessores parlamentares Auri 

Limberger e Celio Ponzoni decorrente da lotação em seu gabinete, teria os desviado das 

atribuições que lhes eram acometidas por lei. Acrescentou que, em verdade, as funções 

desempenhadas por eles teriam correspondido a meros afazeres eleitoreiros, visando 

substancialmente a captação de votos. Além disso, narrou que a jornada de trabalho desses 

assessores teria sido descumprida e não teria havido qualquer controle por parte do seu superior 

hierárquico, o ora réu, à época vereador. 

 

Mais especificamente, as informações colhidas em sede de inquérito 

civil denunciariam que o réu Mario Seibert teria incumbido os seus assessores de conduzir 

“vans” identificadas com seu nome e transportar pacientes até as unidades de saúde e clínicas de 

fisioterapia existentes no Município de Cascavel, prática que objetivaria, indiretamente, a 

captação de votos. 

 

                                                
9 ob. cit. pág. 2719. 
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Pois bem, passando à análise da prova produzida nos autos, é 

importante destacar que, de fato, os assessores Auri Limberger e Celio Ponzoni estiveram 

vinculados ao réu, respectivamente, durante os períodos de 04/09/2006 a 23/11/2011 e 

02/03/2010 a 22/11/2011. Ressalte-se que em tal interregno ocorreram sucessivas nomeações, 

exonerações e mudanças de cargo, conforme pode ser constatado das informações colhidas e 

organizadas abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante frisar que o Of. Gab. nº 27/2011, acostado às fls. 89/90 

do Inquérito Civil, dá conta de que Auri Limberger e Celio Ponzoni ocupavam os cargos de 

Assessor Parlamentar VI e III à época da investigação e que se encontravam Lotados no 

Gabinete do Réu. 

AURI LIMBERGER (evento 1.12 – pág. 136/148) 

Assessor Parlamentar 

Nomeação – 04/09/2006 – Portaria 078/2006. 

Exoneração – 03/12/2007 – Portaria 327/2007. 

Nomeação – 04/12/2007 – Portaria 344/2007. 

Exoneração – 01/02/2008 – Portaria 011/2008. 

Assessor Parlamentar II 

Nomeação – 02/02/2008 – Portaria 106/2008 

Exoneração – 08/09/2008 – Portaria 401/2008 

Nomeação – 05/01/2009 – Portaria 016/2009 

Exoneração – 01/11/2010 – Portaria 137/2010 

Assessor Parlamentar VI 

Nomeação – 03/10/2010 – Portaria 144/2010 

Exoneração – 18/11/2011 – Portaria 210/2011 

Nomeação – 28/11/2011 – Portaria 407/2011 

Exoneração – 22/12/2011 – Portaria 471/2011 

Assessor Especial de Gabinete  

Nomeação – 23/11/2011 – Portaria 543/2011 

 

CÉLIO PONZONI (evento 1.12 – pág. 149/154) 

Assessor Parlamentar III 

Nomeação – 02/03/2010 – Portaria 010/2010 

Exoneração – 30/11/2010 – Portaria 166/2010 

Nomeação – 03/05/2011 – Portaria 075/2011 

Exoneração – 18/11/2011 – Portaria 214/2011 

Assessor Parlamentar IV 

Nomeação – 28/11/2011 – Portaria 408/2011 

Exoneração – 22/11/2011 – Portaria 441/2011 
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Por sua vez, a Resolução Legislativa nº 032/2007, alterada pela 

Resolução nº 06/2010 (evento 1.5 – pág. 79/80), bem delimita as funções concernentes aos 

cargos de Assessor Parlamentar II, III, IV e VI: 

 

Art. 12. (...) I – Assessor Parlamentar II – registrar e controlar as audiências, 

visitas e reuniões de que deva participar ou em que tenha interesse o Vereador, 

exercer outras atividades correlatas; 

II – Assessor Parlamentar III – preparar regulamente sinopse das matérias de 

interesse do Vereador, publicadas nos principais órgãos de imprensa e incumbir-

se da correspondência recebida e expedida pelo parlamentar e outras atividades 

correlatas; 

III – Assessor Parlamentar IV – acompanhar e/ou representar o Vereador nas 

reuniões setoriais e comunitárias, anotando as reivindicações e encaminhamentos 

propostos para subsidiar os trabalhos legislativos e exercer outras atividades 

correlatas; (...) 

V – Assessor Parlamentar VI – assessorar o Vereador no âmbito das Comissões, 

assessorar o Vereador na elaboração de proposições e pronunciamentos. 

 

Nesse contexto, registre-se que a prova oral teve o condão de 

comprovar que os assessores Auri Limberger e Celio Ponzoni não desempenhavam as funções 

descritas na supracitada resolução, tendo atuado, em verdade, como “motoristas”, efetuando o 

transporte de pessoas enfermas para consultas médicas durante o horário em que deveriam estar 

exercendo suas funções na Câmara de Vereadores. 

 

A esse respeito, fundamental destacar o depoimento da testemunha 

Alzira Martins Lima Alves (evento 74.1), uma das pessoas que se beneficiaram do serviço 

oferecido pelo réu: 

 

[A Sra. utilizou-se alguma vez da van comunitária?] 

Sim, utilizei.  

[Para que serviço a senhora utilizava isso?] 

Para fazer hemodiálise, faz tempo que sou bastante doente, quebrei a perna. A 

gente pedia sempre carona para ele.  

[A Sra. mora em que bairro?] 

Faculdade. 
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[Quem que lhe prestava esse serviço?] 

O Gaúcho. 

[A Sra. sabe o nome dele?] 

Auri. 

[Que horário a Sra. vai fazer essa hemodiálise?] 

Eu saia sempre às 7:30, 7 da manhã e voltava às 11:30. 

[Ele levada a Sra. e trazia a senhora?] 

Ele levava e buscava. Muitas vezes eu também pegava carona com o Marquinhos 

Rios. Se ele não podia me levar o Marquinhos Rios me levava. 

[Ele costumava pedir voto?] 

Não, nunca pediu. 

[Como a Sra. conseguiu saber desse serviço?] 

A gente sempre via as outas pessoas usarem o carro, e a gente sempre pedia 

carona para eles. 

[Esse carro era identificado?] 

Sim, era uma van. 

[A Sra. ligava para o celular do Sr. Mario Seibert?] 

Para o gaúcho. Ele marcava horário e passava pegar. 

 (...) 

[Não tem nenhum serviço que o Município faça nesse sentido?] 

Agora eu consegui, mas é muito difícil. Eu saio 9 da manhã de casa e chego às 17 

em casa. Faço hemodiálise apenas por 4 horas. 

[Isso foi implantado agora ou já tinha na época?] 

Não, agora que consegui essa Kombi da Prefeitura. 

[Antigamente não tinha esse serviço?] 

Não tinha. Eu pegava carona com o gaúcho ou o Marquinhos Rios. 

[A Sra. disse que tomou conhecimento através de terceiros, certo? As pessoas 

disseram que era uma van do Mario Seibert ou serviço prestado pelo Gaúcho?] 

Serviço prestado pelo Gaúcho.  

[Quando a Sra. ligou a primeira vez ele disse o que para a sra?] 

Disse que dava a carona, que podia 

[Para esse tipo de carona ele fez um cadastro, a Sra. preencheu algum papel?] 

Não. 

[Como ele sabia que a Sra. precisava disso? 

Eu tinha que ligar todos os dias. 

(...) 

[No tempo que a Sra. usou essa van, a Sra. precisou de outros meios de transporte 

ou sempre utilizava essa Van]. 

Eu sempre precisei (...). Sou muito doente, tenho pressão alta, diabetes, um monte 

de problemas. 

[Quando a Sra. viu a van do gaúcho, a Sra. disse que ela tinha uns adesivos com 

o nome do Mario Seibert. A Sra. não estranhou esses adesivos?] 



 
   Estado do Paraná 

PODER JUDICIÁRIO 
Comarca de Cascavel 

Vara da Fazenda Pública 

 

Não, porque a gente sempre viu propaganda dele na televisão. 

[Que tipo de propaganda?] 

Falando que ele era vereador. 

[A Sra. disse que ligou para uma pessoa chamada gaúcho que dava carona. 

Como a Sra. ficou sabendo que esse serviço era do vereador Mario Seibert?] 

Porque a gente comunicou com outros amigos, e outras pessoas falaram que era 

serviço do Mario Seibert como vereador.  

[Nessa van, a Sra. lembra se tinha algum emblema, algum distintivo, que 

caracterizava aquilo como serviço público?] 

Tinha o emblema do Mario. Só o nome do Mario. 

[Da prefeitura ou da Câmara de Vereadores não tinha nada?] 

Não tinha nada. 

(...) (grifei) 

 

Consigne-se que o depoimento do próprio Célio Ponzoni (evento 

74.1), ainda que colhido na qualidade de informante, possui significativo valor probatório, pois se 

prestou a confirmar o teor da declaração prestada pela testemunha. Frise-se que o assessor 

afirmou contundentemente que não laborava na Câmara Municipal e desempenhava a atividade 

de “assessor dos bairros”, transportando a população para consultas médicas, fisioterapia e 

colhendo reivindicações acerca da situação das ruas e sistemas pluviais da cidade. Confira-se: 

 

“(...) 

[O Sr. prestava o seu serviço lotado no prédio da Câmara?] 

Não, eu era assessor dos bairros. 

[O Sr. pode explicar o que é ser assessor dos bairros?] 

Eu trabalhava com a van nos bairros. Puxava o pessoal para fazer fisioterapia, 

no PAC e colhia reivindicações de iluminação, boca de lobo, coisas assim. 

[Essa van era da Câmara ou do Mario?] 

Do Mario. 

[Ela tinha o logotipo da Câmara ou tinha alguma indicação de que fosse do 

Mario?] 

O carro comunitário era do Mario Seibert. Esse era o nome que tinha no carro. 

[Existia algum símbolo oficial da Câmara ou do Município nesse automóvel?] 

Não. 

[Quem o designou para trabalhar essa van foi o Mario Seibert ou alguém da 

Câmara?] 

O Mario. (...) 

[Essa utilização da van para esses serviços ocorria de modo diário ou 

esporádico?] 
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Ela ficava comigo direto. 

[O Sr. fazia essas conduções todos os dias?] 

Todos os dias. 

[De que horas até que horas?] 

Não tinha horário. Eu ficava no bairro atendendo. Quando não puxava paciente 

eu pegava reivindicações (...). Boca de lobo entupida, trazia essas reivindicações 

para a Câmara até o Mario. (...) 

[Se nós fossemos dimensionar, quanto tempo o Sr. atendia pacientes e quanto 

tempo o SR. atendia reivindicações?] 

De 100%, vamos dizer que de 60% eu ficava no bairro.” (grifei) 

 

No mesmo sentido, o depoimento do informante Auri Limberger 

(evento 151.1): 

 

“[Como assessor, o que o Sr. fazia?] 

Eu trabalhava com a van dele, puxando pessoal doente para Hospitais. Depois 

que eu puxava ia na Câmara. Na volta pegava de volta. 

[O Sr. levava pacientes?) 

Sim. 

[Como era feito esse recolhimento dos pacientes?] 

Eu passava pegar. 

[Quem ligava para o Sr.?] 

O pessoal que precisava. 

[Quem concentrava essas informações e repassava essas informações ao Sr.?] 

Cada paciente ligava para mim ou para onde marcava, passava pegar. 

[Ligava para um número que o Sr. usava?] 

Ligavam também para o número da Rosa. 

(...) 

[Qual carro o Sr. usava para fazer isso?] 

Uma van. 

[A van era do Senhor?] 

Era do Mario Seibert. (...)” (grifei) 

 

Veja-se que, embora o aludido informante tenha afirmado que 

cumpria a carga horária definida em lei junto à Câmara Municipal, tal alegação não se 

encontra amparada em qualquer elemento de prova. Em outras palavras, não restou comprovada a 

tese ventilada pelo réu no sentido de que os assessores apenas realizavam o transporte de 

pacientes fora do horário de expediente. 
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De qualquer modo, tal alegação tecida pelo informante Auri 

Limberger contradiz-se com o depoimento do assessor Célio Ponzoni. Importante ressaltar, 

nesse particular, que ambos eram incumbidos de efetuar o transporte de pacientes. Confira-se: 

 

(...) [O Sr. fazia essas conduções todos os dias?] 

Todos os dias. 

[De que horas até que horas?] 

Não tinha horário. Eu ficava no bairro atendendo. Quando não puxava paciente 

eu pegava reivindicações (...). Boca de lobo entupida, trazia essas reivindicações 

para a Câmara até o Mario. 

 

Além disso, ao ser questionado a respeito dos demais membros da 

equipe de trabalho do réu Mario Seibert, o Sr. Auri Limberger teceu a seguinte declaração: 

 

(...) [Quantos lugares tinha no gabinete?] 

Uns 3, 4. 

[Quantos assessores havia?] 

Não sei. 

[Não lembra o nome de ninguém?] 

Não. (...) 

 

Destaque-se que o elemento de prova supracitado é capaz de 

infirmar a afirmação de que cumpria expediente na Câmara Municipal, eis que é pouco crível que 

não se recordasse de seus colegas de trabalho. 

 

Ressalte-se, outrossim, que a prova testemunhal corroborou, em sua 

integralidade, os depoimentos colhidos em sede inquérito civil instaurado pelo Ministério Público 

(evento 1.3/1.12), os quais, via de consequência, reforçam o conteúdo daquela. 

 

Especialmente, é imperioso registrar que o próprio réu Mario 

Seibert, em seu depoimento prestado no bojo do procedimento investigatório, confirmou que os 

assessores parlamentares Auri Limberger e Celio Ponzoni não exerciam as funções definidas na 



 
   Estado do Paraná 

PODER JUDICIÁRIO 
Comarca de Cascavel 

Vara da Fazenda Pública 

 

Resolução Legislativa nº 032/2007 (evento 1.10 – fl. 286 do Inquérito Civil), o que confirma a 

tese expendida na exordial, senão vejamos: 

 

“(...) O depoente é vereador há 11 anos; tem atualmente 6 assessores, que são 

CÉLIO PONZONI, JACINTA CONTI, VALDIRENE, AURI LIMBERGER, ALEX e 

outro que não se recorda o nome; dois deles são vinculados à Mesa Diretiva, e 

outros quatro de gabinete; antes das exonerações ocorridas em novembro, essas 

pessoas já estavam na assessoria, e não lembra de cabeça o nome dos demais; são 

assessores exclusivamente de gabinete JACINTA e VALDIRENE, mas essas duas, 

esporadicamente, fazem visitas em bairros e comunidades, além de levar 

documentos como ofícios e indicações em Secretarias e órgãos públicos; os 

demais assessores fazem primordialmente trabalho de campo, consistente em 

visitar comunidades; o depoente tem duas VANS, que levam pessoas para 

atendimentos na área de saúde; quem dirige essas VANS são AURI 

LIMBERGER e CÉLIO PONZONI; AURI e CÉLIO comparecem diariamente à 

Câmara para levar resumos de suas atividades, e lá ficam por curto espaço de 

tempo, porque trabalham o dia inteiro com as VANS; (...)” 

 

Consigne-se que o réu, em sua própria defesa, não negou 

propriamente os fatos. Argumentou, contudo, que as atribuições dos assessores não se resumiriam 

exclusivamente ao transporte de pacientes - pois eles estariam incumbidos, também, de visitar 

comunidades e Bairros deste Município a fim de colher reivindicações sobre a situação das ruas e 

dos sistemas pluviais (denominadas “bocas de lobo”).  Todavia, tais atribuições igualmente 

escapam da previsão contida na supracitada Resolução Legislativa que regulamentou as funções 

de Assessor III e VI.  Portanto, tal argumento não abala a tese factual vertida na inicial e não 

desconstitui a prática da ilegalidade narrada nos autos 

 

Além disso, é preciso destacar que, nos termos do artigo 373, II do 

Código de Processo Civil/201510, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar que as “vans” 

se prestariam ao transporte da equipe de assessores e para possibilitar o desempenho de outras 

atividades inerentes à vereança. 

                                                
10 Art. 373. O ônus da prova incumbe: 

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 
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Pelo contrário, ficou claro que se tratavam de veículos particulares e 

personalizados que eram ocupados pelos servidores públicos em questão, durante o horário de 

expediente, para realização de atividades que não correspondiam às suas funções legais. 

 

Diante desse panorama, verifica-se que as condutas narradas pelo 

Ministério Público na exordial encontram base sólida nos elementos de prova colocados em 

evidência.  

 

Outrossim, é inarredável a conclusão de que se revestiram de 

notória contrariedade ao ordenamento jurídico, uma vez que importaram em afronta aos 

princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e, ao mesmo tempo, configuraram 

desvio de poder. 

 

Primeiramente, a violação ao princípio da legalidade encontra-se 

reproduzida no fato de que o réu, ao promover o desvio de atribuições de seus assessores 

parlamentares, deixou de cumprir as orientações insculpidas na Resolução Legislativa nº 

032/2007, já transcrita anteriormente, na qual constam, de forma categórica, as atribuições 

alusivas a tais cargos em comissão. 

 

Nesse tocante, nunca é demais ressaltar que o princípio da 

legalidade vincula o Administrador Público ao cumprimento dos mandamentos instituídos na lei 

de regência, em qualquer órbita de atuação (Poder Legislativo, Executivo ou Judiciário). 

 

Tal princípio, que nasceu com o Estado de Direito e é essencial para 

a configuração do regime jurídico-administrativo, significa que a vontade da Administração 

Pública é a definida pela lei e dela deve decorrer, ou seja, na relação administrativa, tem-se uma 

relação de submissão do Estado em relação à lei, constituindo-se, portanto, em uma das principais 

garantias de respeito aos direitos individuais, tendo em vista a lei os define e estabelece os limites 
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de atuação do Estado que objetivem restringir o exercício dos referidos direitos em prol da 

sociedade. 

 

A esse respeito, HELY LOPES MERELLES, em sua obra Direito 

Administrativo Brasileiro, define: “A legalidade, como principio de administração (CF, art. 37, 

caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos 

mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob 

pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, 

conforme o caso.”  

 

E continua: “A eficácia de toda atividade administrativa está 

condicionada ao atendimento da Lei e do Direito. É o que diz o inc. I do parágrafo único do art. 

2º da Lei 9.784/99.” 

 

Sob outra ótica, do contexto fático extraído dos autos também 

verifica-se a ocorrência de mácula ao princípio da moralidade. 

 

Tal princípio está exposto no artigo 37 da Constituição Federal11, 

dispositivo de suma importância, cuja finalidade, dentre outras, é assegurar o exercício das 

competências administrativas de acordo com padrões morais, de decoro, ética e probidade. Nesse 

tocante, bem destaca JUAREZ FREITAS, ao examinar a moralidade administrativa:  

 

“Segundo tal princípio constitucional, estão vedadas condutas eticamente 

transgressoras do senso moral médio superior da sociedade, a ponto de não 

comportarem condescendência ou leniência. Exige-se a ‘atuação segundo padrões 

éticos de probidade, decoro e boa-fé.”12 

                                                
11 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte:  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

 
12 In Contorno Jurídico da Improbidade Administrativa. Brasília: Brasília Jurídica, 2000, p.22. 
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Na mesma linha refere MARINO PAZZAGLINI FILHO sobre a 

probidade administrativa13:  

 

“O princípio da probidade administrativa, resultante dos princípios 

constitucionais basilares da legalidade e moralidade, significa, como já 

ressaltado, que o agente público, no desempenho de suas funções, tem o dever 

jurídico de agir com honestidade, decência e honradez, movido sempre e 

exclusivamente pela concreção dos fins de interesse público da Administração a 

que está vinculado.” 

 

No caso concreto, a utilização de servidores públicos, em 

descompasso com suas funções originárias para a promoção pessoal de imagem do réu desvia-se 

do interesse público em direção da satisfação de um interesse particular, afrontando, portanto, o 

princípio em questão. 

 

Por outro lado, ressalte-se que a Carta Magna estabelece que os 

cargos em comissão devem ser compatíveis com funções de confiança política para as quais 

foram idealizadas14. Infere-se, via de consequência, que quando desprovidos destas características 

configurar-se-á desvio de finalidade.  

 

Leciona CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO que o 

desvio de poder se verifica:  

 

“Quando o agente se serve de um ato para satisfazer finalidade alheia à natureza 

do ato utilizado. Há, em consequência, um mau uso da competência que o agente 

possui para praticar atos administrativos, traduzida na busca de uma finalidade 

                                                
13 Lei de Improbidade Administrativa Comentada. 3ªed. São Paulo: Editora Atlas, 2006, p. 43. 
14 V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em 

comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em 

lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;  (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 
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que simplesmente não pode ser buscada ou, quando possa, não pode sê-lo através 

do ato utilizado”.15 

 

Com efeito, a autoridade que pratica uma conduta com finalidade 

diversa está praticando desvio de poder e, por consequência, ato de improbidade administrativa, 

vez que o desvio de finalidade nada mais é do que simulação, tentativa de mascarar a real 

intenção da autoridade pública. 

 

Sobre o assunto, HELY LOPES MEIRELLES, mais uma vez ensina 

que: 

 

 “ (...) o desvio de finalidade ou de poder é, assim, a violação ideológica da lei, ou, 

por outras palavras, a violação moral da lei, colimando o administrador público 

fins não queridos pelo legislador, ou utilizando motivos e meios imorais para a 

prática de um ato administrativo aparentemente legal. Tais desvios ocorrem, p. 

ex., quando a autoridade pública decreta uma desapropriação alegando utilidade 

pública mas visando, na realidade, a satisfazer interesse pessoal próprio ou 

favorecer algum particular com a subsequente transferência do bem expropriado; 

ou quando outorga uma permissão sem interesse coletivo; ou, ainda, quando 

classifica um concorrente por favoritismo, sem atender aos fins objetivados pela 

licitação. O ato praticado com desvio de finalidade – como todo ato ilícito ou 

imoral -- ou é consumado às escondidas ou se apresenta disfarçado sob o capuz 

da legalidade e do interesse público. Diante disto, há que ser surpreendido e 

identificado por indícios e circunstâncias que revelem a distorção do fim legal, 

substituído habilidosamente por um fim ilegal ou imoral não desejado pelo 

legislador. A propósito, já decidiu o STF que: "Indícios vários e concordantes são 

prova". Dentre os elementos judiciários do desvio de finalidade está a falta de 

motivo ou a discordância dos motivos com o ato praticado. Tudo isto dificulta a 

prova do desvio de poder ou de finalidade, mas não a toma impossível se 

recorrermos aos antecedentes do ato e à sua destinação presente e futura por 

quem o praticou”.16 

 

                                                
15 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de Direito Administrativo. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1992. p. 

126-127. 
16 Direito Administrativo Brasileiro, 27ª Ed., p. 109. 
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De forma mais específica, cabe ressaltar, ainda, que a 

discricionariedade administrativa na nomeação de pessoa para cargo de provimento em comissão 

não pode ser confundida com absolutismo administrativo. Argumentar em sentido contrário 

equivaleria a entender que o agente público poderia agir livremente, sem balizas claras opostas 

pelo ordenamento jurídico. Desse modo, a autoridade administrativa, embora atuando nos limites 

de sua competência, deve praticar o ato por motivos ou com fins objetivados pela lei ou exigidos 

pelo interesse público, sob pena de desvio de finalidade. 

 

No caso dos autos, pode-se concluir seguramente que o vereador 

MARIO SEIBERT se valeu de seus funcionários, remunerados pelo Órgão Legislativo, 

utilizando-os em flagrante desvio de função/finalidade, isto é, com fim diverso daquele previsto 

na Resolução Legislativa nº 32/2007, visando a consecução de objetivos particulares. 

 

De outro norte, ainda, é preciso chamar a atenção para o fato de que 

as condutas praticadas pelo réu importaram em nítida promoção pessoal, seja pelo fato de que a 

própria prestação do serviço de transporte de pacientes contribui, ainda que indiretamente, para a 

melhoria da imagem do réu junto ao eleitorado (o oferecimento de serviços assistencialistas, para 

muitos, está intrinsecamente relacionado à imagem do “bom político”), seja pelo fato de que, 

indiscutivelmente, os veículos utilizados para tal mister apresentavam elementos informativos 

que os vinculavam à imagem do réu. 

 

A propósito, no tocante a esse último aspecto, a testemunha Alzira 

Martins Lima Alves¸ em seu depoimento (evento 74.1), confirmou que as referidas vans 

ostentavam a identificação de que o serviço era oferecido pelo réu Mario Seibert. Desse modo, 

não há dúvidas de que a intenção dele era, ainda que indiretamente, promover sua imagem 

pessoal e angariar votos, o que decorre da vinculação do oferecimento do serviço à sua imagem 

de vereador.  
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Registre-se que a prática de promoção pessoal é conduta vedada 

pelo artigo 37, §1º, da Constituição Federal:  

 

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: 

§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 

órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação 

social, dela não podendo constar nomes, símbolos, ou imagens que caracterizem 

promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.  
 

Tal dispositivo constitucional tem por escopo garantir a propaganda 

com ênfase educativa, informativa e de orientação social, vedando expressamente a divulgação 

de mensagens com conteúdo meramente promocional dos agentes e demais servidores públicos.  

 

Da mesma forma, não há dúvidas de que a prática de promoção 

pessoal viola frontalmente o princípio da impessoalidade.  

 

A esse respeito, é elucidativa a lição de MARIA SYLVIA 

ZANELLA DI PIETRO17: 

 

“Exigir impessoalidade da Administração tanto pode significar que esse atributo 

deve ser observado em relação aos administrados como à própria Administração. 

No primeiro sentido, o princípio estaria relacionado com a finalidade pública que 

deve nortear toda a atividade administrativa. Significa que a Administração não 

pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, uma vez 

que é sempre o interesse público que tem que nortear o seu comportamento. 

Aplicação desse princípio encontra-se, por exemplo, no artigo 100 da 

Constituição, referente aos precatórios judiciais; o dispositivo proíbe a 

designação de pessoas ou de casos nas dotações orçamentárias e nos créditos 

adicionais abertos para esse fim. 

                                                
17 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014. p. 68. 
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No segundo sentido, o princípio significa, segundo José Afonso da Silva 

(2003:647), baseado na lição de Gordillo que "os atos e provimentos 

administrativos são imputáveis não ao funcionário que os pratica, mas ao órgão 

ou entidade administrativa da Administração Pública, de sorte que ele é o autor 

institucional do ato. Ele é apenas o órgão que formalmente manifesta a vontade 

estatal". Acrescenta o autor que, em consequência "as realizações 

governamentais não são do funcionário ou autoridade, mas da entidade pública 

em nome de quem as produzira. A própria Constituição dá uma consequência 

expressa a essa regra, quando, no § 1 º do artigo 37, proíbe que conste nome, 

símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 

servidores públicos em publicidade de atos, programas, obras, serviços e 

campanhas dos órgãos públicos". (grifei) 

 

Portanto, a par dessas considerações, possível concluir que a 

Administração Pública, que é regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade,  moralidade, 

dentre outros, e tem como primazia a garantia do interesse coletivo, não pode se desviar desta 

finalidade, para atender a favorecimentos pessoais de alguns de seus dirigentes, sob pena de se 

configurar improbidade nos moldes do previsto no artigo 11, caput, da Lei 8.429/199218. 

 

A propósito, preleciona JOSÉ AFONSO DA SILVA, em sua obra 

"Curso de Direito Constitucional Positivo":  

 

A probidade administrativa é uma forma de moralidade administrativa que 

mereceu consideração especial pela Constituição que pune o ímprobo com a 

suspensão de direitos políticos (art. 37, § 4º). A probidade administrativa consiste 

no dever de o "funcionário servir à Administração com honestidade, procedente 

no exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas 

decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer". Cuida-se 

de uma imoralidade administrativa qualificada. A improbidade administrativa é 

uma imoralidade qualificada pelo dano ao erário e correspondente vantagem ao 

ímprobo ou a outrem. 

 

                                                
18Art. 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, e notadamente: (...) 
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Além disso, reforçando a ilicitude da conduta do réu, deve-se 

destacar que a prestação de serviços assistencialistas à população pelo Poder Legislativo afronta o 

Princípio da Separação dos Poderes, tendo em vista que a concretização das políticas alusivas à 

assistência social é de incumbência exclusiva do Poder Executivo, que deve promovê-la, nos 

termos dos artigos 203 e seguintes da Constituição Federal19, por meio de ações governamentais 

(programas de governo) custeados com recursos do orçamento da seguridade social, com base na 

descentralização político-administrativa e participação da população na formulação das políticas 

e no controle das ações em todos os níveis federados. 

 

Segundo a lição de JOSÉ ANACLETO ABDUCH SANTOS:  

 

“A ação parlamentar direcionada à assistência social deveria se limitar à edição 

de leis contendo programas para serem cumpridos pelo Poder Executivo. O 

assistencialismo, sob qualquer forma, praticado por parlamentares com dinheiro 

público é ilegítimo. A aquisição por parlamentares e posterior doação aos 

necessitados de cadeira de rodas, óculos, roupas e outros bens de consumo viola 

diversos princípios constitucionais. Viola o princípio da separação harmônica de 

poderes porque a assistência social compete ao Poder Executivo. Viola o 

princípio da isonomia em relação a potenciais candidatos a cargo eletivo, porque 

constitui forma de angariar prestígio e votos junto à comunidade com o uso de 

dinheiro público. Viola ainda o princípio da isonomia, porque os bens são doados 

mediante discriminação entre os necessitados sem amparo em critérios objetivos. 

Viola o princípio da impessoalidade, pois as ações assistencialistas são prestadas 

mediante critérios subjetivos do parlamentar, para favorecer pessoas que 

                                                
19 Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da 

seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes: 

I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a 

coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades 

beneficentes e de assistência social; 

II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle 
das ações em todos os níveis. 

Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e 

promoção social até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos 

no pagamento de: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

I - despesas com pessoal e encargos sociais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

II - serviço da dívida; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
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retribuirão com votos. Viola o princípio da moralidade administrativa, pelo uso 

de dinheiro público com o objetivo de angariar prestígio pessoal junto à 

comunidade (...).” 

 

Sob outra ótica, não há dúvidas de que a conduta praticada pelo réu 

causou dano ao erário. Isso porque, ao ordenar que os assessores Auri e Célio despenhassem 

funções que fugiam do estipulado em lei e que, ao mesmo tempo, atendiam interesses 

particulares, houve o pagamento de remuneração - originada dos cofres públicos - sem a 

devida contraprestação à Administração.  

 

Desta feita, o dano ao erário corresponde aos valores que a Câmara 

Municipal de Cascavel desembolsou para pagar as remunerações de AURI LIMBERGER (e 

CÉLIO PONZONI, os quais, em verdade, trabalharam na promoção e consecução de interesses 

particulares do réu, que nada despendeu para ter os serviços por eles prestados pois remunerados 

pelo Erário Público. 

 

Portanto, resta evidenciada a prática de conduta ilícita por parte do 

réu Mario Seibert – correspondente ao desvio de função dos servidores ocupantes de cargo em 

comissão lotados em seu gabinete -, a existência de lesão ao erário público e o nexo causal entre a 

conduta e o referido dano, tem-se por nitidamente configurada a prática de ato de improbidade 

administrativa. 

 

Consigne-se e destaque-se, apenas a título de consideração, que 

fator determinante para caracterização da improbidade administrativa não limita-se ao trabalho 

externo exercido pelos assessores parlamentares. Em realidade, o ato ímprobo, em sua essência, 

reside na sua utilização (do trabalho externo) como ferramenta para consecução de interesses 

precipuamente particulares e assistencialistas por parte do réu Mario Seibert, o que constitui, 

como supra explanado, afronta aos postulados constitucionais referidos. 
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Em outras palavras, a possibilidade prestação de serviços ao 

vereador em atividades externas – aspecto que poderia estar atrelado a quaisquer atribuições 

previstas na Resolução 32/2007 e atender ao interesse público – não autoriza que tais cargos 

possam se deslocar até a população com nítidas intenções assistencialistas e nem que possam 

levar pessoas doentes aos postos de saúde ou casas hospitalares. 

 

Em sentido análogo, já se manifestou a jurisprudência pátria: 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA –  IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –  

Contratação indevida de servidor para cargo em comissão –  Patente 

violação ao art. 37, incisos I e V, da CF/1988 – Servidor que não 

desempenhava atribuições próprias de cargo de direção, chefia e 

assessoramento –  Dano ao erário configurado, em razão da manifesta 

desnecessidade de contratação de servidor para os serviços que 

desempenhava –  Elementos probatórios que evidenciam o dolo nas 

condutas dos réus –  Configuração do ato de improbidade que causa 

dano ao erário –  Incidência do art. 10 e art. 12, inc. II, da Lei nº 

8.429/1992 –  Sentença parcialmente reformada –  Recurso dos réus 

não provido –  Recurso do Ministério Público e reexame necessário 

providos. (TJSP - Relator(a): Manoel  Ribeiro; Comarca: São 

Carlos; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Data do 
julgamento: 05/04/2017; Data de registro: 05/04/2017) 

 

RECURSO DE APELAÇÃO –  ADMINISTRATIVO –  AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA –  IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –  NOMEAÇÃO DE 
PARTICULAR A CARGO COMISSIONADO –  "FUNCIONÁRIO-

FANTASMA". 1.  Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo 

Ministério Público estadual e pela Prefeitura Municipal de Cananéia 
contra sentença de improcedência proferida na ação por improbidade 

administrativa interposta contra o ex-prefeito municipal, Geral do Carlos 

Carneiro Filho, e Alessandra Scavassini Peña Lima, por meio da qual o 

Ministério Público almeja a condenação dos corréus às penas da prática 

de ato de improbidade administrativa, consistente na nomeação de 

Alessandra pelo corréu Geraldo, na condição de ex-prefeito, a cargo 

comissionado para o exercício de atividade de assessoria sem que ela 

tenha desempenhado efetivamente as atividades para a qual foi 

nomeada, recebendo de modo ilegal os vencimentos referentes ao cargo 

e, por isso, caracterizada a ofensa aos artigos 9º, inciso I; 10, incisos I e 

XII e 11, inciso I da Lei federal nº 8.429/92.   2. Improbidade 

administrativa constatada –  hipótese contida no art. 10, inciso I, da Lei 

8.429/92. Punição por violação à lei 8.666/93 e aos princípios basilares 
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da Administração Pública (art. 37 caput da Constituição). Sentença 

reformada. Recursos providos.  (TJSP - Relator(a): Nogueira 

Diefenthaler; Comarca: Cananéia; Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito 
Público; Data do julgamento: 06/02/2017; Data de registro: 06/03/2017) 

 

É imperioso registrar, ainda, que a importância passível de 

restituição ao erário corresponde à importância de R$182.470,36 (cento e oitenta e dois mil 

quatrocentos e setenta reais e trinta e seis centavos), relativa à soma dos valores pagos à Auri 

Limberger (R$156.734,05) e Célio Ponzoni (R$25.736,31), os quais se encontram devidamente 

comprovados nos documentos coligidos no evento 1.12 (pág. 121/135) e não foram objeto de 

impugnação específica. 

 

A esse respeito, imperioso reforçar que embora constituíssem, a 

princípio, tais valores remuneração dos à época servidores públicos supra referidos, os serviços 

regulares e relativos as funções de confiança pelos mesmos ocupadas não foram efetivamente 

prestados, sendo inexorável a constatação de que houve prejuízo para o Erário Público Municipal. 

 

Por conseguinte, ante o evidente dano ao erário, resta 

consubstanciada a prática do ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, caput e 

XIII  da Lei 8.429/1992: 

 

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer 

ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 

malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º 
desta lei, e notadamente: (...) 

XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, 

equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de 
qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de 

servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 

 

Ressalve-se que, diversamente do aduzido na contestação, o fato de 

o réu ter recebido menor número de votos em comparativo com o resultado do pleito eleitoral 
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anterior em nada influi na análise da existência do ato de improbidade e nem se presta a afastar a 

ocorrência de dano ao erário. 

 

Consigne-se, contudo, que embora o Ministério Público tenha 

pleiteado a subsunção da conduta do réu à disposição contida no artigo 9, IV, da Lei 8.429/9220 

(ato de improbidade que importa em enriquecimento ilícito), não há nos autos prova de que 

ele tenha auferido qualquer vantagem patrimonial em razão do ato que lhe foi atribuído, de 

modo que não há como se atribuir ao réu o enriquecimento ilícito. 

 

Em outras palavras, verifica-se que, conquanto a conduta narrada na 

exordial aparentemente se amolde ao fato típico descrito como uso de “trabalho de servidores 

públicos em obra ou serviço particular”, o réu não auferiu proveito patrimonial imediato em 

decorrência do ato de improbidade, levando em conta que o artigo 9º da lei 8.429/92 exige, 

expressamente, a existência de vantagem patrimonial. 

 

De outro norte, imperioso destacar que, embora tenha se 

evidenciado notória afronta a diversos princípios que regem a Administração Pública, 

especialmente a legalidade, impessoalidade e moralidade, a doutrina é unânime em declarar 

que as condutas descritas no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa são abarcadas pelo 

princípio da consunção, já que os elementos do tipo são meios necessários à preparação ou 

execução de outra conduta. Portanto, a transgressão ao tipo do artigo 10, já implicou no mesmo a 

depreciação do fato entranhado no artigo 11º, senão vejamos: 

 

“Com efeito, o princípio da consunção, que indica que uma conduta é o meio necessário 
ou normal fase de preparação ou de execução de outra, de larga utilização em se 

tratando de conflito aparente de normas penais, deve ser necessariamente aplicado. A 

própria lei, ao descrever a tipologia dos atos de improbidade dos arts. 9º e 10º e cominar 

                                                
20 IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, 

de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de 

servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades; 
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as respectivas sanções, já incluiu em si o desvalor da conduta prevista no art. 11, não 

permitindo a sua simultânea aplicação com as demais figuras. (...) Logo, a figura da 

improbidade administrativa por transgressão a princípio constitucional que rege a 
Administração Pública está contida nas normas principais que definem tipos mais graves 

de improbidade (arts. 9º e 10º) E, por isso, sua aplicação subordina-se à não aplicação 

daquelas.  (in Improbidade Administrativa – Emerson Garcia e Rogerio Pacheco Alves – 

Ed. Saraiva, pág. 493, 8ª ed.) 

 

Fixadas tais premissas, mister ressaltar que para que seja 

reconhecida a tipificação nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a 

demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos 

artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10. (AgRg no AgREsp 21.135/PR, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/4/2013). 

 

A esse respeito, confira-se o magistério de EMERSON GARCIA21: 

 

“(...) agindo com dolo ou culpa (leve, grave ou gravíssima), sofrerá o agente 

político as sanções cominadas, não havendo previsão legal de um salvo-conduto 

para que possa dilapidar o patrimônio público com a prática de atos 

irresponsáveis e completamente dissociados da redobra cautela que deve estar 

presente entre todos aqueles que administram o patrimônio alheio.”   

 

Nesse tocante, no caso dos autos, resta indiscutível o elemento 

subjetivo da conduta do réu Mario Seibert na modalidade dolo, conclusão que pode ser extraída, 

especialmente, do depoimento por ele prestado no bojo do inquérito civil carreado aos autos 

(evento 1.10 – fl. 286 do Inquérito Civil), cuja veracidade não foi desconstituída durante o 

transcurso da demanda. É que, como já dito, o réu confirmou que os assessores parlamentares 

laboravam em desvio de função, levando pacientes, com suas vans, para atendimentos na área de 

saúde. 

 

                                                
21  ALVES, Rogério Pacheco; Garcia, Emerson. Improbidade Administrativa. 7. Ed. São Paulo, Saraiva, 2013, fl. 

358. 
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Mesmo assim, deflui-se do Of. Gab. nº 27/2011 (evento 1.5 – pág. 

89) que o réu informou que seus assessores cumpriam as funções estipuladas na Resolução 

Legislativa, o que ilustra o seu intento em mascarar a ilegalidade. 

 

Destaque-se, outrossim, que os elementos de identificação 

existentes nas vans, vinculados ao réu Mario Seibert, corroboram a existência do dolo e da sua 

intenção deliberada de promover a sua imagem pessoal. Repise-se que tal constatação está 

embasada no depoimento da testemunha Alzira Martins Alves (evento 74.1). 

 

Ademais, apesar de a referida testemunha ter relatado que não 

houve qualquer “pedido” de voto em troca do serviço, não há dúvidas de que o objetivo principal 

do réu era fazer com que o eleitor se sinta na obrigação de retribuir o favor prestado no momento 

de um pleito eleitoral futuro, o que viola o direito ao voto livre e obstaculiza a efetivação da 

cidadania. 

 

Assim, há prova suficiente nos autos de que o autor atuou com 

inequívoco conhecimento de estar prejudicando a Administração Pública.  

 

Seja como for, como já mencionado, bastaria a culpa para que o 

ato em questão fosse reputado como ímprobo. 

 

De outro norte, é preciso destacar que, diversamente do aduzido 

pelo autor, a ausência de controle da jornada dos assessores parlamentares pelo réu Mario Seibert 

não configura ato de improbidade administrativa, uma vez que o “Ato da Presidência nº 

40/2010”, que instituiu horário de expediente para os servidores da Câmara Municipal de 

Cascavel e registro de frequência através de “Livro Ponto” (evento 1.5 – fl. 80) excluiu os 

ocupantes de cargo em provimento em comissão do cumprimento do referido Ato Normativo. 

Confira-se: 
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“Art. 2º - Ficam excluídos do disposto neste Ato os ocupantes de cargo de provimento em 

comissão, exceto servidores designados nos termos do art. 49 da Lei Municipal nº. 
4.772/2007. 

Art. 3º - Fica instituído o registro de frequência através de “Livro Ponto” para os 

servidores de cargos efetivos. (...) 

 

Destarte, considerando que, no tocante à alegação de desvio de 

função dos assessores parlamentares, restou configurada a prática de ato de improbidade que 

causou prejuízo ao erário, cabível a aplicação das penalidades correspondentes previstas no art. 

12, II, da Lei nº 8.429/92. 

Das Penas 

 
Feitas as considerações supra, de rigor a aplicação das sanções 

decorrentes da prática de improbidade administrativa acima reconhecida. 

 

Prefacialmente, necessário tecer algumas considerações 

preliminares. 

 

A doutrina muito discutiu a respeito da aplicação cumulativa das 

sanções previstas na lei de improbidade, assegurada a autonomia das esferas penal, civil e 

administrativa. 

 

Nos dias atuais, a linha doutrinária majoritária tem se inclinado no 

sentido da necessária aplicação das sanções da Lei nº 8.429/92 à luz do princípio da 

proporcionalidade, de modo a evitar sanções desarrazoadas em reação ao ato ilícito praticado, 

sem, contudo, privilegiar a impunidade. 

 

Entende-se, dessa forma, que, ao aplicar as sanções previstas na lei, 

até mesmo para decidir por sua cominação isolada ou conjunta, 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 público etc. 
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Nessa linha de entendimento, CARLOS FREDERICO BRITO DOS 

SANTOS, ao enfrentar a questão da cumulatividade obrigatória das sanções versus a mitigação 

das mesmas, pondera que a interpretação literal do artigo 12 e incisos não parece a mais adequada, 

pois “não podemos prescindir de uma interpretação sistêmica, que leve em consideração a 

aplicação de um princípio, também constitucional, implícito, que é o princípio da 

proporcionalidade”22. 

 

Mais adiante, o referido autor traz a lição de FÁBIO MEDINA 

OSÓRIO, no sentido de que “(...) há que se analisar o feito no contexto social e político, 

extraindo as consequências adequadas e proporcionais” (...) “A proporcionalidade não pode 

traduzir arbítrio judicial, bem como par a sua excepcionalidade, consistindo a mitigação das 

sanções da lei de improbidade administrativa no afastamento, para determinados casos, 

daquelas mais graves, como a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos”23. 

 

A jurisprudência também corrobora tal entendimento: 

 

 “PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

– INTEMPESTIVIDADE – ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL - 

SANÇÕES DO ART. 12 DA LEI DE IMPROBIDADE – CUMULAÇÃO 

DE PENAS. 1. A Corte Especial, no julgamento do REsp 776.265/SC, 
adotou o entendimento de que o recurso especial, interposto antes do 

julgamento dos embargos de declaração opostos junto ao Tribunal de 

origem, deve ser ratificado no momento oportuno, sob pena de ser 
considerado intempestivo. 2. Consoante à jurisprudência desta Corte, as 

penas do art. 12 da Lei 8.429/92 não são aplicadas necessariamente de 

forma cumulativa, do que decorre a necessidade de se fundamentar o 

porquê da escolha das penas aplicadas, bem como da sua cumulação, de 
acordo com fatos e provas abstraídos dos autos, o que não pode ser feito 

em sede de recurso especial, diante do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso 

especial do réu não conhecido e improvido o do Ministério Público.” 

                                                
22 SANTOS, Carlos Frederico Brito. Improbilidade Administrativa Reflexões Sobre a Lei Nº 8.429/92. 2. ed. Belo 
Horizonte: Editora Forense, 2007.  
23 OSÓRIO, Fábio Medina. Improbidade Administrativa: observações sobre a Lei nº 8.429/92. Editora Síntese, São 
Paulo, 1998. 
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(STJ. REsp 658.389/MG. 2ª Turma. Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 

26/06/2007) 

 

Daí o entendimento de que as sanções previstas nos incisos do 

artigo 12 não precisam incidir sempre e em bloco, cabendo ao julgador, com base no princípio da 

proporcionalidade, a tarefa de dosar a penalidade. 

 

Assim, passa-se à dosimetria das penalidades a serem aplicadas ao 

réu. 

 

No caso dos autos, restou cabalmente demonstrada a 

responsabilidade do réu pela prática da conduta ímproba prevista no artigo 10, caput e XIII, da 

Lei 8.429/1992. 

 

Dispõe o artigo 12, inciso II, da mesma lei: 

 
“Art. 12.  Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na 

legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes 

cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a 

gravidade do fato: [...] 
  II - 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 

de 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;” 

 

 

Pois bem. Diante do caso concreto, levando em conta que o réu 

Mario Seibert, na condição de vereador do Município de Cascavel, desviou os assessores 

parlamentares lotados em seu gabinete das funções que lhes eram atribuídas pela Resolução 

032/2007 para atender interesses particulares e de finalidade eleitoreira; que se valeu da 

facilidade que a sua função pública lhe proporcionou para a prática do ato; e a extensão do dano 
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quer seja, o dano ao patrimônio público em sentido econômico, como ao patrimônio moral do 

Estado e da sociedade, de rigor sua condenação à penalidade de ressarcimento integral do dano, 

no valor de R$182.470,36 (cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e 

seis centavos). 

 

Por oportuno, destaque-se que tal valor deverá ser atualizado 

monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros legais de mora à base de 1% ao mês, ambos 

devendo incidir a partir de cada remuneração paga ao assessores Auri e Célio24. 

 

Sob outra ótica, considerando a ausência de informações acerca da 

capacidade econômica do réu, o elevado montante relativo à penalidade de ressarcimento 

integral do dano (R$182.470,36) e que a imposição de tal pena, por si só, já teria o condão de 

atingir o propósito punitivo e preventivo, desproporcional e desnecessária a aplicação da 

penalidade de multa civil.  

 

Assim, ainda que não se desconheça que ambas as penalidades têm 

natureza jurídica amplamente distinta25, a aplicação conjunta do ressarcimento integral do dano e 

                                                
24  ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL 

INTERPOSTO ANTES DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO. 

EXTEMPORANEIDADE. SÚMULA 418/STJ. PENA DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. TERMO 

INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 398 DO CC. SÚMULAS 43 E 54/STJ. 1. O 

recurso especial interposto antes da publicação da decisão proferida nos embargos declaratórios, ainda que tenham 

sido opostos pela parte contrária, deve ser oportunamente ratificado pela parte recorrente, sob pena de ser 

considerado extemporâneo, conforme o teor da Súmula 418/STJ. 2. Resultando o dever de ressarcir ao Erário de 

uma obrigação extracontratual, a fluência dos juros moratórios se principiará no momento da ocorrência do 

dano resultante do ato de improbidade, de acordo com a regra do art. 398 do Código Civil ("Nas obrigações 

provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou") e da Súmula 54/STJ ("Os 

juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"). 3. É pacífica a 

jurisprudência do STJ, no sentido de que a correção monetária desde o evento danoso sobre a quantia fixada na 

condenação, nos termos da Súmula 43/STJ: "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da 

data do efetivo prejuízo". 4. Agravo em recurso especial não provido. 5. Recursos especiais do MPE/PR e do 

Estado do Paraná providos. (STJ - REsp: 1336977 PR 2012/0164707-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data 

de Julgamento: 13/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2013) 
25 A multa civil não se confunde com a penalidade de ressarcimento integral do dano, pois possui natureza jurídica 

diversa. Enquanto esta visa a recomposição do patrimônio público afetado, aquela tem caráter punitivo do agente 
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da multa civil (ainda mais porque a Lei de Improbidade Administrativa impõe como parâmetro 

para aplicação do valor do dano) afrontaria o princípio da razoabilidade. 

 

Ainda, forçosa a aplicação ao réu da penalidade de suspensão dos 

direitos políticos, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos. Ressalte-se que tal apenamento 

atende à gravidade das condutas praticadas, ao teor dos atos ímprobos e à dimensão do 

considerável dano ao erário causado.  

 

Ademais, pertinente, ainda, a aplicação da penalidade de proibição 

de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 

direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário, de modo que o agente não possa auferir qualquer benefício advindo de uma relação 

contratual com o ente estatal pelo prazo de 5 (cinco) anos. 

 

Outrossim, inviável a aplicação da penalidade correspondente à 

perda da função pública, uma vez que, como cediço, o réu não desempenha o cargo de vereador 

desde 2013. 

 

3. DISPOSITIVO 

 

Pelo exposto e tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

processo com julgamento do mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/201526, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para, reconhecendo a prática 

de atos de improbidade administrativa pelo réu MARIO SEIBERT previstos no artigo 10, caput 

e XIII, da Lei 8.429/92, condená-lo ao: 

 

                                                                                                                                                        
ímprobo.” (AgRg no REsp 1122984/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

21/10/2010, DJe 09/11/2010) 
26 Art. 487.  Haverá resolução de mérito quando o juiz: 

I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; 
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a) ressarcimento integral do dano no valor de R$182.470,36 (cento 

e oitenta e dois mil quatrocentos e setenta reais e trinta e seis centavos), que deverá ser atualizado 

monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros legais de mora à base de 1% ao mês, ambos 

devendo incidir a partir de cada pagamento realizado aos assessores  (30/12/2008)27. 

 

b) 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. 

c) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos. 

 

Por sucumbente, condeno o réu ao pagamento integral das custas 

processuais.  

 

Sem condenação em honorários advocatícios, eis que manejada por 

órgão ministerial28. 

                                                
27  ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL 

INTERPOSTO ANTES DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO. 

EXTEMPORANEIDADE. SÚMULA 418/STJ. PENA DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. TERMO 

INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 398 DO CC. SÚMULAS 43 E 54/STJ. 1. O 

recurso especial interposto antes da publicação da decisão proferida nos embargos declaratórios, ainda que tenham 

sido opostos pela parte contrária, deve ser oportunamente ratificado pela parte recorrente, sob pena de ser 

considerado extemporâneo, conforme o teor da Súmula 418/STJ. 2. Resultando o dever de ressarcir ao Erário de 

uma obrigação extracontratual, a fluência dos juros moratórios se principiará no momento da ocorrência do 

dano resultante do ato de improbidade, de acordo com a regra do art. 398 do Código Civil ("Nas obrigações 

provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou") e da Súmula 54/STJ ("Os 

juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"). 3. É pacífica a 

jurisprudência do STJ, no sentido de que a correção monetária desde o evento danoso sobre a quantia fixada na 

condenação, nos termos da Súmula 43/STJ: "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da 

data do efetivo prejuízo". 4. Agravo em recurso especial não provido. 5. Recursos especiais do MPE/PR e do 

Estado do Paraná providos. (STJ - REsp: 1336977 PR 2012/0164707-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data 

de Julgamento: 13/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2013) 
28  “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS – MINISTÉRIO PÚBLICO AUTOR E VENCEDOR. 1. Na ação civil pública movida pelo Ministério 

Público, a questão da verba honorária foge inteiramente das regras do CPC, sendo disciplinada pelas normas próprias 
da Lei 7.347/85. 2. Posiciona-se o STJ no sentido de que, em sede de ação civil pública, a condenação do Ministério 

Público ao pagamento de honorários advocatícios somente é cabível na hipótese de comprovada e inequívoca má-fé do 
Parquet. 3. Dentro de absoluta simetria de tratamento e à luz da interpretação sistemática do ordenamento, não pode o 
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Transitada em julgado, comunique-se a suspensão dos direitos 

políticos dos réus à Justiça Eleitoral através do sistema INFODIP e ao Município de Cascavel via 

ofício. 

 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

 

Cumpram-se as demais diligências necessárias, observando-se o 

Código de Normas da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, no que for pertinente.  

 

Cascavel, datado eletronicamente.* 

 

EDUARDO VILLA COIMBRA CAMPOS 

Juiz de Direito 

 

 

                                                                                                                                                        
Parquet beneficiar-se de honorários, quando for vencedor na ação civil pública. Precedentes. 4. Embargos de 
divergência providos.” (EREsp 895.530/PR. 1ª Seção. Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 26/08/2009) 


