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EXCELENTÍSSIMO DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA _______ VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
BELO JARDIM – PERNAMBUCO.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas 
atribuições constitucionais definidas no art.129, inciso III, da Constituição Federal de 1988, e 
legais previstas nos arts. 15, 16 e 17 da Lei nº.8.429/1992, por seu Representante ministerial 
abaixo assinados, vêm, respeitosamente, ajuizar AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA, na dicção da Lei nº. 7.347/1985 e do art. 11, caput, e incisos I, II e V, e 12, 
inciso III, ambos da Lei nº.8.429/1992, em face de JOÃO MENDONÇA BEZERRA JATOBÁ, 
brasileiro, casado, ex-prefeito de Belo Jardim, filho de Neci Mendonça Bezerra Jatobá, inscrito no
CPF sob o nº 430.668.284-68, com endereço na Fazenda Canta Galo, Zona Rural, Belo
Jardim/PE e na Rua Dr. Raul, Lafayete, Edifício San Peter, 80, apto, Recife/PE,
 
pelos motivos fáticos e jurídicos a seguir narrados: 
 
I - BREVE ESCORÇO DA LIDE
 
 

O Procurador Geral do Ministério Público de Contas encaminhou através dos Ofícios 
251/2018/TCE-PE/MPCO-RCD TC nº 1604056-9, de 24/10/18, e 238/2018/TCE-PE/MPCO-RCD
TC nº 1720975-4, de 28/09/18, (cópias anexas), representações ao Ministério Público Estadual, 
tendo em vista as irregularidades constatadas nos trabalhos da auditoria do TCE-PE na gestão 
fiscal da Prefeitura Municipal de Belo Jardim, durante o exercício financeiro de 2016, nos 
seguintes termos:

 
“Representar ao Ministério Público Estadual, nos termos do artigo 114, incisos I e VII, da 
Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, a fim de que esse órgão 
adote as medidas de interesse da Administração e do Erário, tendo em vista as 
irregularidades constatadas nos trabalhos da auditoria do TCE-PE.
[...]
conforme descrito na deliberação acima e provado nas principais peças dos autos, houve
contratações temporárias sem comprovação do excepcional interesse público
(Constituição Federal, art. 37, inciso IX) e ainda em período vedado pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, mercê de o Município se encontrar muito acima do limite da
despesa de pessoal (LRF, art. 20, III e art. 22, parágrafo único, IV), e pela Lei Eleitoral,
porque três meses antes da eleição (Lei nº 9.504/97, art. 73, inciso V)1, em prejuízo aos
princípios da isonomia, impessoalidade, moralidade e publicidade, além de revelar
indícios de burla ao postulado do concurso público (CF, art. 37, II e IX).
(...)
Essa prática, além de inconstitucional, por afrontar os princípios que regem a
Administração Pública, gera indícios de improbidade administrativa, nos termos da Lei 
Federal n. 8.429/92, art. 11, podendo ser reprimidas pela respectiva ação de improbidade.
”
 
Vejamos os acórdãos, que julgaram ilegais as contratações temporárias:
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PROCESSO TCE-PE N° 1604056-9
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 17/07/2018
ADMISSÃO DE PESSOAL REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO
JARDIM - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM
INTERESSADOS: Srs. JOÃO MENDONÇA BEZERRA JATOBÁ, NILDOMAR
SANTANA DINIZ, ALBINA CHRISTIANE DA SILVA GALVÃO, ANA ARRUDA DE
AGUIAR JATOBÁ, DIEGO PHELIPE HERMÍNIO DE ALMEIDA, EDJANE BEZERRA DE
ARAÚJO, ELIZABETE MARIA GOMES, ERISON DOS SANTOS CINTRA, FLAVIANA
MONTEIRO DA SILVA SALES, HELTON LIMA MOTA, JOÃO MENDONÇA BEZERRA
JATOBÁ, JOSÉ ANDRÉ COSTA DA ROCHA, JOSÉ JADILSON GONÇALVES DA
SILVA, JOSÉ NILTON DA SILVA SENHORINHO, ROBERTA CRISTINA C. DE
OLIVEIRA, SORELLE MARLA COELHO PEREIRA, STEPHANIE TANNUZIA SIQUEIRA
SANTOS, E VALDEMIR VIEIRA CINTRA
ADVOGADOS: Drs. BERNARDO DE LIMA BARBOSA FILHO – OAB/PE N° 24.201,
CINTHIA RAFAELA SIMÕES BARBOSA - OAB/PE N° 32.817, JAMERSON LUIGGI VILA
NOVA MENDES - OAB/PE N° 37.796, E RICARDO LOPES CORREIA GUEDES -
OAB/PE N° 23.466.
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCOS FLÁVIO TENÓRIO DE ALMEIDA
ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA
ACÓRDÃO T.C. N° 870/2018
VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE n o 1604056-9, 
ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas
do Estado, nos termos do voto do Conselheiro Dirceu Rodolfo de Meio Júnior, que integra
o presente Acórdão,
CONSIDERANDO que no final do 3° quadrimestre do exercício de 2015, período
que, nos termos da lei, deve servir de referência para o quadrimestre seguinte (1°
quadrimestre de 2016), durante o qual foram celebrados os contratos, a despesa
total de pessoal (DTP) do Poder Executivo Municipal, em relação à Receita Corrente
Líquida (RCL), era de 63,16%, extrapolando o limite total fixado pela Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), o que constituía a impeditivo legal à realização das
contratações;
CONSIDERANDO que no final do 1° quadrimestre do exercício de 2016, período
que, nos termos da lei, deve servir de referência para o quadrimestre seguinte (2°
quadrimestre de 2016), durante o qual foram celebrados os contratos, a despesa
total de pessoal (DTP) do Poder Executivo Municipal, em relação à Recea Corrente
Líquida (RCL), era de 65,11%, extrapolando o limite total fixado pela Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), o que também constituía a impeditivo legal à
realização das contratações;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, incisos lii e VIII, § 3°, combinados com
o artigo 75, da Constituição Federal, e nos artigos 42 e 70, inciso III, da Lei Estadual n°
12.600/04 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco,
Em julgar ILEGAIS as 898 (oitocentos e noventa e oito) contratações temporárias 
reahzadas no âmbito da Prefeitura Municipal de Belo Jardim para diversas funções
pertinentes a serviços públicos de educação (professor), além de serviços 
meramente administrativos, relativas ao exercício financeiro de 2016, negandolhes,
por consequência, o registro, conforme Anexos 1 e II da presente Deliberação.
APLICAR ao Sr. João Mendonça Bezerra Jatobá multa no valor de R$ 8.033,50, nos
termos do artigo 73, inciso III, da Lei Estadual n° 12.600/2004, que deverá ser
recolhida, no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado deste Acórdão, ao
Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico deste Tribunal,
por intermédio de boleto bancário a ser emitido no sítio da internet desta Corte de
Contas (www.tce.pegov.br ).
Por fim, que cópia do Acórdão de apreciação do objeto do presente processo seja
acostada aos autos do Processo de Relatório de Gestão Fiscal TCE-PE n° 1840001-2,
referente ao exercício financeiro de 2015, de relatona do Exmo. ConseIhep João Carneiro
Campos, ainda pendente de julgamento.
Recife 09 de agosto de 2018.
Conselheiro Carlos Porto - Presidente da Segunda Câmara
Conselheiro Substituto Marcos Flávio Tenório de Almeida – Relator
Conselheiro Dirceu Rodolfo de Meio Júnior - designado para lavrar o Acórdão
Conselheiro João Carneiro Campos
Presente: Dr. Cristiano Pirnentel – Procurador.
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PROCESSO TCE-PE N° 1720975-4
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 17107/2018
ADMISSÃO DE PESSOAL REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO
JARDIM - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM
INTERESSADOS: Srs. JOÃO MENDONÇA BEZERRA JATOBÁ, NILDOMAR
SANTANA DINIZ, FLAVIANA MONTEIRO DA SILVA SALES, ALBINA CHRISTIANE
DA SILVA GALVÃO E ELIZABETE MARIA GOMES
ADVOGADOS: Drs. BERNARDO DE LIMA BARBOSA FILHO – OABIPE N°24.201, E
CINTHIA RAFAELA SIMÕES BARBOSA - OAB/PE N°32.817
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCOS FLÁVIO TENÓRIO DE ALMEIDA
ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA
ACÓRDÃO T.C. N° 868/2018
VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE no 1720975-4,
ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado, nos termos do voto do Conselheiro Dirceu Rodolfo de Meio
Júnior, que integra o presente Acórdão,
CONSIDERANDO que as contratações objeto do presente processo, ao serem
perpetradas no 3° quadrimestre de 2016, adquiriram o caráter de nulidade absoluta,
uma vez que se enquadram no disposto no artigo 21, parágrafo único, da Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF, que estipula ser "nulo de pleno direito o ato de que
resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias
anteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder ou órgão referido no
artigo 20";
CONSIDERANDO que no final do 2° quadrimestre do exercício de 2016, período
que, nos termos da lei, deve servir de referência para o quadrimestre seguinte (3°
quadrimestre), durante o qual foram celebrados os contratos, a despesa total de
pessoal (DTP) do Poder Executivo Municipal, em relação à Receita Corrente Líquida
(RCL), era de 62,04%, extrapolando 100% do limite fixado pela Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), o que constituía a impeditivo legal à realização das
contratações;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, incisos III e VIII, § 3°, combinados com
o artigo 75, da Constituição Federal, e nos artigos 42 e 70, inciso III, da Lei Estadual n°
12.600/04 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco,
Em Julgar ILEGAIS as 36 (trinta e seis) contratações temporárias realizadas no
âmbito da Prefeitura Municipal de Belo Jardim, relativas ao exercício financeiro de
2016, negando-lhes, por consequência, o registro, conforme Anexo 1 e II da
presente deliberação.
APLICAR ao Sr. João Mendonça Bezerra Jatobá multa no valor de R$ 8.033,50, nos
termas do artigo 73, inciso III, da Lei Estadual no 12.600/2004, que deverá ser
recolhida, no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado deste Acórdão, ao
Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico deste Tribunal,
por intermédio de boleto bancário a ser emitido no sítio da internet desta Corte de
Cantas (www.tce.pe.gov.br). Por fim, que cópia do Acórdão de apreciação do objeto
do presente processo seja acostada aos autos do Processo de Relatório de Gestão
Fiscal TCE-PE no 1840001-2, referente ao exercício financeiro de 2015, de relatoria
do Exmo. Conselheiro João Carneiro Campos, ainda pendente de julgamento.
Recife 09 de agosto de 2018.
Conselheifo Carlos Porto - Presidente da Segunda Câmara
Conselheiro Substituto Marcos Hávio Tenório de Almeida - Relator
Conselheiro Dirceu Rodolfo de Meto Júnior - designado para lavrar o Acórdão
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Conselheiro João Carneiro Campos
Presente: Dr. Cristiano Pimentel - Procurador

 
 
Pois bem, conforme se infere dos relatórios de auditoria e demais documentos que 

instruem os Processos TC nº 164056-9 e TC 1720975-4, bem como dos acórdãos acima
transcritos, há de se concluir que o requerido João Mendonça Bezerra Jatobá, na qualidade de 
prefeito do município de Belo Jardim, a época dos fatos, no exercício financeiro de 2016, 
dolosamente, contratou ilicitamente 898 (oitocentos e noventa e oito) pessoas, sendo as 
referidas contratações para funções de natureza permanente, e, portanto, não excetuadas 
pelo art. 2º da Lei municipal nº. 1.594/2003 para prestarem serviços públicos ao município de 
Belo Jardim/PE em várias funções pertinentes a serviços públicos de educação, cargo de
professor, além de demais cargos administrativos, sem observar o princípio do concurso 
público e a Lei municipal nº.1.594/2003, que disciplina as contratações emergenciais de pessoal.

 
Além de, nas mesmas condições, especificamente, no 3° quadrimestre de 2016 (01/

09/2016 a 30/12/2016), contratar, mais 36 (trinta e seis) pessoas, sendo as referidas 
contratações para funções de natureza permanente, e, portanto, não excetuadas pelo art. 
2º da Lei municipal nº. 1.594/2003 para prestarem serviços públicos ao município de Belo 
Jardim/PE em várias funções pertinentes a serviços públicos de saúde e educação, além de
 serviços meramente administrativos, em período vedado pela Lei Eleitoral, porque três
meses antes da eleição (Lei nº 9.504/97, art. 73, inciso V)2, também sem observar o princípio 
do concurso público e a Lei municipal nº.1.594/2003, que disciplina as contratações emergenciais
 de pessoal.

 
Ademais, a despesa com pessoal, segundo consta nas decisões supra citadas 

incrementou-se ao patamar estabelecido em lei, caracterizando, desse modo, recorrência de 
infração administrativa, nos termos do art. 5°, inciso IV, da 10.028/2000, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF, artigos 10 a 23, 48, 54 e 55, ainda, regras da Lei Estadual 
12.600/04, restando violados dolosamente pelo requerido João Mendonça Bezerra Jatobá o 
art. 11, caput e inciso II, da Lei n° 8.429/92, a incorrer a aludida nas sanções do art. 12, inciso III, 
da Lei de Improbidade Administrativa.

 
Assim, segundo os referidos Relatórios de auditoria após análise da prestação de contas 

da Prefeitura de Belo Jardim, exercício financeiro de 2016, foram constatadas irregularidades que
 estão eivadas de atos ímprobos, os quais serão a seguir descritos, imputados a João Mendonça
 Bezerra Jatobá, prefeito do município de Belo Jardim, à época dos fatos:

 
Frise-se que, em relação ao exercício financeiro de 2013, 2014, e 2015, foi ajuizada

diversas ações por atos de improbidade administrativa pelas mesmas razões fáticas e jurídicas
desta, havendo omissão reiterada do Poder Público em restabelecer os limites da legalidade, com
a exoneração dos servidores.

 
II - Ausência de prescrição

 
Segundo o art. 23, da Lei nº 8.429/1992, as ações destinadas a levar a efeitos as 

sanções previstas nesta lei podem ser propostas:
 

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de 
função de confiança; determina que a contagem da prescrição para a propositura da ação
 de improbidade administrativa se inicie com o término do vínculo, isto é, com o término 
do exercício da função pública.
 

No caso em comento, o Requerido João Mendonça Bezerra Jatobá exerceu o 
cargo de Prefeito do município de Belo Jardim/PE, até junho de 2017.

 
Dessa forma, não há que se falar em prescrição das penalidades previstas na Lei 

n.º 8.429/1992 para o caso vertente, eis que o requerido, João Mendonça Bezerra Jatobá, 
exerceu o cargo até junho de 2017, contando-se apenas do encerramento daí o início do 
decurso do prazo prescricional de cinco anos disposto no artigo 23, I, da legislação 
referida.

 
III – DO ATO DE IMPROBIDADE DECORRENTE DAS CONTRATAÇÕES ILÍCITAS:
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As contratações de pessoal mencionadas, como acima consignado, ocorreram no e

xercício financeiro de 2016, para cargos de natureza permanente, para prestarem serviços 
públicos ao município de Belo Jardim/PE em várias funções pertinentes a serviços públicos de 
saúde e educação, sem observar o princípio do concurso público e a Lei municipal nº.1.594/2003,
 que disciplina as contratações emergenciais de pessoal.

 
Portanto, tratam-se de contratações que além de violarem o princípio da legalidade, 

violaram os princípios da impessoalidade e moralidade, pois efetuadas contratação temporária de
 centenas de pessoas para exercerem funções públicas típicas de cargos públicos, não 
adotando, o prefeito, à época, ora requerido, nenhuma medida administrativa ou política 
para realizar concurso, aproveitando-se de sua própria omissão (torpeza)3, em não providenciar
 concurso de provas ou provas e títulos, para manter, dolosamente, situação de 
emergencialidade hábil a justificar os contratos temporários por excepcional interesse público de 
pessoal.

 
Da mesma maneira, à míngua de demonstração que as contratações se deram para 

cargos públicos vagos, as contratações temporárias de pessoal por excepcional interesse 
público ocorrem para o exercício de funções não correspondentes aos respectivos cargos 
públicos, o que viola a legislação de regência, conforme o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal no RE 658026/MG, rel. Min. Dias Toffoli, 9.4.2014. (RE-658026)4

 
Assim, para o Órgão Ministerial, a vergastada investidura dos servidores por meio de

contratos temporários por excepcional interesse público, para o exercício de funções públicas 
contraria o art. 37, caput, e seus incisos II e IX, da Constituição Federal de 1988 e a Lei 
Municipal nº. 1.594/2003, que disciplinam as contratações emergenciais de pessoal no 
município de Belo Jardim/PE.

 
As contratações efetuadas pelo município de Belo Jardim/PE, por meio da conduta 

intencional do prefeito requerido, violou o art. 37, incisos II e IX da Constituição Federal de 1988, 
os quais exigem a observância do concurso público para a seleção de pessoal contratado pelo 
Poder Público, sendo excepcionais as contratações emergenciais, as quais também devem 
observar critérios objetivos e impessoais para selecionar os contratados5.
 

O inciso IX da Constituição Federal de 1988 foi violado porque o requerido não
observou o art. 1º da Lei municipal nº. 1.594/2003, que disciplina as contratações emergenciais
de pessoal, os quais exigem a necessidade temporária de excepcional interesse público.

 
Por sua vez, o art. 2º da Lei municipal nº. 1.594/2003 disciplina que a contratação de 

pessoal por prazo determinando dar-se-á, exclusivamente, para:
 

I – Combate a surto epidêmico;
II – Atendimento a situação de calamidade pública;
III – Realização de serviços considerados essenciais, cuja inexecução, quando 
ameaçado de paralisação, possa comprometer a saúde ou a segurança de 
pessoas e bens;
IV – Atendimento a situação de emergência ou calamidade pública ocorrida em 
setores da administração, desde que devidamente decretado pelo Poder 
Executivo Municipal;
V – Serviços de natureza técnica e científica em qualquer setor da Administração,
 para atender prementes necessidades;
VI – Substituição de pessoal nas unidades administrativas municipais por 
vacância motivada por licença, aposentadoria ou exonerações;
VII – Para a substituição de professores ou pessoal em creches, pré-escolas
 e escolas municipais e estaduais municipalizadas, por vacância nos casos 
de licença, falecimento, aposentadoria e exoneração;
VIII – Execução de serviços nas áreas de pesquisa cientifica e tecnológica por 
profissionais de notória especialização;
IX – Para atendimento médico-hospitalar à população carente do Município;
X – Para implementação e execução dos programas PSF-Programa de Saúde da 
Família, PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúde, PAC-Programa de 
Atenção à Criança, Programa de Prevenção à Prostituição Infato-juvenil, PETI-
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e de outros programas que venham
 a ser implementados pelo Município;
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XI – Atendimento a outros serviços de urgência, cuja inexecução possa 
comprometer as atividades dos órgãos, dos Poderes, e entidades da 
administração direta, indireta do Município e a regular de serviços ao 
público.
Parágrafo único – Nas hipóteses dos incisos VI a VII, a contratação somente é 
autorizada depois de esgotada toda possibilidade de aproveitamento de 
pessoal do quadro permanente e corpo docente disponível nas escolas, pré-
escolas e em creches, de acordo com a respectiva habilitação profissional.
 

No caso sub examine, como se observa da documentação e da descrição dos cargos
ocupados pelos contratados acima citados, as funções desempenhadas pelo pessoal contratado 
são de natureza permanente, devendo ser ocupadas por pessoas aprovadas em concurso 
público, daí porque a utilização do procedimento de contratações temporárias afrontou o 
princípio de legalidade dos atos administrativos.

 
Sobre o tema de violação dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal de 

1988, nossa jurisprudência tem classificado a conduta do agente público violador como incurso no
 art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa6.
Desta forma, o requerido, dolosamente, violou o princípio da legalidade das contratações de 
pessoal7, efetuando contratos temporários de pessoal sem que estivessem previstos os requisitos
 legais de emergencialidade e da temporariedade para as contratações, ao invés de realizar 
concurso público para prover os cargos públicos vagos da prefeitura de Belo Jardim/PE, 
configurando a prática de ato de improbidade administrativa, a teor do art.11, caput, e seus 
incisos I, II e V, da Lei nº.8.429/19928. Outrossim, a conduta ímproba também constitui crime
previsto no art. 1 º, XIII do Dec. Lei n. 201/679, pelo que esta Promotoria de Justiça 
remeterá cópia dos autos para a remessa a 3ª Promotoria de Justiça de Belo Jardim para a
adoção das providências no âmbito criminal. IV - DOS ATOS DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA QUE VIOLAM AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

 
a.1) Descumprimento do art. 20, inciso III, ‘ b ’, 21, parágrafo único, e art. 23 da LRF e art. 
169. §3º incisos I a III da Constituição Federal - Não redução do excedente da despesa total
 com pessoal - improbidade administrativa – art. 11, caput e inciso II ambos da Lei nº 
8.429/92 – violação dolosa dos princípios da legalidade e moralidade.
 
 

Segundo restou constatado e provado pelo relatório de auditoria do Tribunal de Contas de
 Pernambuco, no PROCESSO TCE-PE N° 1604056-9, o Município de Belo Jardim no final do 3°
quadrimestre do exercício de 2015, período que, nos termos da lei, deve servir de referência para
o quadrimestre seguinte (1° quadrimestre de 2016), durante o qual foram celebrados os
contratos, a despesa total de pessoal (DTP) do Poder Executivo Municipal, em relação à Receita
Corrente Líquida (RCL), era de 63,16%, extrapolando o limite total fixado pela Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), o que constituía a impeditivo legal à realização das
contratações.

 
E, ainda, no final do 1° quadrimestre do exercício de 2016, período que, nos termos da

lei, deve servir de referência para o quadrimestre seguinte (2° quadrimestre de 2016), durante o
qual foram celebrados os contratos, a despesa total de pessoal (DTP) do Poder Executivo
Municipal, em relação à Receita Corrente Líquida (RCL), era de 65,11%, extrapolando o limite
total fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o que também constituía a
impeditivo legal à realização das contratações.

 
Já as contratações objeto do PROCESSO TCE-PE N° 1720975-4, segundo o relatório de 

auditoria referentes ao 3° quadrimestre de 2016, adquiriram o caráter de nulidade absoluta,
uma vez que se enquadram no disposto no artigo 21, parágrafo único, da Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF, que estipula ser "nulo de pleno direito o ato de que resulte
aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do
mandato do titular do respectivo poder ou órgão referido no artigo 20";

 
Atente-se ainda que, já no final do 2° quadrimestre do exercício de 2016, período que,

nos termos da lei, deve servir de referência para o quadrimestre seguinte (3° quadrimestre),
durante o qual foram celebrados os contratos, a despesa total de pessoal (DTP) do Poder
Executivo Municipal, em relação à Receita Corrente Líquida (RCL), era de 62,04%, extrapolando
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100% do limite fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o que constituía a
impeditivo legal à realização das contratações;

 
A consequência da não de adoção de medidas para ajustar a situação para redução de 

pelo menos 1/3 do excedente em relação ao limite máximo da sua despesa total com pessoal, em
 desobediência ao disposto no caput do art. 23 da LRF, caracteriza infração administrativa 
tipificada na Lei de Crimes Fiscais (Art. 5º, IV, Lei Federal 10.028/2000), acarretando multa ao 
agente que lhe deu causa, impede o município de receber transferências voluntárias, observado o
 disposto no § 3º, do artigo 25, da LRF; obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; e 
contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária
 e as que visem à redução das despesas com pessoal, conforme determina o § 3º do artigo 23 da
 LRF.

 
Assim, a violação dolosa pelo requerido os artigos 20, inciso III, alínea, “b”, 21, parágrafo

único, e 23 da LRF, restando maculados, por igual, art. 11, caput e inciso II da Lei nº 8.429/1992, 
a incorrer a aludida nas sanções do art. 12, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa.

 
Tal ato ímprobo recai na pessoa de João Mendonça Bezerra Jatobá, a época dos fatos 

prefeito do Município de Belo Jardim, resultando a sua conduta em clara desídia, incúria e 
malbaratamento no trato da coisa pública que está obrigado por dever de função a cuidar, 
a caracterizar, a toda evidencia, ato de improbidade administrativa que viola os preceitos 
da administração pública.
V – DA DOSIMETRIA DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI N. 8.429/92:
 
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: (Redação 
dada pela Lei nº 12.120, de 2009).
 
[…]
 
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes 
o valor da remuneração percebida pelo agente 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 três anos.
 
De acordo com o r. dispositivo legal, as sanções devem ser aplicadas de acordo com a gravidade 
do fato.
 
Nesse sentido, é de se relevar a gravidade da conduta do promovido João Mendonça Bezerra 
Jatobá, que, no exercício financeiro de 2016, na qualidade de Chefe do Executivo Municipal, c
oube, por Lei, os atos de admissão e demissão de pessoal.
 

Como sobredito, as referidas contratações foi firmada pelo ora requerido, já que lhe 
incumbia, nos termos do art. 67, IX da Lei Orgânica Municipal, prover os cargos, empregos e 
funções públicas municipais, e, ainda, no exercício da direção superior da Administração Pública 
Municipal (inc. II do citado diploma legal), adotar as medidas cabíveis para anular ou revogar os 
citados atos ilegais, sob pena de com eles assentir e por eles ser responsabilizado, já que não 
pode alegar a falta de seu prévio conhecimento, bem como que, a prática do ato administrativo,
segundo a Lei, lhe incumbia de forma privativa e indelegável.

 
Destarte, requer, em relação ao ex-prefeito promovido, a aplicação da pena de multa,

em patamar variável de acordo com o número de contratações, e que sejam aplicadas as demais 
sanções previstas no art. 12, III, da LIA.

 
VI – DO PEDIDO:

 
À vista do exposto, em razão do descumprimento doloso dos dispositivos

constitucionais e legais mencionados, O MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER:
 

1 - O recebimento da presente ação civil pública de improbidade administrativa, a observância do
procedimento definido nos arts.17 e 18 da LIA, com a citação do requerido João Mendonça 
Bezerra Jatobá e ao final sua condenação, de acordo com a dosimetria acima telada, tudo na
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forma dos arts. 11, caput, e incisos I, II e V, e 12, inciso III, ambos da Lei nº.8.429/1992.
 
2 – A produção de todo meio de prova admitida no direito processual brasileiro, sobretudo, o 
depoimento pessoal do requerido, as oitivas testemunhais e a juntada de documentos.
 

Dá-se à causa do valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
 

 
Belo Jardim/PE, 11 de março de 2020.
 
 
 

 
DANIEL DE ATAÍDE MARTINS

Promotor de Justiça
 

1 Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:

(...)
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por
outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor
público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade
de pleno direito, ressalvados:

 
2 Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:

(...)
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por
outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor
público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade
de pleno direito, ressalvados:

 
3 “Incidência do princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans (ninguém pode se beneficiar da
própria torpeza)”...”A ninguém é dado o direito de beneficiar-se da própria torpeza..." - STJ 6ª Turma EDcl no
AgRg no REsp 986685/AL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2007/0213564-0. Data do Julgamento: 12/05/2009. No mesmo sentido: STJ 4ª Turma AgRg no REsp 747953/MG
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2005/0074932-4. Data do julgamento: 23/02/2010. STJ 1ª
Turma REsp 842771/MG RECURSO ESPECIAL 2006/0084225-1. Data do Julgamento: 27/03/2007. STJ AGA nº
508.361/MG, Relator Min. NANCY ANDRIGHI , DJ de 02/02/2004, p. 00335.

4 São requisitos para a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público: “ a) previsão legal dos cargos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária
de interesse público; e d) interesse público excepcional. Afirmou que o art. 37, IX, da CF deveria ser
interpretado restritivamente, de modo que a lei que excepcionasse a regra de obrigatoriedade do concurso
público não poderia ser genérica.... Frisou que a existência de meios ordinários, por parte da Administração,
para atender aos ditames do interesse público, ainda que em situação de urgência e de temporariedade,
obstaria a contratação temporária. Além disso, sublinhou que a justificativa de a contratação de pessoal
buscar suprir deficiências na área de educação, ou de apenas ser utilizada para preencher cargos vagos, não
afastaria a inconstitucionalidade da norma....”. STF RE 658026/MG, rel. Min. Dias Toffoli, 9.4.2014. (RE-658026).

5 Constituição Federal de 1988:

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:
…
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de
provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
…
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público;
...
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6 ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
CONTRATAÇÃO SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – ART. 11 DA LEI 8.429/1992 –
CONFIGURAÇÃO DO DOLO GENÉRICO – PRESCINDIBILIDADE DE DANO AO ERÁRIO – PRECEDENTE DA
PRIMEIRA SEÇÃO.
1. A caracterização do ato de improbidade por ofensa a princípios da administração pública exige a demonstração do
dolo lato sensu ou genérico. Precedente da Primeira Seção.
2. Não se sustenta a tese – já ultrapassada – no sentido de que as contratações sem concurso público não se
caracterizam como atos de improbidade, previstos no art. 11 da Lei 8.429/1992, ainda que não causem dano
ao erário.
3. O ilícito previsto no art. 11 da Lei 8.249/92 dispensa a prova de dano, segundo a jurisprudência desta
Corte.
3.Embargos de divergência providos. STJ S1-Primeira Seção EREsp 654721/MT
EMBARGOS DE DIVERGENCIA EM RECURSO ESPECIAL 2009/0225419-5. Data do Julgamento: 25/08/2010.
“... Não há como se alegar desconhecimento da vedação constitucional para a contratação de servidores sem
concurso público, mormente quando já passados quase 13 (treze) anos de vigência da Carta Política – STJ 2ª
Turma REsp 1130000/MG RECURSO ESPECIAL 2009/0054351-7. Data do Julgamento: 22/06/2010.

7 Sobre o princípio da legalidade, a doutrina pontifica que o administrador tem o dever de cumprir a lei, obedecê-las
e pô-las em prática. Eis o teor doutrinário:
“O princípio da legalidade contrapõe-se, portanto, e visceralmente, a qualquer tendência de exacerbação
personalista dos governantes. Opõe-se a todas as formas de poder autoritário, desde o absolutista, contra o
qual irrompeu, até as manifestações caudilhescas ou messiânicas típicas dos países subdesenvolvidos. O
princípio da legalidade é o antídoto natural do poder monocrático ou oligárquico, pois tem como raiz a ideia
de soberania popular, de exaltação da cidadania. Nesta última se consagra a radical subversão do anterior
esquema de poder assentado na relação soberano-súdito (sumisso)...
O princípio da legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Esta deve tão somente
obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe
ocupe a cúspide, isto é, o Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode ser a de
dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas pelo Poder Legislativo, pois
esta é a posição que lhes compete no Direito Brasileiro” - CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELO. Curso de
Direito Administrativo. 25ª Edição. 2ª Tiragem. São Paulo:Editora Malheiros. 2008. p. p. 100-101.

8 Lei nº. 8.429/1992:

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; …
V - frustrar a licitude de concurso público;

9 Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário,
independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
[...]
XIII - Nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei;
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1ª Promotoria de Justiça de Belo Jardim

EXCELENTÍSSIMO DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA _______ VARA CÍVEL DA
COMARCA DE BELO JARDIM – PERNAMBUCO.

 
 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas

atribuições constitucionais definidas no art.129, inciso III, da Constituição Federal de
1988, e legais previstas nos arts. 15, 16 e 17 da Lei nº.8.429/1992, por seu Representante
ministerial abaixo assinados, vêm, respeitosamente, ajuizar AÇÃO     CIVIL     PÚBLICA     DE  
IMPROBIDADE     ADMINISTRATIVA  , na dicção da Lei nº. 7.347/1985 e do art. 11, caput, e
incisos I, II e V, e 12, inciso III, ambos da Lei nº.8.429/1992, em face de  JOÃO
MENDONÇA BEZERRA JATOBÁ, brasileiro, casado, ex-prefeito de Belo Jardim, filho de
Neci Mendonça Bezerra Jatobá, inscrito no CPF sob o nº 430.668.284-68, com endereço
na Fazenda Canta Galo, Zona Rural, Belo Jardim/PE e na Rua Dr. Raul, Lafayete, Edifício
San Peter, 80, apto, Recife/PE,

 pelos motivos fáticos e jurídicos a seguir narrados:

I - BREVE ESCORÇO DA LIDE

O Procurador Geral do Ministério Público de Contas encaminhou através dos
Ofícios 251/2018/TCE-PE/MPCO-RCD TC nº 1604056-9, de 24/10/18, e 238/2018/TCE-
PE/MPCO-RCD  TC  nº  1720975-4,  de  28/09/18,  (cópias anexas), representações ao
Ministério Público Estadual, tendo em vista as irregularidades constatadas nos trabalhos
da auditoria do TCE-PE na gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Belo Jardim, durante o
exercício financeiro de 2016, nos seguintes termos:
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1ª Promotoria de Justiça de Belo Jardim

“Representar ao Ministério Público Estadual, nos termos do artigo 114, incisos I e
VII, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, a fim de
que esse órgão adote as medidas de interesse da Administração e do Erário,
tendo em vista as irregularidades constatadas nos trabalhos da auditoria do TCE-
PE.
[...]
conforme  descrito  na  deliberação  acima  e  provado  nas  principais  peças  dos
autos,  houve  contratações  temporárias  sem  comprovação  do  excepcional
interesse público (Constituição Federal,  art.  37,  inciso IX)  e  ainda em período
vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, mercê de o Município se encontrar
muito acima do limite da despesa de pessoal (LRF, art. 20, III e art. 22, parágrafo
único,  IV),  e  pela  Lei  Eleitoral,  porque  três  meses  antes  da  eleição  (Lei  nº
9.504/97,  art.  73,  inciso  V)1,  em prejuízo  aos  princípios  da  isonomia,
impessoalidade, moralidade e publicidade, além de revelar indícios de burla ao
postulado do concurso público (CF, art. 37, II e IX).
(...)
Essa     prática  ,  além de inconstitucional,  por afrontar  os princípios que regem a  
Administração Pública,    gera     indícios     de     improbidade     administrativa,     nos     termos  
da     Lei     Federal     n.     8.429/92,     art.     11,     podendo     ser     reprimidas     pela     respectiva     ação  
de     improbidade.  ”  

Vejamos os acórdãos, que julgaram ilegais as contratações temporárias:

PROCESSO TCE-PE N° 1604056-9
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 17/07/2018
ADMISSÃO  DE  PESSOAL REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL  DE
BELO JARDIM - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM
INTERESSADOS:  Srs.  JOÃO  MENDONÇA BEZERRA JATOBÁ,  NILDOMAR
SANTANA DINIZ, ALBINA CHRISTIANE DA SILVA GALVÃO, ANA ARRUDA DE
AGUIAR  JATOBÁ,  DIEGO  PHELIPE  HERMÍNIO  DE  ALMEIDA,  EDJANE
BEZERRA DE ARAÚJO, ELIZABETE MARIA GOMES, ERISON DOS SANTOS
CINTRA, FLAVIANA MONTEIRO DA SILVA SALES, HELTON LIMA MOTA, JOÃO
MENDONÇA BEZERRA JATOBÁ,  JOSÉ  ANDRÉ  COSTA DA ROCHA,  JOSÉ
JADILSON GONÇALVES DA SILVA,  JOSÉ NILTON DA SILVA SENHORINHO,
ROBERTA CRISTINA C. DE OLIVEIRA, SORELLE MARLA COELHO PEREIRA,

1 Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar
a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

(...)

V  -  nomear,  contratar  ou  de  qualquer  forma  admitir,  demitir  sem  justa  causa,  suprimir  ou  readaptar
vantagens ou por  outros  meios  dificultar  ou impedir  o  exercício  funcional  e,  ainda,  ex officio,  remover,
transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a
posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:
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1ª Promotoria de Justiça de Belo Jardim

STEPHANIE TANNUZIA SIQUEIRA SANTOS, E VALDEMIR VIEIRA CINTRA 
ADVOGADOS:  Drs.  BERNARDO  DE  LIMA BARBOSA FILHO  –  OAB/PE  N°
24.201,  CINTHIA  RAFAELA  SIMÕES  BARBOSA  -  OAB/PE  N°  32.817,
JAMERSON LUIGGI VILA NOVA MENDES - OAB/PE N° 37.796,  E RICARDO
LOPES CORREIA GUEDES - OAB/PE N° 23.466.
RELATOR:  CONSELHEIRO  SUBSTITUTO  MARCOS  FLÁVIO  TENÓRIO  DE
ALMEIDA
ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA
ACÓRDÃO T.C. N° 870/2018 
VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE n o 1604056-9,
ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado, nos termos do voto do Conselheiro Dirceu Rodolfo de Meio
Júnior, que integra o presente Acórdão, 
CONSIDERANDO que  no  final  do  3°  quadrimestre  do  exercício  de  2015,
período  que,  nos  termos  da  lei,  deve  servir  de  referência  para  o
quadrimestre  seguinte  (1°  quadrimestre  de  2016),  durante  o  qual  foram
celebrados  os  contratos,  a  despesa  total  de  pessoal  (DTP)  do  Poder
Executivo Municipal, em relação à Receita Corrente Líquida (RCL), era de
63,16%,  extrapolando  o  limite  total  fixado  pela  Lei  de  Responsabilidade
Fiscal  (LRF),  o  que  constituía  a  impeditivo  legal  à  realização  das
contratações;
CONSIDERANDO que  no  final  do  1°  quadrimestre  do  exercício  de  2016,
período  que,  nos  termos  da  lei,  deve  servir  de  referência  para  o
quadrimestre  seguinte  (2°  quadrimestre  de  2016),  durante  o  qual  foram
celebrados  os  contratos,  a  despesa  total  de  pessoal  (DTP)  do  Poder
Executivo Municipal,  em relação à  Recea Corrente  Líquida (RCL),  era  de
65,11%,  extrapolando  o  limite  total  fixado  pela  Lei  de  Responsabilidade
Fiscal (LRF), o que também constituía a impeditivo legal à realização das
contratações;
CONSIDERANDO  o  disposto  nos  artigos  70  e  71,  incisos  lii  e  VIII,  §  3°,
combinados com o artigo 75,  da Constituição Federal,  e nos artigos 42 e 70,
inciso III, da Lei Estadual n° 12.600/04 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do
Estado de Pernambuco,
Em  julgar  ILEGAIS  as  898  (oitocentos  e  noventa  e  oito)  contratações
temporárias  reahzadas no âmbito da Prefeitura Municipal  de Belo Jardim
para  diversas  funções  pertinentes  a  serviços  públicos  de  educação
(professor),  além  de  serviços  meramente  administrativos,  relativas  ao
exercício  financeiro  de  2016,  negandolhes,  por  consequência,  o  registro,
conforme Anexos 1 e II da presente Deliberação.
APLICAR  ao  Sr.  João  Mendonça  Bezerra  Jatobá  multa  no  valor  de  R$
8.033,50, nos termos do artigo 73, inciso III, da Lei Estadual n° 12.600/2004, que
deverá ser recolhida, no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado deste
Acórdão, ao Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico
deste Tribunal, por intermédio de boleto bancário a ser emitido no sítio da internet
desta Corte de Contas (www.tce.pegov.br ).
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Por fim, que cópia do Acórdão de apreciação do objeto do presente processo seja
acostada  aos  autos  do  Processo  de  Relatório  de  Gestão  Fiscal  TCE-PE  n°
1840001-2,  referente  ao  exercício  financeiro  de  2015,  de  relatona  do  Exmo.
ConseIhep João Carneiro Campos, ainda pendente de julgamento. 
Recife 09 de agosto de 2018.
Conselheiro Carlos Porto - Presidente da Segunda Câmara
Conselheiro Substituto Marcos Flávio Tenório de Almeida – Relator
Conselheiro Dirceu Rodolfo de Meio Júnior - designado para lavrar o Acórdão
Conselheiro João Carneiro Campos
Presente: Dr. Cristiano Pirnentel – Procurador.

PROCESSO TCE-PE N° 1720975-4
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 17107/2018
ADMISSÃO  DE  PESSOAL REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE
BELO JARDIM - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM
INTERESSADOS:  Srs.  JOÃO  MENDONÇA BEZERRA JATOBÁ,  NILDOMAR
SANTANA  DINIZ, FLAVIANA  MONTEIRO  DA  SILVA  SALES,  ALBINA
CHRISTIANE DA SILVA GALVÃO E ELIZABETE MARIA GOMES 
ADVOGADOS:  Drs.  BERNARDO  DE  LIMA  BARBOSA  FILHO  –  OABIPE
N°24.201, E CINTHIA RAFAELA SIMÕES BARBOSA - OAB/PE N°32.817
RELATOR:  CONSELHEIRO  SUBSTITUTO  MARCOS  FLÁVIO  TENÓRIO  DE
ALMEIDA
ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA
ACÓRDÃO T.C. N° 868/2018
VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE no 1720975-4,
ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado, nos termos do voto do Conselheiro Dirceu Rodolfo de Meio
Júnior, que integra o presente Acórdão,
CONSIDERANDO  que  as  contratações  objeto  do  presente  processo,  ao
serem perpetradas  no  3°  quadrimestre  de  2016,  adquiriram o  caráter  de
nulidade absoluta,  uma vez que se enquadram no disposto no artigo 21,
parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, que estipula ser
"nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal
expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular
do respectivo poder ou órgão referido no artigo 20";
CONSIDERANDO  que  no  final  do  2°  quadrimestre  do  exercício  de  2016,
período  que,  nos  termos  da  lei,  deve  servir  de  referência  para  o
quadrimestre seguinte (3° quadrimestre), durante o qual foram celebrados
os  contratos,  a  despesa  total  de  pessoal  (DTP)  do  Poder  Executivo
Municipal,  em relação  à  Receita  Corrente  Líquida  (RCL),  era  de  62,04%,
extrapolando  100% do  limite  fixado  pela  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal
(LRF), o que constituía a impeditivo legal à realização das contratações;
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CONSIDERANDO  o  disposto  nos  artigos  70  e  71,  incisos  III  e  VIII,  §  3°,
combinados com o artigo 75, da Constituição Federal,  e  nos artigos 42 e 70,
inciso III, da Lei Estadual n° 12.600/04 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do
Estado de Pernambuco, 
Em Julgar ILEGAIS as 36 (trinta e seis) contratações temporárias realizadas
no âmbito  da Prefeitura  Municipal  de  Belo  Jardim,  relativas  ao exercício
financeiro de 2016, negando-lhes, por consequência, o registro, conforme Anexo
1 e II da presente deliberação.
APLICAR  ao  Sr.  João  Mendonça  Bezerra  Jatobá  multa  no  valor  de  R$
8.033,50, nos termas do artigo 73, inciso III, da Lei Estadual no 12.600/2004, que
deverá ser recolhida, no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado deste
Acórdão, ao Fundo de Aperfeiçoamento Profissional  e Reequipamento Técnico
deste Tribunal, por intermédio de boleto bancário a ser emitido no sítio da internet
desta Corte de Cantas (www.tce.pe.gov.br).  Por fim, que cópia do Acórdão de
apreciação do objeto do presente processo seja acostada aos autos do Processo
de  Relatório  de  Gestão  Fiscal  TCE-PE  no  1840001-2,  referente  ao  exercício
financeiro de 2015, de relatoria do Exmo. Conselheiro João Carneiro Campos,
ainda pendente de julgamento.
Recife 09 de agosto de 2018.
Conselheifo Carlos Porto - Presidente da Segunda Câmara
Conselheiro Substituto Marcos Hávio Tenório de Almeida - Relator
Conselheiro Dirceu Rodolfo de Meto Júnior - designado para lavrar o Acórdão
Conselheiro João Carneiro Campos
Presente: Dr. Cristiano Pimentel - Procurador

Pois bem, conforme se infere dos relatórios de auditoria e demais documentos
que instruem os Processos TC nº 164056-9 e TC 1720975-4, bem como dos acórdãos
acima transcritos,  há de se concluir que o requerido JOÃO MENDONÇA BEZERRA
JATOBÁ,  na qualidade de prefeito do  município de Belo Jardim, a época dos fatos,  no
exercício  financeiro  de  2016, dolosamente, contratou  ilicitamente 898     (oitocentos  e  
noventa e oito)     pessoas,     sendo     as     referidas     contratações     para     funções     de     natureza  
permanente,     e,     portanto,     não     excetuadas     pelo     art.     2º     da     Lei     municipal     nº.     1.594/2003  
para prestarem serviços públicos ao município de Belo Jardim/PE em várias     funções  
pertinentes a serviços públicos de educação, cargo de professor, além de demais
cargos administrativos, sem observar o princípio do concurso público e a Lei municipal
nº.1.594/2003, que disciplina as contratações emergenciais de pessoal.

Além de,  nas mesmas condições,  especificamente,  no  3° quadrimestre de
2016 (01/09/2016 a 30/12/2016), contratar, mais  36     (trinta e seis)     pessoas,     sendo     as  
referidas     contratações     para     funções     de     natureza     permanente,     e,     portanto,     não  
excetuadas     pelo     art.     2º     da     Lei     municipal     nº.     1.594/2003   para prestarem serviços
públicos ao município de Belo Jardim/PE em várias     funções pertinentes a serviços  
públicos de saúde e educação, além de serviços meramente administrativos, em
período  vedado  pela Lei  Eleitoral,  porque  três  meses  antes  da  eleição  (Lei  nº
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9.504/97, art. 73, inciso V)2, também sem observar o princípio do concurso público e a
Lei municipal nº.1.594/2003, que disciplina as contratações emergenciais de pessoal.

Ademais, a despesa com pessoal, segundo consta nas decisões supra citadas
incrementou-se ao patamar estabelecido em lei, caracterizando, desse modo, recorrência
de infração administrativa, nos termos do art. 5°, inciso IV, da 10.028/2000, da Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF, artigos 10 a 23, 48, 54 e 55, ainda, regras da Lei Estadual
12.600/04, restando violados dolosamente pelo requerido JOÃO MENDONÇA
BEZERRA JATOBÁ o art. 11, caput e inciso II, da Lei n° 8.429/92, a incorrer a aludida
nas sanções do art. 12, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa.

Assim, segundo os referidos Relatórios de auditoria após     análise     da     prestação     de  
contas     da     Prefeitura     de     Belo     Jardim,     exercício     financeiro     de     2016,     foram     constatadas  
irregularidades     que     estão     eivadas     de     atos     ímprobos,     os     quais     serão     a     seguir     descritos,  
imputados     a     JOÃO     MENDONÇA     BEZERRA     JATOBÁ  ,     prefeito     do     município     de     Belo  
Jardim,     à     época     dos     fatos:  

Frise-se  que,  em relação  ao  exercício  financeiro  de    2013,  2014,  e  2015,  foi  
ajuizada diversas ações por atos de improbidade administrativa pelas mesmas razões
fáticas e jurídicas desta, havendo omissão reiterada do Poder Público em restabelecer os
limites da legalidade, com a exoneração dos servidores.

II - AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO

Segundo o art. 23, da Lei nº 8.429/1992, as ações destinadas a levar a efeitos as
sanções previstas nesta lei podem ser propostas: 

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão
ou de função de confiança; determina que a contagem da prescrição para a
propositura da ação de improbidade administrativa se inicie com o término do
vínculo, isto é, com o término do exercício da função pública. 

No caso em comento, o Requerido JOÃO MENDONÇA BEZERRA JATOBÁ
exerceu o cargo de Prefeito do município de Belo Jardim/PE, até junho de 2017. 

Dessa forma, não há que se falar em prescrição das penalidades previstas

2 Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar
a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

(...)

V  -  nomear,  contratar  ou  de  qualquer  forma  admitir,  demitir  sem  justa  causa,  suprimir  ou  readaptar
vantagens ou por  outros  meios  dificultar  ou impedir  o  exercício  funcional  e,  ainda,  ex officio,  remover,
transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a
posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:
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na Lei n.º 8.429/1992 para o caso vertente, eis que o requerido, JOÃO MENDONÇA
BEZERRA JATOBÁ,  exerceu o  cargo até junho de 2017,    contando-se   apenas do  
encerramento   daí     o     início     do     decurso     do     prazo     prescricional     de     cinco     anos     disposto  
no     artigo     23,     I,     da     legislação     referida.   

III – DO ATO DE IMPROBIDADE DECORRENTE DAS CONTRATAÇÕES ILÍCITAS:

As contratações de pessoal mencionadas, como acima consignado, ocorreram
no exercício financeiro de 2016, para cargos de natureza permanente, para prestarem
serviços públicos ao município de Belo Jardim/PE em várias     funções  pertinentes  a  
serviços públicos de saúde e educação, sem observar o princípio do concurso público e a
Lei municipal nº.1.594/2003, que disciplina as contratações emergenciais de pessoal.

Portanto, tratam-se de contratações que além de violarem o princípio da
legalidade, violaram os princípios da impessoalidade e moralidade,  pois  efetuadas
contratação temporária de centenas de pessoas para exercerem funções públicas típicas
de cargos públicos, não     adotando,     o     prefeito  ,  à  época,    ora     requerido,     nenhuma  
medida     administrativa     ou     política     para     realizar     concurso  ,     aproveitando-se     de     sua  
própria     omissão     (torpeza)  3  ,     em     não     providenciar     concurso     de     provas     ou     provas     e     títulos,  
para     manter,     dolosamente  ,     situação     de     emergencialidade     hábil     a     justificar     os     contratos  
temporários     por     excepcional     interesse     público     de     pessoal.  

Da     mesma     maneira,     à     míngua     de     demonstração     que     as     contratações     se     deram  
para     cargos     públicos     vagos,     as     contratações     temporárias     de     pessoal     por  
excepcional     interesse     público     ocorrem     para     o     exercício     de     funções     não  
correspondentes     aos     respectivos     cargos     públicos,     o     que     viola     a     legislação     de  
regência,     conforme     o     entendimento     do     Supremo     Tribunal     Federal     no     RE     658026/MG,  
rel.     Min.     Dias     Toffoli,     9.4.2014.     (RE-658026)  4  

Assim, para o Órgão Ministerial, a vergastada investidura dos servidores por

3  “Incidência     do     princípio     nemo     auditur     propriam     turpitudinem     allegans     (ninguém     pode     se     beneficiar     da  
própria     torpeza)  ”...  ”  A     ninguém     é     dado     o     direito     de     beneficiar-se     da     própria     torpeza...  " - STJ 6ª Turma EDcl no
AgRg no REsp 986685/AL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL 2007/0213564-0. Data do Julgamento: 12/05/2009. No mesmo sentido: STJ 4ª Turma AgRg no REsp
747953/MG AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2005/0074932-4. Data do julgamento: 23/02/2010.
STJ 1ª Turma REsp 842771/MG RECURSO ESPECIAL 2006/0084225-1. Data do Julgamento: 27/03/2007. STJ AGA
nº 508.361/MG, Relator Min. NANCY ANDRIGHI , DJ de 02/02/2004, p. 00335.
4  São requisitos para a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público: “   a)     previsão     legal     dos     cargos;     b)     tempo     determinado;     c)     necessidade     temporária     de  
interesse     público;     e     d)     interesse     público     excepcional.     Afirmou     que     o     art.     37,     IX,     da     CF     deveria     ser     interpretado  
restritivamente,     de     modo     que     a     lei     que     excepcionasse     a     regra     de     obrigatoriedade     do     concurso     público     não  
poderia     ser     genérica....     Frisou     que     a     existência     de     meios     ordinários,     por     parte     da     Administração,     para     atender  
aos     ditames     do     interesse     público,     ainda     que     em     situação     de     urgência     e     de     temporariedade,     obstaria     a     contratação  
temporária.     Além     disso,     sublinhou     que     a     justificativa     de     a     contratação     de     pessoal     buscar     suprir     deficiências     na  
área     de     educação,     ou     de     apenas     ser     utilizada     para     preencher     cargos     vagos,     não     afastaria     a     inconstitucionalidade  
da     norma....  ”  . STF RE     658026/MG,     rel.     Min.     Dias     Toffoli,     9.4.2014.     (RE-658026)  .
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meio de contratos temporários por excepcional interesse público, para o exercício de
funções públicas contraria     o     art.     37,     caput  ,     e     seus     incisos     II     e     IX,     da     Constituição  
Federal     de     1988     e     a     Lei     Municipal     nº.     1.594/2003,     que     disciplinam     as     contratações  
emergenciais     de     pessoal     no     município     de     Belo     Jardim/PE  .  

 As contratações efetuadas pelo município de Belo Jardim/PE, por meio da
conduta intencional do prefeito requerido, violou o art. 37, incisos II e IX da Constituição
Federal de 1988, os quais exigem a observância do concurso público para a seleção de
pessoal contratado pelo Poder Público, sendo     excepcionais     as     contratações  
emergenciais, as quais também devem observar critérios objetivos e impessoais para
selecionar os contratados5.

O inciso IX da Constituição Federal de 1988 foi violado porque o requerido não
observou o art. 1º da Lei municipal nº. 1.594/2003, que disciplina as contratações
emergenciais de pessoal, os quais exigem a necessidade temporária de excepcional
interesse público.

Por sua vez, o art. 2º da Lei municipal nº. 1.594/2003 disciplina que a
contratação     de     pessoal     por     prazo     determinando     dar-se-á,     exclusivamente,     para:  

I   –   Combate     a     surto     epidêmico;  
II   –   Atendimento     a     situação     de     calamidade     pública;  
III   –    Realização     de     serviços     considerados     essenciais,     cuja     inexecução,  
quando     ameaçado     de     paralisação,     possa     comprometer     a     saúde     ou     a  
segurança     de     pessoas     e     bens;  
IV   –    Atendimento     a     situação     de     emergência     ou     calamidade     pública  
ocorrida     em     setores     da     administração,     desde     que     devidamente     decretado  
pelo     Poder     Executivo     Municipal;  
V   –    Serviços     de     natureza     técnica     e     científica     em     qualquer     setor     da  
Administração,     para     atender     prementes     necessidades;  
VI   –   Substituição     de     pessoal     nas     unidades     administrativas     municipais     por  
vacância     motivada     por     licença,     aposentadoria     ou     exonerações;  
VII   –   Para     a     substituição     de     professores     ou     pessoal     em     creches,     pré-  

5 Constituição Federal de 1988:
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:

…
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas

ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

…
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de

excepcional interesse público; 
...  
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escolas     e     escolas     municipais     e     estaduais     municipalizadas,     por  
vacância     nos     casos     de     licença,     falecimento,     aposentadoria     e  
exoneração;
VIII   –   Execução     de     serviços     nas     áreas     de     pesquisa     cientifica     e     tecnológica  
por     profissionais     de     notória     especialização;  
IX   –    Para     atendimento     médico-hospitalar     à     população     carente     do  
Município;
X   –    Para     implementação     e     execução     dos     programas     PSF-Programa     de  
Saúde     da     Família,     PACS-Programa     de     Agentes     Comunitários     de     Saúde,  
PAC-Programa     de     Atenção     à     Criança,     Programa     de     Prevenção     à  
Prostituição     Infato-juvenil,     PETI-Programa     de     Erradicação     do     Trabalho  
Infantil     e     de     outros     programas     que     venham     a     ser     implementados     pelo  
Município;
XI   –   Atendimento     a     outros     serviços     de     urgência,     cuja     inexecução     possa  
comprometer     as     atividades     dos     órgãos,     dos     Poderes,     e     entidades     da  
administração     direta,     indireta     do     Município     e     a     regular     de     serviços     ao  
público.
Parágrafo     único   –    Nas     hipóteses     dos     incisos     VI     a     VII,     a     contratação  
somente     é     autorizada     depois     de     esgotada     toda     possibilidade     de  
aproveitamento     de     pessoal     do     quadro     permanente     e     corpo     docente  
disponível     nas     escolas,     pré-escolas     e     em     creches,     de     acordo     com     a  
respectiva     habilitação     profissional.      

No caso sub examine, como se observa da documentação e da descrição dos
cargos ocupados pelos contratados acima citados, as     funções     desempenhadas     pelo  
pessoal     contratado     são     de     natureza     permanente,     devendo     ser     ocupadas     por     pessoas  
aprovadas     em     concurso     público,     daí     porque     a     utilização     do     procedimento     de  
contratações     temporárias     afrontou     o     princípio     de     legalidade     dos     atos  
administrativos.

Sobre o tema de violação dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal
de 1988, nossa jurisprudência tem classificado a conduta do agente público violador como
incurso no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa6.

6  ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –  AÇÃO CIVIL PÚBLICA –  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA –  CONTRATAÇÃO SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO –  ART. 11 DA
LEI 8.429/1992 –  CONFIGURAÇÃO DO DOLO GENÉRICO –  PRESCINDIBILIDADE DE DANO AO
ERÁRIO – PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. A caracterização do ato de improbidade por ofensa a princípios da administração pública exige a demons-
tração do dolo lato sensu ou genérico. Precedente da Primeira Seção.
                    2.     Não     se     sustenta     a     tese   –   já     ultrapassada   –   no     sentido     de     que     as     contratações     sem     concurso     público  
não     se     caracterizam     como     atos     de     improbidade,     previstos     no     art.     11     da     Lei     8.429/1992,     ainda     que     não     causem  
dano     ao     erário.  
                    3.     O     ilícito     previsto     no     art.     11     da     Lei     8.249/92     dispensa     a     prova     de     dano,     segundo     a     jurisprudência     des  -  
ta     Corte.  

3.Embargos de divergência providos. STJ S1-Primeira Seção EREsp 654721/MT
EMBARGOS DE DIVERGENCIA EM RECURSO ESPECIAL 2009/0225419-5. Data do Julgamento: 25/08/2010.
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Desta forma, o requerido, dolosamente, violou o princípio da legalidade das
contratações de pessoal7, efetuando     contratos     temporários     de     pessoal     sem     que  
estivessem     previstos     os     requisitos     legais     de     emergencialidade     e     da     temporariedade     para  
as     contratações,     ao     invés     de     realizar     concurso     público     para     prover     os     cargos     públicos  
vagos     da     prefeitura     de     Belo     Jardim/PE  , configurando a prática de ato de improbidade
administrativa, a teor do art.11, caput, e seus incisos I, II e V, da Lei nº.8.429/19928.

Outrossim, a conduta ímproba também constitui crime previsto no art. 1 º,
XIII do Dec. Lei n. 201/679, pelo que esta Promotoria de Justiça remeterá cópia dos
autos para a remessa a 3ª Promotoria de Justiça de Belo Jardim para a adoção das
providências no âmbito criminal. 

IV - DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE VIOLAM AOS PRINCÍPIOS
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

“  ...     Não     há     como     se     alegar     desconhecimento     da     vedação     constitucional     para     a     contratação     de     servido  -  
res     sem     concurso     público,     mormente     quando     já     passados     quase     13     (treze)     anos     de     vigência     da     Carta     Política   –
STJ 2ª Turma REsp 1130000/MG RECURSO ESPECIAL 2009/0054351-7. Data do Julgamento: 22/06/2010.
7  Sobre o princípio da legalidade, a doutrina pontifica que o administrador tem o dever de cumprir a lei,
obedecê-las e pô-las em prática. Eis o teor doutrinário:

“O     princípio     da     legalidade     contrapõe-se,     portanto,     e     visceralmente,     a     qualquer     tendência     de     exacerbação  
personalista     dos     governantes.     Opõe-se     a     todas     as     formas     de     poder     autoritário,     desde     o     absolutista,     contra     o     qual  
irrompeu,     até     as     manifestações     caudilhescas     ou     messiânicas     típicas     dos     países     subdesenvolvidos.     O     princípio     da  
legalidade     é     o     antídoto     natural     do     poder     monocrático     ou     oligárquico,     pois     tem     como     raiz     a     ideia     de     soberania  
popular,     de     exaltação     da     cidadania.     Nesta     última     se     consagra     a     radical     subversão     do     anterior     esquema     de     poder  
assentado     na     relação     soberano-súdito     (sumisso)...     

O     princípio     da     legalidade     é     o     da     completa     submissão     da     Administração     às     leis.     Esta     deve     tão     somente  
obedecê-las,     cumpri-las,     pô-las     em     prática.     Daí     que     a     atividade     de     todos     os     seus     agentes,     desde     o     que     lhe     ocupe     a  
cúspide,     isto     é,     o     Presidente     da     República,     até     o     mais     modesto     dos     servidores,     só     pode     ser     a     de     dóceis,     reverentes,  
obsequiosos     cumpridores     das     disposições     gerais     fixadas     pelo     Poder     Legislativo,     pois     esta     é     a     posição     que     lhes  
compete     no     Direito     Brasileiro  ” - CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELO. Curso de Direito Administrativo. 25ª
Edição. 2ª Tiragem. São Paulo:Editora Malheiros. 2008. p. p. 100-101. 
8 Lei nº. 8.429/1992:

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; …

V - frustrar a licitude de concurso público;  

9 Art.  1º  São  crimes  de  responsabilidade  dos  Prefeitos  Municipal,  sujeitos  ao  julgamento  do  Poder
Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

[...]

XIII - Nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei;
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a.1)  DESCUMPRIMENTO DO ART. 20, INCISO III, ‘  B ’, 21,  PARÁGRAFO ÚNICO,  E ART. 23 DA

LRF E ART. 169. §3º INCISOS I A III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NÃO REDUÇÃO DO

EXCEDENTE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –  ART. 11,
CAPUT E INCISO II AMBOS DA LEI Nº 8.429/92 –  VIOLAÇÃO DOLOSA DOS PRINCÍPIOS DA

LEGALIDADE E MORALIDADE.
 

Segundo restou constatado e provado pelo relatório de auditoria do Tribunal de
Contas de Pernambuco,  no  PROCESSO TCE-PE  N° 1604056-9, o Município de Belo
Jardim no final do 3° quadrimestre do exercício de 2015, período que, nos termos da lei,
deve servir de referência para o quadrimestre seguinte (1° quadrimestre de 2016), durante
o  qual  foram  celebrados  os  contratos,  a  despesa  total  de  pessoal  (DTP)  do  Poder
Executivo  Municipal,  em  relação  à  Receita  Corrente  Líquida  (RCL),  era  de  63,16%,
extrapolando o limite total fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o que
constituía a impeditivo legal à realização das contratações. 

E, ainda,  no final  do 1°  quadrimestre do exercício de 2016,  período que,  nos
termos da lei, deve servir de referência para o quadrimestre seguinte (2° quadrimestre de
2016), durante o qual foram celebrados os contratos, a despesa total de pessoal (DTP) do
Poder Executivo Municipal, em relação à Receita Corrente Líquida (RCL), era de 65,11%,
extrapolando o limite total fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o que
também constituía a impeditivo legal à realização das contratações.

Já as  contratações objeto do PROCESSO TCE-PE N° 1720975-4, segundo o
relatório de auditoria referentes ao  3° quadrimestre de 2016, adquiriram o caráter de
nulidade absoluta, uma vez que se enquadram no disposto no artigo 21, parágrafo
único, da Lei de Responsabilidade Fiscal -  LRF, que estipula ser "nulo de pleno
direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e
oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder ou órgão
referido no artigo 20";

Atente-se ainda que, já no final do 2° quadrimestre do exercício de 2016, período
que,  nos  termos  da  lei,  deve  servir  de  referência  para  o  quadrimestre  seguinte  (3°
quadrimestre), durante o qual foram celebrados os contratos, a despesa total de pessoal
(DTP) do Poder Executivo Municipal, em relação à Receita Corrente Líquida (RCL),  era
de 62,04%, extrapolando 100% do limite fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), o que constituía a impeditivo legal à realização das contratações; 

A consequência da não de adoção de medidas para ajustar a situação para
redução de pelo menos 1/3 do excedente em relação ao limite máximo da sua despesa
total com pessoal, em desobediência ao disposto no caput do art. 23 da LRF, caracteriza
infração administrativa tipificada na Lei de Crimes Fiscais (Art. 5º, IV, Lei Federal
10.028/2000), acarretando multa ao agente que lhe deu causa, impede o município de
receber transferências voluntárias, observado o disposto no § 3º, do artigo 25, da LRF;
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obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; e contratar operações de crédito,
ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à
redução das despesas com pessoal, conforme determina o § 3º do artigo 23 da LRF. 

Assim, a violação dolosa pelo requerido os artigos 20, inciso III, alínea, “b”, 21,
parágrafo único, e 23 da LRF, restando maculados, por igual, art. 11, caput e inciso II da
Lei nº 8.429/1992, a incorrer a aludida nas sanções do art. 12, inciso III, da Lei de
Improbidade Administrativa.

Tal ato ímprobo recai na pessoa de JOÃO MENDONÇA BEZERRA JATOBÁ, a
época dos fatos prefeito do Município de Belo Jardim, r  esultando     a     sua     conduta     em  
clara     desídia,     incúria     e     malbaratamento     no     trato     da     coisa     pública     que     está     obrigado  
por     dever     de     função     a     cuidar,     a     caracterizar,     a     toda     evidencia,     ato     de     improbidade  
administrativa     que     viola     os     preceitos     da     administração     pública.  

V – DA DOSIMETRIA DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI N. 8.429/92:

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: (Redação     dada     pela     Lei     nº     12.120,     de     2009).   

[…]

 III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de
até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente 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 três anos. 

De acordo com o r. dispositivo legal, as sanções devem ser aplicadas de
acordo com a gravidade do fato.

     Nesse sentido, é de se relevar a gravidade da conduta do promovido JOÃO
MENDONÇA BEZERRA JATOBÁ, que, no exercício financeiro de 2016, na qualidade de
Chefe do Executivo Municipal, coube, por Lei, os atos de admissão e demissão de
pessoal.

Como sobredito, as referidas contratações foi  firmada pelo ora requerido, já
que lhe incumbia, nos termos do art. 67, IX da Lei Orgânica Municipal, prover os cargos,
empregos e funções públicas municipais, e, ainda, no exercício da direção superior da
Administração Pública Municipal (inc. II do citado diploma legal), adotar as medidas
cabíveis para anular ou revogar os citados atos ilegais, sob pena de com eles assentir e
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por eles ser responsabilizado, já que não pode alegar a falta de seu prévio conhecimento,
bem como que, a prática do ato administrativo, segundo a Lei, lhe incumbia de forma
privativa   e indelegável  .

Destarte, requer, em relação ao ex-prefeito promovido, a aplicação da pena de
multa,  em patamar  variável  de  acordo  com o  número  de  contratações,  e  que sejam
aplicadas as demais sanções previstas no art. 12, III, da LIA.

VI – DO PEDIDO:

À vista do exposto, em razão do descumprimento doloso dos dispositivos
constitucionais e legais mencionados, O MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER:

1 - O recebimento da presente ação civil pública de improbidade administrativa, a
observância do procedimento definido nos arts.17 e 18 da LIA, com a citação do
requerido JOÃO MENDONÇA BEZERRA JATOBÁ e ao final sua condenação, de acordo
com a dosimetria acima telada, tudo na forma dos arts. 11,   caput  , e incisos I  ,   II e V, e 12,  
inciso III, ambos da Lei nº.8.429/1992.

2 –  A produção de todo meio de prova admitida no direito processual brasileiro,
sobretudo, o     depoimento     pessoal     do     requerido,     as     oitivas     testemunhais     e     a     juntada     de  
documentos.

Dá-se à causa do valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Belo Jardim/PE, 11 de março de 2020.

DANIEL DE ATAÍDE MARTINS
Promotor de Justiça 
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Tribunal de Justiça de Pernambuco 

Poder Judiciário 

1ª Vara Cível da Comarca de Belo Jardim
Pç JOÃO TORRES GALINDO, S/N, EDSON MORORO MOURA, BELO JARDIM - PE - CEP: 55150-590 - F:(81)

37268903

Processo nº 0000411-10.2020.8.17.2260
REPRESENTANTE: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BELO JARDIM 

RÉU: JOAO MENDONCA BEZERRA JATOBA 

 

 
 

DESPACHO
 

 
I - Notifique(m)-se o(s) Promovido(s), para, em 15 dias, oferecer manifestação escrita

acerca da pretensão ministerial (art. 17, §7º, da Lei nº. 8.429-92).

 

II - Empós aludido lapso, com ou sem manifestação, voltem-me os autos em conclusão

para os fins do art. 17, §8º, da Lei de Improbidade Administrativa. (Lei nº. 8.429/92).
 
 
 
CÓPIA DESTE TEM FORÇA DE MANDADO.
 

Belo Jardim/PE, 1 de abril de 2020
 

DOUGLAS JOSÉ DA SILVA
          Juiz de Direito
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Tribunal de Justiça de Pernambuco 

Poder Judiciário 

1ª Vara Cível da Comarca de Belo Jardim
Pç JOÃO TORRES GALINDO, S/N, EDSON MORORO MOURA, BELO JARDIM - PE - CEP: 55150-590 - F:(81)

37268903

Processo nº 0000411-10.2020.8.17.2260
REPRESENTANTE: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BELO JARDIM 

RÉU: JOAO MENDONCA BEZERRA JATOBA 

 

 
 

CERTIDÃO
 

 
 

Certifico, para os devidos fins de direito, que efetuei a expedição do mandado de
notificação. 
O certificado é verdade e dou fé. 
 
 
 

BELO JARDIM, 13 de abril de 2020
 

Fernanda da Silva Vilela
Chefe de Secretaria
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Processo n° 411-10.2020.8.17.2260   
MANIFESTAÇÃO 
MM. Juiz, 
Junto representação do Ministério Público junto ao TCE anexo referente  ao Acórdão TC no
1429/19, que julgou irregular a Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Belo Jardim – Processo
TC no 1940002-0 – exercício financeiro de 2016.
Os fatos que geraram a reprovação de contas e a representação do MPC já haviam sido objeto
da presente ACP, pelo que apenas faço a juntada desta como fonte de prova sem aditamento da
inicial.
Outrossim, foi enviado pelo MPC arquivo referente ao processo junto ao Tribunal de Contas
supramencionado, que deixo de juntar por sua extensão (mais de 30 megas), incompatível com o
sistema PJE, mas que fica à disposição desse Juízo, e da parte, armazenada  em pasta
eletrônica desta Promotoria de Justiça.
Nestes termos, pede deferimento.

Belo Jardim – PE, 28 de abril de 2020.
Daniel de Ataíde Martins

Promotor de Justiça

Num. 61199607 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: DANIEL DE ATAIDE MARTINS - 28/04/2020 18:37:51
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042818375095300000060124893
Número do documento: 20042818375095300000060124893



 

ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Rua da Aurora, 885 – Boa Vista – Recife-PE – CEP 50050-910 – Tel.: (81) 3181-7620 – E-mail: mpc@tce.pe.gov.br

Ofício 00190/2020/TCE-PE/MPCO-RCD     (FAVOR MENCIONAR NA RESPOSTA)

 
Recife, 20 de abril de 2020.

Assunto:  Acórdão  TC  nº  1429/19,  que  julgou  irregular  a  Gestão  Fiscal  da
Prefeitura Municipal  de Belo Jardim  – Processo TC nº 1940002-0  –  exercício
financeiro de 2016.

Senhora Promotora,

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DE  CONTAS  DE  PERNAMBUCO vem,
respeitosamente,  REPRESENTAR ao Ministério  Público  Estadual,  nos  termos do artigo
114, incisos I e VII, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, a fim
de que esse órgão adote as medidas de interesse da Administração e do Erário, tendo em
vista a irregularidade constatada nos trabalhos de auditoria do TCE–PE.

Para  tal  fim,  encaminho  mídia  digitalizada,  contendo  cópia  integral  do
processo identificado acima, para as providências que julgar cabíveis.

Esclareço  que  a  irregularidade  pertinente  a  esta  representação  está
estabelecida, principalmente, nas seguintes peças processuais: Relatório de Auditoria (fls.
16-37); ITD e Acórdão (fls. 75-85).

Conforme descrito na deliberação acima e provado nas principais peças dos
autos, a Despesa com Pessoal da Prefeitura de Belo Jardim permaneceu acima do limite
legal de 54% da RCL (LRF, art. 20, inciso III, alínea “b”), desde o 2° quadrimestre de 2009,
tendo alcançado 65,11%, 62,04% e 65,53% da RCL, respectivamente, nos 1°, 2° e 3°
quadrimestres do exercício financeiro de 2016, revelando que o Prefeito deixou de ordenar
ou promover, na forma e nos prazos da LRF, art. 23, execução de medida para a redução
do montante da despesa total com pessoal ao limite legal máximo. 
*Evidências: Relatório de Gestão Fiscal (fls. 05-10).
*Responsável: João Mendonça Bezerra Jatobá, Prefeito.

Além disso, essa irregularidade configura prática de infração administrativa
(Lei Federal nº 10.028/00, art. 5º, IV) e gera indícios de improbidade administrativa, nos

Excelentíssima Senhora
Dra. LUCILA VAREJÃO DIAS MARTINS
DD. Coordenadora do CAOP Patrimônio Público 
Ministério Público do Estado de Pernambuco
NESTA
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termos da Lei Federal n. 8.429/92, art. 11, podendo ser reprimida pela respectiva ação de
improbidade.

Rogamos que Vossa Excelência encaminhe cópia destas peças para os órgãos
competentes  de  atuação  na  área  cível  de  improbidade  administrativa  desse  Ministério
Público de Pernambuco, caso entenda pertinente.

Solicito,  outrossim,  que  sejam encaminhadas  a  este  Ministério  Público  de
Contas informações atualizadas referentes às medidas adotadas no caso.

Ao ensejo, renovo protestos de elevada amizade e estima,

GERMANA GALVÃO CAVALCANTI LAUREANO
Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas de Pernambuco

LGF
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R E D I S T R I B U I R     U R G E N T E
 

CERTIDÃO
 

Certifico e dou fé, que, por motivo de foro íntimo DEIXO DE DAR
CUMPRIMENTO AO PRESENTE MANDADO, razão pela qual recolho o incluso
expediente à Cemando, com o propósito de ser REDISTRIBUÍDO para outro Oficial
de Justiça, lotado na respectiva zona. Recife, 01 (primeiro) dia (s) do mês de junho
do ano de dois mil e vinte (2020). (Eunice Cabral de Araújo – Oficial de Justiça - 3ª
Entrância – TJPE/NCM/Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano – Mat. nº
183.995-0)//////////////////////
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Tribunal de Justiça de Pernambuco 

Poder Judiciário 

1ª Vara Cível da Comarca de Belo Jardim
Pç JOÃO TORRES GALINDO, S/N, EDSON MORORO MOURA, BELO JARDIM - PE - CEP: 55150-590 - F:(81)

37268903

Processo nº 0000411-10.2020.8.17.2260
REPRESENTANTE: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BELO JARDIM 

REU: JOAO MENDONCA BEZERRA JATOBA 

 

 
 

DESPACHO
 

 
 
              Considerando o teor da certidão de id n°  62795750  , devolva-se a precatória para o
juízo deprecado, assim, caso o chefe da cemando entenda por acolher a alegação do oficial de
justiça redistribua o mando para outro oficial cumprir. Vez que, até mesmo quando o juízo não é o
competente por ser a precatória de caráter itinerante, essa é enviada para outro juízo. Assim, não
fazendo sentido devolver a precatória por tal razão, e, sim redistribuí-la para outro oficial de
justiça cumprir.
  
Intimações e expedientes necessários. 
 
Belo Jardim/PE, 13 de julho de 2020.

 
 

DOUGLAS JOSÉ DA SILVA
Juiz de Direito 
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