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EMENTA

Administrativo.  Ação  civil  pública.  Improbidade  administrativa. 
Violação a princípios da Administração Pública. Promoção pessoal 
em propaganda institucional.
1. Configura  atuar  ímprobo  por  ofensa  a  princípios  da 
Administração Pública, em especial a impessoalidade e moralidade, a 
promoção pessoal de agente político por meio da vinculação da sua 
imagem  a  serviços  prestados  pela  Administração,  pois  fica 
evidenciado favorecimento pessoal às custas do erário.
2. O princípio da regra da impessoalidade significa que as atuações 
administrativas  se  destinam  a  fins  públicos,  e  não  a  beneficiar 
pessoas em particular.
3.  Nos  termos  da  jurisprudência  pacífica  do  STJ,  os  atos  de 
improbidade  administrativa  descritos  no  art.  11  da  Lei  8.429/92 
dependem  de  dolo  genérico,  mas  dispensam  a  demonstração  da 
ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento 
ilícito do agente.
4. Apelo provido.

ACÓRDÃO

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  acordam  os 
desembargadores  da  1ª  Câmara  Especial  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de 
Rondônia, na  conformidade  da  ata  de  julgamentos  e das  notas taquigráficas, em:
POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO 
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DO RELATOR.

Os  desembargadores  Oudivanil  de  Marins  e  Eurico  Montenegro 
acompanharam o voto do relator.

Porto Velho, 8 de outubro de 2015.

DESEMBARGADOR GILBERTO BARBOSA
RELATOR
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RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  interposta  pelo  Ministério  Público contra 
sentença  proferida  pelo  Juízo  da  4ª  Vara  Cível  de  Ji-Paraná,  que  julgou 
improcedentes pedidos formalizados em sítio de ação de improbidade administrativa, 
fls. 1.068/1.070.

Afirma  que  o  reflexo  ímprobo  da  conduta  do  apelado  deve  ser 
apreciado à luz da Lei 8.429/92 e também do art. 73, inc. IV, da Lei 9.504/97, que  
versa sobre fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político 
ou coligação e distribuir graciosamente bens e serviços de caráter social custeados 
ou subvencionados pelo Poder Público.

Anota que, mesmo que se considere, como fez o juízo de primeiro 
grau,  que  houve  inadequação  do  enquadramento  jurídico  na  justiça  eleitoral,  os 
acontecimentos não escapam da incidência da Lei de Improbidade Administrativa, 
destacando que há atuar ímprobo na hipótese do artigo 74 e, também, do 73 da Lei  
Eleitoral.

Diz o Parquet que o segundo aspecto a ser considerado é o fato de 
ter o apelado, como mandatário, disseminado ser ele quem definiria os beneficiários 
e, para tanto, passou a participar de reuniões sobre o programa, vinculando-o à sua 
imagem para obter ganhos políticos.

Pondera que, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, possuía o 
programa social  conotação assistencialista, pois previa, com pequena participação 
dos beneficiados, doação de maquinário, materiais e mão-de-obra públicos para a 
realização de asfaltamento e entijolamento em vias e logradouros públicos.
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Salienta  que  essa  postura  caracteriza  promoção  pessoal  com  a 
promessa de distribuição gratuita de bens e serviços custeadas pelo Poder Público.

Chama atenção para a realidade de que o art. 37,  caput e §1º, da 
Constituição  Federal  traz  a  impessoalidade  como  princípio  basilar  orientador  da 
Administração Pública em múltiplos aspectos, seja na descrição geral contida no seu 
caput,  seja no seu reflexo publicitário, com divulgação de atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos (§1º).

Argumenta que o agente público, no desempenho de função estatal, 
deve ter  comportamento sempre objetivo,  neutro e imparcial,  o que não se pode 
afirmar  em relação  ao  apelado,  pois,  com o  fito  de  obter  prestígio  e  dividendos 
eleitorais,  passou  a  vincular  o  programa  e  atos  públicos  à  sua  pessoa  e  à  sua 
atuação.

Dissertando  sobre  fatos  e  provas,  afirma  ter  o  Ministério  Público 
eleitoral  recebido  informações  de  que  o  recorrido  estava  realizando  reuniões  em 
bairros e condicionando a continuidade do programa à sua reeleição ao cargo de 
vereador, afirmativa comprovada por meio de relatório da polícia federal entranhado 
ao processo, narrativa confirmada em juízo pelo seu subscritor e por depoimentos de 
testemunhas.

Nesse  contexto,  afirma  ter  o  recorrido  maculado,  além  da 
impessoalidade,  a  legalidade,  moralidade  e  honestidade  administrativa,  em 
descompasso, pois, ao comando do artigo 11, caput e inc. I, da Lei 8.429/92.

Por todo o exposto, pede que seja Isaú Raimundo penalizado com a) 
perda  da  função  pública;  b) suspensão  dos  direitos  políticos  por  cinco  anos;  c) 
pagamento de multa civil equivalente a cem vezes o valor dos subsídios que recebia 
à época dos fatos;  d) por três anos, proibição de contratar com o Poder Público ou 
dele receber benefício ou incentivos fiscais ou creditícios.

Não foram ofertadas contrarrazões, o que evidencia a certidão de fl. 
1.167.

Oficiou no feito o e. Procurador de Justiça Rodney Pereira de Paula, 
manifestando-se pelo provimento do apelo, fls. 1.171/1.178.

É o relatório.

VOTO
DESEMBARGADOR GILBERTO BARBOSA

Bem apreciou os fatos trazidos à colação o e. Procurador de Justiça 
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Rodney Pereira de Paula, que, pela excelência, adoto como razão de decidir, verbis:

“É dos autos que o Ministério Público de Rondônia ajuizou Ação Civil  
Pública  persecutória  de  atos  de  improbidade  administrativa  em  
desfavor do recorrido Isaú Raimundo da Fonseca porque este, então  
presidente  da  Câmara  Municipal  de  Ji-Paraná  e  candidato  à  
reeleição, nos meses antecedentes ao pleito eleitoral,  praticou ato  
visando fim proibido em lei, uma vez que fez uso promocional, em  
seu  favor,  da  distribuição  gratuita  de  bens  e  serviços  de  caráter  
social, custeados ou subvencionados pelo Poder Público. 
Restou demonstrado nos autos que a Lei Municipal nº 1.681/2007, de  
autoria do réu, criou o programa social ‘Pavimentação Para Todos’, e  
o  apelado,  valendo-se  desse  programa,  reuniu-se  com  vários  
eleitores,  apresentando-se  como o  responsável  pela  execução  da  
pavimentação, sendo que os moradores arcariam com o cimento e o  
réu dizia-se fornecedor de bloquetes e maquinário, os quais, todavia,  
eram providos pela Prefeitura. Vale dizer, o recorrido fazia crer que a  
existência e continuidade do programa estava diretamente ligada a  
sua  atuação,  daí  porque  deveria  ser  reeleito,  tudo  em  franca  
promoção pessoal às custas do dinheiro público. 
Diga-se  logo  de  início,  que  os  fatos  narrados  na  inicial  foram  
apreciados pela Justiça Eleitoral, sendo que Isaú foi condenado (fls.  
663/712) por violação do art. 73, IV da Lei n. 9.504/97:
‘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: 
IV – fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido  
político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de  
caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público.’
E  deriva  da  própria  Lei  n.  9504/97  que  ‘§7º  –  As  condutas  
enumeradas  no  ‘caput’  caracterizam,  ainda,  atos  de  improbidade  
administrativa, a que se refere o art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 2  
de  junho  de  1992,  e  sujeitam-se  às  disposições  daquele  diploma  
legal, em especial às cominações do art. 12, inciso III.’.
Não fosse por isso, a lei  de improbidade administrativa dispõe em  
seu art. 11, I que:
‘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.’
Frise-se ainda que a Constituição Federal proíbe expressamente a  
associação  de  nomes,  imagens  ou  símbolos  de  autoridades  e  

Documento Assinado Digitalmente em 21/10/2015 02:46:55 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 25/06/2001.

Signatário: GILBERTO BARBOSA BATISTA DOS SANTOS:1012428

Número Verificador: 500032064820148220000524494

Folha n.: 5 



servidores  a  obras  e  serviços  públicos  porque  caracterizam  
promoção  pessoal,  sendo  excluídas  apenas  as  publicações  que  
visem a informação educativa ou de orientação:
‘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)
§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.’
Ora, cristalina a intenção do recorrido em obter vantagem ilícita com  
a  vinculação  de  sua  imagem  aos  serviços  prestados  pela  
Administração Pública. A propósito, as investigações foram iniciadas  
por agentes da Polícia Federal, e por óbvio o processo tramitou na  
Justiça  Eleitoral  sob  o  crivo  do  contraditório  e  da  ampla  defesa,  
sendo inconteste nos autos que a população em geral era informada  
de que a fábrica de bloquetes era de propriedade de Isaú e, ainda,  
que este era o responsável tanto pela criação do programa quanto  
pela sua execução, restando visível o favorecimento da pessoa do  
recorrido às custas do erário. 
A propósito, vejamos trecho esclarecedor da sentença eleitoral:
‘Após inúmeros registros de denúncias recebidas pelo atendimento  
telefônico do ‘Disque Eleições 148’, de que o candidato à reeleição,  
estaria  fazendo  reuniões  com  moradores  e  solicitando  votos,  
apresentando-se  como  o  responsável  pela  execução  de  projeto  
realizado  com  recursos  do  Município,  de  imediato,  determinou-se  
apuração  pela  Polícia  Federal,  através  dos  Agentes  HAMILTON  
MACEDO  ALVES  (matrícula  15.735)  e  ROGÉRIO  SANTOS  DE  
SOUZA  (matrícula  16.593)  que  constataram,  conforme  Relatório  
Circunstanciado de Diligência n. 209/08-NO-DPF/JPR/RO, de 18 de  
agosto de 2008 (fls. 43/44):
a) Em conversa com o Sr. José, morador na rua T18 n. 2889, fomos  
informados que há mais ou menos uns 30 dias atrás ficou pronta a  
obra  do  bloqueteamento;  Que  os  bloquetes  foram  doados  pelo  
Vereador Isaú; Que os moradores da rua deram como contrapartida  
10 sacos de cimento, para o rejunte dos bloquetes; Que o Vereador  
Isaú fez reuniões com a comunidade na Igreja localizada na T-18;  
Que os bloquetes são provenientes da empresa de Isaú, localizada  
na T-26, esquina com a Rua Goiânia;
b) Também conversamos com a proprietária da sorveteria ‘KI-Gel’, na  
T-18,  que  nos  confirmou  que  Isaú  foi  quem  realizou  a  obra  e  
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promoveu reuniões com a comunidade, na igreja da citada rua, e que  
na ocasião, Isaú solicitou votos à comunidade;
{…}  Em  diligência  comparecemos  na  Rua  Francisco  Pereira  dos  
Santos (T25) esquina com Rua Curitiba, local onde se encontra em  
funcionamento uma fábrica de bloquetes. No local fomos recebidos  
pelo responsável pela fábrica o Sr.  Chicão, que quando indagado,  
nos informou que referida fábrica é de propriedade do Vereador Isaú  
e  que o  mesmo não pode aparecer  lá  devido  o  período eleitoral,  
porém nos forneceu o telefone celular do Vereador Isaú... e quando  
questionado  ainda  sobre  o  funcionamento  do  bloqueteamento,  o  
mesmo nos informou sobre a existência de um suposto projeto social,  
onde a comunidade entra com dez sacos de cimento, o Vereador doa  
os bloquetes e a prefeitura a mão-de-obra...’.
As  informações  são  confirmadas,  entre  outros  elementos,  pelos  
depoimentos de fls. 803, Termo de Declarações de fls. 806 e 807.
Com efeito,  em artigo publicado na Revista dos Tribunais Wallace  
Paiva  Martins  Júnior,  ao  dissertar  sobre  ‘PUBLICIDADE OFICIAL:  
MORALIDADE E IMPESSOALIDADE’, argumenta que a publicidade  
oficial  deve  ser  desprovida  de  qualquer  personalização  quanto  a  
pessoa  do  administrador  público,  cuja  violação  ofende  a  
impessoalidade  e  a  moralidade  trazendo  a  incidência  de  lei  de  
improbidade administrativa. Vejamos seus argumentos:
‘Assume  maior  e  especial  relevância  a  vedação  trazida  no  texto  
constitucional  em  abordagem  que  proíbe  servir  a  publicidade  à  
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
 Impede-se  que  na  publicidade  ou  propaganda  governamental  
constem nomes,  símbolos  ou  imagens que,  de  uma forma ou de  
outra  explícita  ou  implicitamente,  direta  ou  indiretamente,  visem 
caracterizar promoção pessoal  com o uso de dinheiro público e a  
pretexto  do  cumprimento  de  uma  obrigação  constitucional.  Esse  
impedimento,  absoluto  e  sem restrições,  atinge  todos  os  atos  da  
administração pública, vedando a veiculação dos nomes e imagens  
dos  administradores  ou  servidores  públicos  que  deles  participam,  
ordenaram, planejaram ou executaram, como também é dirigida aos  
símbolos,  signos  ou  sinais  de  identifiquem  diretamente  estes  
administradores ou servidores públicos.
(…)
O  princípio  da  publicidade  e  sua  restrição  subjetiva  tem  íntima  
relação, como acenado, com o princípio da impessoalidade. Salienta  
José Afonso da Silva (Curso de Direito Constitucional Positivo, RT, 6ª  
ed.,  p.  562)  que  ‘o  princípio  ou  regra  da  impessoalidade  da  
Administração  Pública  significa,  por  um  lado,  que  as  atuações  
administrativas  se  destinam a  fins  públicos  e  não  a  beneficiarem  
pessoas em particular e, por outro lado, que os atos e provimentos  
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administrativos são imputáveis não ao funcionário que os pratica mas  
aos  órgãos  ou  entidade  administrativa  em  nome  do  qual  age  o  
funcionário’ (…).
O princípio  da  impessoalidade,  como se infere  da doutrina  acima  
citada,  estabelece  três  importantes  comandos:  a  distinção  da  
personalidade jurídica da administração pública com a da pessoa que  
a exercita, a impossibilidade de personalização dos atos executados  
em nome da administração pública pela pessoa que a exercita, e a  
busca  da  satisfação  finalística  da  atuação  administrativa  que  é  o  
interesse público.
 A doutrina explica que a transgressão ao comando caracteriza o  
desvio  de  finalidade  do  ato  administrativo,  possibilitando  sua  
consequente anulação (Hely Lopes Meirelles, ob. e p. cits.).
Como  todas  as  realizações  e  empreendimentos  administrativos  
transcendem à pessoa que dirige a administração pública, a restrição  
à publicidade personalizada tem raiz no princípio da impessoalidade.  
Mas,  também  apresenta-se  a  restrição  como  desdobramento  
incontornável do princípio da moralidade.
Com efeito, de acordo com o princípio da moralidade administrativa a  
administração pública, e seus agentes, têm de atuar na conformidade  
de  princípios  éticos,  implicando  a  sua  violação  à  consequente  
invalidação  do  ato  administrativo.  Nesse  comportamento  
compreendidos estão os cânones da lealdade e da boa-fé, segundo  
os  quais,  ‘a  administração  haverá  de  proceder  em  relação  aos  
administrados  como  sinceridade  e  lhaneza,  sendo-lhe  interdito  
qualquer comportamento astucioso, eivado de malícia, produzido de  
maneira a confundir, dificultar ou minimizar o exercício de direito ‘pro  
parte dos cidadãos’ observa Celso Antônio Bandeira de Mello (ob.  
cit., p. 61).
A moralidade  é  pressuposto  de  valide  de todo  ato  administrativo,  
como anota Hely Lopes Meirelles (ob. cit. p. 79). (…)
 Pois bem, qualquer ato que importe burla ao preceito constitucional,  
expressa ou dissimuladamente, estará irremediavelmente acoimado  
de nulidade por desvio de finalidade, podendo ser combatido através  
dos remédios processuais  existentes  para  a defesa do patrimônio  
público (ação popular, ação civil pública, etc.). Isso porque a afronta  
a  tais  princípios  (moralidade  e  impessoalidade)  informativos  do  
princípio da publicidade, e a violação à proibição da personalização,  
por  qualquer  forma,  é  ato  nulo,  lesivo,  e  ilegal,  caracterizando  
improbidade  administrativa  não  só  pela  simples  violação  desses  
primados, mas pela lesividade (presumida pelo próprio ordenamento  
jurídico:  art.  37  §1º  da  Carta  Magna,  Lei  Federal  4.717/65,  Lei  
Federal  8.429/92)  dessa conduta marcada por  inegável  desvio de  
finalidade,  indesmentível  enriquecimento  ilícito,  e  inescondível  
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enriquecimento ilícito,  e inescondível  utilização de renda e serviço  
públicos  em benefício  particular,  potencializando  a  incidência  dos  
arts.  9º  XII,  10,  II  e  XII,  e  11,  I,  da  Lei  Federal  8.429/92,  que  
exemplifica  atos  de  improbidade  administrativa  e  estabelece  as  
penalidades correlatas previstas no art. 37, §4º da Carta Magna.’
Na verdade, o comportamento proibido é o abuso da vinculação da  
autoridade  pública  aos  resultados  satisfatórios  da  Administração  
Pública  com  propósito  doloso  de  se  auto  promover,  e  não  da  
divulgação da obra  ou serviço  realizado em seu mandato.  Assim,  
considerando que Isaú se assenhorou do programa para angariar  
votos,  temos  que  a  moralidade,  sem  sombra  de  dúvidas,  foi  
transgredida. 
Esse princípio exige que a administração e seus agentes atuem em  
conformidade com os princípios éticos, sendo que violá-los implicará  
afronta  ao  próprio  direito,  configurando  verdadeira  ilicitude,  até  
porque a credibilidade dos órgãos, serviços e agentes é um requisito  
indispensável  da boa Administração.  Acerca do tema,  vejamos as  
lições de Hely Lopes Meirelles:
'A natureza da administração pública é a de um múnus público para  
quem a exerce, isto é, a de um encargo de defesa, conservação e  
aprimoramento  dos  bens,  serviços  e  interesses  da  coletividade.  
Como tal, impõe-se ao administrador público a obrigação de cumprir 
fielmente os preceitos do Direito e da moral administrativa que regem 
a sua atuação.  Ao ser investido em função ou cargo público, todo 
agente do poder assume para com a coletividade o compromisso de 
bem servi-la,  porque outro não é o desejo do povo, como legitimo 
destinatário  dos  bens,  serviços  e  interesses  administrados  pelo 
Estado.  Os  fins  da  administração  pública  resumem-se  num único  
objetivo: o bem comum da coletividade administrada. Toda atividade  
do administrador público deve ser orientada para esse objetivo.  Se 
dele o administrador se afasta ou desvia, trai o mandato de que está 
investido, porque a comunidade não institui  a administração sendo 
como meio de atingir o bem estar social. Ilícito e imoral será todo ato 
administrativo  que  não  for  praticado  no  interesse  da  coletividade.’ 
(Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro. 34ª ed. São  
Paulo: Malheiros, 2008, p. 86 e 87.) 
Diga-se  também,  que  o  apelado  ao  contrariar  o  que  está  
expressamente previsto na norma, violou o princípio da legalidade,  
pois como é sabido, a administração pública deve pautar seus atos  
em  face  do  que  se  encontra  previsto  expressamente  em  lei,  e  
segundo ensinamento do mestre Hely Lopes Meirelles, isso:
‘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  
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ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal,  
conforme o caso (...).  Na Administração Pública  não há liberdade  
nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito  
fazer  tudo  que  a  lei  não  proíbe,  na  Administração  Pública  só  é  
permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa  
‘poder fazer assim’; para o administrador público significa ‘deve fazer  
assim’.’.
Desta  forma,  temos  que,  de  fato,  restou  configurado  o  ato  de  
improbidade  administrativa  por  violação  aos  princípios  da  
Administração Pública. Sendo assim, é sabido que para configuração  
da improbidade administrativa por violação aos princípios, vale dizer  
nos  termos  do  art.  11  da  Lei  n.  8.429/92,  não  é  necessária  a  
ocorrência  de  dano,  e  nem  mesmo  a  comprovação  de  dolo  
específico, mas apenas dolo genérico. A propósito confira-se:
‘ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA  
LEI  N.  8.429/92.  NECESSIDADE  DE  DOLO  GENÉRICO  NO 
ELEMENTO  SUBJETIVO  DO  TIPO.  PROMOÇÃO  PESSOAL  EM 
PROPAGANDA.  ATO  ÍMPROBO  POR  VIOLAÇÃO  DOS 
PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CARACTERIZADO.
1.  Nos  termos  da  jurisprudência  pacífica  do  STJ,  os  atos  de  
improbidade administrativa descritos no art.  11 da Lei n. 8.429/92,  
dependem  da  presença  do  dolo  genérico,  mas  dispensam  a  
demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública  
ou enriquecimento ilícito do agente.
2. Hipótese em que a conduta do agente se amolda ao disposto no  
art.  11  da  Lei  8.429/1992,  pois  atenta  contra  os  princípios  da  
administração  pública,  em  especial  o  da  impessoalidade  e  da  
moralidade, além de ofender frontalmente a norma contida no art. 37,  
§1º,  da  Constituição  da  República,  que  veda  a  publicidade  
governamental  para  fins  de  promoção  pessoal.  Dolo  genérico  
configurado.
Agravo  regimental  improvido.’.  (AgRg  no  REsp  1368125/PR,  Rel.  
Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 
21/05/2013, DJe 28/05/2013)
Desta  forma,  a  condenação  por  improbidade  é  medida  que  se  
impõe.”

Firme  nessas  considerações,  provejo  o  recurso e,  como 
consequência,  julgo  procedente  a  pretensão  do  Ministério  Público  para  declarar 
ímproba a conduta de Isaú Raimundo da Fonseca, pois vejo maltratados os princípios 
da impessoalidade e moralidade (art.  11,  caput) e, por conta disso, o penalizo na 
forma do art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa.

Atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, imponho 
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ao apelado: (a) perda da função; (b) por três anos, suspensão dos direitos políticos; 
(c)  por  três  anos,  proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público  ou  dele  receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

Condeno-o, ainda, a, sob pena de inscrição em dívida ativa, pagar as 
custas processuais no prazo de cinco dias, autorizando, desde já a inscrição em caso 
de não pagamento.

Sem honorários.
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