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APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
ATO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
PRELIMINAR  DA  APELANTE  ALEGANDO
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBMISSÃO DO
AGENTE  POLÍTICO  (PREFEITO)  À  LEI  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
POSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO  DA  ARGUIÇÃO.
PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
SECRETÁRIO  DE  ADMINISTRAÇÃO  QUE
REALIZOU  A  CONTRATAÇÃO  IRREGULAR.
CUMPRIMENTO  DE  ATO  DELEGADO.
RESPONSABILIDADE  NÃO  CONFIGURADA.
NOMEAÇÃO IRREGULAR. ATO NÃO EFETIVADO
PARA  ATENDER  INTERESSE  PÚBLICO
TEMPORÁRIO  E  EXCEPCIONAL.  LESÃO  AOS
COMANDOS  NORTEADORES  DA  AÇÃO
ADMINISTRATIVA.  IMPROBIDADE
CARACTERIZADA. DOLO GENÉRICO. REDUÇÃO
DAS  PENALIDADES.  APLICAÇÃO  DE  MULTA
CIVIL. PROVIMENTO  DO  1º  RECURSO  E
PROVIMENTO PARCIAL DO 2º RECURSO.

-  O  STJ,  no  julgamento  da  RCL  2.790/SC,  de
relatoria  do  eminente  Ministro  TEORI  ALBINO
ZAVASCKI,  já  orientou  caber  a  submissão  dos
Agentes  Políticos  à  Lei  de  Improbidade
Administrativa, e as jurisprudências daquela Corte e
a  do  STF  vêm  se  mantendo  majoritária  nesse
sentido  (REsp  1232548/SP,  Rel.  Ministro
NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,  PRIMEIRA
TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 24/10/2013).
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-  O  STJ  condiciona  o  reconhecimento  do  ato
atentatório aos princípios da Administração Pública
à simples existência do dolo lato sensu ou genérico.
As  condutas  descritas  no  art.  11  da  Lei  nº
8.429/1992 não exigem que haja dano ao patrimônio
público ou locupletamento ilícito por parte do agente
ímprobo. No caso, para configurar-se o ato como de
improbidade administrativa basta a comprovação de
que houve nomeação de servidor em desrespeito ao
princípio  constitucional  do  concurso  público.
Entretanto,  o  ato  do  secretário  de  fazer  o  ato  da
nomeação cumprindo a ordem exarada pelo Prefeito,
agindo, portanto, nessa função delegada, não define
sua responsabilidade.

-  Embora  esteja  evidenciada  a  má-fé  do  agente
político  ao  contratar  servidor  para  o  exercício  das
funções  típicas  de  cargo  cujo  provimento  exige
prévia aprovação em concurso de ingresso, entendo
como  desproporcional  e  fora  dos  parâmetros  da
razoabilidade  aplicar  todas  as  penalidades
requeridas na inicial pelo autor da ação.

- As sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92
não são necessariamente cumulativas, cabendo ao
magistrado a sua dosimetria, ponderando a respeito
da  extensão  do  dano  causado,  do  proveito
patrimonial  obtido,  da  gravidade  da  conduta,  da
intensidade  do  elemento  subjetivo  do  agente,
fixando-se  com  lastro  no  princípio  da
proporcionalidade. Por esta razão, entendo que, em
se tratando de contratação de apenas um servidor,
embora  reste  caracterizada  a  burla  ao  concurso
público e ofensa aos princípios administrativos, basta
a aplicação da multa civil, que, no caso, fixo em duas
vezes o valor de uma remuneração percebida pela
Promovida,  quando  exercia  o  cargo  de  Chefe  do
Executivo  Municipal,  e  pelo  Promovido,  quando
exercia o cargo de Secretário de Administração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  PROVER  O  1º  RECURSO  E  PROVER
PARCIALMENTE O 2º RECURSO, nos termos do voto do Relator e da certidão
de julgamento de fl. 383.

RELATÓRIO

2



Apelação Cível nº 0000570-02.2010.815.0241

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Aloysio Carneiro

Júnior  e  Maria  de  Lourdes  Aragão  Cordeiro contra  a  sentença  que  julgou

procedentes  os  pedidos  iniciais  formulados  na  Ação  de  Improbidade

Administrativa,  impondo as sanções de suspensão dos direitos políticos por

quatro anos, além da proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou

creditícios, além de multa civil de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

DO PRIMEIRO APELO

Na Apelação de fls.152/172, alegou o apelante Aloysio Carneiro

Júnior,  preliminarmente,  a sua ilegitimidade passiva,  sob o enfoque de que

jamais  foi  responsável  pelo  planejamento  das  ações  e  contratações  da

Edilidade ou mesmo fora ordenador de despesas da Prefeitura do Município de

Monteiro.

Alega,  ainda,  que  sua  única  participação  nos  fatos

discriminados foi, em obediência aos pareceres da Assessoria Jurídica, anuir

com a contratação, efetivando-a. 

No  mérito,  aduz  que  a  contratação  se  deu  para  suprir

necessidade temporária  e urgente da continuidade da prestação de serviço

público essencial, o que perdurou somente até que houvesse disponibilidade

financeira  para  a  realização  de  concurso  público,  o  que  efetivamente

aconteceu.

Sustenta que não houve dolo, enriquecimento ilícito por parte

do Recorrente ou prejuízo ao erário em razão da contratação.

Argumenta que as sanções não foram fundamentadas e que,

acaso seja mantida a condenação por ato de improbidade, requer que seja

aplicada apenas uma sanção, no caso, a mais branda.

DO SEGUNDO APELO
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Na Apelação de fls.251/275, Maria de Lourdes Aragão Cordeiro

aduz  a  preliminar  de  inadequação  da  via  eleita,  uma  vez  que  os  agentes

políticos não respondem pelos atos de improbidade administrativa previstos na

Lei nº 8.429/92, mas, sim, por crimes de responsabilidade.

No  mérito,  alega  que  a  contratação  foi  amparada  na  Lei

Municipal de nº 1.154/97 e que até mesmo as renovações do contrato estavam

dentro dos limites impostos pela lei local.

Utilizando o mesmo argumento do primeiro réu, afirma que a

contratação  se  deu  para  suprir  necessidade  temporária  e  urgente  da

continuidade  na  prestação  de  serviço  público  essencial,  o  que  perdurou

somente até que houvesse disponibilidade financeira para a realização de um

concurso público, o que foi realizado.

Sustenta que não houve dolo, enriquecimento ilícito por parte

do recorrente ou prejuízo ao erário em razão da contratação.

Requer o provimento do recurso a fim de que os pedidos do

Autor sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões às fls.356/363. 

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento de ambos os recursos (fls.369/375).

É o relatório.

VOTO

 
DA PRELIMINAR DO 1º APELO

A preliminar do 1º apelo, quanto à ilegitimidade passiva do réu

Aloysio Carneiro Júnior, confunde-se com o próprio mérito do litígio, porquanto
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visa  sua  exclusão  da  responsabilidade  pelo  pretenso  cometimento  do  ato

ímprobo. Assim, essa arguição será analisada nesse contexto do mérito.

DA PRELIMINAR DO 2º APELO

Apelante  Maria  de  Lourdes  Aragão  Cordeiro,  sustentou,  em

preliminar, a inadequação da via eleita, dizendo que os agentes políticos não

respondem  pelos  atos  de  improbidade  administrativa  previstos  na  Lei  nº

8.429/92, mas, sim, por crimes de responsabilidade.

O  STJ,  no  julgamento  da  RCL  2.790/SC,  de  relatoria  do

eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, já orientou caber a submissão

dos Agentes Políticos à Lei de Improbidade Administrativa e a jurisprudência

daquela Corte, bem como, do STF vem se mantendo majoritária nesse sentido

(REsp  1232548/SP,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,

PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 24/10/2013).

Cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO
AGRAVO  REGIMENTAL.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  AGENTE  POLÍTICO.
APLICAÇÃO  DA  LEI  Nº  8.429/1992.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1.  É  possível  o  recebimento  de  embargos  de
declaração  como  agravo  regimental,  quando
constatado  que  o  pleito  recursal  é  marcadamente
infringente.  Precedentes:  EDcl  no  REsp
1178156/RS,  Rel.  Ministro  Luis  Felipe  Salomão,
Quarta Turma, julgado em 2.5.2013, DJe 10.5.2013;
EDcl  no  AREsp  301.702/PE,  Rel.  Ministro  Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em 11.4.2013, DJe
16.4.2013.
2. Discute-se nos autos a possibilidade de aplicação
da  Lei  nº  8.429,  de  1992  a  agente  político  que
exerce o cargo de Governador de Estado.
3.  O  Tribunal  de  origem  decidiu  que  "a  Lei  nº
8.429/92,  que dispõe  sobre  as  sanções aplicáveis
aos  agentes  públicos  por  atos  de  improbidade
administrativa, não se aplica aos agentes políticos,
porquanto  estes,  nesta  condição,  não  respondem
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por  improbidade  administrativa,  mas,  apenas,  por
crime de responsabilidade".
4.  A jurisprudência desta Corte, ao contrário do
que  decidiu  o  acórdão  recorrido,  firmou-se  no
sentido  da  "possibilidade  de  ajuizamento  de
ação  de  improbidade  em  face  de  agentes
políticos,  em razão  da  perfeita  compatibilidade
existente  entre  o  regime  especial  de
responsabilização  política  e  o  regime  de
improbidade  administrativa  previsto  na  Lei  n.
8.429/92,  cabendo,  apenas  e  tão-somente,
restrições em relação ao órgão competente para
impor  as  sanções  quando  houver  previsão  de
foro  privilegiado  ratione  personae na
Constituição  da  República  vigente" (REsp
1282046/RJ, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda  Turma,  julgado  em  16.2.2012,  DJe
27.2.2012).
5. No mesmo sentido são os precedentes: AgRg no
AREsp  141.623/MG,  Rel.  Ministro  Castro  Meira,
Segunda  Turma,  julgado  em  6.12.2012,  DJe
4.2.2013;  REsp  1130584/PB,  Rel.  Ministro  Teori
Albino  Zavascki,  Primeira  Turma,  julgado  em
18.9.2012,  DJe  21.9.2012;  AgRg  no  REsp
1127541/RN,  Rel.  Ministro  Humberto  Martins,
Segunda  Turma,  julgado  em  4.11.2010,  DJe
11.11.2010.
6.  Por  fim,  na  sessão  do  dia  16.9.2013,  no
julgamento do AgRg na Rcl 12.514/MT, de relatoria
do Ministro Ari Pargendler, a Corte Especial firmou
orientação no sentido de que o foro por prerrogativa
de função prerrogativa de função não se estende ao
processamento  das  ações  de  improbidade
administrativa.
Embargos  de  declaração  recebidos  como  agravo
regimental e provido.
(EDcl no AgRg no REsp 1216168/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 24/09/2013, DJe 04/10/2013) (negritei)

Portanto,  reconheço  a  adequação  da  Ação  de  Improbidade

Administrativa e, por consequência, rejeito a preliminar da Apelante.

QUANTO AO MÉRITO
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Em  relação  ao  mérito,  o  réu  Aloysio  Carneiro  Júnior  era

Secretário de Administração e foi responsável pela celebração do contrato de

prestação de serviços.

Pois bem. Examinando-se os documentos de fls. 29/33, é fácil

constatar  que o  referido  réu,  na  qualidade de Secretário  da  Administração,

apenas atuou na contratação representando o Município de Monteiro. Quando

ouvido durante a fase de investigação conduzida pelo Ministério Público, o réu,

ora Apelante,  textualmente disse que as contratações eram solicitadas pelo

Secretário da pasta e autorizada pelo Prefeito do Município. Na peça de defesa

(fls. 48/54), não nega essa versão, limitando-se a defender a legalidade do ato.

Como se vê, o réu Aloysio Carneiro Júnior apenas formalizou a

contratação,  agindo  em  clara  função  delegada.  Se  o  ato  de  improbidade

previsto no art. 11 da lei de regência não exige dolo específico, não dispensa a

comprovação  do  dolo.  Sendo  assim,  a  improbidade  que  se  imputa  ao

Secretário  exige  a  demonstração  de  que  ele  agiu  deliberadamente  para

concretizar a improbidade, e desvinculado de uma determinação superior, no

caso, da Prefeita, para realizar aquelas contratações irregulares.

Não  se  pode  perder  de  vista  o  fato  de  que,  nos  pequenos

municípios de nosso País,  principalmente do interior dos Estados, há estrita

dependência  de  secretários  ao  comando  do  prefeito.  É  induvidoso  que  o

servidor,  nesses  casos,  não  tem  autonomia  para  realizar  contratações,  e

quando as realiza, o faz em cumprimento às determinações de seu superior, no

caso, do Prefeito, e somente a evidência de ordem manifestante ilegal poderia

ensejar  qualquer  tipo  de  responsabilidade,  o  que  não  se  amolda  ao  caso

concreto.

Com estas  considerações,  não  enxergo  responsabilidade  no

ato  comissivo  do réu  Aloysio  Carneiro  Júnior,  pelo  que dou  provimento  ao

recurso por  ele  interposto  para  julgar  improcedente a ação de improbidade

contra ele movida.

No que se refere a ré Maria de Lourdes Aragão Cordeiro, devo

destacar  que  a  Ação  por  Improbidade  Administrativa  foi  decorrente  de
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contratação, sem concurso público, de servidor para o exercício do cargo de

operador de equipamentos de informática.

E ficou evidenciado que a contratação efetivamente aconteceu,

alegando a ré que o ato se deu para suprir necessidade temporária e urgente

da continuidade na prestação de serviço público essencial,  o  que perdurou

somente até que houvesse disponibilidade financeira para a realização de um

concurso público.

Afirma-se, ainda, que não houve dolo, enriquecimento ilícito ou

prejuízo ao erário em razão da contratação.

É  sabido  que,  conforme  prescreve  o  art.  37,  II,  da  CF  “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”.

 A alegada violação do art. 11 da Lei 8.429/19921 tem como

pressuposto a ilegalidade da contratação questionada nos presentes autos. 

No caso, não restou provado que a nomeação buscou atender

a necessidade temporária de excepcional interesse público. A contratação não

estava sendo feita para suprir a carência momentânea de pessoal, tanto é que

durou de 2006 até 2008.

Constatada a inobservância das regras estabelecidas na Lei nº

8.745/1993, que regula as hipóteses excepcionais de exercício temporário de

cargo ou emprego público, está configurado o dolo.

1 “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;
(...)
 V - frustrar a licitude de concurso público;
(...)”
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A nomeação de pessoa para ocupar  cargo comissionado de

operador de informática, por não ser, obviamente, precedida da realização de

concurso público, configura ato ímprobo, em razão do comportamento doloso

do agente.

É que toda investidura de cargo ou emprego público, após a

promulgação da Constituição Federal de 1988, requer a realização prévia de

concurso  público.  Logo,  se  o  Prefeito  permitiu  a  nomeação  sem concurso,

renovando o contrato sucessivas vezes, deve responder por seus atos.

O  STJ  condiciona  o  reconhecimento  do  ato  atentatório  aos

princípios da Administração Pública à simples existência do dolo lato sensu ou

genérico. As condutas descritas no art. 11 da Lei nº 8.429/1992 não exigem

que haja  dano ao patrimônio  público  ou locupletamento  ilícito  por  parte  do

agente ímprobo.  No caso,  para configurar-se o ato da ré uma improbidade

basta a comprovação de que houve nomeação de servidor em desrespeito ao

princípio constitucional do concurso público.

A lesão aos comandos norteadores da ação administrativa é

suficiente  para  caracterizar  a  improbidade  administrativa,  pois,  como  já

afirmado, é dispensável a comprovação de dano ao erário.

Todavia,  mesmo  materializada  a  improbidade,  as  sanções

previstas no art. 12, caput, e inc. III, da Lei nº 8.429/1992, devem ser aplicadas

de acordo com princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

Veja-se:  “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: (…) 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
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fiscais  ou  creditícios,  direta  ou  indiretamente,  ainda  que  por  intermédio  de

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos”.

Pediu  o  Ministério  Público  a  aplicação  das  seguintes

penalidades: perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa

civil e proibição de contratar.

Embora  esteja  evidenciada  a  má-fé  do  agente  político  ao

contratar servidor de forma precária para realizar funções típicas de cargo cujo

provimento exige prévia aprovação em concurso de ingresso, entendo como

desproporcional  e  fora  dos  parâmetros  da  razoabilidade  aplicar  todas  as

penalidades requeridas pelo Ministério Público.

Na  fixação  das  penas  relativas  à  prática  de  atos  de

improbidade administrativa, devem ser levados em consideração a extensão do

dano  causado,  assim  como  o  proveito  patrimonial  obtido  pelo  agente.  As

sanções  previstas  no  art.  12  da  Lei  nº  8.429/92  não  são  necessariamente

cumulativas, cabendo ao magistrado a sua dosimetria, ponderando a respeito

da extensão do dano causado, do proveito patrimonial obtido, da gravidade da

conduta, da intensidade do elemento subjetivo do agente, fixando-se com lastro

no princípio da proporcionalidade.

Por esta razão, entendo que, em se tratando de contratação de

apenas um servidor, embora reste caracterizada a burla ao concurso público e

ofensa aos princípios administrativos, basta a aplicação da multa civil, que, no

caso, fixo em uma vez o valor de uma remuneração percebida pela Promovida,

quando exercia o cargo de Chefe do Executivo Municipal.

Corroborando  com as  afirmações  feitas  acima,  cito  diversos

precedentes:

APELAÇÃO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
CONTRATAÇÃO  DE  SERVIDORES  SEM
CONCURSO PÚBLICO. CARGOS EM COMISSÃO
SEM CUNHO DIRETIVO OU CHEFIA.  ANULAÇÃO
E EXONERAÇÃO DOS CARGOS.  IMPROBIDADE
CONFIGURADA.  DOLO  GENÉRICO
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DEMONSTRADO. Evidenciada  a  má-fé  do  agente
público  na  contratação  de  servidores  para
exercerem funções típicas de cargo cujo provimento
exige  prévia  aprovação  em concurso  de  ingresso.
Dado  parcial  provimento  ao  recurso  do  Ministério
Público  e  negado  provimento  aos  demais.  (TJSP;
APL 0006478-34.2007.8.26.0566; Ac. 7077770; São
Carlos;  Terceira  Câmara  de  Direito  Público;  Rel.
Des.  Ronaldo  Andrade;  Julg.  10/09/2013;  DJESP
17/10/2013) (negritei)

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  1.  Incompetência  absoluta  do
juízo  Discussão  de  validade  de  ato  administrativo
Inexistência  de  direitos  questionados  com
fundamento na legislação trabalhista.  Competência
da Justiça Comum. 2.  Contratação de servidores
sem  prévio  concurso  público.  Impossibilidade.
Necessidade  e  urgência  não  evidenciadas.
Ausência de motivação do ato administrativo A
dispensa  indevida  de  concurso  público
caracteriza, por si só, a presença de má-fé. Ato
de improbidade configurado. Inobservância dos
princípios da Administração Pública. Inteligência
do  artigo  11,  caput,  da  Lei  nº  8.429/92). 3.
Ressarcimento  ao  erário.  Descabimento.  Ausência
de  demonstração  de  efetivo  prejuízo.  4.  Sanção:
Multa civil correspondente ao triplo da remuneração
do  Prefeito  Municipal  Possibilidade.  Princípios  da
razoabilidade  e  proporcionalidade  que  foram
observados  Excesso  ou  insuficiência  não
verificados.  Recursos  desprovidos.  (TJSP;  EDcl
0003144-57.2009.8.26.0360/50000;  Ac.  6992066;
Mococa;  Oitava  Câmara  de  Direito  Público;  Relª
Desª  Cristina  Cotrofe;  Julg.  26/06/2013;  DJESP
16/09/2013) (negritei)

APELAÇÃO  CÍVEL.  Ação  civil  pública  julgada
parcialmente  procedente.  Ato  de  improbidade
administrativa.  (...)  Prefeito municipal.  Contratação
de  servidor  sem  concurso  público.  Fato
incontroverso  nos  autos. Procedimento  em
dissonância  com o  art.  37,  inc.  II  da  Constituição
Federal.  Dolo.  Elemento  subjetivo  evidenciado.
Sanções  aplicáveis  independentemente  da
ocorrência de dano arts. 11 e 12 da Lei nº 8.429/92.
Multa civil. Direcionamento ao ente público lesado.
Honorários  advocatícios  em  favor  do  ministério
público. Não cabimento. Enunciado nº 2 das 4ª e 5ª
câmaras cíveis deste tribunal de justiça. Provimento
parcial  da  apelação.  (TJPR;  ApCiv  1074788-7;
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Curiúva;  Quarta  Câmara  Cível;  Relª  Desª  Regina
Afonso Portes; DJPR 28/10/2013; Pág. 148) 

“ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
CONTRATAÇÃO  SEM  CONCURSO.  PENA.
MAJORAÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública contra
Prefeito  Municipal  que   contratou  servidor  sem
concurso público, para o cargo de assessor.
2. O Juízo de primeira instância "julgou procedente a
presente  ação,  para  declarar  a  suspensão  dos
direitos  políticos  da requerido por  3  (três)  anos,  e
ainda proibir-lhe 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 3 (três) anos, condenando,
ainda, o demandado na multa civil de 5 (cinco) vezes
o  valor  da  remuneração  percebida  à  época  como
prefeito municipal."  3.  O Tribunal  a quo, por sua
vez,  em  atenção  aos  princípios  da
proporcionalidade  e  da  razoabilidade,  e  após
analisar  as  provas  dos  autos,  concluiu  ter
havido,  "basicamente,  ofensa aos princípios da
Administração  Pública,  de  modo  que  após  um
juízo  de  ponderação  entre  os  direitos
fundamentais  do  apelante  que  poderão  ser
afetados (cidadania, patrimônio e livre exercício
da profissão) e os bens jurídicos do ente público
que  merecem  proteção  (patrimônio  público  e
normatização  disciplinadora  da  conduta  dos
agentes  públicos)",  tendo-se  verificado  a
excessividade  na  punição  imposta  pelo  juiz
singular.  Aquela  Corte  reduziu,  então,  a  pena
aplicada  para  a  de  multa  civil  para  uma vez  o
valor  da remuneração percebida à época como
prefeito  municipal. Não  há  como  rever  o
entendimento prolatado por esse Tribunal, sob pena
de esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.
4.Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 1328142/SE, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
08/10/2013, DJe 16/10/2013) (negritei).

Diante  de  todos  os  fundamentos  expostos, REJEITO  A

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA levantada pela ré Maria

de Lourdes Aragão Cordeiro, e no mérito PROVEJO o recurso de Aloysio

Carneiro Júnior para julgar improcedente a ação contra ele movida, e dou

provimento parcial ao recurso da ré Maria de Lourdes Aragão Cordeiro,
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afastando as sanções que lhe foram aplicadas na sentença de primeiro

grau, subsistindo apenas a de multa, que fica fixada em valor igual ao de

seu subsídio (ou remuneração) de prefeito recebido ao tempo da prática

do ato.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o
Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo. Procuradora  de  Justiça
convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 14 de abril de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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