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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  NOMEAÇÕES
PARA CARGOS COMISSIONADOS INEXISTENTES
NA ESTRUTURA FUNCIONAL DO MUNICÍPIO DE
CAMPINA GRANDE.  SENTENÇA.  REJEIÇÃO  DA
INICIAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONDUTA
DOLOSA  E  PREJUÍZO  AO  ERÁRIO.
IRRESIGNAÇÃO  DO  ÓRGÃO  MINISTERIAL.
INDÍCIOS  SUFICIENTES  DA  PRÁTICA  DE
PRETENSO  ATO  ÍMPROBO.  IN  DUBIO  PRO
SOCIETATE.  AUSÊNCIA  DE  DOLO  QUE  DEVE
SER  AVERIGUADO  NA  SENTENÇA  APÓS  A
REGULAR  INSTRUÇÃO  PROBATÓRIA,  CASO
EXIGÍVEL PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO.
RECEBIMENTO  DA  INICIAL.  PROVIMENTO  DO
RECURSO. 

- A  presença  de  indícios  da  prática  de  atos
ímprobos  é  suficiente  ao  recebimento  e
processamento da ação, uma vez que, nessa fase,
impera o princípio do in dubio pro societate.

- As alegações do Apelado, de que não houve
dolo  ou  má-fé  na  contratação  do  servidor  e  nem
dano ao erário, devem ser analisadas e resolvidas na
sentença de mérito, após a instrução probatória, com
observância do contraditório e ampla defesa.

- Não  bastasse  a  não  exigência  de
comprovação  do  dolo  nesta  fase  processual  para
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qualquer  dos  tipos  legais  previstos  na  Lei  de
Improbidade  Administrativa,  é  importante  salientar
que, precisamente, para a condenação por conduta
descrita no art. 11 da Lei nº 8.429/92, dispensa-se o
dolo específico, bastando o dolo genérico (vontade
de  realizar  fato  descrito  na  norma  incriminadora),
sendo  desnecessário  (como,  diferentemente,  quer
fazer crer o Apelado) a ocorrência de enriquecimento
ilícito ou o dano ao erário para a caracterização do
ato de improbidade descrito neste tipo. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por  unanimidade, PROVER  A  APELAÇÃO  CÍVEL  INTERPOSTA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, nos termos do voto do Relator e da certidão de
julgamento de fl. 110.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público

do Estado da Paraíba contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara

da Fazenda Pública de Campina Grande que, nos autos da Ação Civil Pública

de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em face

de Veneziano Vital do Rêgo Segundo Neto (Ex-Prefeito Municipal), rejeitou a

inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito (fl. 36). 

O  fato  imputado  ao  réu  consistiu  na  prática  de  atos  de

nomeação para cargos comissionados já extintos do quadro de servidores da

Prefeitura Municipal de Campina Grande, citando, como exemplos, as Portarias

nº 407/2007, 408/2007 e 071/2007, que nomearam, respectivamente, Jocélio

Jackson Araújo  Ferreira,  Leunivan Bezerra  da Silva  e  Polion  Araújo  Junior,

todos  para  provimento  de  cargos  em  comissão  de  Assessor  Especial  II,

Símbolo CC-3 (fls. 02/03). 

Na sentença recorrida, o Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública

de  Campina  Grande  entendeu  por  rejeitar  a  inicial,  afirmando  que  as

nomeações não afrontaram o princípio da impessoalidade (fls. 33/34) e por não

haver provas de que o gestor agiu com a certeza de que os cargos estavam

extintos, não vislumbrando, assim, o dolo na conduta do promovido (fl. 34). 
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Inconformado,  o  Ministério  Público  almeja  a  reforma  da

sentença,  alegando  que  o  cerne  da  questão  é  a  violação  ao  princípio  da

legalidade  e não a contrariedade ao princípio da impessoalidade.

Contrarrazões às fls. 53/61, na qual o Promovido sustenta a

inexistência de dolo e  de dano ao erário.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou

pelo provimento do Recurso para anular a sentença, a fim de que a inicial seja

recebida (fls. 69/73). 

É o relatório.

 

VOTO

Conheço  o  Recurso,  eis  que  preenchidos  os  requisitos  de

admissibilidade. 

Não havendo questões preliminares a serem resolvidas, passo

ao mérito. 

Objetiva  o Ministério  Público  Estadual  a  reforma da decisão

que rejeitou a inicial da Ação de Improbidade Administrativa proposta em face

de Veneziano Vital do Rego Segundo Neto, Ex-Prefeito Municipal de Campina

Grande.

O  ato  de  improbidade  imputado  ao  réu  consiste  nas

nomeações  de  várias  pessoas  para  exercerem  o  cargo  em  comissão  de

Assessor Especial II, Símbolo CC-3, cargo que, segundo o Parquet, fora extinto

da  estrutura  funcional  da  Edilidade desde  2002,  pela  Lei  Complementar  nº

15/2002. 

O Órgão Ministerial esclareceu, na inicial, que, na época das

nomeações, ocorridas no ano de 2007, os cargos já não compunham mais a
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estrutura  funcional  da  Edilidade,  uma  vez  que  eram  previstos  pela  Lei

Complementar  nº  001/99,  mas  foram  excluídos  pela  Lei  Complementar  nº

15/2002, que passou a regulamentar o novo quadro de pessoal comissionado

do Município de Campina Grande (fl. 04).   

Realmente,  realizando  uma  leitura  minuciosa  da  Lei

Complementar nº 15/2002, infere-se que a referida norma extinguiu todos os

órgãos componentes da Administração Municipal, criando uma nova estrutura

da  qual  não  fez  parte  o  referido  cargo,  como se  infere  do  seu  Anexo  "A"

acostado à fl.  64 dos autos em apenso.  É o que se conclui  da leitura dos

artigos 25 e 26 da LC nº 15/2002 (fl. 62): 

Art.  25.  Ficam  criados  os  órgãos  da  Administração
Superior,  da Administração Direta e de Execução,  bem
como  os  órgãos  subalternos  e  complementares
mencionados nesta Lei. 

Parágrafo  único.  Ficam  extintos  os  órgãos
componentes  da  atual  Administração  Municipal  de
Campina Grande, bem como os órgãos subalternos e
complementares  ligados  a  estes,  não  constantes
desta Lei. 

Art.  26.  Para  atender  os  serviços  da  Administração
Municipal,  ficam criados  os  Cargos  de  Provimento  em
Comissão constantes do "Anexo A" desta Lei. 

  

Só é possível a nomeação de pessoas para preenchimento de

cargos previamente criados por lei. 

Assim, a conduta descrita pelo Órgão Ministerial, em tese, viola

frontalmente o princípio da legalidade, contrariando o artigo 11, caput, da Lei nº

8.429/92, e configurando, assim, ato de improbidade administrativa, em tese.

Dispõe o referido dispositivo: 

Artigo 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
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ou diverso daquele previsto, na regra de competência;
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de
ofício;
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em
razão  das  atribuições  e  que  deva  permanecer  em
segredo;
IV - negar publicidade aos atos oficiais;
V - frustrar a licitude de concurso público;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a
fazê-lo;
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de
terceiro,  antes da respectiva  divulgação oficial,  teor  de
medida política ou econômica capaz de afetar o preço de
mercadoria, bem ou serviço.

Veja-se que o artigo  11,  caput,  da Lei  nº  8.429/92 é norma

abrangente, que visa coibir atos praticados em confronto com os  deveres de

honestidade,  imparcialidade,  legalidade  e  lealdade  às  instituições,  sendo

exemplificativo o rol de condutas descritas em seus incisos1.

Desse modo, não restam dúvidas que a conduta descrita, em

tese,  amolda-se  ao  tipo  legal  descrito  pelo  artigo  11,  caput,  da  Lei  de

Improbidade Administrativa.   

Por  outro  lado,  fazendo  uma  análise  dos  fundamentos  que

levaram o Juiz a rejeitar a inicial, conclui-se que o magistrado equivocou-se. 

Explico. 

Extrai-se da decisão à fl. 33: 

"Embora o autor afirme que as nomeações ocorreram em
afronta aos princípios da Impessoalidade e da Moralidade
Administrativa  e  que  o  agente  que  nomeia,
indiscriminadamente, pessoas para cargos extintos, o faz
para  privilegiar  pessoas  do  ciclo  político  do  agente
nomeante,  é  importante  ressaltar  que  no  mesmo
Semanário  em que  houve  as  nomeações,  consta  a
exoneração de Jocélio Jackson Araújo (fl.  66),  cujo
nome é mencionado na exordial, como sendo um dos
nomeados. Além  disso,  às  fls.  372,  tem-se  a
exoneração  de  Polion  Araújo  Júnior,  igualmente
mencionado na inicial, publicada no Semanário Oficial de

1 Artigo 11.  Constitui  ato  de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
administração  pública  qualquer  ação  ou  omissão  que  viole  os  deveres  de  honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente: 
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03 a 07 de novembro de 2008,  sendo  as nomeações
para  cargos  de  provimento  em  comissão  que,  em
quase  todos  os  casos,  e  em  todas  as  esferas  de
Poder, são feitas por critérios pessoais do gestor de
acordo com alguma qualificação do nomeado, não se
aplicando  a  esses  cargos  o  princípio  de
impessoalidade,  exceto  com  relação  a  imposição  de
regras para evitar o nepotismo". 

Em verdade, constata-se que Polion Araújo Júnior foi nomeado

para o cargo de provimento em comissão de Assessor Especial II, Símbolo CC-

3, através da Portaria nº 0071/2007 em 15 de janeiro de 2007 (fl. 629 dos autos

em apenso), quando o cargo já não existia, tendo sido exonerado, somente, em

05 de novembro de 2008, por meio da Portaria nº 3082/2008 (fl. 372 dos autos

em apenso). Ou seja, a ilegalidade perdurou por quase 2 (dois) anos.

Ademais,  o  cerne  da  discussão  não  é  o  princípio  da

impessoalidade,  mas,  sim,  o  princípio  da  legalidade,  na  medida  em que  a

conduta  ímproba  descrita  na  inicial  consiste  em  nomear  pessoas  para

ocupação de cargos inexistentes. 

Ou seja, não se está a discutir o princípio da impessoalidade,

considerando que os cargos sequer  existiam. Obviamente,  se existissem,  e

sendo de provimento em comissão, teria o gestor a liberdade de escolha, mas

não é essa a questão submetida a julgamento na Ação.   

 

Desse modo, assiste razão ao Apelante ao afirmar que o objeto

da  questão  não  é  a  possibilidade  de  o  gestor  nomear  quem  ele  julgue

qualificado  para  ocupar  o  cargo  comissionado,  de  livre  nomeação  e

exoneração, mas, sim, a nomeação para cargos comissionados que já haviam

sido extintos por uma lei complementar. 

Em outro trecho da decisão, à fl. 34, colhe-se: 

"Verifica-se, outrossim, que não há prova de haver o
gestor agido nas nomeações com certeza de que os
cargos estavam extintos e  visando apenas beneficiar
pessoas  de  seu  ciclo  político,  tanto  que  houve  a
nomeação de duas pessoas para o referido cargo, sendo
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uma exonerada no ano seguinte, enquanto, à época da
apuração dos fatos,  a Secretaria de Administração do
Município informou, em ofício datado de dezembro de
2008,  que  apenas  o  Sr.  Leunivan  Bezerra  da  Silva,
estava  exercendo  o  cargo  em  comento,  o  qual  foi
nomeado  de  acordo  com  a  Lei  Complementar  nº
001/99". 

Por outro lado, constata-se que Leunivan Bezerra da Silva foi

nomeado para o referido cargo, através da Portaria nº 608/2007 (fls. 66 e 665)

no ano de 2007, ou seja,  sob a vigência da Lei Complementar nº 15/2002,

(quando já  extinto  o  cargo)  e  não sob a  vigência  da  Lei  Complementar  nº

001/99, como constou na sentença. 

Quanto ao dolo,  este não há que ser perquerido nessa fase

processual,  e  sim no momento de prolação da sentença de mérito,  após a

instrução probatória, com as garantias do contraditório e ampla defesa.

Nessa  fase  processual,  prevalece  o  princípio  in  dubio  pro

societate, de modo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é

suficiente  ao  recebimento  e  processamento  da  ação,  somente  cabível  a

rejeição  liminar  prevista  no  art.  17,  §  8º,  da  Lei  nº  8.429/1992,  quando

demonstrada, de plano, a inexistência do ato de improbidade, a improcedência

da pretensão ou a inadequação da via eleita2. 

A propósito, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSO  CIVIL.  VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA.  ART.  17,  §  6º,  DA LEI  N.  8.429/92.
FUNDAMENTAÇÃO  SUCINTA.  POSSIBILIDADE.  FASE
EM QUE SE DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DO IN
DÚBIO  PRO  SOCIETATE.  PRECEDENTES.  SÚMULA
83/STJ.
1. De início, não procede a alegação de ofensa ao art.
458, inciso II, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal
de  origem  não  pecou  na  fundamentação  do  acórdão
recorrido, pois decidiu a matéria de direito valendo-se dos
elementos  que  julgou  aplicáveis  e  suficientes  para  a

2 Art. 17. (...)
§8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de 30 (trinta) dias, em decisão fundamentada,
rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da
ação ou da inadequação da via eleita.
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solução da lide.
2. Não há a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida,  como  se  depreende  da  leitura  do  acórdão
recorrido,  que  enfrentou,  motivadamente,  os  temas
abordados no recurso de apelação, ora tidos por omitidos.
3.  Existindo  indícios  de  atos  de  improbidade  nos
termos  dos  dispositivos  da  Lei  n.  8.429/92,  sendo
procedente a ação e adequada a via eleita, cabe ao
juiz receber a inicial  e dar prosseguimento ao feito.
Não há ausência de fundamentação a postergação para
sentença final da análise da matéria de mérito. Ressalta-
se, ainda, que a fundamentação sucinta não caracteriza
ausência de fundamentação.
4. Ademais,  nos  termos  do  art.  17,  §  8º,  da  Lei  n.
8.429/1992, a ação de improbidade administrativa só
deve ser  rejeitada de plano se o órgão julgador  se
convencer da inexistência do ato de improbidade, da
improcedência  da  ação  ou  da  inadequação  da  via
eleita,  de  tal  sorte  que  a  presença  de  indícios  da
prática de atos ímprobos é suficiente ao recebimento
e processamento da ação, uma vez que, nessa fase,
impera o princípio do in dubio pro societate.
Precedentes. Súmula 83/STJ.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 612.342/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS,  SEGUNDA TURMA,  julgado em 05/03/2015,
DJe 11/03/2015)

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.
RECONSIDERAÇÃO  DA  DECISÃO  MONOCRÁTICA.
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  RECEBIMENTO  DA  PETIÇÃO
INICIAL. ART. 17, § 8°, DA LEI N. 8.429/1992. MOMENTO
DE  AFERIÇÃO  DO  ELEMENTO  SUBJETIVO.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
1.  Cingindo a discussão do recurso especial quanto ao
alcance do juízo preliminar dos indícios caracterizadores
da improbidade administrativa - norma procedimental do
art. 17, § 8º, da Lei n. 8.249/1992, a decisão monocrática
deve  ser  reconsiderada  para  afastar  a  aplicação  da
Súmula 7/STJ, uma vez que não se está discutindo, no
presente caso, a existência de conduta dolosa.
2.  Para  fins  do  juízo  preliminar  de  admissibilidade,
previsto no art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei 8.429/1992, é
suficiente  a  demonstração de  indícios  razoáveis  de
prática de atos de improbidade e autoria, para que se
determine o processamento da ação, em obediência
ao  princípio  do  in  dubio  pro  societate,  a  fim  de
possibilitar o maior resguardo do interesse público.
Precedentes:  REsp  1.405.346/SP,  Rel.  Min.  Napoleão
Nunes Maia  Filho,  Rel.  p/  Acórdão Min.  Sérgio  Kukina,
Primeira  Turma,  DJe  19/08/2014;  AgRg  no  AREsp
318.511/DF,  Rel.  Min.  Eliana  Calmon,  Segunda  Turma,
DJe 17/09/2013; AgRg no AREsp 268.450/ES, Rel. Min.
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Castro  Meira,  Segunda  Turma,  DJe  25/03/2013;  REsp
1.220.256/MT,  Rel.  Min.  Mauro  Campbell  Marques,
Segunda  Turma,  DJe  27/04/2011;  REsp  1.108.010/SC,
Rel.  Min.  Herman  Benjamin,  Segunda  Turma,  DJe
21/08/2009.
Agravo regimental provido.
(AgRg no REsp 1384970/RN, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS,  SEGUNDA TURMA,  julgado em 18/09/2014,
DJe 29/09/2014)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  "FUNCIONÁRIOS
FANTASMAS" EM GABINETE DE PARLAMENTAR.
ART. 17, § 8º, DA LEI Nº 8.429/92. RECEBIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL.
INDÍCIOS DE PRÁTICA E DE AUTORIA DE ATOS DE
IMPROBIDADE CAPITULADOS NOS ARTS. 9º, 10 E 11
DA LIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPROVAÇÃO
DA  EXISTÊNCIA  DE  DOLO  NA  CONDUTA  DOS
AGENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA REGULAR
INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
1.  A jurisprudência desta Corte tem asseverado que "é
suficiente  a  demonstração de  indícios  razoáveis  de
prática de atos de improbidade e autoria, para que se
determine o processamento da ação, em obediência
ao  princípio  do  in  dubio  pro  societate,  a  fim  de
possibilitar o maior resguardo do interesse público"
(REsp  1.197.406/MS,  Relª.  Ministra  Eliana  Calmon,
Segunda Turma, DJe 22/8/2013).
2. Como deflui da expressa dicção do § 8º do art. 17 da
Lei nº 8.429/92, somente será possível a pronta rejeição
da  ação,  pelo  magistrado,  caso  resulte  convencido  da
inexistência do ato de improbidade, da improcedência da
ação ou da inadequação da via eleita.
3. Na espécie, o que mais se enalteceu nas instâncias
de origem foi a insuficiência de provas sobre o dolo
inerente às condutas ímprobas descritas na petição
inicial, sem que, em contrário, se tivesse apontado a
existência de provas hábeis a evidenciar, de plano, a
inocorrência dessas mesmas condutas ímprobas.
4. Somente após a regular instrução processual é que
se  poderá  concluir  pela  existência,  ou  não,  de:  (I)
enriquecimento ilícito; (II) eventual dano ou prejuízo a
ser reparado e a delimitação do respectivo montante;
(III)  efetiva  lesão  a  princípios  da  Administração
Pública;  e  (IV)  configuração  de  elemento  subjetivo
apto  a  caracterizar  o  noticiado  ato  ímprobo,
consistente  na  alegada  existência  de  "funcionários
fantasmas" em gabinete de parlamentar.
5. Agravo regimental provido, em ordem a se acolher o
agravo  e,  na  sequência,  dar  provimento  ao  recurso
especial.
(AgRg no AREsp 400.779/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO
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KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe
17/12/2014)

Acerca da desnecessidade de aferimento do dolo, no momento

de recebimento da inicial,  na Ação de Improbidade Administrativa,  oportuno

colacionar os seguintes julgados: 

 
DIREITO  ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO
CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. INDÍCIOS
SUFICIENTES.  RECEBIMENTO.  A)  o  recebimento  de
ação  civil  pública  para  apuração  de  ato  de
improbidade  administrativa  não  tem  natureza
meritória,  analisando-se  tão-somente  se  há  indícios
suficientes  para  a  propositura  da  ação. B)  no  caso,
existem indícios de contratação de servidor municipal sem
a  prévia  realização  de  concurso  público,  com  possível
ofensa aos princípios que regem a administração pública,
o  que  autoriza  o  recebimento  da  petição  inicial.  C)  As
alegações do agravante de  que não houve dolo  ou
má-fé  na  contratação  do  servidor  e  nem  dano  ao
erário,  serão  analisadas  e  resolvidas  no  curso  do
processo,  após  a  instrução  probatória,  com
contraditório e ampla defesa. Agravo de Instrumento a
que  se  nega  provimento.  (TJCE;  AI  20470-
98.2009.8.06.0000/0;  Primeira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.
Francisco Sales Neto; DJCE 27/05/2010)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  IRREGULARIDADE  NO
RECEBIMENTO DA INICIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
DOLO  NA  CONDUTA  DA  RECORRENTE.
DESNECESSIDADE.  EXISTÊNCIA  DE  INDÍCIOS
SUFICIENTES  QUE  FUNDAMENTAM  O
PROSSEGUIMENTO  DA  AÇÃO.  PEDIDO  DE
INTIMAÇÃO  À  PROCURADORES  ESPECÍFICOS.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO A
QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 1. É cediço que o
ato de receber a ação de improbidade administrativa
não  exige  a  efetiva  comprovação  do  referido  dolo,
bastando, neste momento processual, tão-somente a
existência  de  indícios  do  agir  contrários  aos
princípios  administrativos. 12.  A  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no
sentido  de  que,  existindo  requerimento  expresso
objetivando que futuras Intimações sejam realizadas em
nome  de  procurador  Específico,  seu  não  atendimento
gera nulidade do ato Intimatório. 3. Recurso parcialmente
provido. (TJES; AI 50119000102; Terceira Câmara Cível;
Rel.  Des.  Walace  Pandolpho  Kiffer;  DJES  04/08/2011;
Pág. 61)
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Não bastasse a não exigência de comprovação do dolo nesta

fase processual para qualquer dos tipos legais previstos na Lei de Improbidade

Administrativa, é importante salientar que, precisamente, para a condenação

por conduta descrita no art. 11 da Lei 8.429/92, dispensa-se o dolo específico,

bastando  o  dolo  genérico  (vontade  de  realizar  fato  descrito  na  norma

incriminadora), sendo desnecessária (como, diferentemente, quer fazer crer o

Apelado), também, a ocorrência de enriquecimento ilícito ou o dano ao erário

para a caracterização do ato de improbidade descrito neste tipo. 

A respeito do tema, cito os seguintes precedentes do STJ e da

nossa Corte: 

ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
PROMOÇÃO  PESSOAL  EM  PROPAGANDA  DO
GOVERNO.  ATO  ÍMPROBO  POR  VIOLAÇÃO  DOS
DEVERES  DE  HONESTIDADE  E  LEGALIDADE  E
ATENTADO  AOS  PRINCÍPIOS  DA  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.  DOLO  OU  CULPA.  APLICAÇÃO  DAS
SANÇÕES COMINADAS ÀS HIPÓTESES DO ART.  11
DA LEI 8.429/1992. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DO
VALOR GASTO COM A PUBLICIDADE. DOSIMETRIA DA
PENA.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu ter
havido promoção pessoal dos recorridos em propaganda
governamental,  mas  considerou  a  conduta  mera
irregularidade por ausência de dolo.
2.  A  conduta  dos  recorridos  amolda-se  aos  atos  de
improbidade censurados pelo art. 11 da Lei 8.429/1992,
pois  atenta  contra  os  princípios  da  moralidade
administrativa, da impessoalidade e da legalidade, além
de ofender frontalmente a norma contida no art. 37, § 1º,
da Constituição da República, que restringe a publicidade
governamental  a  fins  educacionais,  informativos  e  de
orientação  social,  vedando,  de  maneira  absoluta,  a
promoção pessoal.
3. De  acordo  com  o  entendimento  majoritário  da
Segunda  Turma,  a  configuração  dos  atos  de
improbidade  que  atentam  contra  os  princípios  da
Administração  Pública  (art.  11)  prescinde  da
comprovação de dolo. Precedentes: REsp. 915.322/MG
(Rel.  Min.  Humberto  Martins,  j.  23/9/2008);  REsp.
737.279/PR (Rel.  Min.  Castro  Meira,  j.  13/5/2008,  DJe
21/5/2008).
4.  Embora  entenda  ser  tecnicamente  válida  e  mais
correta a tese acima exposta, no terreno pragmático a
exigência de dolo genérico, direto ou eventual, para o
reconhecimento  da  infração  ao  art.  11,  não  trará
maiores  prejuízos  à  repressão  à  imoralidade
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administrativa. Filio-me, portanto, aos precedentes da
Primeira  Turma  que  afirmam  a  necessidade  de
caracterização do dolo para configurar ofensa ao art.
11.
5.  Ainda  que  se  admita  a  necessidade  de
comprovação  desse  elemento  subjetivo,  forçoso
reconhecer que o art.  11 não exige dolo específico,
mas genérico:  "vontade de realizar  fato descrito  na
norma incriminadora".  Nessa linha,  é desnecessário
perquirir  a  existência  de  enriquecimento  ilícito  do
administrador público ou o prejuízo ao Erário. O dolo
está configurado pela manifesta vontade de realizar
conduta  contrária  aos  deveres  de  honestidade  e
legalidade,  e  aos  princípios  da  moralidade
administrativa e da impessoalidade.
6. No caso em tela, a promoção pessoal foi realizada por
ato  voluntário,  desvirtuando  a  finalidade  estrita  da
propaganda pública, a saber, a educação, a informação e
a  orientação  social,  o  que  é  suficiente  a  evidenciar  a
imoralidade.  Não  constitui  erro  escusável  ou
irregularidade tolerável olvidar princípio constitucional da
magnitude da impessoalidade e a vedação contida no art.
37, § 1º, da Constituição da República.
7. O dano ao Erário não é elementar à configuração de
ato  de  improbidade  pela  modalidade do art.  11.  De
toda  sorte,  houve  prejuízo  com  o  dispêndio  de  verba
pública  em  propaganda  irregular,  impondo-se  o
ressarcimento da municipalidade.
8.  As  penas  do  art.  12  da  Lei  8.429/1992  não  são
necessariamente  cumulativas.  Desse  fato  decorre  a
imprescindibilidade  de  fundamentação  da  escolha  das
sanções aplicadas, levando-se em conta fatores como: a
reprovabilidade  da  conduta,  o  ressarcimento
anteriormente  à  propositura  da  Ação  Civil  Pública  dos
danos  causados,  a  posição  hierárquica  do  agente,  o
objetivo público da exemplaridade da resposta judicial e a
natureza dos bens jurídicos secundários lesados (saúde,
educação, habitação, etc..). Precedentes do STJ.
9.  Apesar  de estar  configurado ato ímprobo,  o acórdão
recorrido  deixou  de  analisar,  de  maneira  suficiente,  os
fatos relevantes à dosimetria da sanção a ser aplicada.
Assim,  caberá  ao  egrégio  Tribunal  de  origem  fixar  as
penas  incidentes  concretamente,  sem  prejuízo  da  já
determinada obrigação de ressarcimento ao Erário.
10. Recurso Especial parcialmente provido.
(REsp  765.212/AC,  Rel.  Ministro  HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  02/03/2010,  DJe
23/06/2010)

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 11 DA LEI Nº
8429/92.  DESOBEDIÊNCIA  AOS  PRINCÍPIOS  DA
IMPESSOALIDADE  E  MORALIDADE.  Suspensão  dos
direitos  políticos  pelo  prazo  de  03  (três)  anos.
Irresignação.  Primeira  apelação.  Preliminar  de
cerceamento de defesa. Rejeição. Mérito. Conhecimento
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em  parte.  Contratação  de  parente  para  prestação  de
serviço à Câmara Municipal de borborema. Malversação
dos  princípios  da  impessoalidade  e  moralidade.
Razoabilidade  da  pena.  Desprovimento. Ainda  que  se
admita  a  necessidade  de  comprovação  desse
elemento subjetivo, forçoso reconhecer que o art. 11
não exige dolo específico, mas genérico: "vontade de
realizar fato descrito na norma incriminadora". Nessa
linha,  é  desnecessário  perquirir  a  existência  de
enriquecimento ilícito do administrador público ou o
prejuízo  ao  erário.  O  dolo  está  configurado  pela
manifesta vontade de realizar conduta contrária aos
deveres de honestidade e legalidade, e aos princípios
da  moralidade  administrativa  e  da  impessoalidade.
(RESP  765.212/AC.  Rel  ministro  herman  benjamin,
segunda  turma,  dje  23.06.2010).  Segunda  apelação.
Afirmações  insubsistentes.  Ônus  da  prova  da  parte
autora. Desprovimento. Não se pode julgar em tese, com
base  em  presunções  e  indícios,  mas  com suporte  em
provas robustas e suficientes. Ônus da prova do qual não
se desincumbiu o autor.  Inteligência do disposto no art.
333,  I,  do  código  de  processo  civil.  (apelação  cível  nº
70034068460, primeira Câmara Cível, tribunal de justiça
do RS, relator: Carlos roberto lofego canibal, julgado em
19/05/2010). (TJPB; AC 008.2007.000.283-0/002; Terceira
Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides; DJPB 18/11/2011; Pág. 8)  

Como se vê do julgado transcrito, também é desnecessária a

comprovação do dano. 

Entretanto, no caso concreto, embora dispensável a verificação

do dano, evidentemente, que o ato descrito na inicial provavelmente causou

prejuízos  ao  erário,  tendo  em  vista  que  recursos  foram  dispendidos  pela

Edilidade para remuneração das pessoas nomeadas ilegalmente3. 

Por fim, convém dizer que na jurisprudência há vários julgados

de Ações de Improbidade que, após a  instrução processual, resultaram em

condenação do gestor por ato semelhante ao descrito na inicial desta Ação,

que ora se examina, a demonstrar o desacerto da sentença recorrida. Confira-

se: 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE

3 Embora  não  seja  possível  o  ressarcimento  ao  erário,  nesse  caso,  em  razão  da
impossibilidade de devolução da força laboral dispendida.
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ADMINISTRATIVA. Ajuizamento por Município sob
o fundamento de que o  Prefeito  teria  nomeado
servidora para o cargo de Secretária Municipal,
inexistente  no  organograma  da  Administração
local Procedência  parcial  do  pedido  decretada
em primeiro grau apenas em relação ao Chefe do
Executivo  Apelação  manifestada  pelo  Ministério
Público  visando  à  extensão  da  condenação  à
servidora que merece acolhida Alegações defensivas
que em nenhum momento se prestaram a justificar a
pertinência  dos  atos  impugnados  Inexistência  do
cargo  na  Administração  que  restou  cabalmente
demonstrado  Alegado  erro  material no  ato  de
nomeação que não foi  comprovado,  mostrando-se,
ademais, irrelevante, diante do fato de que o cargo
para o qual se alega que deveria ter sido nomeada a
corré já se encontrava provido no período Ausência,
outrossim, de qualquer  prova no sentido de que a
acionada  teria  realmente  exercido  as  funções
pertinentes  ao  cargo  em  comissão  para  o  qual
designada  Prova  oral  que  deu  conta  apenas  da
prática  de  atribuições  inerentes  ao  cargo  de
secretária de gabinete do Prefeito, caracterizando o
desvio  de  função,  com  enriquecimento  ilícito  da
servidora em prejuízo do erário municipal, na forma
tipificada  no  art.  9º,  caput  e  inciso  VIII,  da  Lei  nº
8.429/92  Demandados  que,  nesse  passo,  devem
mesmo  ressarcir  ao  erário  municipal  os  valores
indevidamente percebidos pela servidora, a qual fica
ainda  sujeita  ao  pagamento  de  multa  civil
correspondente a duas vezes o valor de sua última
remuneração no ano de sua ilegal nomeação para o
cargo  de  Secretária  Municipal,  a  teor  do  art.  12,
inciso I,  da Lei nº 8.429/92, e em observância aos
princípios  da  razoabilidade  e  da  proporcionalidade
Apelo  Ministerial  parcialmente  provido.  (TJSP;  APL
9208007-29.2009.8.26.0000; Ac. 5331857; Rio Claro;
Oitava Câmara de Direito Público;  Rel.  Des. Paulo
Dimas  Mascaretti;  Julg.  17/08/2011;  DJESP
12/09/2011)

CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL
CIVIL.  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO
CÍVEL.  PRELIMINAR  DE  ANÁLISE  DO  AGRAVO
RETIDO.  UNIDADE  E  INDIVISIBILIDADE  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  COMPETÊNCIA  DAS
PROMOTORIAS  PARA  ATUAR  NA  DEFESA  DO
PATRIMÔNIO  PÚBLICO.  EXISTÊNCIA  DE  JUSTA
CAUSA  PARA  PROCESSAMENTO  DA  AÇÃO.
POSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DA  LEI  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  AOS  AGENTES
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POLÍTICOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO
AGRAVO  RETIDO.  PREJUDICIAL  DE  NULIDADE  DO
PROCESSO  E  DA  SENTENÇA.  INEXISTÊNCIA  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  DA  DESIGNAÇÃO  DO
MAGISTRADO  A  QUO  COM  FUNDAMENTO  NA
INSTITUIÇÃO  DA  COMISSÃO  DAS  AÇÕES  DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
PRÁTICA  DE  ATO  DE  IMPROBIDADE  POR  LESÃO
AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. NOMEAÇÃO DE
SERVIDORA  PARA  CARGO  COMISSIONADO  NÃO
PREVISTO  EM  LEI E  EM  AFRONTA  À  SÚMULA
VINCULANTE  Nº  13  DO  STF.  VIOLAÇÃO  AOS
PRINCÍPIOS  DA  LEGALIDADE,  MORALIDADE  E
IMPESSOALIDADE. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO.
RAZOABILIDADE  DAS  SANÇÕES  APLICADAS.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO. 1.
O ministério público é uno e indivisível (art. 127, § 1º, cf),
de  modo  que  a  pluralidade  de  órgãos  não  afeta  a
característica  orgânica  da  instituição,  sendo  possível
distribuir atribuições entre as diversas promotorias, razão
pela qual o art. 62, I, da Lei complementar nº 141/1996
estabelece  que  o  promotor  de  justiça  de  defesa  do
patrimônio público e de combate à sonegação fiscal tem a
atribuição  de  promover  o  inquérito  civil  e  a  ação  civil
pública para a defesa do patrimônio público. 2. Os fatos
noticiados pelo ministério  público,  notadamente,  se
revestem de indícios suficientes da prática de atos de
improbidade  administrativa,  o  que  é  suficiente,
consoante  entendimento  pacífico  do  Superior
Tribunal  de justiça,  para o recebimento da ação3.  A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o
entendimento de que a Lei de improbidade administrativa
é  aplicável  aos  agentes  políticos.  4.  Quando  não
comprovado efetivo prejuízo, a designação de magistrado
para  atuar  em  regime  de  mutirão,  para  viabilizar  o
cumprimento  das  diretrizes  do  conselho  nacional  de
justiça, não afronta o princípio da identidade física do juiz
e não cria tribunal de exceção. 5. No caso dos autos, a
conduta do recorrente nitidamente violou, além da Súmula
vinculante nº 13 do STF, o art.  37, caput e inciso I, da
Constituição Federal, malferindo o princípio da legalidade.
6. Precedentes do STF (are 683235 rg, Rel. Min. Cezar
peluso,  Rel.  P/  acórdão:  Min.  Gilmar  Mendes,  j.
30/08/2012; AI 846446 AGR, Rel. Min. Luiz fux, primeira
turma, j. 13/09/2011) e do STJ (agrg no aresp 318.511/df,
Rel. Min. Eliana calmon, segunda turma, dje 17/09/2013;
RESP 1.405.346/sp, Rel. Min. Napoleão nunes maia filho,
Rel.  P/  acórdão Min.  Sérgio kukina,  primeira turma, dje
19/08/2014; AGRG no aresp 318.511/df, Rel. Min. Eliana
calmon, segunda turma, dje 17/09/2013; AGRG no aresp
268.450/es,  Rel.  Min. Castro meira, segunda turma, dje
25/03/2013;  RESP  1.220.256/mt,  Rel.  Min.  Mauro
campbell marques, segunda turma, dje 27/04/2011; RESP
1.108.010/sc, Rel. Min. Herman benjamin, segunda turma,
dje  21/08/2009;  AGRG no RESP 1384970/rn,  Rel.  Min.
Humberto Martins, segunda turma, dje 29/09/2014; AGRG
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no AG 1144852/rs, Rel. Ministro raul Araújo, quarta turma,
j. 05/09/2013, dje 22/10/2013; AGRG no aresp 204.031/pi,
Rel. Ministro Sebastião reis Júnior, sexta turma, julgado
em 15/08/2013, dje 06/09/2013; AGRG no AG 624.779/rs,
Rel. Ministro castro filho, corte especial, j. 15/08/2007, dje
17/11/2008;  RESP  951.389/sc,  Rel.  Ministro  herman
benjamin, primeira seção, j.  09/06/2010, dje 04/05/2011;
ERESP 654.721/mt, Rel. Ministra eliana calmon, primeira
seção,  j.  25/08/2010,  dje  01/09/2010;  AGRG  no  RESP
1.214.254/mg, Rel.  Ministro Humberto Martins,  segunda
turma,  j.  15/02/2011,  dje  22/2/2011;  AGRG  no  RESP
1.352.541/mg,  Rel.  Ministro  mauro  campbell  marques,
segunda  turma,  j.  05/02/2013,  dje  14/2/2013).7.
Conhecimento  e  desprovimento  do  agravo  retido.
Conhecimento  e  desprovimento  do  apelo,  em
consonância  com  o  parecer  ministerial.  (TJRN;  AC
2013.020432-3;  Mossoró;  Segunda  Câmara  Cível;  Relª
Juíza Conv. Ana Carolina Maranhão; DJRN 10/12/2014) 

Por oportuno, colaciono o seguinte precedente da nossa Corte

de Justiça: 

APELAÇÃO  CÍVEL.   AÇÃO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  PRELIMINAR  DE
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.  REJEIÇÃO.
PROVA  DA  TEMPESTIVIDADE  POR  OUTROS
MEIOS. 
– "Incumbe ao agravante o dever de instruir  o
agravo,  obrigatoriamente,  com  as  peças
relacionadas  no  art.  525,  I,  CPC.  Todavia,  em
homenagem  à  instrumentalidade,  a  certidão  de
intimação da decisão pode ser dispensada, quando
evidenciada,  por  outro  meio,  a  tempestividade  do
recurso".  (TJ/PR  -  Agravo  nº  699210-1/01  -  17ª
Câmara  Cível  -  Relator  Juiz  Convocado  Francisco
Jorge - j. 03/11/2010).
–  O prazo recursal para o Ministério Público é
contado  a  partir  do  recebimento  dos  autos  no
protocolo administrativo do órgão. 
– Considerando-se,  contudo,  o  cômputo  em
dobro  do  prazo  para  recorrer  quando  for  parte  o
Ministério Público. 
JUÍZO  DE  ADMISSIBILIDADE.   REJEIÇÃO  DA
REPRESENTAÇÃO.  IMPROCEDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.  FASE  PRELIMINAR.
CONGNIÇÃO  SUMÁRIA.  IN  DUBIO  PRO
SOCIETATE.  NECESSIDADE  DE  INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.  PROVA  DOCUMENTAL
INSUFICIENTE.  RECEBIMENTO  DA
REPRESENTAÇÃO.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO DO APELO. 
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– "ao aludir  o §8º à 'rejeição da ação' pelo juiz
quando  convencido  da  'inexistência  do  ato  de
improbidade'  ,  institui-se  hipótese  de  julgamento
antecipado da lide (julgamento de mérito), o que, a
nosso  juízo,  até  pelas  razões  acima  expostas,  só
deve ocorrer quando cabalmente demonstrada, pela
resposta do  notificado, a inexistência do fato ou a
sua  não-concorrência  para  o  dano  ao  patrimônio
público. Do contrário, se terá por ferido o direito à
prova do alegado no curso do processo (art. 5], LV),
esvaziando-se,  no  plano  fático,  o  direito
constitucional de ação (art. 5º, XXXV) e impondo-se
absolvição liminar sem processo. Relembre-se, mais
uma vez, que o momento preambular, antecedente
ao recebimento da inicial, não se volta a um exame
aprofundado da causa pretendi  exposta pelo autor
em sua vestibular, servindo precipuamente, como já
dito, como instrumento de defesa prévia da própria
jurisdição, evitando lides temerária”
-  “Quanto  ao  mérito,  deixe-se  consignado  que
esta  Corte  Superior  tem  posicionamento  no
sentido  de  que,  existindo  meros  indícios  de
cometimento  de  atos  enquadrados  na  Lei  de
Improbidade  Administrativa,  a  petição  inicial
deve ser recebida, fundamentadamente, pois, na
fase inicial prevista no art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da
Lei n. 8.429/92 (fase em que a presente demanda
foi interrompida), vale o princípio do in dubio pro
societate, a fim de possibilitar o maior resguardo
do  interesse  público. 6.  Isto  porque,  durante  a
instrução  probatória  plena,  poderá  ser  possível
identificar  elementos  objetivos  e  subjetivos  da
tipologia  da  Lei  n.  8.429/92,  especialmente  a
caracterização  de  eventual  dano  ao  erário  ou
enriquecimento  ilícito  e  o  dolo  dos  agentes
envolvidos.”
– -  “O objetivo da decisão judicial  prevista  no
art.  17,  §  7°,  da  Lei  8.429/1992 é  tão-só  evitar  o
trâmite  de  ações  clara  e  inequivocamente
temerárias,  não  se  prestando  para,  em  definitivo,
resolver  –  no  preâmbulo  do  processo  e  sem
observância  do  princípio in  dubio  pro  societate
aplicável  na  rejeição  da  ação  de  improbidade
administrativa – tudo o que, sob a autoridade, poder
de requisição de informações protegidas (como as
bancárias  e  tributárias)  e  imparcialidade  do  juiz,
haveria de ser apurado na instrução.”
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00092641020138152001,  1ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em
27-01-2015) 
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Ante  o  exposto,  considerando  a  existência  de  indícios  da

prática de ato de improbidade administrativa e a preponderância do princípio in

dubio pro societate nessa fase processual,  deve a Sentença ser reformada

para que seja recebida a inicial, retornando os autos à Comarca de origem,

retomando-se  o  regular  processamento  do  feito,  com  observância  das

garantias do contraditório e da ampla defesa.  

É o voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador Leandro  dos  Santos,  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor  Tércio Chaves de Moura  (Juiz convocado para substituir a Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira), e o Excelentíssimo Senhor Doutor Aluízio
Bezerra  Filho (Juiz  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo  Porto)  para comporem o quórum,  ante  a averbação de suspeição da
Desa. Maria de Fátima Moraes B. Cavalcanti e do Des. José Ricardo Porto.

Presente  à  sessão,  representando  o  Ministério  Público,  a
Excelentíssima  Senhora  Doutora  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo,
Procuradora de Justiça.

Primeira  Seção  Especializada  Cível,  Sala  de  Sessões  do
Tribunal  de  Justiça  do Estado da Paraíba,  em João Pessoa,  no  dia  30  de
novembro de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
     Relator
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