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ACÓRDÃO

ADMINISTRATIVO.  APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO
CIVIL PÚBLICA PARA RESPONSABILIZAÇÃO
POR  ATO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  MUNICÍPIO  DE  ZABELÊ.
SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA.

I.  PRELIMINAR.  ALEGAÇÃO  DE
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA. AGENTE
POLÍTICO.  PLENA  RESPONSABILIZAÇÃO.
APLICAÇÃO  DA  LEI  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  POSIÇÃO  DO  STF.
REJEIÇÃO.

1.  “A ação de improbidade administrativa,  com
fundamento na Lei  nº  8.429/92,  também pode
ser ajuizada em face de agentes políticos”. (STF,
AI  809338  AgR,  Relator(a):  Min.  Dias  Toffoli,
Primeira  Turma,  julgado  em  29/10/2013,
Processo Eletrônico DJe-057 Divulg 21-03-2014
Public 24-03-2014).

II. PRELIMINAR. SUSPENSÃO PROCESSUAL.
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA NO RE
Nº 683235 (STF). APLICAÇÃO DO §1º DO ART.
543-B  DO  CPC/73.  SOBRESTAMENTO
APENAS  DO  EVENTUAL  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  POSIÇÃO DO STJ E DO
TJPB. REJEIÇÃO.
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2. “Esta Corte firmou o entendimento no sentido
de que o reconhecimento da repercussão geral
pelo  Supremo  Tribunal  Federal  não  enseja  o
sobrestamento  do  julgamento  dos  recursos
especiais que tramitam no Superior Tribunal de
Justiça”.  (STJ,  AgRg  no  AREsp  634.908/MG,
Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  14/04/2015,
DJe 20/04/2015).

III. MÉRITO.  CONTRATAÇÃO  POR
EXCEPCIONAL  INTERESSE  PÚBLICO  EM
PERÍODO  VEDADO  E  SEM  CONCURSO
PÚBLICO. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. ATO
ÍMPROBO PREVISTO NO ART. 73, V, E §7º, DA
LEI Nº 9.504/97 (LEI DAS ELEIÇÕES), ART. 21
DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, ART.
11, I, DA LEI Nº 8.429/92 E ART. 37,  CAPUT E
INC.  II,  DA  CF/88.  ELEMENTO  SUBJETIVO.
DOLO  GENÉRICO.  SUFICIÊNCIA.  POSIÇÃO
DO STJ.   PENALIDADES (ART. 12, III, DA LEI
Nº  8.429/92).  ATENDIMENTO  AO  PRINCÍPIO
DA  PROPORCIONALIDADE.
DESPROVIMENTO DO APELO.

3. "Não demonstrada a situação excepcional que
justificasse a contratação feita, a conduta do réu
conscientemente  afetou  ou  visava  a  afetar  a
regularidade da campanha eleitoral em curso. É
conduta  grave,  dolosa,  em que  a  improbidade
tem expressa previsão no art.  73 § 7o.  da LF
9.504/97".  (STJ,  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL  Nº  121.084  –  SP.  Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 22/11/2013).

4. No caso concreto, a contratação em período
vedado,  além  de  potencialmente  prejudicar  o
então pleito eleitoral,  deixa flagrante a violação
aos  princípios  basilares  da  Administração
Pública, insculpido s no art. 37, caput e inciso II,
da CF/88.

5.  "O  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou  o
entendimento  de  que  os  atos  de  improbidade
descritos no art. 11 da Lei 8.429/92 dependem
da presença de dolo, ainda que genérico, mas
dispensam  a  demonstração  da  ocorrência  de
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dano  para  a  administração  pública  ou
enriquecimento ilícito do agente". (STJ. AgRg no
REsp  1337757/DF,  Rel.  Ministra  MARGA
TESSLER, JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO
TRF  4ª  REGIÃO,  PRIMEIRA TURMA,  julgado
em 05/05/2015, DJe 13/05/2015).

6.  “É  que  este  Superior  Tribunal  firmou  a
compreensão  de  que  não  há  impedimento  à
aplicação cumulativa das sanções previstas no
art.  12  da  LIA,  bastando  que  a  dosimetria
respeite  os  princípios  constitucionais  da
proporcionalidade  e  razoabilidade”.  (REsp
1091420/SP,  Rel.  Ministro  SÉRGIO  KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe
05/11/2014).

ACORDAM os  integrantes  da Terceira  Câmara Cível,  à
unanimidade de votos,  em negar provimento ao apelo, nos termos do
voto do relator e da certidão de julgamento de fls. 278.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  ROBERTO
ANDRADE DE VASCONCELOS contra sentença que julgou procedente
a  “Ação  Civil  Pública”  ajuizada  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO
ESTADO  DA  PARAÍBA  buscando  sua  responsabilização  por  ato  de
improbidade cometido enquanto gestor do Município de Zabelê.

O  juízo  sentenciante  (fls.  189/196)  entendeu  como
ímproba  a  contratação  de  pessoal,  ao  título  de  excepcional  interesse
público,  com violação ao princípio do concurso público,  especialmente
quando a prática está vedada pelo art. 73, V, da Lei nº 9.504/97.

Tempestivamente,  o ex-gestor  público ofertou apelo (fls.
210/240) alegando, preliminarmente: (1) não ser adequada a aplicação
da  Lei  de  Improbidade  Administrativa  aos  agentes  políticos  e  (2)
necessidade de suspensão do processo em função do reconhecimento,
pelo STF, de repercussão geral da matéria. No mérito, aduziu não haver
comprovação  do  elemento  subjetivo  necessário  para  configuração  da
improbidade. Aduz outrossim, que a Lei Municipal nº 26/97 somente teve
sua  inconstitucionalidade  declarada  em  2011,  portanto  em  momento
posterior  às  contratações.  Por  fim,  aponta  que  as  penalidades  foram
arbitradas  de  forma  desproporcional,  devendo  ser  revisada  caso  a
condenação seja mantida.

Contrarrazões apresentadas (fls. 242/261).
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A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pela  rejeição  da
preliminar e pelo desprovimento do apelo (fls. 267/273).

É o relatório.

VOTO

1. PRELIMINARES

1.1.  DA APLICABILIDADE  DA LEI  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA AOS AGENTES POLÍTICOS

O  juízo  sentenciante  concluiu  pela  possibilidade  de
responsabilização  de  agentes  políticos  por  atos  de  improbidade
cometidos quando da gestão da coisa pública. 

A insurgência contra essa conclusão não possui respaldo
na  jurisprudência  do  STF  que  tem  consolidado  recente  posição  pela
responsabilidade plena dos referidos agentes, como se vê, destacados
no que importa:

MEDIDA  CAUTELAR  INOMINADA  INCIDENTAL”  –
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  –  AGENTE
POLÍTICO  –  COMPORTAMENTO  ALEGADAMENTE
OCORRIDO  NO  EXERCÍCIO  DE  MANDATO  DE
GOVERNADOR  DE  ESTADO  –  POSSIBILIDADE  DE
DUPLA  SUJEIÇÃO  TANTO  AO  REGIME  DE
RESPONSABILIZAÇÃO  POLÍTICA,  MEDIANTE
“IMPEACHMENT”  (LEI  Nº  1.079/50),  DESDE  QUE
AINDA TITULAR DE REFERIDO MANDATO ELETIVO,
QUANTO  À  DISCIPLINA  NORMATIVA  DA
RESPONSABILIZAÇÃO  CIVIL  POR  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA  (LEI  Nº  8.429/92)  –  EXTINÇÃO
SUBSEQUENTE DO MANDATO DE GOVERNADOR DE
ESTADO – EXCLUSÃO DO REGIME FUNDADO NA LEI
Nº 1.079/50 (ART. 76, PARÁGRAFO ÚNICO) – PLEITO
QUE  OBJETIVA  EXTINGUIR  PROCESSO  CIVIL  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA,  EM  RAZÃO  DE,  À
ÉPOCA  DOS  FATOS,  A  AUTORA  OSTENTAR  A
QUALIDADE  DE  CHEFE  DO  PODER  EXECUTIVO  –
LEGITIMIDADE,  CONTUDO,  DE  APLICAÇÃO,  A  EX-
GOVERNADOR DE ESTADO,  DO REGIME JURÍDICO
FUNDADO  NA  LEI  Nº  8.429/92  –  DOUTRINA  –
PRECEDENTES  –  REGIME  DE  PLENA
RESPONSABILIDADE  DOS  AGENTES  ESTATAIS,
INCLUSIVE  DOS  AGENTES  POLÍTICOS,  COMO
EXPRESSÃO  NECESSÁRIA DO PRIMADO  DA IDEIA
REPUBLICANA  –  O  RESPEITO  À  MORALIDADE
ADMINISTRATIVA  COMO  PRESSUPOSTO
LEGITIMADOR  DOS  ATOS  GOVERNAMENTAIS  –
PRETENSÃO QUE, SE ACOLHIDA,  TRANSGREDIRIA
O DOGMA REPUBLICANO DA RESPONSABILIZAÇÃO
DOS AGENTES PÚBLICOS – DECISÃO QUE NEGOU
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SEGUIMENTO À AÇÃO CAUTELAR – INTERPOSIÇÃO
DE  RECURSO  DE  AGRAVO  –  PARECER  DA
PROCURADORIA-GERAL  DA  REPÚBLICA  POR  SEU
IMPROVIMENTO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE
NEGA  PROVIMENTO.
(AC  3585  AgR,  Relator(a):  Min.  CELSO  DE  MELLO,
Segunda  Turma,  julgado  em  02/09/2014,  PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 24-10-2014 PUBLIC 28-
10-2014) 

Agravo  regimental  no  agravo  de  instrumento.
Prequestionamento  implícito.  Impossibilidade.  Alegada
existência  de ofensa direta a normas constitucionais,  a
permitir o conhecimento do recurso. Decisão atacada que
apreciou  adequada  e  exaustivamente  as  questões  em
debate  nos  autos.  Eventuais  ofensas  concernentes  ao
plano infraconstitucional.  Precedentes.  1.  Não admite a
Corte a existência de prequestionamento implícito. Se a
análise das alegadas violações às normas constitucionais
em que fundamentado o recurso extraordinário depende,
para  sua  verificação,  da  apreciação  de  normas
infraconstitucionais e dos fatos em debate nos autos, tal
como aqui ocorre, cuida-se de ofensa meramente reflexa,
de insuscetível constatação, em recurso extraordinário. 2.
A  ação  de  improbidade  administrativa,  com
fundamento  na  Lei  nº  8.429/92,  também  pode  ser
ajuizada em face de agentes políticos. Precedentes. 3.
A análise da legalidade de ato administrativo pelo Poder
Judiciário  não  implica  a  violação  do  princípio  da
separação de poderes, sendo certo que a apreciação de
contas  de  detentor  de  mandato  eletivo  pelo  órgão  do
Poder Legislativo competente não impede o ajuizamento
de  ação  civil  pública  com  vistas  ao  ressarcimento  de
danos eventualmente decorrentes desses mesmos fatos.
Precedentes.  4.  Agravo  regimental  não  provido.
(AI  809338  AgR,  Relator(a):  Min.  DIAS  TOFFOLI,
Primeira  Turma,  julgado  em  29/10/2013,  PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 21-03-2014 PUBLIC 24-
03-2014).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

1.2. DA SUSPENSÃO PROCESSUAL

O Apelante aponta a necessidade de sobrestamento do
processo  tendo  em  vista  o  reconhecimento,  pela  Suprema  Corte,  da
repercussão geral da matéria no RE nº 683235.

Analisando o inteiro teor da referida decisão, observo ser
inexistente qualquer orientação no sentido de que fossem sobrestados os
processos semelhantes.

Nos termos do §1º do art.  543-B do CPC/73 (vigente à
época), o sobrestamento que se requer somente seria possível após a
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interposição do competente recurso extraordinário, e ficaria a cargo da
Presidência desta Corte. Assim dispõe:

Art.  543-B.  Quando  houver  multiplicidade  de  recursos
com fundamento em idêntica controvérsia, a análise da
repercussão  geral  será  processada  nos  termos  do
Regimento  Interno  do  Supremo  Tribunal  Federal,
observado o disposto neste artigo.

§  1º  Caberá  ao  Tribunal  de origem selecionar  um ou
mais  recursos  representativos  da  controvérsia  e
encaminhá-los  ao  Supremo  Tribunal  Federal,
sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo
da Corte.

Nesse sentido o precedente do STJ e desta Corte:

Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que o
reconhecimento  da  repercussão  geral  pelo  Supremo
Tribunal  Federal  não  enseja  o  sobrestamento  do
julgamento  dos  recursos  especiais  que  tramitam  no
Superior  Tribunal  de  Justiça.  (STJ,  AgRg  no  AREsp
634.908/MG,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  14/04/2015,  DJe
20/04/2015).

DA  NECESSIDADE  DE  SOBRESTAMENTO  DO
PROCESSO EM FUNÇÃO DO RECONHECIMENTO DA
REPERCUSSÃO  GERAL  SOBRE  A  APLICABILIDADE
DA LEI DE IMPROBIDADE A PREFEITO. REJEIÇÃO. O
fato de ter sido reconhecido a repercussão geral no RE nº
683.235,  não enseja  o  sobrestamento pretendido,  visto
que  o  art.  543-B  do  Diploma  Processual  Civil  é
direcionado aos recursos extraordinários e não a todo e
qualquer  recurso.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00002334220128150241,  2ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES  OSWALDO
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 10-09-2015).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO

O  Ministério  Público  do  Estado  da  Paraíba  ajuizou  a
presente “Ação Civil Pública” objetivando responsabilizar o Apelante por
ato  de improbidade praticado enquanto  Chefe  do Poder  Executivo do
Município  de  Zabelê,  consistente  na  contratação  de  pessoal  sem
concurso público e, supostamente, por excepcional interesse público, em
período vedado pela  Lei nº 9.504/97, violando-se o inc. II do art. 37 da
CF/88.
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Pleiteou a condenação do ex-gestor com base no inc. I e
V do art. 11 da LIA, devendo-se aplicar as penalidades do inc. III do art.
12 do mesmo diploma legal.

Diante  do  acervo  probatório  encartado,  vislumbro  ser
possível o parcial provimento do recurso.

O  Ministério  Público  Eleitoral  determinou  a  abertura  de
inquérito  policial  objetivando  apurar  denúncias  de  crime  eleitoral  no
Município  de  Zabelê,  supostamente  praticados  pelo  Apelante  quando
efetivou contratação precária em violação à lei eleitoral.

Do caderno processual, atinge-se o convencimento de que
a Administração, por meio de seu então gestor, viabilizou contratação de
pessoas para as mais variadas funções, sem prévio concurso público e
em período vedado.

Da ausência  de impugnação específica  e  dos contratos
presentes  às  fls.  40/42,  45/47  e  50/52,  depreende-se  que  as
contratações  ocorreram  em  Julho/2008,  com  flagrante  desrespeito  à
vedação contida no  art. 73, V, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), in
verbis:

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: 

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e
designação ou dispensa de funções de confiança;

b)  a  nomeação  para  cargos  do  Poder  Judiciário,  do
Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas
e dos órgãos da Presidência da República; 

c)  a  nomeação  dos  aprovados  em  concursos  públicos
homologados até o início daquele prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou
ao  funcionamento  inadiável  de  serviços  públicos
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essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe
do Poder Executivo;

e)  a  transferência  ou  remoção  ex  officio de  militares,
policiais civis e de agentes penitenciários;

Em sua peça de defesa (fls. 113/118), o próprio Apelante
apenas ventilou a preliminar de inadequação da via eleita sem, contudo,
apresentar qualquer justificativa para os fatos indicados como violadores
da moralidade administrativa.

Mesmo  que  tivesse  havido  o  devido  concurso,  as
nomeações  em  tal  período  estariam  vedadas,  conforme  ressalva  da
referida alínea “c”.

Dessa forma, inconteste a realização da conduta ímproba
insculpida no inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/92 (LIA), que estabelece:

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; 

Corrobora a norma contida no §7º do art. 73 da Lei das
Eleições:

§  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. 

Anoto,  inclusive,  que  a  conduta  do  Apelante  pode  ser
enquadrada no art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal: 

Art. 21. 

[…]

Parágrafo único. Também é 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 art. 20. 

Nesse sentido tem decidido o STJ:
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ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  EX-PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DO
LEME/SP.  CONTRATAÇÃO  DE  AGENTES
COMUNITÁRIOS  DE  SAÚDE,  SEM  PRÉVIO
CONCURSO  PÚBLICO  OU  PROCESSO  SELETIVO
SIMPLIFICADO,  EM  PERÍODO  DE  ELEIÇÕES,
QUANDO  O  RECORRENTE  CONCORRIA  À
REELEIÇÃO DA PREFEITURA. HIPÓTESE VIOLADORA
DOS ARTS. 73, V DA LEI 9.504/97 (LEI DAS ELEIÇÕES)
E  21,  PARÁG.  ÚNICO,  DA  LC  101/00  (LEI  DE
RESPONSABILIDADE  FISCAL).  AUMENTO  DE
DESPESAS  MUNICIPAIS  COMPROVADAS  PELA
ONERAÇÃO DE 19% DAS RECEITAS ADVINDAS DE
IMPOSTOS DO ENTE MUNICIPAL, PARA ARCAR COM
AS  DESPESAS  DECORRENTES  DAS
CONTRATAÇÕES,  QUE  SE  ESTENDERAM  PELA
LEGISLATURA  SEGUINTE.  CONDUTA
EXPRESSAMENTE TIPIFICADA COMO ÍMPROBA NO §
7o.  DO  ART.  73  DA  LEI  DAS  ELEIÇÕES,  O  QUE
PERMITE O AMOLDAMENTO DO ATO NO ART. 11, I
DA  LEI  8.429/92.  DOLO  AVERIGUADO  PELO
TRIBUNAL A QUO, QUE DESTACOU A INTENÇÃO DO
AGENTE  PÚBLICO  EM  ADMITIR  PESSOAL  COMO
FORMA DE CONVENCIMENTO ELEITORAL.  OFENSA
AOS  PRINCÍPIOS  DA  LEGALIDADE,
IMPESSOALIDADE  E  MORALIDADE.  AGRAVO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...]
2.  Contratação  de  servidores.  A  contratação  de
servidores temporários (agentes comunitários de saúde)
em junho  e  agosto  e  a  prorrogação  dos  contratos  em
dezembro de 2000, ano eleitoral,  ofende o art. 37 II da
Constituição Federal, o art. 73 V da LF 9.504/97 e o art,
21 § único da LCF 101/00. 
3. Improbidade. Não demonstrada a situação excepcional
que  justificasse  a  contratação  feita,  a  conduta  do  réu
conscientemente afetou ou visava a afetar a regularidade
da  campanha  eleitoral  em  curso.  É  conduta  grave,
dolosa, em que a improbidade tem expressa previsão no
art. 73 § 7o. da LF 9.504/97.
[...]
(STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 121.084 –
SP.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,
22/11/2013).

Em  relação  à  análise  do  elemento  subjetivo,  adoto  a
posição firmada pelo STJ que orienta ser suficiente a existência de dolo
genérico na conduta ímproba.

No caso concreto, a contratação em período vedado, além
de potencialmente prejudicar  o então pleito eleitoral,  deixa flagrante a
violação aos princípios basilares da Administração Pública, insculpidos
do caput do art. 37 e inciso II, da CF/88. Nesse sentido o STJ:
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ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA  POR  ATO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  POLICIAL  CIVIL  DO  DISTRITO
FEDERAL. INEXISTÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE.
AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. REEXAME DE
PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  Nº  7/STJ.
INCIDÊNCIA.
1.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou  o
entendimento  de  que  os  atos  de  improbidade
descritos  no  art.  11  da  Lei  8.429/92  dependem  da
presença  de  dolo,  ainda  que  genérico,  mas
dispensam a  demonstração  da  ocorrência  de  dano
para  a  administração  pública  ou  enriquecimento
ilícito do agente.
2. Hipótese em que a instância ordinária - soberana na
apreciação  da  matéria  fático-probatória  -  concluiu  pela
inexistência  do  ato  de  improbidade  e  do  elemento
subjetivo doloso na conduta do agente público.
3.  A  reforma  do  acórdão  recorrido  é  inviável,  por
demandar  o  reexame do conjunto  fático-probatório  dos
autos, vedado pela Súmula nº 7/STJ, bem como por estar
em consonância  ao  entendimento  da  jurisprudência  do
Superior  Tribunal  de  Justiça  quanto  aos  elementos
necessários para a configuração do ato de improbidade
previsto no art. 11 da Lei 8.429/92.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg  no  REsp  1337757/DF,  Rel.  Ministra  MARGA
TESSLER, JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4ª
REGIÃO,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  05/05/2015,
DJe 13/05/2015).

Sendo  desnecessária  a  intenção  específica  ou  a
ocorrência de dano para configurar o ato de improbidade do art. 11 da
LIA, entendo que a sentença não merece retoques nesse ponto.

No que se refere à aplicação das penalidades, nos termos
do  caput  e parágrafo  único do  art.  12  da  LIA,  deve-se  considerar a
gravidade  da  conduta,  a  extensão  do  dano causado  e o  proveito
patrimonial obtido pelo agente, in verbis:

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:

[…]

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
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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. 

[…]

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei
o  juiz  levará  em  conta  a  extensão  do  dano  causado,
assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. 

Interessante a posição do STJ:

As  sanções  civis  impostas  pelo  art.  12  da  Lei  n.
8.429/1992 aos atos de improbidade administrativa estão
em sintonia com os princípios que regem a Administração
Pública.  (AgRg no RE 598.588/RJ,  2.ª  Turma, rel.  Min.
Eros Grau, j. 15.12.2009).

A  discussão  referente  à  possibilidade,  ou  não,  de
aplicação  cumulativa  de reprimendas no caso concreto
não  foi  apreciada  no  acórdão  recorrido,  nem  sequer
foram  opostos  embargos  declaratórios  para  suprir
eventual  omissão.  Incide,  portanto,  neste  particular,  o
óbice das Súmulas 282 e 356/STF. Ainda que superado o
veto  processual  apontado,  melhor  sorte  não  teriam  os
recorrentes.  É  que  este  Superior  Tribunal  firmou  a
compreensão de que não há impedimento à aplicação
cumulativa das sanções previstas no art. 12 da LIA,
bastando  que  a  dosimetria  respeite  os  princípios
constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.
(REsp  1091420/SP,  Rel.  Ministro  SÉRGIO  KUKINA,
PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  23/10/2014,  DJe
05/11/2014). [Em destaque].

Nesse  contexto,  como  a  conduta  foi  enquadrada  como
violadora dos princípios administrativos (art. 11), passo à análise de cada
penalidade à luz do princípio da proporcionalidade:

(1)  Suspensão  dos  direitos  políticos  por  3  (três)  anos:
Observo  adequação  à  LIA,  eis  que  foi  arbitrada  no
patamar mínimo do inciso III.

(2) Multa civil no valor correspondente a 10 (dez) vezes a
remuneração  percebida  pelo  agente:  Neste  caso,
considero  que  a  posição  do  juízo  sentenciante  foi
adequada à nocividade da conduta.
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DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,
mantendo a sentença na íntegra.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  José  Aurélio  da
Cruz. Participaram do julgamento, o Exmo. o Des. José Aurélio da Cruz,
(relator), a Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr.
Marcos William de Oliveira,  Juiz convocado em substituição ao Exmo.
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Ana  Cândida  Espínola,
Promotora de Justiça.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 14 de junho de 2016.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
RELATOR
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