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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR
DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE
QUE  AGENTE  POLÍTICO  NÃO  RESPONDE  POR
IMPROBIDADE  ADMINISTATIVA.  PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS  EM  SENTIDO  DIVERSO.
POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

-  O  STJ  e  o  STF  já  assentaram  que  não  existe
antinomia entre o Decreto-Lei n.º201/1967 e a Lei nº
8.429/1992,  pois  a  primeira  impõe  ao  prefeito  e
vereadores  um  julgamento  político  administrativo,
enquanto a segunda submete-os ao julgamento pela
via judicial, pela prática do mesmo fato.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR
DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
DESNECESSIDADE  DA PRODUÇÃO  DE  OUTRAS
PROVAS. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 130 DO
CPC. ALEGAÇÃO DE “ERROR IN PROCEDENDO”.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. 

-  Se o magistrado entende que a matéria tratada é
eminentemente  de  direito,  e  que  as  provas
documentais  acostadas  aos  autos  tornam
desnecessária a realização de outras provas, nada há
que  reparar,  restando  evidente  que  já  dispunha  de
todos os elementos necessários para o julgamento da
ação.

MÉRITO.  EX-PRESIDENTE  DA  CÂMARA  DE
VEREADORES DO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB.



Apelação Cível nº 0002948-71.2012.815.0301

PAGAMENTOS  A  MAIOR  DE  SALÁRIOS  A
SERVIDORES  PÚBLICOS.  CONDUTA  QUE  SE
SUBSUME AO ARTIGO 10, XII, DA LEI N. 8.429/92.
LESÃO  AO  ERÁRIO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. SANÇÃO QUE DEVE SER APLICADA
COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APLICAÇÃO  DE  MULTA  CIVIL.  PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO. 

– O pagamento a maior de servidores públicos
acarreta lesão ao erário, conduta que se amolda ao
tipo previsto no artigo 10, XII, da Lei 8.429/92. 

– A  jurisprudência  do  STJ  dispensa  a
demonstração do dolo, na hipótese de a imputação
do ato de improbidade administrativa ter lastro no art.
10  da  Lei  8.429/1992.  (AgRg  no  AgRg  no  AREsp
618.749/RS,  Rel.  Ministro  OLINDO  MENEZES
(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TRF  1ª
REGIÃO),  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
16/02/2016, DJe 22/02/2016)

- Na individualização da sanção deve o julgador
proceder  com  razoabilidade  e  proporcionalidade.
Considerando o grau de culpa, bem como a pequena
repercussão do fato (ausência de locupletamento ou
ocorrência de lesão ao erário), com fundamento no
princípio da razoabilidade e no artigo 12,  caput, da
Lei  nº  8.429/92,  entendo  que  deva  ser  aplicada
somente  as  penalidades  de  ressarcimento  integral
do  dano,  no  valor  de  R$3.004,80  (três  mil,  quatro
reais e oitenta centavos) e multa civil de R$5.000,00
(cinco mil reais). 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por  unanimidade, PROVER  PARCIALMENTE  A APELAÇÃO,  nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 364.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível (fls. 336/365) interposta por José

William  de  Queiroga  Gomes,  Ex-Presidente  da  Câmara  de  Vereadores  do

Município de Pombal-PB, inconformado com a sentença proferida pelo Juiz de

Direito  que,  em regime  de  jurisdição  conjunta,  julgou  procedente  o  pedido
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formulado  na  Ação  de  Improbidade  Administrativa  nº  0002948-

71.2012.815.0301,  ajuizada  pelo  Ministério  Público  Estadual  perante  a

Comarca de Pombal-PB, condenando o promovido ao ressarcimento integral

do dano, no importe de R$3.004,80 (três mil, quatro reais e oitenta centavos);

suspensão  dos  direitos  políticos  por  5  (cinco)  anos;  proibição  de  receber

benefícios  ou  incentivos  fiscais  ou  creditícios,  direta  ou  indiretamente,  pelo

prazo de 5 (cinco) anos e multa civil  de R$5.000,00 (cinco mil  reais)  a ser

revertida para o fundo a que se refere o art. 13 da Lei nº 7.347/1985. 

A Ação foi proposta pelo Ministério Público Estadual alegando

que o Réu ao tempo em que estava à frente da gestão da Casa Legislativa

Mirim  de  Pombal,  admitiu  funcionários  para  os  mais  diversos  cargos  na

Câmara Municipal. Entretanto, quando do pagamento de seus salários, os ditos

servidores perceberam a remuneração integral  do mês de agosto de 2009,

sendo que só passaram a exercer suas funções por ocasião das nomeações,

isto  é,  no  11º  dia  do  mês de agosto de 2009,  razão por  que deveriam ter

recebido o salário do período de forma proporcional. 

O magistrado a quo julgou procedente o pedido, por entender

que a conduta descrita enquadra-se no artigo 10, XII, da Lei nº 8.429/92 (XII -

permitir,  facilitar  ou  concorrer  para  que  terceiro  se  enriqueça  ilicitamente;),

causando lesão ao erário. 

Irresignado,  o  Réu  Apelou,  alegando,  preliminarmente,  a

inadequação da via eleita pelo Parquet (fls. 339/341), o cerceamento do direito

de defesa (fls. 342/347), nulidade processual pelo julgamento antecipado da

lide (fls. 348/349).  No mérito, sustentaram a ausência do dolo ou má-fé, (fls.

111/129). 

Contrarrazões às fls. 369/379. 

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou

pelo desprovimento do Recurso (fls. 355/360). 
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É o relatório.

VOTO

Inicialmente, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, visando

orientar a comunidade jurídica sobre questão do direito intertemporal referente à

aplicação da regra do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), editou

Enunciados Administrativos balizando a matéria.

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº 2,

que assim dispõe:

Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no  CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele  prevista,  com  interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, como não só a decisão recorrida e o recurso contra ela

manejado se deram em data anterior a 17.03.2016, à hipótese se aplica os requisitos

de admissibilidade do CPC de 1973.

Dito  isso,  passo  à  análise  das  preliminares  arguidas  pelo

Recorrente.

1.  Da  Preliminar  de  Inadequação  da  Via  Eleita,  sob  a

alegação  de  que  Agente  Político  não  responde  por  Improbidade

Administrativa

O Apelante alega a inadequação da via eleita pelo Ministério

Público Estadual, afirmando que os atos foram praticados na condição de Ex-

Presidente  da  Câmara  de  Vereadores  de  Pombal/PB.  Todavia,  os  Agentes

Políticos não responderiam por  improbidade administrativa,  consubstanciada

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

Decreto nº 201/1967 (fls. 339/341). 
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Sobre o tema, o STJ e o STF já assentaram que não existe

antinomia  entre  o  Decreto-Lei  n.º201/1967  e  a  Lei  nº  8.429/1992,  pois  a

primeira impõe ao prefeito e vereadores um julgamento político administrativo,

enquanto a segunda submete-os ao julgamento pela via judicial, pela prática do

mesmo fato, posicionamento, aliás, que seguidamente já vem sendo adotado

pelo TJPB. 

-  “(...)  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 Apelação Cível nº 0000830-87.2012.815.0151
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. (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) 

PROCESSUAL CIVIL E  ADMINISTRATIVO.  Agravo  em
Recurso  Especial.  Ação  civil  pública.  Improbidade
administrativa.  Agente  político.  Prefeito.  Submissão  às
normas  da  Lei  nº  8429/92.  Ação  civil  pública.
Possibilidade  de  condenação  por  atos  de  improbidade
administrativa.  Precedentes  do  STJ.  Recebimento  da
petição  inicial.  Indícios  de  ato  de  improbidade
administrativa.  Reexame  de  matéria  fático  probatória.
Impossibilidade. Súmula nº 7/STJ. Agravo conhecido para
negar  seguimento  ao  recurso  especial.  (STJ;  AREsp
814.418;  Proc.  2015/0290489-8;  SP;  Segunda  Turma;
Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 26/11/2015) 

Assim sendo, REJEITO a preliminar.

2. Do  Cerceamento  de  Defesa  pela  não  intimação  do

Apelante para defender-se no inquérito instaurado perante a Curadoria de

Pombal -PB

Não há que se falar em nulidade da Ação Civil Pública por não

ter sido oportunizado ao Réu o oferecimento de defesa em sede de inquérito
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civil, pois tal procedimento visa formar a convicção do Ministério Público, autor

da futura ação. 

Daí porque não há que se falar em nulidade do inquérito civil

por  inobservância  do  devido  processo  legal,  do  contraditório  e  da  ampla

defesa, princípios que devem ser observados no curso da Ação, como o foram.

Ainda que houvesse nulidade no inquérito civil que embasou a

Ação  Civil  Pública  por  Ato  de  Improbidade  Administrativa,  tal  nulidade  não

contaminaria a Ação. A propósito: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  SENTENÇA  DE
PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO  DO  RÉU.
ALEGAÇÃO  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.
POSSIBILIDADE.  DILAÇÃO  PROBATÓRIA
DESNECESSÁRIA.  NULIDADE  INQUERITO
ADMINISTRATIVO.  REJEIÇÃO.  PRELIMINARES
REJEITADAS. A produção de provas em audiência
de  instrução  mostra-se  desnecessária  ao
esclarecimento  dos  fatos  que  envolvem  a  ação,
porquanto  a  prova  documental,  especialmente  os
extratos  fornecidos  pelo  banco  do  Brasil  é  que
comprovarão ou não os fatos imputados aos réus.
Possibilidade  de  julgamento  antecipado  da  lide.
Nulidade  do  inquérito  civil  inexistente.  Ainda  que
houvesse  nulidade  no  procedimento  inquisitorial,
esta  não  contaminaria  a  ação  de  improbidade
administrativa, na qual foram exercidos amplamente
os direitos ao contraditório e à ampla defesa. Mérito.
Ação  civil  pública.  Improbidade  administrativa.
Caracterização  de  dano  ao  erário.  Vasto  conjunto
probatório. Pedido julgado procedente. Condenação
ao  ressarcimento  do  dano  causado.  Multa  civil.
Proibição  de  contratar  com  o  poder  publico.
Sentença  mantida.  Desprovimento  ao  apelo.
Estando suficientemente comprovado que o agente
público locupletou-se de recursos públicos,  valores
estes  destinados  ao  pagamento  de  servidores
públicos,  mediante  a  utilização  de  folha  de
pagamento  fraudulenta,  resta  caracterizada  a
conduta ímproba descrita no artigo 9º, inciso XI, da
Lei  nº  8.429/92.  Não  observando  os  deveres  de
honestidade,  lealdade  às  instituições  e  legalidade,
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em  afront,  ensejando  a  condenação  por  ato  de
improbidade  administrativa.  (TJPB;  APL  0000985-
03.2009.815.0311;  Primeira  Câmara  Especializada
Cível;  Rel.  Des.  Leandro  dos  Santos;  DJPB
12/04/2016; Pág. 12)

3. Do Cerceamento de Defesa pelo julgamento antecipado

da lide 

O art. 130 do Código de Processo Civil assim dispõe: 

Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias à instrução do
processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias. 

Portanto, nesses  termos, cabe ao magistrado determinar os

meios probatórios necessários à instrução do processo, de forma que a análise

sobre a prescindibilidade da prova está adstrita à valoração subjetiva que o

próprio julgador monocrático extrai dos elementos constantes dos autos,

porquanto se trata de subsídio destinado ao seu próprio convencimento final. 

Assim, se o magistrado entende que a matéria tratada é

eminentemente de direito, e que as provas documentais acostadas aos autos

tornam desnecessária a realização de prova testemunhal ou de outras provas,

nada há que reparar. 

Em face disso, restou evidente que o Magistrado concluiu pela

desnecessidade da produção de outras provas, posto que já dispunha de todos

os elementos necessários para o julgamento da ação (fls. 325/326).

Realmente,  a  prova  necessária  ao  deslinde  da  causa  é

documental,  aferindo-se através dos documentos juntados se houve ou não

pagamento a maior aos servidores no mês de agosto de 2009.
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Cumpre destacar que a prova, segundo Luiz Rodrigues

Wambier, é o “modo pelo qual o magistrado toma conhecimento dos fatos que

embasam a pretensão das partes”  (Curso Avançado de Processo Civil,  2ª ed., São

Paulo, ed. Revista dos Tribunais, 1999). Por isso, a atividade probatória deve ser

direcionada ao Juiz, condutor do processo e destinatário das provas

produzidas, pois é a este que cabe proferir a solução jurídica adequada. 

Desse modo, entendo que  a presente hipótese reclamava a

aplicação do art. 130 do CPC, que faculta ao Juiz o indeferimento de prova

inútil ou desnecessária, razão pela qual, REJEITO a preliminar. 

4. Do Mérito

A  presente  Ação  Civil  Pública  por  Ato  de  Improbidade

Administrativa foi ajuizada em face de José William de Queiroga Gomes, Ex-

Presidente da Câmara de Vereadores de Pombal-PB, imputando-lhe o fato de

ter  efetuado  o  pagamento  a  maior  para  alguns  servidores  daquela  casa

legislativa no mês de agosto de 2009.

Infere-se da prova colacionada aos autos  que os servidores

Maria do Carmo da Silva Sousa, Anna Flávia Formiga de Almeida, Rita Gomes

de Sousa Filha, Maria do Socorro Sousa Oliveira, Wendel Amaro Fernandes,

Maria Nilda de Oliveira Gomes, Gentil Ferreira Neto, Iracema de Sousa Oliveira

e Sandra de Sousa Lucena foram nomeados em 11/08/2009, conforme portaria

de nomeação de fl. 190 e ss. 

No entanto, em invés de receberem o pagamento proporcional

aos  dias  trabalhados  naquele  mês  (2/3),  receberam  o  valor  integral  da

remuneração dos cargos por eles ocupados. 

Com efeito,  dos  contracheques  acostados  às  fls.  72/81  dos

autos,  percebe-se  que  o  único  desconto  efetuado  refere-se  à  contribuição

previdenciária devida no mês. 
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Consequentemente, o pagamento a maior acarretou lesão ao

erário, conduta que se amolda ao tipo previsto no artigo 10, XII, da Lei 8.429/92

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa
que  causa  lesão  ao  erário  qualquer  ação  ou
omissão,  dolosa  ou  culposa,  que  enseje  perda
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou
dilapidação  dos  bens  ou  haveres  das  entidades
referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(...)     

XII  -  permitir,  facilitar  ou  concorrer  para  que
terceiro se enriqueça ilicitamente;

Ora,  o  próprio  Apelante  nomeou  os  servidores  no  dia

11/08/2009, e, ao final do mês, autorizou o pagamento da integralidade dos

vencimentos desses funcionários. Não há, portanto, como negar que conhecia

o fato que estes não faziam jus ao pagamento integral dos salários.

Não obstante o Apelante tenha sustentado em contestação que

as pessoas mencionadas na inicial laboraram a partir do dia 04/08/2009, tal

alteração  restou  desprovida  de  elementos  probatórios  que  lhe  servisse  de

sustentáculo,  tendo  em  vista  que  não  trouxe  aos  autos  nenhuma  prova

documental que demonstrasse que os serviços foram prestados em período

anterior às nomeações. 

As condutas descritas no artigo 10 da Lei 8.429/92 dispensam

o dolo e se perfazem somente com a culpa. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  VIOLAÇÃO  A
PRINCÍPIO  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.
CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO.
RECONHECIMENTO DO ELEMENTO SUBJETIVO.
IMPRESCINDIBILIDADE  DE  REEXAME  DAS
CIRCUNSTÂNCIAS  FÁTICO-PROBATÓRIAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
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1. A tipologia dos atos de improbidade se subdivide
em: (a) atos que implicam enriquecimento ilícito (art.
9º da LIA); (b) atos que ensejam dano ao erário (art.
10 da LIA);  e  (c)  atos que vulneram princípios da
administração (art. 11 da LIA), com seus respectivos
elementos  subjetivos  (necessários  à  imputação  da
conduta  ao  tipo)  divididos  da  seguinte  maneira:
exige-se dolo para que se configurem as hipóteses
típicas dos arts. 9º e 11, ou pelo menos culpa, nas
situações do art. 10.
2.  Se  o  Tribunal  a  quo,  soberano  na  análise  das
circunstâncias  fáticas  da  causa,  concluiu  pela
existência  do  dolo  na  conduta  praticada  pelos
recorrentes, na moldura delineada na legislação de
regência, o acolhimento da pretensão recursal para
modificar  tal  entendimento  implicaria,
necessariamente,  o  reexame  do  conjunto  fático-
probatório,  impossível  na  via  estreita  do  recurso
especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg  no  AREsp  535.720/ES,  Rel.  Ministro
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
08/03/2016, DJe 06/04/2016)

PROCESSO  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  RAZÕES  DO
RECURSO  DISSOCIADAS  DOS  FUNDAMENTOS
DA DECISÃO  RECORRIDA.  ÓBICE  DA SÚMULA
284  -  STF.  LEI  8.429/92  -  ART.
10.DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO
DOLO.  DECISÃO  ALINHADA  COM  A
JURISPRUDÊNCIA  DESTA  CORTE.  AGRAVO
DESPROVIDO.
1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência  na  sua  fundamentação  não  permitir  a
exata compreensão da controvérsia" (Súmula 284 -
STF),  cuja  aplicação  se  dá  na  hipótese  (recurso
especial) pelo fato de as razões do recurso estarem
dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida.
2.  A  jurisprudência  desta  Corte  dispensa  a
demonstração  do  dolo,  na  hipótese  de  a
imputação do ato de improbidade administrativa
ter lastro no art. 10 da Lei 8.429/1992.
3. Agravo regimental desprovido
(AgRg no AgRg no AREsp 618.749/RS, Rel. Ministro
OLINDO  MENEZES  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO  DO  TRF  1ª  REGIÃO),  PRIMEIRA
TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016)
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Ademais, no que diz respeito à necessidade de comprovação

do elemento subjetivo, creio que em situações como a dos autos em que a

conduta também amolda-se ao art. 11, basta que o agente público tenha agido

com o dolo  genérico,  aqui  demonstrado pela manifesta  vontade de realizar

conduta  contrária  aos  deveres  de  honestidade  e  demais  princípios

constitucionais que regem a Administração Pública.

A lesão a princípios administrativos contida no art. 11 da Lei nº

8.429/92 não exige dolo específico ou culpa na conduta do agente, nem prova

da lesão ao erário, bastando a simples vontade consciente de aderir à conduta,

produzindo os resultados vedados pela norma jurídica. 

Com efeito, a jurisprudência do STJ e do STF se firmou no

sentido de que as condutas desse tipo legal (art. 11 da Lei 8.429/92) não exige

o dolo específico, é dizer, a finalidade de se enriquecer ilicitamente, provocar

lesão ao erário ou violar os princípios constitucionais, bastando, apenas, o dolo

latu  sensu,  genérico,  que  se  completa  com  o  simples  descumprimento

deliberado da Lei, com a consequente consecução de finalidade contrária ao

interesse público (AgRg no Resp1352541/MG. Segunda turma. Relator: Min.

Mauro  campbell  marques.  Julgamento:  5/3/2013.  Publicação:  dje  de

14/02/2013).

No  mesmo  sentido,  transcrevo  os  seguintes  precedentes

jurisprudenciais: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.  AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO  A PRINCÍPIOS  DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.  ART.  11  DA  LEI  8.429/1992.
CONFIGURAÇÃO  DO  DOLO  GENÉRICO.
PRESCINDIBILIDADE  DE  DANO  AO  ERÁRIO.
LITISCONSÓRCIO  PASSIVO  NECESSÁRIO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211/STJ.
1.  A caracterização do ato de improbidade por
ofensa  a  princípios  da  administração  pública
exige  a  demonstração  do  dolo  lato  sensu  ou
genérico. Precedentes.
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2.  O  ilícito  previsto  no  art.  11  da  Lei  8.249/1992
dispensa a prova de dano, segundo a jurisprudência
desta Corte.
3.  É  inadmissível  o  recurso  especial  quanto  a
questão não decidida pelo Tribunal de origem, dada
a ausência de prequestionamento.
Incidência da Súmula 211/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no REsp 1279658/SP, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
25/06/2013, DJe 05/08/2013)

IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA. "FUNCIONÁRIO FANTASMA".  1.  Ação
Civil   Pública   por   improbidade   administrativa
contra  Prefeito  e  motorista.  Este  foi  nomeado  em
cargo  de  comissão  por  aquele,  sem  assumir
efetivamente  as  funções.  Incidência  dos  arts.  10
e  11  da  Lei 8.429/1992. 2. Foi demonstrado que o
motorista cumpria 44 horas semanais em lotérica, o
que o afastava do desenvolvimento regular de suas
atividades no período  em  que  dele  se  espera
disponibilidade  para  o  serviço  público.  O trabalho
nos  finais  de  semana  ou  em  horários  especiais
não   elide   a  reprovabilidade  da  conduta.  3.  O
Tribunal  de origem entendeu que a cumulação de
empregos  e   a   flexibilização   de   horários
caracterizariam  mera  irregularidade administrativa.
A  decisão  merece  reforma.  O  princípio   da
moralidade  veda aos agentes   públicos   cumular
cargos  exercidos  no mesmo  período  do  dia. Ainda
que  o  cargo  seja  em  comissão,  exige-se  do
servidor  a  obrigatoriedade  do trabalho  a  contento
e  a  eficiência  na  atividade,  contrastando  com
ampla   e  irrestrita  flexibilização  do  horário  de
trabalho.  4.   Recurso   Especial   provido.   (REsp
1204373/SE,  SEGUNDA TURMA, Rel. Min. Herman
Benjamin, Dje 2.3.2011).

ADMINISTRATIVO.  improbidade  administrativa.
ACUMULAÇÃO  INDEVIDA  DE  CARGOS.
INCOMPATIBILIDADE  DE  HORÁRIOS.  DANO  AO
ERÁRIO.  OCORRÊNCIA.  RESSARCIMENTO
DEVIDO.  PRETENSÃO  DE  REEXAME  DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1.   A Corte de origem,
com amparo nos elementos de convicção dos autos,
assentou que, no caso, não há compatibilidade de
horários para o exercício dos cargos públicos que
acumulava, e que houve o dano ao erário. 2. Assim,
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insuscetível de revisão, nesta via recursal, o referido
entendimento,  por  demandar  incursão no  contexto
fático-probatório  dos  autos,  defeso  em  recurso
especial,  nos termos da Súmula 7 desta Corte de
Justiça.  Agravo  regimental  improvido.(AgRg  no
AREsp  327.992/SP,  Rel.  Ministro  HUMBERTO
MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
27/08/2013, DJe 06/09/2013)

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
DEMONSTRAÇÃO  DA  DIVERGÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  ART.  11  DA  LEI  8.429/92.
CARACTERIZAÇÃO.  DOLO  GENÉRICO.  1.
Recurso  especial  interposto  pela  alínea  "c"  do
permissivo  constitucional,  mas  a  parte  apenas
limitou-se a transcrever as ementas que dariam azo
a sua pretensão, sem, contudo, proceder na forma
como  preconiza  o  art.  255,  §  2º,  do  RISTJ,  de
fundamental  importância  porque não se  tratam os
paradigmas  da  mesma  base  fática.  2.  Para  a
caracterização  dos  atos  de  improbidade
administrativa  previstos  no  art.  11  da  Lei
8.429/92,  é  necessário  que  o  agente  ímprobo
tenha  agido  ao  menos  com  dolo  genérico,
prescindindo  a  análise  de  qualquer  elemento
específico  para  sua  tipificação.  3.  Afirmado  o
dolo genérico pelo aresto impugnado, na medida
em  que  o  mandatário  do  município  deixou
consciente  e  livremente  de  cumprir  as
disposições  legais,  mantém-se  a  condenação
por ato de improbidade administrativa.4. Agravo
regimental  não  provido.(AgRg  no  AREsp
307.583/RN,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,
SEGUNDA TURMA,  julgado  em  18/06/2013,  DJe
28/06/2013)(destaquei)

 

Conquanto tenha restado comprovado o cometimento de ato

de improbidade administrativa,  que  além de gerar  lesão ao  erário,  feriu  os

princípios  norteadores  da  administração  pública,  entendo  que  deva  ser

reformada a Sentença recorrida no tocante as penalidades aplicadas.

Isso porque, revela-se desproporcional ao fato a aplicação das

penalidades  de  suspensão  dos  direitos  políticos  e  proibição  de  receber

benefícios  ou  incentivos  fiscais,  considerando  que  o  fato  restringiu-se  a
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pagamento a maior de salário a servidores públicos, sem o locupletamento de

valores pelo Réu. 

Nesse contexto, entendo que as penalidades de ressarcimento

integral do dano e a pena de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) são

suficientes para prevenir a reiteração da conduta. 

Feitas  essas  considerações, PROVEJO  PARCIALMENTE  A

APELAÇÃO CÍVEL, para alterar a Sentença apenas no tocante as penalidades

aplicadas, que devem ficar restritas ao ressarcimento integral do dano no valor

de R$3.004,80 (três mil, quatro reais e oitenta centavos) e a aplicação de multa

de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

É o voto. 

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino. Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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