
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O
Apelação Cível N.º 0000549-76.2013.815.0061 — Vara Única de Araruna-PB
Relator     :  João  Batista  Barbosa,  Juiz  Convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides
Apelante     : Ministério Público da Paraíba
Apelado      : Paulo da Cunha Torres 
Advogado   : Evandro Rodrigues da Silva (OAB/PB 14.584)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.   EMISSÃO DE
VÁRIOS  CHEQUES  SEM  FUNDOS.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO.  DANO  MORAL
COLETIVO.  INSCRIÇÃO  DO  MUNICÍPIO  NO
SERASA/SPC  E  CARTÓRIO  DE  PROTESTO.  DANO
CONFIGURADO.  INDENIZAÇÃO  DEVIDA.
PROVIMENTO DO APELO.

A emissão de  cheque sem  provisão de fundos,  de  titularidade  do
município, atenta contra os princípios da administração pública, na
medida  em  que  viola  os  deveres  de  honestidade,  moralidade,
legalidade e decoro, no exercício do cargo público.

É indiscutível que determinados atos podem diminuir o conceito da
pessoa  jurídica  junto  à  coletividade,  ainda  que  não  haja  uma
repercussão imediata sobre o seu patrimônio.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à unanimidade,  em dar  provimento  à
apelação cível.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível interposta pelo  Ministério Público
da Paraíba em face da sentença de fls. 78/86 prolatada pelo Juízo da  Vara Única da
Comarca de Araruna-PB, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade
Administrativa movida pelo apelante e pelo Município de Riachão em face de Paulo
da Cunha Torres.
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O Juízo  a quo julgou parcialmente  procedente  o pedido para
reconhecendo a violação das normas capituladas no art. 11, caput da Lei 8.429/92, e
condenar o promovido nas penas do art.  12, III, da Lei nº 8.429/92, impondo-lhe as
sanções de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos, além da multa
civil no valor correspondente a 10 (dez) vezes a remuneração percebida pelo agente, a
ser revertida em favor do Município de Riachão-PB. 

Condenou,  ainda,  o  promovido  em  custas  e  honorários  de
sucumbência, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 

O apelante, em suas razões recursais (fls. 121/129), afirmando a
existência  do  dano  moral  coletivo,  pugna  pela  reforma  da  sentença  para  julgar
procedente o pedido de indenização nesse sentido. 

Sem contrarrazões,  embora  devidamente  intimado  o apelado.
(Certidão de fls. 133)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça em seu
parecer de fls. 140/143 opinou pelo provimento do recurso. 

É o Relatório. VOTO

O  Município  de Riachão e o Ministério Público  Estadual
ajuizaram ação de improbidade administrativa em face de Paulo da Cunha Torres,
ex-prefeito municipal, em razão da prática de atos ímprobos que causaram prejuízo ao
erário e violaram princípios fundamentais que regem a Administração Pública, quais
sejam: emissão de cheques sem provisão de fundos, os quais foram devolvidos pelo
Banco do Brasil S/A com espeque nas alíneas 11 e 12.

O  magistrado  a  quo,  a  seu  turno,  julgou  parcialmente
procedente o pedido nos termos do relatório supra. 

A irresignação do apelante se resume ao capítulo da sentença
que não acolheu o pedido de  indenização por dano moral coletivo. Em suas razões
alega que os danos morais  são evidentes,  conquanto a prática da ilicitude se tornou
pública e de todos conhecida, causando significativa repercussão no meio social e no
patrimônio público, havendo incontestável proporção coletiva no abalo à credibilidade e
à confiança dos administrados em face da Administração Pública e de seus servidores. 

Pois  bem.  Assiste  razão  ao  apelante,  merecendo  reforma  o
decisum nesta parte. 

Hodiernamente, há, na construção do conceito de dano moral,
uma tendência pela desvinculação do aspecto da dor física,  ao tempo em que ganha
relevo o respeito à dignidade da pessoa humana como fator balizador da ocorrência do
dano moral.

2



Nesta perspectiva é que vem se sedimentando o reconhecimento
da  necessidade  da  reparação  por  dano  moral  quando  atingidos  os  ditos  direitos  e
interesses difusos: configurando-se o dano moral coletivo.

Como  assenta  Alberto  Bittar  Filho1,  “consiste  o  dano  moral
coletivo  na  injusta  lesão  da  esfera  moral  de  uma  dada  comunidade,  ou  seja,  na
violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala
em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo
de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de
maneira absolutamente injustificável  do ponto de vista jurídico.  Tal como se dá na
seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa,
devendo-se  responsabilizar  o  agente  pelo  simples  fato  da  violação  (damnum in  re
ipsa)”. 

Com acerto, Emerson Garcia2 sustenta que “é indiscutível que
determinados atos podem diminuir o conceito da pessoa jurídica junto à coletividade,
ainda que não haja uma repercussão imediata sobre o seu patrimônio”. 

Particularmente na hipótese de dano moral incidente em caso de
improbidade  administrativa,  a  2ª  Turma  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  entendeu,
quando do julgamento  do Recurso Especial  960.926,  que “não há vedação legal  ao
entendimento  de  que  cabem  danos  morais  em  ações  que  discutam  improbidade
administrativa seja pela frustração trazida pelo ato ímprobo na comunidade, seja pelo
desprestígio efetivo causado à entidade pública que dificulte a ação estatal. A aferição
de tal dano deve ser feita no caso concreto com base em análise detida das provas dos
autos  que  comprovem  efetivo  dano  à  coletividade,  os  quais  ultrapassam  a  mera
insatisfação com a atividade administrativa”. (Fonte: STJ, RESP nº 960926 / MG, Rel.
Min. Castro Meira, DJ Data: 18/03/2008)

Destaca-se  no  voto  do  relator  ministro  Castro  Meira:  “Esta
Corte de Justiça pacificou a sua jurisprudência, reconhecendo a possibilidade de dano
moral  contra a pessoa jurídica,  nos termos da Súmula 227, que assim preconiza: 'A
pessoa jurídica pode sofrer dano moral'. Nada justifica a exclusão da pessoa jurídica
de direito público, já que um ato ímprobo pode gerar um descrédito, um desprestígio
que pode acarretar o desânimo dos agentes públicos e a descrença da população que,
inclusive,  prejudique a  consecução dos  diversos  fins  da atividade  da Administração
Pública, com repercussões na esfera econômica e financeira”. 

E nesse sentido, verifica-se dos documentos de fls. 36/38 que,
em  decorrência  dos  cheques  sem  fundo  emitidos  pelo  ex prefeito  promovido,  a
prefeitura  Municipal  teve  seu  nome  inscrito  nos  cadastros  de  mau  pagadores
(SERASA/SPC), além do registro no cartório de protestos da comarca de Araruna. Fato
que, por óbvio, como bem apontou o douto representante do Parquet, causou descrédito
da sociedade em relação a administração pública, além de diminuir o conceito da pessoa

1Bittar Filho, Carlos Alberto. Do Dano Moral Coletivo no Atual Contexto Jurídico Brasileiro. Revista de Direito do Consumidor, nº 
12, out/dez/94.

2Garcia, Emerson. Improbidade Administrativa. Rio de Janeiro. Lumens, 4ª edição.
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jurídica de direito público, criando óbice para realização de operações financeiras com
instituições de crédito e contratos com demais prestadores de serviços. 

Assim,  caracterizado  o  dano  moral  decorrente  do  ato  ilícito
praticado pelo agente, cabível a indenização correspondente.

Da quantificação

Resta, portanto, a fixação do quantum indenizatório, o qual deve
obedecer  aos princípios  da razoabilidade e proporcionalidade,  de forma que o valor
sirva,  ao  mesmo  tempo,  para  compensação  do  dano  à  vítima;  punição  do  ofensor,
persuadindo-o a não mais lesionar os interesses tutelados pelo ordenamento e, ainda,
possua caráter socioeducativo,  tornando público que condutas semelhantes não serão
socialmente toleradas.

Na hipótese de ofensa a direitos coletivos, a primeira finalidade
acima descrita resta prejudicada, pois o lesado será a coletividade. Entretanto, as duas
outras finalidades (sancionatória e preventiva) podem ser atingidas com a condenação
do ofensor ao pagamento de parcela pecuniária proporcional a referida ofensa.

Sendo assim, no caso concreto,  vislumbra-se que o  quantum
indenizatório  equivalente  a R$  35.000,00  (trinta  e  cinco  mil  reais)  afigura-se
suficiente para punir o ofensor, bem como dissuadir semelhantes à prática de atos
da mesma natureza.

Por  tais  razões,  DOU PROVIMENTO  À  APELAÇÃO
CÍVEL para condenar o promovido ao pagamento de uma indenização no valor de R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais), referente aos danos morais coletivos, com juros de
mora  de  1%  (um  por  cento)  ao  mês  a  partir  do  evento  danoso  (inscrição  no
SPC/SERASA) e correção monetária a partir da data desta decisão, a teor da  Súmula
3623 do STJ. 
                                      É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  a  Exma.  Desembargadora
Maria das Graças Morais Guede Presidente.  Presente  ainda  no  julgamento  o  Exmo.
Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz  com jurisdição  limitada,  convocado  para  substituir
o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides (Relator) e o Exmo. Des. Marcos
Cavalcanti de Albuquerque.

 
Presente ao  julgamento,  também, a Exma. Dra. Ana Cândida

Espínola, Promotora de Justiça convocada.

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

João Batista Barbosa
Relator – Juiz convocado

3 Súmula 362:  “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” .
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Apelação  Cível  N.º  0000549-76.2013.815.0061 —  Vara  Única  da  Comarca  de
Araruna-PB

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível interposta pelo  Ministério Público
da Paraíba em face da sentença de fls. 78/86 prolatada pelo Juízo da  Vara Única da
Comarca de Araruna-PB, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade
Administrativa movida pelo apelante e pelo Município de Riachão em face de Paulo
da Cunha Torres.

O Juízo  a quo julgou parcialmente  procedente  o pedido para
reconhecendo a violação das normas capituladas no art. 11, caput da Lei 8.429/92, e
condenar o promovido nas penas do art.  12, III, da Lei nº 8.429/92, impondo-lhe as
sanções de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos, além da multa
civil no valor correspondente a 10 (dez) vezes a remuneração percebida pelo agente, a
ser revertida em favor do Município de Riachão-PB. 

Condenou,  ainda,  o  promovido  em  custas  e  honorários  de
sucumbência, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 

O apelante, em suas razões recursais (fls. 121/129), afirmando a
existência  do  dano  moral  coletivo,  pugna  pela  reforma  da  sentença  para  julgar
procedente o pedido de indenização nesse sentido. 

Sem contrarrazões,  embora  devidamente  intimado  o apelado.
(Certidão de fls. 133)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça em seu
parecer de fls. 140/143 opinou pelo provimento do recurso. 

É o Relatório. 

Peço dia para julgamento. 

   João Pessoa, 19 de junho de 2017.

João Batista Barbosa
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Relator - Juiz Convocado
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