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IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO. 

-  Segundo  firmes  precedentes  jurisprudenciais,  a
atuação  exercida  pelo  Tribunal  de  Contas  não  é
jurisdicional,  havendo a possibilidade de ser o ato
impugnado sujeito ao controle do Poder Judiciário.

-  É  regramento  básico  que  “o  ônus  da  prova
incumbe ao Autor quanto ao fato constitutivo do seu
direito”,  sendo  obrigação  de  quem  os  aventou
demonstrar  a  sua  veracidade.  Essa  exigência  se
torna ainda maior quando se trata de Ação ajuizada
sob a chancela da Lei nº 8.429/92, em virtude da
gravidade  das  sanções  da  referida  norma,  da
preponderância do dolo nas condutas e pela grande
reprovação  social  que  ela  impõe,  autorizando  a
aplicação do princípio  constitucional  da presunção
da  inocência  esculpido  no  art.  5º,  LVII  da  Carta
Magna. No caso dos autos, sequer houve a juntada
da Lei Municipal nº 010/89 como forma de averiguar
as  alegações  de  que  à  época  em  que  os
Promovidos foram nomeados inexistia os Cargos de



Apelação Cível nº 0000142-20.2017.815.0000

Tesoureiro, de Secretário de Articulações Políticas,
de Secretaria de Bem Estar Social e da vedação do
percebimento das gratificações.

-  Ademais,  a  má-fé  deve  estar  presente  para  a
configuração do ato de improbidade administrativa,
sob  pena  de  responsabilização  objetiva.  Há,
portanto, de investigar se o agente, em sua conduta,
revelou,  realmente,  a  presença  de  algum
comportamento  desonesto,  pois,  de  outro  modo,
não ocorrerá o ilícito previsto na Lei de Improbidade
Administrativa.

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
pelos  Promovidos,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da  certidão  de
julgamento de fl. 320.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Antônio Casusa Neto

e Maria Salete Leite Casusa, inconformados com a Sentença exarada pelo Juiz

da 2ª Vara da  Comarca  de  Princesa  Isabel  que, nos autos da Ação Civil

Pública de Ressarcimento ao Erário  movida pelo Ministério Público Estadual

julgou  procedente  o  pedido,  condenando  os  Promovidos  a  devolverem aos

cofres do Município de Tavares/PB os valores de 10.338,38 UFIR e 2.274,48

UFIR, respectivamente.

Em suas  razões  recursais,  os  Apelantes  alegaram que  não

podem ser penalizados por erro administrativo da Administração Municipal de

Tavares/PB que os nomeou para cargos que não haviam sido criados por Lei.

Aduziram que não há provas de que não trabalharam e desempenharam as

funções para as quais foram designados pelo Chefe do Executivo local, bem

como de que auferiram, de má-fé, os vencimentos e vantagens decorrentes de

tais cargos.

Por tais razões, pugnaram pelo provimento do Recurso, com a

consequente improcedência da Ação de Improbidade ajuizada pelo Ministério

Público Estadual (fls. 270/280). 
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Devidamente intimado, o representante do Ministério Público,

com  atuação  na  Comarca  de  Princesa  Isabel,  ofereceu  Contrarrazões,

pugnando  pelo  desprovimento  da  Apelação  Cível,  sustentando  que  restou

provado que os Recorrente agiram de má-fé (fls. 292/304).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento do Recurso (fls. 311/315).

É o relatório.

VOTO

Compulsando  os  autos,  verifico  que  a  presente  Ação  Civil

Pública de Ressarcimento ao Erário foi ajuizada em face de Antônio Casusa

Neto e de Maria Salete Leite Casusa, atribuindo-os o cometimento de várias

irregularidades apuradas pelo TCE/PB.

Por ocasião da Sentença, o Juiz “a quo” julgou procedente a

Demanda  para  determinar  que  os  Promovidos  devolvessem  aos  cofres  do

Município  de  Tavares/PB  os  valores  de  10.338,38  UFIR  e  2.274,48  UFIR,

respectivamente.

Pois  bem.  Não  se  desconhece  a  relevância  das  atribuições

exercidas pelos Tribunais de Contas. Todavia, da mesma forma, não se pode

deixar  de  anotar  que  o  controle  exercido  pelas  aludidas  Cortes  não  é

jurisdicional, uma vez que as decisões por ele tomadas têm caráter meramente

opinativo e não vinculam a atuação do Judiciário. 

Sobre  o  tema,  esclarecedores  são  os  julgados  do  Superior

Tribunal  de  Justiça,  valendo  transcrever,  a  título  ilustrativo,  os  seguintes

precedentes:

PROCESSUAL   CIVIL   E   ADMINISTRATIVO.
RECURSO   ESPECIAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA   POR
ATO   DE   IMPROBIDADE   ADMINISTRATIVA.
RECEBIMENTO  DA PETIÇÃO    INICIAL.   OPERAÇÃO
DE    FINANCIAMENTO    POSTERIORMENTE
CONSIDERADA  REGULAR  PELO  TRIBUNAL  DE
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CONTAS DA UNIÃO.  NÃO VINCULAÇÃO DO PODER
JUDICIÁRIO  AO  JULGAMENTO  EXERCIDO  PELA
CORTE  DE  CONTAS.PRECEDENTES.   DEFICIÊNCIA
NA  FUNDAMENTAÇÃO  RECURSAL.  AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA.1.  Não  há  violação  ao  art.
535  do  CPC,  posto  que  o  Tribunal  de  origem   se
manifestou,  de  maneira clara e fundamentada, acerca
de  todas   as  questões  relevantes  para  a  solução  da
controvérsia,  apenas  não  adotando  a  tese  defendida
pelos  recorrentes.2.  Ressente-se o recurso especial  do
devido prequestionamento no que tange aos artigos 47,
267, VI e 295, I e par. único, III, do CPC, já que  sobre
tais  normas  não  houve  emissão  de juízo pelo acórdão
recorrido,  a  despeito  da  oposição  de  embargos
declaratórios,  fazendo  incidir  o  óbice  do  enunciado  da
Súmula  211  do  STJ.3.  O  controle  exercido  pelos
Tribunais de Contas não é jurisdicional e,  por  isso
mesmo,  as  decisões  proferidas  pelos  órgãos  de
controle  não   retiram  a  possibilidade  de  o  ato
reputado  ímprobo  ser  analisado  pelo  Poder
Judiciário,  por  meio  de  competente  ação  civil
pública.Isso   porque  a  atividade  exercida  pelas
Cortes de Contas é meramente revestida  de  caráter
opinativo e não vincula a atuação do sujeito ativo da
ação civil de improbidade administrativa. Precedentes:
REsp 285.305/DF,  Relatora  Ministra  Denise  Arruda,
Primeira  Turma,  DJ  13/12/2007;   REsp  880.662/MG,
Relator  Ministro  Castro  Meira,  Segunda  Turma,   DJ
1/3/2007;   e   REsp  1.038.762/RJ,  Relator  Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2009.4.  O
mister   desempenhado  pelos  Tribunais  de  Contas,  no
sentido de auxiliar  os respectivos Poderes Legislativos
em  fiscalizar,  encerra  decisões   de   cunho  técnico-
administrativo e suas decisões não fazem coisa julgada,
justamente por não praticarem atividade judicante.Logo,
sua  atuação  não  vincula  o  funcionamento  do  Poder
Judiciário,  o  qual   pode,   inclusive,  revisar  as  suas
decisões  por  força  Princípio  Constitucional   da
Inafastabilidade do Controle  Jurisdicional  (art.5º,  XXXV,
da  Constituição).5.   Recurso   especial   parcialmente
conhecido  e,  nessa  extensão,  não  provido.(REsp
1032732/CE,  Rel.  Ministro  BENEDITO  GONÇALVES,
PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  25/08/2015,  DJe
08/09/2015)

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE
IMPROBIDADE. RECEBIMENTO DA INICIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ART. 21, INC. II, DA
LEI  Nº  8.429/92.  NÃO  VINCULAÇÃO  FRENTE  AO
PODER  JUDICIÁRIO.  POSSIBILIDADE  DE
IMPUGNAÇÃO  VIA  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO
(ARTS. 267, INCS. I e VI e  295, INC. I E PAR. ÚNICO,
INCS.  I  e  III,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL).
INOVAÇÃO  EM  SEDE  DE  EMBARGOS  DE
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DECLARAÇÃO. 1.  O Controle exercido pelo Tribunal
de Contas, não é jurisdicional,  por isso que não há
qualquer vinculação da decisão proferida pelo órgão
de controle e a possibilidade de ser o ato impugnado
em  sede  de  ação  de  improbidade  administrativa,
sujeita  ao  controle  do  Poder  Judiciário,  consoante
expressa previsão do art. 21, inc. II, da Lei nº 8.429/92.
Precedentes: REsp 285305/DF, Primeira Turma, julgado
em 20/11/2007, DJ 13/12/2007 p. 323; REsp 880662/MG,
Segunda Turma, julgado em 15/02/2007, DJ 01/03/2007
p. 255; REsp 1038762/RJ, Segunda Turma, julgado em
18/08/2009, DJe 31/08/2009. 2. Deveras, a atividade do
Tribunal de Contas da União  denominada de Controle
Externo, que auxilia o Congresso Nacional na fiscalização
contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e
patrimonial  da União e das entidades da administração
direta  e  indireta,  quanto  à  legalidade,  legitimidade,
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de
receitas, é revestida de caráter opinativo, razão pela qual
não vincula a atuação do sujeito ativo da ação civil  de
improbidade  administrativa.  3.  A  doutrina  sob  esse
enfoque preconiza que: Assim, as decisões dos Tribunais
de Contas não vinculam a atuação do sujeito  ativo da
ação civil  de improbidade administrativa, posto que são
meramente  opinativas  e  limitadas  aos  aspectos  de
fiscalização  contábil,  orçamentária  e  fiscal.  Devem, por
isso, ser objeto de análise crítica do Ministério Público e
dos  demais  co-legitimados  ativos  visando  identificar,
entre  as  irregularidades  apontadas  pelo  Tribunal  de
Contas,  se  alguma  delas  realmente  configura  ato  de
improbidade  administrativa.  (Marino  Pazzaglini  Filho  in
Lei  de  Improbidade  Administrativa  Comentada,  2ª  ed.,
São Paulo: Atlas, 2005, pp. 78/79 e 220/221). 4. Os autos
versam agravo de instrumento em face da decisão que
recebeu  a  petição  inicial  da  ação  de  improbidade
administrativa  nº  2005.81.00.017764-1  ajuizada  pelo
Ministério  Público  Federal,  em  razão  de  estarem
presentes os indícios suficientes de comprovação de atos
de  improbidade  consistentes  na  redução  em  0,5%  do
valor da tarifa de estudo de operação de financiamento
que fora apresentada ao Banco Nordeste do Brasil pela
empresa  STN-SISTEMA  DE  TRANSMISSÃO
NORDESTE  S/A,  beneficiada  por  alterações  na
programação do FNE e causando um prejuízo ao BNB da
ordem  de  R$1.499.900,00  (um  milhão,  quatrocentos  e
noventa e nove mil  e  novecentos  reais).  5.  In  casu,  O
Tribunal  local  ao  analisar  a  questão  concernente  a
aprovação de contas pelo Tribunal de Controle assentou
que:  No que tange ao posicionamento do TCU, se por
um lado milita em favor dos ora agravantes, a decisão
deste Órgão Administrativo que concluiu que a operação
de  financiamento  ao  Sistema  de  Transmissão  do
Nordeste  –  STN  foi  regular  e  não  resultou  qualquer
prejuízo ao erário, por outro lado, a teor do que dispõe o
inciso II, art. 21 da Lei 8.429/92, a aplicação das sanções
previstas nesta lei  independe da aprovação ou rejeição
das  contas  pelo  órgão  de  controle  interno  ou  pelo
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Tribunal  ou  Conselho  de  Contas.  As  questões  que
importem em saber se a redução tarifária que, segundo o
TCU, não foi concedida exclusivamente à STN, causou
ou  não  prejuízo  ao  BNB  deverá  ser  desenvolvida  no
curso da Ação,  razão  pela  qual,  qualquer  exclusão  do
pólo  passivo  da  Ação  de  Improbidade,  de  plano,
apresentar-se prematura. Acrescente-se que atuação do
TCU, na qualidade de Corte Administrativa não vincula a
atuação do Poder Judiciário,  nos exatos termos art. 5º,
inciso XXXV, CF.88, segundo o qual, nenhuma lesão ou
ameaça de lesão poderá ser subtraída da apreciação do
Poder Judiciário. (fls. 1559). 6. A natureza do Tribunal de
Contas de órgão de controle auxiliar do Poder Legislativo,
decorre que sua atividade é meramente fiscalizadora  e
suas  decisões  têm  caráter  técnico-administrativo,  não
encerrando  atividade  judicante,  o  que  resulta  na
impossibilidade  de  suas  decisões  produzirem  coisa
julgada  e,  por  consequência  não vincula  a atuação do
Poder  Judiciário,  sendo  passíveis  de  revisão  por  este
Poder,  máxime  em face do Princípio  Constitucional  da
Inafastabilidade do Controle Jurisdicional, à luz do art. 5º,
inc.  XXXV,  da  CF/88.  7.  A  doutrina  sobre  o  tema,
assenta:  No que diz  respeito  ao inciso  II,  referente  ao
Tribunal de Contas, a norma é de fácil compreensão. Se
forem  analisadas  as  competências  do  Tribunal  de
Contas,  previstas  no  artigo  71  da  Constituição,  vai-se
verificar  que  o  julgamento  das  contas  das  autoridades
públicas  não  esgota  todas  as  atribuições  daquele
colegiado,  estando  previsto  nos  incisos  I  e  II;  a
apreciação das contas obedece a critérios políticos e não
significa  a  aprovação  de  cada  ato  isoladamente
considerado;  as  contas  podem  ser  aprovadas,
independentemente de um ou outro ato ou contrato ser
considerado  ilegal.  Além  disso,  como  o  Tribunal  de
Contas  não  faz  parte  do  Poder  Judiciário,  as  suas
decisões não têm forma de coisa julgada, sendo sempre
passíveis  de  revisão  pelo  Poder  Judiciário,  com
fundamento  no  artigo  5º,  inciso  XXV,  da  Constituição.
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro in Direito Administrativo,
14ª  edição,  São Paulo:  Atlas,  2002,  pp.  687/688)  8.  O
Tribunal a quo no caso sub judice, mediante  cotejo das
razões  recursais  e  do  contexto  fático  engendrado  nos
autos,  vislumbrando  a  ocorrência  de  elementos  de
convicção  hábeis  ao  prosseguimento  ação  de
improbidade  administrativa  e  a  necessidade  de  uma
análise mais acurada dos fatos que ensejaram à ação de
improbidade administrativa entendeu pela manutenção da
decisão  que  recebeu  a  inicial.  9.  Consectariamente,  a
conclusão  do  Tribunal  acerca  da  existência  dos
elementos  essenciais  à  viabilidade  da  ação  de
improbidade  administrativa,  em  sede  agravo  de
instrumento,  decorre  justamente  da  valoração  da
"relevância  gravosa"  dos  atos  praticados  contra  a
Administração Pública, mormente porque os §§ 7º e 8º da
mencionada  legislação  permitem  o  exame  do  próprio
mérito da ação na fase preliminar,  isto é, existência ou
não de ato de improbidade administrativa, bem como fato
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impeditivo do exercício de um direito, como soem ser a
decadência   e  a  prescrição.  10.  Os  embargos
declaratórios  não  são  cabíveis  para  a  modificação  do
julgado  que  não se apresenta  omisso,  contraditório  ou
obscuro.  O  Tribunal  de  origem  decidiu,  de  maneira
fundamentada,  as  questões  relevantes  ao  deslinde  da
controvérsia,  apresentados  na  apelação,  inexistindo
ponto  omisso  sobre  o  qual  se  devesse  pronunciar  em
sede de  embargos  declaratórios.  A  questão  acerca  da
aplicação  dos artigos 47, 267, incs. I e VI e 295, inc. I e
par.  único,  incs.  I  e  III,  ambos do Código de Processo
Civil  apenas foi suscitada nos embargos de declaração
opostos  na  origem  –  reiterada  no  presente  recurso
especial  –,  não foi  abordada na  petição  de agravo de
instrumento, constituindo, portanto, inovação nas razões
recursais. 11. Inocorre violação ao artigo 535, II do CPC,
quando a matéria não analisada pelo aresto recorrido não
foi objeto de recurso de apelação. 12. Recurso Especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (REsp
1032732/CE,  Rel.  Ministro  LUIZ  FUX,  PRIMEIRA
TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 03/12/2009)

Isso  posto,  percebo  que  tanto  às  alegações  constantes  na

petição inicial como os fundamentos adotados na Sentença valeram-se, única e

exclusivamente, do teor do Acórdão AC2-TC 0504/2002, proferido pelo Tribunal

de Contas do Estado da Paraíba, para formarem o convencimento de que os

Promovidos/Apelantes  atuaram  de  má-fé  no  tocante  ao  percebimento  de

quantias pagas a título de diárias e de gratificações extras ao arrepio da lei,

além da ocupação de cargos inexistentes nos quadros de funcionários públicos

do Município Tavares/PB no período de 1993 a 1996.

Entretanto, das provas produzidas nos autos, não há como se

afirmar que os Promovidos sabiam que alguns desses cargos não existiam,

tampouco,  que  não  podiam  receber  algumas  dessas  verbas  tidas  como

indevidas.  É lógico admitir  que a responsabilidade pela observância dessas

questões parta da autoridade nomeante, até porque ela somente deve agir nos

estritos termos da legalidade, não se podendo exigir que a pessoa indicada a

preencher  postos  na  Administração  Pública  faça  uma  investigação  prévia

acerca da existência do Cargo nos quadros de servidores. 

Nessa  senda,  é  regramento  básico  que  “o  ônus  da  prova

incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”, ou seja, quem

alega os  fatos  tem o dever  de prová-los.  Não pode haver  a  presunção de
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existência  dos  fatos,  é  obrigação  de  quem  os  aventou  demonstrar  a  sua

veracidade.

Essa exigência se torna ainda maior quando se trata de Ação

ajuizada  sob  a  chancela  da  Lei  nº  8.429/92,  em virtude  da  gravidade  das

sanções da referida norma, da preponderância do dolo nas condutas e pela

grande reprovação social que ela impõe, autorizando a aplicação do princípio

constitucional da presunção da inocência esculpido no art. 5º, LVII, da Carta

Magna.

“In casu”, sequer houve a juntada da Lei Municipal nº 010/89

como forma de averiguar as alegações de que à época em que os Promovidos

foram  nomeados  inexistia  os  Cargos  de  Tesoureiro,  de  Secretário  de

Articulações Políticas,  de Secretaria  de Bem Estar  Social  e da vedação do

percebimento das gratificações.

Da mesma forma, não houve o cuidado/diligência de colacionar

todo  o  processo  instaurado  perante  o  TCE,  constando,  apenas,  cópia  do

Acórdão. Todavia, tal decisão não fez referência à Lei tida como violada e à

forma  como  foram  calculados  os  valores  a  serem  devolvidos  aos  cofres

públicos, tampouco trouxe elementos firmes de que se tratava de um “projeto

de  favorecimento  pessoal”,  como  anotado  na  Sentença,  embora  o  então

Prefeito de Tavares/PB, o Sr. João Casusa de Melo, hoje falecido, fosse pai e

sogro, respectivamente, dos Promovidos.

Vale  alertar  que  embora  já  se  reprovasse  a  conduta  de

nomeação de parentes em cargos públicos nos anos 90 (noventa), a prática do

nepotismo somente veio a ser efetivamente vetada em 2008, por ocasião da

edição da Súmula Vinculante nº 13, de forma que não se pode presumir que as

nomeações tinham cunho ilícito. 

No mais, em momento algum, seja no Acórdão do TCE, seja

nos presentes autos, se fez referência de que os Demandados não prestaram

os  serviços  para  os  quais  foram  contratados  perante  a  Prefeitura  de

Tavares/PB.

Nessas  condições,  a  má-fé  deve  estar  presente  para  a

configuração  do  ato  de  improbidade  administrativa,  sob  pena  de
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responsabilização objetiva.  Há, portanto,  de investigar se o agente,  em sua

conduta, revelou, realmente, a presença de algum comportamento desonesto,

pois,  de  outro  modo,  não ocorrerá  o  ilícito  previsto  na  Lei  de  Improbidade

Administrativa 

Acerca  do  tema,  eis  a  orientação  jurisprudencial,  há  certo

tempo, consolidada no âmbito do STJ:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  SERVIDOR
PÚBLICO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  VANTAGEM  INDEVIDA.
RECEBIMENTO.  ERRO DA ADMINISTRAÇÃO.  MÁ-FÉ
DO  SERVIDOR.  COMPROVAÇÃO.  ÔNUS  DO  RÉU.
INVERSÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  REVALORAÇÃO  DE
MATÉRIA  FÁTICA.  POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES.
AGRAVO NÃO PROVIDO.  1. É irrelevante a discussão
acerca  do  eventual  não  preenchimentos  dos
pressupostos  de  admissibilidade  do  recurso  especial
interposto com base no art. 105, III “c”, da Constituição
Federal, uma vez que a parte agravada insurgiu-se contra
o acórdão estadual recorrido também com fundamento na
alínea  a  do  permissivo  constitucional.  2.  "Embora  não
seja  possível  o  reexame fático-probatório  por  expressa
vedação do Enunciado n. 7/STJ, é possível, por medida
de direito, a revaloração probatória, quando devidamente
delineados  os  fatos  e as  provas no acórdão recorrido"
(AgRg  no  REsp  1.159.867/MG,  Rel.  Min.  PAULO  DE
TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 14/5/12).
3.  O  Tribunal  de  origem  condenou  a  servidora,  ora
agravada,  à  devolução  de  determinada  parcela
remuneratória  paga  indevidamente  por  erro  da
Administração  Pública  sob  o  fundamento  de  que  o
simples fato de ela ocupar determinado cargo público em
comissão -  Diretora de Administração  da Procuradoria-
Geral do Estado de Santa Catarina -  seria  o suficiente
para elidir  a  presunção de boa-fé.  4.  O entendimento
firmado pela Corte Estadual importou em afronta às
regras de distribuição do ônus da prova, uma vez que
a  eventual  existência  de  má-fé  deveria  ser
comprovada por quem a alegou, haja vista que não
pode  ser  presumida.  Precedente: AgRg  no  AREsp
324.140/DF,  Rel.  Min.  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,
Primeira Turma, DJe 14/8/13; REsp 1.188.091/MG, Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 6/5/11. 5.
Agravo regimental não provido.

RECURSO  ORDINÁRIO.  ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA  PÚBLICA  ESTADUAL.  SUPRESSÃO  DE
VANTAGEM.RESPONSABILIDADE  CIVIL  SUBJETIVA.
EXIGÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE  DOLO  OU
CULPA.  DESCONTOS  EM  FOLHA  DE  PAGAMENTO.
EQUÍVOCO  COMETIDO  PELA  ADMINISTRAÇÃO  NA
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CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. COBRANÇA NA
VIA  ADMINISTRATIVA.  AUTORIZAÇÃO  EXPRESSA  E
FORMAL.  MÁ-FÉ.  COMPROVAÇÃO.  NECESSIDADE.
SERVIDOR  PÚBLICO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL
POR CONDUTA DOLOSA OUCULPOSA CAUSADORA
DE  DANO  AO  ERÁRIO.  1.  A  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de serem
indevidos os descontos nos vencimentos do servidor
quando  recebidos  erroneamente,  em  virtude  de
equívoco  da  Administração  Pública,  se  não
constatada  a  má-fé  do  beneficiado.  2.  É  assente  a
compreensão de que a obrigação de reparar o dano
causado  à  Administração  pelo  servidor  exige  a
comprovação de o agente público ter agido com dolo
ou culpa, por tratar-se deresponsabilidade subjetiva.
Após  essa  comprovação,  o  ressarcimento  ao  Erário
deverá  ser  buscado  pelo  ente  público  mediante  ação
judicial, não podendo decorrer somente dos princípios da
autotutela  e  autoexecutoriedade.  3.  Recurso  em
mandado  de  segurança  provido  para  determinar  o
descabimento  da  reposição  ao  Erário  dos  valores
recebidos,  determinando-se a devolução dos descontos
efetuados  na  remuneração  da  recorrente.  (RMS
18.780⁄RS, Rel.  Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta
Turma, DJe 11⁄6⁄12, grifo nosso)

Dessa  forma,  entendo  que  não  restou  provado  que  os

Promovidos  tiveram  atuação  improba,  não  lhes  podendo  ser  atribuída  a

responsabilidade  pela  eventual  nomeação  em  cargos  inexistentes,  ônus  que

deveria  recair  sobre  a  autoridade  nomeante  da  época,  caso,  efetivamente,

comprovada a ausência de previsão na Lei local desses postos para os quais os

servidores  foram  designados,  circunstância,  ressalve-se,  igualmente,  não

comprovada na presente hipótese. 

Portanto, levando-se em conta essas considerações, afastada a

presença de indício de improbidade, a improcedência do pedido é medida que

se  impõe,  motivo  pelo  qual,  em  desarmonia  com  o  parecer  ministerial,

PROVEJO a Apelação Cível interposta. 

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator,  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos, o
Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo
Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma.
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Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho da Costa lopes, Procuradora 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, 22 de agosto de 2017.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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