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- “A jurisprudência desta Corte, ao contrário do que
decidiu o acórdão recorrido, firmou-se no sentido da
'possibilidade  de  ajuizamento  de  ação  de
improbidade em face de agentes políticos, em razão
da perfeita compatibilidade existente entre o regime
especial de responsabilização política e o regime de
improbidade  administrativa  previsto  na  Lei  n.
8.429/92, cabendo, apenas e tão-somente, restrições
em  relação  ao  órgão  competente  para  impor  as
sanções quando houver previsão de foro privilegiado
ratione  personae  na  Constituição  da  República
vigente'  (REsp  1282046/RJ,  Rel.Ministro  Mauro
Campbell  Marques,  Segunda  Turma,  julgado  em
16.2.2012, DJe 27.2.2012).”

PRELIMINAR  DE  INÉPCIA  DA  INICIAL.
ALEGAÇÃO  DE  PEDIDO  GENÉRICO.  MATÉRIA
DEVIDAMENTE  DETALHADA  NA  PETIÇÃO
INICIAL. REJEIÇÃO.

MÉRITO.  SOBREPREÇO  NA  EXECUÇÃO  DE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.  ART.10,
INC. X, DA LEI Nº 8.429/92.  DANO AO ERÁRIO
DEVIDAMENTE  COMPROVADO  E  NÃO
DESCONSTITUÍDO  PELO  PROMOVIDO.
PRECEDENTES DO STJ.  REDUÇÃO DO VALOR
DA  MULTA  PARA  ADEQUÁ-LA  AOS
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PARÂMETROS DA LEI Nº 8.429/92. PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO.

- O dolo está configurado pela manifesta vontade de
realizar  conduta  contrária  ao  dever  de  legalidade,
corroborada  pelo  pagamento  de  serviço  sem  que
tenha conclusão das obras.

-  O  magistrado  condenou  o  Promovido  ao
ressarcimento integral  do dano, que, como visto,  é
possível, porque o dano ao erário é  in re ipsa; bem
como,  a  suspensão  dos  direitos  políticos  por  seis
anos.  Neste  ponto,   a  dosimetria  das  penalidades
impostas  pelo  magistrado  respeitou  os  princípios
constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade,
uma vez que pautada na extensão do dano causado,
no  proveito  patrimonial  obtido  pelo  agente  e  na
verificação de ofensa aos princípios da moralidade e
legalidade.  Todavia,  no que tange à multa  civil  no
valor do dano, entendo que, conforme a lei, ela deve
ser fixada em até cem vezes o valor da remuneração
percebida  pelo  agente,  não  tendo  relação  com  o
valor do dano. Por esta razão, modifico a multa para
adequá-la  ao  montante  de  três  vezes  o  valor  da
remuneração  percebida  pelo  Promovido  na
qualidade de Prefeito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por votação unânime, em rejeitar,  em  PROVER PARCIALMENTE a
Apelação, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.206.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por José Severiano de

Paulo  Bezerra  da Silva contra  a  Sentença que julgou  procedente  o pedido

formulado na Ação Civil Pública e condenou o Promovido ao pagamento de R$

52.207,10 (cinquenta e dois mil, duzentos e sete reais e dez centavos) a título

de ressarcimento  ao Erário,  determinando,  ainda,  a  suspensão dos direitos

políticos pelo prazo de seis anos, multa civil equivalente ao valor do dano e

proibição de contratar com o Poder Público.

Em seu Recurso, sustenta as preliminares de impossibilidade

jurídica  do  pedido  –  afirmando  que  não  é  aplicável  o  regime  geral  de
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responsabilização  político-administrativo  da  Lei  nº  8.429/92  aos  Prefeitos

Municipais-, bem como, de inépcia da inicial por se tratar de alegação genérica,

com descrição superficial dos atos supostamente praticados. 

No  mérito,  sustenta  que  não  houve  superfaturamento  nos

procedimentos licitatórios e que as irregularidades apontadas pelo TCE-PB não

ocorreram, pois todas as obras e serviços foram precedidas de licitação. Deste

modo, aponta que a Corte de Contas foi muito rigorosa, e não observou que o

pagamento só ocorria após a conclusão das obras.

Argumenta que o Demandado não possuía nenhuma atribuição

junto às licitações da edilidade, uma vez que todos os trâmites administrativos

eram realizados exclusivamente pela comissão permanente de licitação e o

então Prefeito apenas homologava os certames analisados pela comissão de

servidores.

Afirma  também  que  as  testemunhas  demonstraram  que  os

valores só foram pagos após a conclusão das obras, sendo as construtoras

notificadas para realizar a adequação da obra ao contrato. Deste modo, conclui

que não houve dolo por parte do Recorrente nem dano ao Erário capaz de

configurar o ato de improbidade descrito no art.10 da Lei nº 8.429/92.

Questiona também seu enquadramento no art.11 da referida

lei, porquanto inexistiu má-fé e dolo específico, tendo a licitação observado os

parâmetros legais.

Acaso os argumentos não sejam acolhidos, pede que seja feita

a  dosimetria  punitiva  observando  os  princípios  da  proporcionalidade,

razoabilidade e do “non reformatio in pejus”, bem como, a existência de dolo e

representação social do ato, para, assim, afastando a sanção que restringiu

parcela  dos  direitos  políticos,  condenou  ao  pagamento  de  multa  civil  e

ressarcimento ao Erário ou ao menos diminuindo a gravidade da condenação.

Nas  Contrarrazões,  o  Ministério  Público  rebateu  todos  os

argumentos levantados pelo Apelante e pediu a manutenção da Sentença.
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Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pela

rejeição das preliminares e pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

VOTO

DAS PRELIMINARES

DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO

Alega  o  Apelante  que  não  é  aplicável  o  regime  geral  de

responsabilização  político-administrativo  da  Lei  nº  8.429/92  aos  Prefeitos

Municipais

O  STJ,  no  julgamento  da  RCL  2.790/SC,  de  relatoria  do

eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, já orientou caber a submissão

dos Agentes Políticos à Lei de Improbidade Administrativa e a jurisprudência

daquela Corte, bem como, do STF vem se mantendo majoritária nesse sentido

(REsp  1232548/SP,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,

PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 24/10/2013).

A matéria não é recente, de forma que há muito tempo o STJ

vem decidindo nesse sentido:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  RECEBIDO
COMO  AGRAVO  REGIMENTAL.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  AGENTE
POLÍTICO.  APLICAÇÃO  DA  LEI  Nº
8.429/1992.  POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
1. É possível  o recebimento de embargos de
declaração  como  agravo  regimental,  quando
constatado  que  o  pleito  recursal  é
marcadamente  infringente.  Precedentes:  EDcl
no REsp  1178156/RS, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em 2.5.2013,
DJe  10.5.2013;  EDcl  no  AREsp  301.702/PE,
Rel.  Ministro  Sérgio  Kukina,  Primeira  Turma,
julgado em 11.4.2013, DJe 16.4.2013.
2.  Discute-se  nos  autos  a  possibilidade  de
aplicação da Lei  nº  8.429,  de 1992 a agente
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político que exerce o cargo de Governador de
Estado.
3. O Tribunal de origem decidiu que "a Lei nº
8.429/92,  que  dispõe  sobre  as  sanções
aplicáveis  aos  agentes  públicos  por  atos  de
improbidade administrativa, não se aplica aos
agentes  políticos,  porquanto  estes,  nesta
condição,  não  respondem  por  improbidade
administrativa,  mas,  apenas,  por  crime  de
responsabilidade".
4. A jurisprudência desta Corte, ao contrário do
que decidiu o acórdão recorrido, firmou-se no
sentido  da  "possibilidade  de  ajuizamento  de
ação  de  improbidade  em  face  de  agentes
políticos, em razão da perfeita compatibilidade
existente  entre  o  regime  especial  de
responsabilização  política  e  o  regime  de
improbidade  administrativa  previsto  na  Lei  n.
8.429/92,  cabendo,  apenas  e  tão-somente,
restrições  em  relação  ao  órgão  competente
para impor as sanções quando houver previsão
de  foro  privilegiado  ratione  personae  na
Constituição  da  República  vigente"  (REsp
1282046/RJ,  Rel.Ministro  Mauro  Campbell
Marques,  Segunda  Turma,  julgado  em
16.2.2012, DJe 27.2.2012).
5.  No  mesmo  sentido  são  os  precedentes:
AgRg  no  AREsp  141.623/MG,  Rel.  Ministro
Castro  Meira,  Segunda  Turma,  julgado  em
6.12.2012,  DJe  4.2.2013;  REsp  1130584/PB,
Rel.  Ministro  Teori  Albino  Zavascki,  Primeira
Turma, julgado em 18.9.2012, DJe 21.9.2012;
AgRg  no  REsp  1127541/RN,  Rel.  Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
4.11.2010, DJe 11.11.2010.
6.  Por  fim,  na  sessão  do  dia  16.9.2013,  no
julgamento  do  AgRg  na  Rcl  12.514/MT,  de
relatoria  do  Ministro  Ari  Pargendler,  a  Corte
Especial firmou orientação no sentido de que o
foro por prerrogativa de função prerrogativa de
função não se estende ao processamento das
ações de improbidade administrativa.
Embargos  de  declaração  recebidos  como
agravo regimental e provido.
(EDcl  no  AgRg  no  REsp  1216168/RS,  Rel.
Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA
TURMA,  julgado  em  24/09/2013,  DJe
04/10/2013) (negritei)

Portanto,  reconheço  a  adequação  da  Ação  de  Improbidade

Administrativa e, por consequência, rejeito a preliminar do Apelante.
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DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Aduz o Apelante  inépcia da inicial por entender que a petição

inicial  trata  de  alegação  genérica,  com  descrição  superficial  dos  atos

supostamente praticados. 

A petição detalhou, pormenorizadamente, os atos considerados

ímprobos, juntando relatórios e auditorias do Tribunal de Contas do Estado. O

inquérito civil soma mais de duzentas folhas. 

Rejeito, assim, a preliminar arguida.

DO MÉRITO

 Sustenta que não houve superfaturamento nos procedimentos

licitatórios e que as irregularidades apontadas pelo TCE-PB não ocorreram,

pois todas as obras e serviços  foram precedidas de licitação.  Deste modo,

aponta  que  a  Corte  de  Contas  foi  muito  rigorosa  e  não  observou  que  o

pagamento só ocorria após a conclusão das obras.

O Acórdão AC1-TC 934/2012 do Tribunal de Contas do Estado

apontou  sobrepreço  na  execução  de  obras  e  serviços  de  engenharia  no

Município  de  Tavares  decorrentes  das  licitações:  tomada  de  preços  01/08,

convites 05/08, 09/08 e 14/08,  cujo débito total imputado foi de R$ 67.234,22.

Entretanto, o convite 09/08 já foi objeto de ação civil pública, razão pela qual,

foi excluído do presente debate.

A Tomada de Preços nº 01/08 refere-se a pinturas de paradas

de  ônibus,  de  postes,  meio-fio  e  quebra-molas,  reforma do  abatedouro,  de

praças e do hospital, construção de rede coletora e de fossa séptica. O convite

nº  05/08  refere-se  a  reformas  das  escolas,  o  convite  nº14/08  refere-se  a

construção  de  passagem  molhada.  Em  todos  foi  detectado  excessos

(pagamento por serviços não realizados ou não concluídos).
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O  Apelante  sustenta  que  todas  as  obras  e  serviços  foram

precedidas de licitação.  Ora,  a irregularidade apontada não foi  ausência de

licitação, mas o pagamento por serviços não realizados em conformidade com

as regras dispostas no certame.

Aduz  também que  não  possuía  qualquer  atribuição  junto  às

licitações da edilidade, uma vez que todos os trâmites administrativos eram

realizados  exclusivamente  pela  comissão  permanente  de  licitação  e,  como

Prefeito,  apenas  homologava  os  certames  analisados  pela  comissão  de

servidores.

O dolo genérico ocorre quando há malversação dos recursos

públicos,  fato  este  devidamente  analisado  pelo  Tribunal  de  Contas,  em

procedimento  dotado  de  contraditório  e  ampla  defesa.  Ao  afirmar  que  a

possível  culpa  foi  dos  servidores,  como  se  desconhecesse  os  trâmites  da

licitação  e  as  regras  públicas,  demonstra  ter  ocorrido  inabilidade  na

Administração.  Logo,  tem-se  clara  a  conduta  dolosa,  tipificada  como  ato

ímprobo. 

Destaco que é dever do agente público, sobretudo do agente

político, conhecer minimamente as normas e protocolos que deve seguir na

condução  dos  bens  e  serviços  públicos  de  maneira  mais  adequada  à

consecução dos fins sociais.

Ademais, o pagamento por serviços não realizados certamente

não se coaduna com os conceitos de honestidade, imparcialidade, legalidade e

lealdade às instituições. 

 Assim, ocorrendo o pagamento por obras não executadas ou

não concluídas, ofende o gestor os princípios supramencionados. 

Ressalte-se, ainda, que o regime jurídico-administrativo possui

como  um dos  pilares  básicos  a  supremacia  do  interesse  público,  sendo  a

gestão financeira dos recursos aspecto de grande relevância, sobretudo diante

do princípio da eficiência, consagrado na Constituição Federal em seu art. 37,

“caput”. 

7



Apelação Cível nº 0000147-84.2014.815.0311

Ademais,  o  Apelante  não  juntou  aos  autos  qualquer

documentação capaz de elidir as alegações quanto a possíveis irregularidades

e, portanto, não se desincumbiu do ônus que a ele caberia para contrapor as

referidas alegações.

O art.10, inc. X, da Lei nº 8.429/92, prescreve que “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”.

A  configuração  dos  atos  de  improbidade  administrativa

previstos no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa (atos de Improbidade

Administrativa que causam prejuízo ao erário), à luz da atual jurisprudência do

STJ, exige a presença do efetivo dano ao erário (critério objetivo) e, ao menos,

culpa. 

No caso, o superfaturamento das obras restou provado e não

foi desconstituído por provas.

Portanto, agiu com acerto o magistrado.

Cito  jurisprudência  que  corrobora  o  entendimento  acima

esposado:

PROCESSUAL   CIVIL.   ADMINISTRATIVO.
AGRAVO   INTERNO   NO   AGRAVO   EM
RECURSO   ESPECIAL.  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL  DE  2015.
APLICABILIDADE.  VIOLAÇÃO    AO    ART.
535    DO    CPC.    INOCORRÊNCIA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  ART.  10
DA  LEI  N. 8.429/92. PREFEITO MUNICIPAL.
LIBERAÇÃO   DE  VERBAS  SEM
VERIFICAÇÃO  DA  EXECUÇÃO  DA  OBRA
CONTRATADA. SERVIÇOS   PARCIALMENTE
EXECUTADOS.   DANO   AO   ERÁRIO
RECONHECIDO.  SANÇÃO.
PROPORCIONALIDADE.     ARGUMENTOS
INSUFICIENTES    PARA DESCONSTITUIR  A
DECISÃO  ATACADA.  ALEGAÇÃO DE FATO
SUPERVENIENTE. IRRELEVÂNCIA.
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I   -   Consoante  o  decidido  pelo  Plenário
desta   Corte  na  sessão  realizada   em
09.03.2016,   o   regime  recursal  será
determinado  pela  data   da   publicação  do
provimento  jurisdicional  impugnado.  In  casu,
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II  -  A  Corte  de  origem  apreciou  todas  as
questões  relevantes  apresentadas   com
fundamentos  suficientes,  mediante apreciação
da  disciplina   normativa   e   cotejo   ao
posicionamento  jurisprudencial  aplicável   à
hipótese.   Inexistência   de   omissão,
contradição  ou obscuridade. III - O Recorrente
foi condenado pela prática, na forma culposa,
das  condutas descritas no art. 10, I, XI e XII,
da Lei n. 8.429/92,  por  ter,  enquanto  Prefeito
Municipal,  utilizado  verbas  oriundas   de
contrato  com  a  FUNASA  para  pagamento
da   empresa  construtora   sem   que  fosse
conferida  a  execução  das  obras,  causando
dano   à   Administração   Pública,  posto  que
14,95%  dos  serviços  pagos  não  foram
executados.
IV   -   As  sanções  aplicadas  pela  Corte  de
origem   mostram-se  proporcionais  ao  ato
ímprobo em questão.
V   -   No   que  tange  ao  fato  superveniente,
consistente  na  alegação  de  que   tais  contas
teriam  sido  aprovadas,  com  ressalvas,  pelo
Tribunal  de  Contas da União,  tal  argumento
não  prospera,  porquanto  a  ação  de
improbidade  é  independente  da  esfera
administrativa.
VI  -  O  Agravante não apresenta, no agravo,
argumentos  suficientes  para  desconstituir  a
decisão recorrida.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt  no  AREsp  764.185/CE,  Rel.  Ministra
REGINA  HELENA  COSTA,  PRIMEIRA
TURMA,  julgado  em  08/06/2017,  DJe
19/06/2017)

O  Recorrente  questiona  seu  enquadramento  no  art.11  da

referida lei, afirmando que inexistiu má-fé e dolo específico, tendo a licitação

observado os parâmetros legais.
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 O dolo está configurado pela manifesta vontade de realizar

conduta  contrária  ao  dever  de  legalidade,  corroborada  pelo  pagamento  de

serviço sem que tenha conclusão das obras.

O  elemento  subjetivo  necessário  à  configuração  de

improbidade administrativa, previsto pelo art. 11 da Lei nº 8.429/1992, “é o dolo

eventual ou genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da

administração pública, não se exigindo a presença de intenção específica, pois

a atuação deliberada em desrespeito às normas legais, cujo desconhecimento

é  inescusável,  evidencia  a  presença  do  dolo”  (STJ  -  AGRG  no  ARESP

73.968/SP,  Rel.  Ministro  Benedito  Gonçalves,  Primeira  Turma,  julgado  em

02/10/2012, DJE 29/10/2012). 

Portanto,  também  neste  ponto,  não  merece  censura  a

sentença.

Por fim, alega que não foi feita a correta dosimetria punitiva e

pede  que  a  sanção  não  atinja  seus  direitos  políticos,  sendo  afastado  o

pagamento de multa civil e ressarcimento ao erário ou ao menos diminuindo a

gravidade da condenação.

Pois bem.

O magistrado condenou o Promovido ao ressarcimento integral

do dano, que, como visto, é possível, porque o dano ao erário é in re ipsa; bem

como,  a  suspensão  dos  direitos  políticos  por  seis  anos.  Neste  ponto,  a

dosimetria das penalidades impostas pelo magistrado respeitou os princípios

constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que pautada na

extensão do dano causado, no proveito patrimonial  obtido pelo agente e na

verificação de ofensa aos princípios da moralidade e legalidade. 

Todavia, no que tange à multa civil no valor do dano, entendo

que,  conforme  a  lei,  ela  deve  ser  fixada  em  até  cem  vezes  o  valor  da

remuneração percebida pelo agente, não tendo relação com o valor do dano.

Por esta razão, modifico a multa para adequá-la ao montante de três vezes o

valor da remuneração percebida pelo Promovido na qualidade de Prefeito.
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Diante  de  todos  os  fundamentos  expostos,  REJEITO  AS

PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO

APELATÓRIO  apenas para minorar o valor da multa civil, fixando-a em três

vezes o valor da remuneração percebida pelo agente quando exercia o cargo

de Prefeito.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José

Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do

Relator, o Excelentíssimo Doutor  Tércio Chaves de Moura (Juiz Convocado

para  substituir  o  Exmo.  Des.  Leandro  dos  Santos),  o  Excelentíssimo

Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo  Doutor  Carlos

Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma. Desa. Maria

de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).
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	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
	GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS
	ACÓRDÃO
	APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000147-84.2014.815.0311
	RELATOR : Juiz Convocado Tércio Chaves de Moura
	APELANTE : José Severiano de Paulo Bezerra da Silva
	ADVOGADO : José Leonardo de Souza Lima Júnior (OAB-PB nº 16.682)
	APELADO : Ministério Público do Estado da Paraíba
	ORIGEM : Juízo da 1ª Vara da Comarca de Princesa Izabel
	JUIZ : Michel Rodrigues de Amorim
	APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. . PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. SUBMISSÃO DOS AGENTES POLÍTICOS À LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO.
	- “A jurisprudência desta Corte, ao contrário do que decidiu o acórdão recorrido, firmou-se no sentido da 'possibilidade de ajuizamento de ação de improbidade em face de agentes políticos, em razão da perfeita compatibilidade existente entre o regime especial de responsabilização política e o regime de improbidade administrativa previsto na Lei n. 8.429/92, cabendo, apenas e tão-somente, restrições em relação ao órgão competente para impor as sanções quando houver previsão de foro privilegiado ratione personae na Constituição da República vigente' (REsp 1282046/RJ, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16.2.2012, DJe 27.2.2012).”
	PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO. MATÉRIA DEVIDAMENTE DETALHADA NA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO.
	MÉRITO. SOBREPREÇO NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. ART.10, INC. X, DA LEI Nº 8.429/92. DANO AO ERÁRIO DEVIDAMENTE COMPROVADO E NÃO DESCONSTITUÍDO PELO PROMOVIDO. PRECEDENTES DO STJ. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PARA ADEQUÁ-LA AOS PARÂMETROS DA LEI Nº 8.429/92. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
	- O dolo está configurado pela manifesta vontade de realizar conduta contrária ao dever de legalidade, corroborada pelo pagamento de serviço sem que tenha conclusão das obras.
	- O magistrado condenou o Promovido ao ressarcimento integral do dano, que, como visto, é possível, porque o dano ao erário é in re ipsa; bem como, a suspensão dos direitos políticos por seis anos. Neste ponto, a dosimetria das penalidades impostas pelo magistrado respeitou os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que pautada na extensão do dano causado, no proveito patrimonial obtido pelo agente e na verificação de ofensa aos princípios da moralidade e legalidade. Todavia, no que tange à multa civil no valor do dano, entendo que, conforme a lei, ela deve ser fixada em até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, não tendo relação com o valor do dano. Por esta razão, modifico a multa para adequá-la ao montante de três vezes o valor da remuneração percebida pelo Promovido na qualidade de Prefeito.
	Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:
	ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação unânime, em rejeitar, em PROVER PARCIALMENTE a Apelação, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.206.
	RELATÓRIO
	É o relatório.
	VOTO
	DAS PRELIMINARES
	DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO
	Alega o Apelante que não é aplicável o regime geral de responsabilização político-administrativo da Lei nº 8.429/92 aos Prefeitos Municipais
	O STJ, no julgamento da RCL 2.790/SC, de relatoria do eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, já orientou caber a submissão dos Agentes Políticos à Lei de Improbidade Administrativa e a jurisprudência daquela Corte, bem como, do STF vem se mantendo majoritária nesse sentido (REsp 1232548/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 24/10/2013).
	A matéria não é recente, de forma que há muito tempo o STJ vem decidindo nesse sentido:
	ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTE POLÍTICO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.429/1992. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
	1. É possível o recebimento de embargos de declaração como agravo regimental, quando constatado que o pleito recursal é marcadamente infringente. Precedentes: EDcl no REsp 1178156/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2.5.2013, DJe 10.5.2013; EDcl no AREsp 301.702/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11.4.2013, DJe 16.4.2013.
	2. Discute-se nos autos a possibilidade de aplicação da Lei nº 8.429, de 1992 a agente político que exerce o cargo de Governador de Estado.
	3. O Tribunal de origem decidiu que "a Lei nº 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos por atos de improbidade administrativa, não se aplica aos agentes políticos, porquanto estes, nesta condição, não respondem por improbidade administrativa, mas, apenas, por crime de responsabilidade".
	4. A jurisprudência desta Corte, ao contrário do que decidiu o acórdão recorrido, firmou-se no sentido da "possibilidade de ajuizamento de ação de improbidade em face de agentes políticos, em razão da perfeita compatibilidade existente entre o regime especial de responsabilização política e o regime de improbidade administrativa previsto na Lei n. 8.429/92, cabendo, apenas e tão-somente, restrições em relação ao órgão competente para impor as sanções quando houver previsão de foro privilegiado ratione personae na Constituição da República vigente" (REsp 1282046/RJ, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16.2.2012, DJe 27.2.2012).
	5. No mesmo sentido são os precedentes: AgRg no AREsp 141.623/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 6.12.2012, DJe 4.2.2013; REsp 1130584/PB, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 18.9.2012, DJe 21.9.2012; AgRg no REsp 1127541/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 4.11.2010, DJe 11.11.2010.
	6. Por fim, na sessão do dia 16.9.2013, no julgamento do AgRg na Rcl 12.514/MT, de relatoria do Ministro Ari Pargendler, a Corte Especial firmou orientação no sentido de que o foro por prerrogativa de função prerrogativa de função não se estende ao processamento das ações de improbidade administrativa.
	Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e provido.
	(EDcl no AgRg no REsp 1216168/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 04/10/2013) (negritei)
	Portanto, reconheço a adequação da Ação de Improbidade Administrativa e, por consequência, rejeito a preliminar do Apelante.
	DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL
	Aduz o Apelante inépcia da inicial por entender que a petição inicial trata de alegação genérica, com descrição superficial dos atos supostamente praticados.
	A petição detalhou, pormenorizadamente, os atos considerados ímprobos, juntando relatórios e auditorias do Tribunal de Contas do Estado. O inquérito civil soma mais de duzentas folhas.
	Rejeito, assim, a preliminar arguida.
	DO MÉRITO
	Sustenta que não houve superfaturamento nos procedimentos licitatórios e que as irregularidades apontadas pelo TCE-PB não ocorreram, pois todas as obras e serviços foram precedidas de licitação. Deste modo, aponta que a Corte de Contas foi muito rigorosa e não observou que o pagamento só ocorria após a conclusão das obras.
	O Acórdão AC1-TC 934/2012 do Tribunal de Contas do Estado apontou sobrepreço na execução de obras e serviços de engenharia no Município de Tavares decorrentes das licitações: tomada de preços 01/08, convites 05/08, 09/08 e 14/08, cujo débito total imputado foi de R$ 67.234,22. Entretanto, o convite 09/08 já foi objeto de ação civil pública, razão pela qual, foi excluído do presente debate.
	A Tomada de Preços nº 01/08 refere-se a pinturas de paradas de ônibus, de postes, meio-fio e quebra-molas, reforma do abatedouro, de praças e do hospital, construção de rede coletora e de fossa séptica. O convite nº 05/08 refere-se a reformas das escolas, o convite nº14/08 refere-se a construção de passagem molhada. Em todos foi detectado excessos (pagamento por serviços não realizados ou não concluídos).
	O dolo genérico ocorre quando há malversação dos recursos públicos, fato este devidamente analisado pelo Tribunal de Contas, em procedimento dotado de contraditório e ampla defesa. Ao afirmar que a possível culpa foi dos servidores, como se desconhecesse os trâmites da licitação e as regras públicas, demonstra ter ocorrido inabilidade na Administração. Logo, tem-se clara a conduta dolosa, tipificada como ato ímprobo.
	Destaco que é dever do agente público, sobretudo do agente político, conhecer minimamente as normas e protocolos que deve seguir na condução dos bens e serviços públicos de maneira mais adequada à consecução dos fins sociais.
	Ademais, o pagamento por serviços não realizados certamente não se coaduna com os conceitos de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições.
	Assim, ocorrendo o pagamento por obras não executadas ou não concluídas, ofende o gestor os princípios supramencionados.
	Ressalte-se, ainda, que o regime jurídico-administrativo possui como um dos pilares básicos a supremacia do interesse público, sendo a gestão financeira dos recursos aspecto de grande relevância, sobretudo diante do princípio da eficiência, consagrado na Constituição Federal em seu art. 37, “caput”.
	Ademais, o Apelante não juntou aos autos qualquer documentação capaz de elidir as alegações quanto a possíveis irregularidades e, portanto, não se desincumbiu do ônus que a ele caberia para contrapor as referidas alegações.
	O art.10, inc. X, da Lei nº 8.429/92, prescreve que “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”.
	A configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa (atos de Improbidade Administrativa que causam prejuízo ao erário), à luz da atual jurisprudência do STJ, exige a presença do efetivo dano ao erário (critério objetivo) e, ao menos, culpa.
	No caso, o superfaturamento das obras restou provado e não foi desconstituído por provas.
	Portanto, agiu com acerto o magistrado.
	Cito jurisprudência que corrobora o entendimento acima esposado:
	PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10 DA LEI N. 8.429/92. PREFEITO MUNICIPAL.
	LIBERAÇÃO DE VERBAS SEM VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA CONTRATADA. SERVIÇOS PARCIALMENTE EXECUTADOS. DANO AO ERÁRIO RECONHECIDO. SANÇÃO. PROPORCIONALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. IRRELEVÂNCIA.
	I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
	II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - O Recorrente foi condenado pela prática, na forma culposa, das condutas descritas no art. 10, I, XI e XII, da Lei n. 8.429/92, por ter, enquanto Prefeito Municipal, utilizado verbas oriundas de contrato com a FUNASA para pagamento da empresa construtora sem que fosse conferida a execução das obras, causando dano à Administração Pública, posto que 14,95% dos serviços pagos não foram executados.
	IV - As sanções aplicadas pela Corte de origem mostram-se proporcionais ao ato ímprobo em questão.
	V - No que tange ao fato superveniente, consistente na alegação de que tais contas teriam sido aprovadas, com ressalvas, pelo Tribunal de Contas da União, tal argumento não prospera, porquanto a ação de improbidade é independente da esfera administrativa.
	VI - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
	VII - Agravo Interno improvido.
	(AgInt no AREsp 764.185/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 19/06/2017)
	O elemento subjetivo necessário à configuração de improbidade administrativa, previsto pelo art. 11 da Lei nº 8.429/1992, “é o dolo eventual ou genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da administração pública, não se exigindo a presença de intenção específica, pois a atuação deliberada em desrespeito às normas legais, cujo desconhecimento é inescusável, evidencia a presença do dolo” (STJ - AGRG no ARESP 73.968/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02/10/2012, DJE 29/10/2012).
	Portanto, também neste ponto, não merece censura a sentença.
	Por fim, alega que não foi feita a correta dosimetria punitiva e pede que a sanção não atinja seus direitos políticos, sendo afastado o pagamento de multa civil e ressarcimento ao erário ou ao menos diminuindo a gravidade da condenação.
	Pois bem.
	O magistrado condenou o Promovido ao ressarcimento integral do dano, que, como visto, é possível, porque o dano ao erário é in re ipsa; bem como, a suspensão dos direitos políticos por seis anos. Neste ponto, a dosimetria das penalidades impostas pelo magistrado respeitou os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que pautada na extensão do dano causado, no proveito patrimonial obtido pelo agente e na verificação de ofensa aos princípios da moralidade e legalidade.
	Todavia, no que tange à multa civil no valor do dano, entendo que, conforme a lei, ela deve ser fixada em até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, não tendo relação com o valor do dano. Por esta razão, modifico a multa para adequá-la ao montante de três vezes o valor da remuneração percebida pelo Promovido na qualidade de Prefeito.
	Diante de todos os fundamentos expostos, REJEITO AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO APELATÓRIO apenas para minorar o valor da multa civil, fixando-a em três vezes o valor da remuneração percebida pelo agente quando exercia o cargo de Prefeito.
	Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, 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, 01 de agosto de 2017.
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