
PODER JUDICIÁRIOPODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBATRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB.  DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOSGAB.  DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002595-75.2012.815.0351
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
APELANTE : Antônio João Adolfo Leôncio
ADVOGADO : José Alves da Silva Neto, OAB/PB 14.651
APELADO : Ministério Público do Estado da Paraíba
ORIGEM : Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sapé
JUIZ : Aluízio Bezerra Filho
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AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOLO
CONFIGURADO.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

-  É imprescritível  a pretensão de ressarcimento de
danos causados ao erário por atos de improbidade
administrativa. 

-  Cumpre destacar que "o dolo que se exige para a
configuração  de  improbidade  administrativa  é  a
simples vontade consciente  de  aderir  à conduta,
produzindo  os  resultados  vedados  pela  norma
jurídica   -  ou,  ainda,  a  simples  anuência  aos
resultados  contrários  ao  Direito  quando  o  agente
público  ou  privado  deveria  saber  que  a  conduta
praticada a eles levaria-, sendo despiciendo perquirir
acerca  de  finalidades  específicas"  (STJ,  AgRg  no
REsp  1.539.929/MG,  Rel.  Ministro  MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
02/08/2016).



Apelação Cível nº  0002595-75.2012.815.0351

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade,  em DESPROVER a Apelação, nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl. 359.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Antônio João Adolfo

Leoncio  contra  a  Sentença  que  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido

formulado  na  Ação  Civil  Pública  para  ressarcimento  de  Danos  ao  Erário  e

condenou os Promovidos Antônio João Adolfo Leôncio e João Carmélio Filho

ao ressarcimento  integral  do  dano,  no  montante  de R$ 5.000,00 (cinco mil

reais).

O Apelante alega, preliminarmente, a ausência das condições

da  ação,  porque  não  houve  propositura  da  ação  dentro  de  trinta  dias  da

efetivação da medida cautelar. Como prejudicial de mérito, arguiu a prescrição,

pois entende que as ações de improbidade só podem ser propostas até cinco

anos após o término do exercício do mandato, de cargo em comissão ou de

função de confiança.

No mérito, sustenta que a acusação não veio acompanhada de

prova de existência de dolo na ação ou omissão do agente, de intenção de

praticar a ilegalidade.

Requer, assim, o provimento do Recurso.

Nas Contrarrazões de fls.331/338, o Ministério Público afirma

que, no momento do ajuizamento da ação, devido ao lapso temporal decorrido

desde o término do mandato, algumas sanções previstas na Lei nº 8.429/92

restaram prescritas,  sendo que o instituto  da prescrição não incide sobre a

sanção  de  ressarcimento  dos  prejuízos  causados  ao  patrimônio  público,

conforme previsto no art.37, §5º, da Constituição Federal.

Argumenta que não é indispensável que primeiro se requeira a

medida cautelar de sequestros de bens do demandado, sendo esta medida
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uma  faculdade  do  Ministério  Público  que  pode  apenas  requerer  na  ação

principal, a indisponibilidade de bens do Réu e não o sequestro de bens.

No mérito, alega que basta comprovar o prejuízo e a conduta

omissiva culposa.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento do Apelo.

É o relatório.

VOTO

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO

Argui o Apelante não ter o Autor preenchido os pressupostos

de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo  porque não

houve  propositura  da  ação  dentro  de  trinta  dias  da  efetivação  da  medida

cautelar. 

O Ministério Público argumenta que não é indispensável que

primeiro se requeira a medida cautelar de sequestros de bens do demandado,

sendo  esta  medida  uma faculdade  do  Ministério  Público  que  pode  apenas

requerer  na  ação  principal,  a  indisponibilidade  de  bens  do  Réu  e  não  o

sequestro de bens.

De  fato,  a  indisponibilidade  de  bens na  Ação  Civil  Pública,

decorrente  de ato  de improbidade administrativa,  pode ser  decretada como

medida liminar na própria ação, independentemente do ajuizamento de ação

Cautelar de sequestro, que não precisa ser, obrigatoriamente, requerida pelo

“parquet”. 

Deste modo, rejeito a preliminar.
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DA PRESCRIÇÃO

Como prejudicial de mérito, arguiu a prescrição, pois entende

que as ações de improbidade só podem ser propostas até cinco anos após o

término do exercício  do  mandato,  de  cargo em comissão ou de função de

confiança.

No  caso,  o  Autor  não  requereu  outras  sanções,  tais  como

pagamento  da  multa  civil,  suspensão  dos  direitos  políticos  e  proibição  de

contratar  com o  Poder  Público  ou  receber  incentivos  fiscais  ou  creditícios.

Pediu apenas o ressarcimento ao erário.

Ora, é  imprescritível  a pretensão de ressarcimento de danos

causados ao erário por atos de improbidade administrativa.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO  ESPECIAL.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  RESSARCIMENTO  AO
ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE.
1.  De  acordo  com  a  jurisprudência  do  STJ,  é
imprescritível  a  ação  de  ressarcimento  ao  erário
decorrente  da  prática  de  atos  de  improbidade
administrativa.
2.  O Supremo Tribunal  Federal,  ao  apreciar  o  RE
669.069/MG, submetido ao regime da repercussão
geral,  limitou-se  à  análise  da  prescritibilidade  das
ações civis, explicitando que a orientação contida no
julgamento  não  se  aplica  ao  ressarcimento  dos
danos  ao  erário  decorrentes  da  prática  de  ato  de
improbidade administrativa.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  REsp  1472944/SP,  Rel.  Ministra  DIVA
MALERBI  (DESEMBARGADORA  CONVOCADA
TRF 3ª REGIÃO),  SEGUNDA TURMA, julgado em
21/06/2016, DJe 28/06/2016)

Portanto, não acolho a prejudicial do mérito.
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 DO MÉRITO

Sustenta o Recorrente que a acusação não veio acompanhada

de prova de existência de dolo na ação ou omissão do agente, de intenção de

praticar a ilegalidade.

No caso, ele foi condenado por não realizar a devida prestação

de contas, comprovando a destinação da verba recebida.

O magistrado entendeu que o dolo restou evidente, uma vez

que intimado o Prefeito e Vice-Prefeito, na época, para prestar contas relativas

ao convênio celebrado com a Secretaria de Educação e Cultura do Estado para

incentivo às atividades turísticas e culturais do Município, não o fez, incorrendo

nas disposições do art.10 da Lei de Improbidade Administrativa.

O  art.  10,  inciso  VIII,  da  Lei  nº  8.429/1992  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,  malbarateamento  ou  dilapidação  dos  bens  ou  haveres  das

entidades referidas no art. 1º desta lei

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.

Entendo que o dolo do agente político restou evidenciado, haja

vista  o  alerta  do  Tribunal  de  Contas  para  que prestasse contas  (fl.30)  e  a

ausência de defesa no prazo regimental.

 Cumpre destacar que "o dolo que se exige para a configuração

de  improbidade administrativa é a simples vontade consciente  de  aderir  à
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conduta, produzindo os resultados vedados pela  norma  jurídica  - ou, ainda, a

simples anuência aos resultados contrários ao Direito quando o agente público

ou  privado  deveria  saber  que  a  conduta  praticada  a  eles  levaria-,  sendo

despiciendo perquirir acerca de finalidades específicas" (STJ, AgRg no REsp

1.539.929/MG,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA

TURMA, DJe de 02/08/2016).

Diante de todos os fundamentos expostos,  DESPROVEJO o

Recurso Apelatório.

Por  fim,  corrija-se  a  autuação,  uma  vez  que  não  são  dois

Apelantes.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

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, 03 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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