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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA.  PRELIMINAR.  REJEIÇÃO.  EX-
PREFEITO.   APLICABILIDADE.  CONTRATAÇÃO  SEM 
LICITAÇÃO.  VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS. LESÃO AO ERÁRIO. PENALIDADES 
APLICADAS.  PROPORCIONALIDADE.  MANUTENÇÃO 
DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. DESPROVIMENTO 
DO RECURSO.

“[...]  o  Supremo  Tribunal  Federal  consignou  que  Lei  de 
Improbidade  Administrativa  não  é  aplicável  apenas  aos 
agentes  políticos  submetidos  ao  regime  especial  de 
responsabilidade  da  Lei  nº  1.079/1950  (Presidente  da 
República,  Ministros  de  Estado,  Ministros  do  Supremo 
Tribunal  Federal  e  Procurador-Geral  da  República).  Os 
demais agentes políticos não foram excluídos do âmbito de 
incidência da Lei nº 8.429/92”.1

-“Caracteriza ato de improbidade administrativa a conduta do 
agente  que,  intencionalmente,atente  contra  os  princípios  da 
administração  pública  (art.  11  da  L.  8.429/92).  O  elemento 
subjetivo caracterizador do comportamento doloso exigido do 
agente nessa hipótese encontra-se na intenção e consciência de 

1STF - AI 790829 AgR, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
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descumprir a legislação regente, mediante violação daqueles 
princípios, ou seja, no dolo eventual".2

-  O  dever  de  prestar  contas  é  uma  obrigação  de  índole 
constitucional,  que  não  pode  ser  dispensada  pela  simples 
vontade das partes, já que é imprescindível para se verificar a 
regular aplicação dos recursos recebidos pela Edilidade.

VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  a  preliminar  e,  no  mérito,  negar 
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, integrando a presente decisão 
a súmula de julgamento de fl. 747.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Edvaldo Gomes Costa 
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Barra de 
Santa Rosa, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação 
civil  pública  por  ato  de  improbidade  administrativa  com  reparação  de  dano  ao 
erário, promovida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba.

Na  sentença,  o  magistrado  a  quo julgou  parcialmente 
procedentes os pedidos, para, com fulcro no arts. 11, inciso I e 12, inciso III, da Lei n. 
8.429/92:

1) “Perda  da  função  pública,  caso  o  promovido  continue  a 
exercer função no âmbito da administração pública em geral;
2) suspensão os direitos políticos do requerido, ora apelante, 
pelo prazo de 03 (três) anos; 
3) multa  civil  no  valor  correspondente  a  02  (duas)  vezes  o 
valor  da  remuneração  mensal  percebida  pelo  primeiro 
promovido, à época dos fatos
4) proibir o insurgente de contratar com o Poder Público ou 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente,  através  de  pessoa  jurídica  da  qual  seja  sócio 
majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos;
5) instar  o  vencido  ao  pagamento  das  custas  processuais, 
deixando  de  arbitrar,  contudo,  qualquer  condenação  em 

2TJ-SP - APL: 9111172762009826 SP 9111172-76.2009.8.26.0000, Relator: Rui Stoco, Data de Julgamento: 29/08/2011, 4ª Câmara de 
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honorários advocatícios, os quais não podem reverter em favor 
de membro do Ministério Público apelado.”

Em suas razões, o apelante alega, em suma, serem equivocados 
os termos da decisão impugnada, a qual deve ser anulada ou reformada, tendo em 
vista, preliminarmente, a inadequação da via eleita e, no mérito, pela ausência de 
configuração de qualquer ato de improbidade administrativa e da não configuração 
do elemento subjetivo dolo.

Assevera, ainda, que não houve lesão ao erário, razão pela qual 
não há se falar  em ilicitude  da  conduta,  assim como,  a  desproporcionalidade  da 
condenação.  Ao final,  pugna pelo  provimento do recurso  ou,  alternativamente,  a 
nulidade da sentença.

O  Ministério  Público  do  Estado  da  Paraíba  ofertou 
contrarrazões no sentido do desprovimento do recurso e da manutenção dos exatos 
termos da sentença guerreada (fls. 727/730).

Instado a se manifestar,  o membro da Procuradoria-Geral  de 
Justiça em atuação neste Tribunal alegou a insubsistência das alegações recursais, 
opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO.

Colhe-se dos autos que o Parquet promovente ajuizou a presente 
ação civil pública por ato de improbidade administrativa com reparação de dano ao 
erário,  em  face  do  Prefeito  do  Município  de  Barra  de  Santa  Fé,  objetivando  o 
ressarcimento  dos  prejuízos causados  pelo  mesmo  ao  Poder  Público,  os  quais 
decorreram de não atendimento à LRF quanto ao repasse para o Poder Legislativo 
em relação ao que dispõe o inciso I, § 2º, do art. 29, CF; aquisição de material de 
construção  no valor  de  R$ 77.286,00  à  firma inidônea;  despesas  sem licitação no 
montante  de  R$  110.773,32,  correspondendo  a  1,29%  da  despeça  orçamentária 
realizada  no  exercício  financeiro  de  2005  e  aplicações  de  recursos  oriundos  do 
FUNDEF na remuneração dos profissionais do magistério, correspondendo a 59,45% 
da cota-parte do exercício mais os rendimentos de aplicação.

O processo teve seu trâmite regular sobrevindo a sentença ora 
guerreada,  que,  conforme  relatado,  julgou  parcialmente  procedente  a  demanda. 
Justamente  contra  essa decisão,  pois,  insurge-se o apelante no petitório  objeto de 
discussão.



Em vista de tais pontos,  fundamental  proceder à análise dos 
fundamentos  recursais  trazidos  à  baila  pelo  apelante,  sendo  mister  partir,  no 
presente momento, do exame das alegações preliminares envolvidas.

Neste sentido, voltando-se primeiramente à questão preliminar 
da inadequação da via eleia, é essencial denotar que a mesma não merece acolhida. 
Tal é o que ocorre, uma vez que se pacificou o entendimento de que não há óbice à 
submissão dos agentes políticos aos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, 
salvo aqueles submetidos ao regime especial de responsabilidade previsto na Lei nº 
1.079/50.

Entendo  que  houve,  efetivamente,  uma  interpretação 
equivocada da Reclamação nº  2.138,  do STF,  que vetou à aplicação do regime de 
responsabilidade por ato de improbidade administrativa da Lei nº 8.429/92 apenas ao 
Presidente  da  República,  Ministros  de  Estado,  Ministros  do  Supremo  Tribunal 
Federal e ao Procurador-Geral da República.

Sobre o tema, relevante transcrever julgado do STF, julgando 
caso semelhante:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  CONSTITUCIONAL.  PREFEITO 
MUNICIPAL.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA. 
APLICAÇÃO  DA  LEI  N.  8.429/1992.  PRECEDENTES. 
AGRAVO  REGIMENTAL  AO  QUAL  SE  NEGA 
PROVIMENTO.  “[...]  o  Agravante  interpretou  de  forma 
equivocada  a  decisão  proferida  pelo  Supremo  Tribunal  no 
julgamento  da  Reclamação  n.  2.138  (DJe  18.4.2008),  Redator 
para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes. Naquele julgado, 
este  Supremo  assentou  que,  para  os  agentes  políticos 
detentores da prerrogativa de foro prevista no art. 102, inc. I, 
alínea c, da Constituição não seria possível a cumulação dos 
dois  regimes  de  responsabilidade  político-administrativa, 
devendo-se-lhes aplicar  aquele previsto na Lei n.  1.079/1950 
[...]”.3

Na  esteira  do  precedente,  outros  julgados  se  seguiram  no 
Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode conferir a diante:
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“ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO 
REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.  LEI  DE 
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  APLICABILIDADE 
AOS AGENTES POLÍTICOS. 1. A Lei nº 8.429/92 é aplicável 
aos agentes políticos. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo 
regimental desprovido”.4 

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO 
REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA  NO 
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
SUBMISSÃO DE AGENTE POLÍTICO (PREFEITO) À LEI N. 
8.429/1992. SÚMULA N. 168 DO STJ. 1. Os agentes políticos se 
submetem às normas da Lei n. 8.429/1992 - Lei de Improbidade 
Administrativa.  A respeito,  dentre  outros:  AgRg nos EREsp 
1119657/MG,  Rel.  Ministro  Arnaldo  Esteves  Lima,  Primeira 
Seção, DJe 25/09/2012. 2. Nos termos da Súmula n. 168 do STJ, 
"não  cabem  embargos  de  divergência,  quando  a 
jurisprudência  do tribunal  se  firmou no mesmo sentido do 
acórdão embargado". 3. Agravo regimental não provido”.5 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA. 
VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC  NÃO 
CARACTERIZADA.  APLICAÇÃO  DA  LEI  8.429/1992  AOS 
AGENTES  POLÍTICOS.  COMPATIBILIDADE  COM  O 
DECRETO-LEI  201/1967.  ART.  10  DA  LIA.  CULPA  DO 
AGENTE.  DOSIMETRIA  DA  PENA.  MULTA  CIVIL. 
PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E 
PROPORCIONALIDADE.  SÚMULA  7/STJ.  [...]  Não  há 
qualquer  antinomia  entre  o  Decreto-Lei  201/1967  e  a  Lei 
8.429/1992, pois a primeira impõe ao prefeito e vereadores um 
julgamento  político,  enquanto  a  segunda  submete-os  ao 
julgamento  pela  via  judicial,  pela  prática  do  mesmo  fato. 
Precedentes”.6 

Não  por  outro  motivo,  esta  Corte  tem  acompanhado  a 
orientação que emana das Cortes de Sobreposição. Para melhor ilustrar, transcreve-se 
os seguintes julgados:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DA PRELIMINAR DE 
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  LEI  N.°8.429/92. 

4STJ - AgRg no REsp 1181291/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013.
5STJ - AgRg nos EREsp 1243779/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/09/2013, DJe 07/10/2013.
6STJ - AgRg no AREsp 103.419/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon 2ª T, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013



APLICAÇÃO  EM  FACE  DE  EX-PREFEITO. 
POSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  AUSÊNCIA  DE 
NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 
DO  ATO,  IMPROCEDÊNCIA  DA  AÇÃO  OU 
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  LEGÍTIMO  0 
RECEBIMENTO  DA  PETIÇÃO  INICIAL. 
DESPROVIMENTO DO AGRAVO. Preliminar Inadequação 
da Via Eleita  Os prefeitos  podem ser  processados por seus 
atos pela Lei n° 8.429/92, eis que não se enquadram entre as 
autoridades  submetidas  à  Lei  n.  1.079/50.  0  precedente  do 
Supremo Tribunal Federal - Rcl 2.138/RJ - reforça a tese sobre 
o  cabimento  da  ação  de  improbidade  em  face  de  agente 
político de qualquer esfera dos Poderes da União, Estados e 
Municípios,  ressalvando-se  apenas  as  hipóteses  em  que 
houver demanda ajuizada contra Ministros de Estado”.7  

“AGRAVO INTERNO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
AGENTES  POLÍTICOS  CRIME  DE  RESPONSABILIDADE 
INAPLICABILIDADE  DO  PRECEDENTE  DO  STF  NA 
RECLAMAÇÃO  2.138  EX-PREFEITO  APLICAÇÃO  DA  LEI 
DE  DVIPROBIDADE  PRECEDENTES  ART.  557,  §1-A  DO 
CPC  APELAÇÃO  PROVIDA  DECISÃO  MONOCRÁTICA 
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM  DESPROVIMENTO  DO 
AGRAVO  INTERNO.  0  ex-prefeito  submete-se  ao  rito  das 
ações de improbidade administrativa. Esses agentes,  porque 
destituídos  de  seu  munus,  não  se  acham  enquadrados  nos 
termos da Lei  n.  1.070/1950,  que  dispõe sobre os  crimes de 
responsabilidade.  Sua  participação  no  processo  de 
improbidade é legítima. Precedente Resp. 764.836/SP, Relator 
Ministro José Delgado, Relator p/ acórdão Ministro Francisco 
Falcão,  DJ  10.3.2008.  Agravo  regimental  improvido.  STJ= 
AgRg  nos  Edcl.  no  Resp.  1080234/RO  Rel.Min.  Humberto 
Martins Segunda Turma Dje. 29.06.2009”.8  

“AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. CONTRATAÇÃO SEM 
CONCURSO PÚBLICO. SUPOSTA INCOMPATIBILIDADE 
ENTRE  A  LEI  8.429/92  E  0  DECRETO-LEI  201/67.  NÃO 
RECEBIMENTO  DA  PETIÇÃO  INICIAL.  APELAÇÃO 
CÍVEL. APLICAÇÃO DA L.I.A. AOS AGENTES POLÍTICOS. 
PRECEDENTES  DO  STJ  E  DO  STF.  TÉRMINO  DO 
MANDATO. ART. 557, § 10-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

7TJPB - 01820090011448001 - Órgão (1ª CAMARA CIVEL) - Relator Desª. Maria de Fátima M. B. Cavalcanti - j. Em 10/12/2012.
8TJPB - 04720100001198001 - Órgão (3 CAMARA CIVEL) - Relator DES. SAULO HENRIQUES DE SA BENEVIDES - j.  em 
15/12/2011.



CIVIL.  PROVIMENTO  DO  RECURSO,  DE  PLANO.  A 
jurisprudência  do Supremo Tribunal  Federal  e do Superior 
Tribunal  de  Justiça  já  superou  a  antiga  tese  de 
incompatibilidade  entre  a  LIA  e  a  Lei  dos  Crimes  de 
Responsabilidade,  entendendo  ser  aquela  primeira  norma 
aplicável  contra  agentes  políticos  Governadores  de  Estado, 
Prefeitos,  Vereadores  etc.  A  jurisprudência  desta  Corte 
Superior é assente no sentido de que não há óbices para a 
aplicação  concomitante  do  Decreto-Lei  n°  201/67  e  Lei  n° 
8.429/92, pois, o , primeiro impõe a prefeito . e vereadores um 
julgamento  político,  enquanto  a  segunda  submete-os  ao 
julgamento pela via judicial, pela prática do mesmo fato REsp 
1.106.159/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 
24/06/2010  AgRg  no  REsp  1243779/MG,  Rel.  Ministro 
CASTRO..  MEIRA,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 
21/06/2011,  DJe  30/06/2011.  Em  se  tratando  de  ex-prefeito 
municipal, não há qualquer óbice legal ou jurisprudencial à 
aplicação das sanções da Lei n. 8.429/92”.9 

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DA PRELIMINAR DE 
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  LEI  N.°8.429/92. 
APLICAÇÃO  EM  FACE  DE  EX-PREFEITO. 
POSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO.  Os  prefeitos  podem  ser 
processados por seus atos pela Lei n° 8.429/92, eis que não se 
enquadram entre as autoridades submetidas à Lei n. 1.079/50. 
0  precedente  do Supremo Tribunal  Federal  -  Rol  2.138/RJ - 
reforça a tese sobre o cabimento da ação de improbidade em 
face  de  agente  político  de  qualquer  esfera  dos  Poderes  da 
União.  Estados  e  Municípios,  ressalvando-se  apenas  as 
hipóteses em que houver demanda ajuizada contra Ministros 
de Estado”.10

“AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  —  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA  —  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM 
RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO  —  INADEQUAÇÃO  DA  VIA 
ELEITA—  APELAÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  — 
NECESSIDADE  DE  APLICAÇÃO  DA  LEI  DE 
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  AOS  AGENTES 

9TJPB - 04720100001008001 - Órgão (1 CAMARA CIVEL) - Relator DES. JOSE RICARDO PORTO - j. Em 25/11/2011.
10TJPB - 03020050009379001 - Órgão (2 CAMARA CIVEL) - Relator DR. ALEXANDRE TARGINO GOMES FALCAO - j. Em 
08/11/2011



POLÍTICOS —PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. — 
ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
RECURSO  ESPECIAL.  IMPUTAÇÃO  DE  ATO  DE 
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  (I)  DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 83 
DO  STJ.  (II)  OS  AGENTES  POLÍTICOS  PODEM  SER 
PROCESSADOS  POR  SEUS  ATOS  ALEGADAMENTE 
ÍMPROBOS  (LEI  8.429/92).  ENTENDIMENTO  FIRMADO 
PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (RCL 2.790/SC, REL. MIN. 
TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJE 4.3.2010). (III) É VEDADO 
A  ESTE  TRIBUNAL  MANIFESTAR-SE  SOBRE  MATÉRIA 
CONSTITUCIONAL,  SOB  PENA  DE  USURPAÇÃO  DE 
COMPETÊNCIA  DO  STF.  (IV)  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. IMPUTAÇÃO CALCADA NO ART. 10 
DA LEI 8.429/92. INDISPENSÁVEL A COMPROVAÇÃO DO 
EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO. PRECEDENTES STJ. — 1. 
A  Corte  Especial  do  STJ,  no  julgamento  da  Rcl  2.790/SC, 
pacificou o entendimento de que os agentes políticos podem 
ser  processados  por  seus  atos  pela  Lei  de  Improbidade 
Administrativa  (8.429/92).  —  2.  Este  colendo  Superior 
Tribunal de Justiça já decidiu, reiteradamente, que nos atos 
de  improbidade  administrativa  descritos  no  art.  10  da  Lei 
8.429/92, é indispensável a demonstração de efetivo dano ao 
erário.  Precedentes:  REsp  1.233.502/MG,  Rel.  Min.  CESAR 
ASFOR  ROCHA,  DJe  23.08.2012;  REsp  1.206.741,  Rel.  Min. 
BENEDITO GONÇALVES,  DJe  23.05.2012.  — 3.  In  casu,  o 
voto condutor do acórdão recorrido consignou expressamente 
a inexistência de dano ao erário, razão pela qual se conclui 
pela  atipicidade  da  conduta.  —  4.  Agravo  Regimental 
desprovido.  —  (AgRg  no  REsp  1129636/RO,  Rel.  Ministro 
NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,  PRIMEIRA  TURMA, 
julgado  em  25/06/2013)  Grifos  atuais  —  VISTOS, 
RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima 
identificados. — ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível 
do  Colendo  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à 
unanimidade, dar provimento parcial ao recurso”.11

Como bem resumiu a Ministra Carmen Lúcia, portanto,  “[...] o 
Supremo Tribunal Federal consignou que Lei de Improbidade Administrativa não 
é  aplicável  apenas  aos  agentes  políticos  submetidos  ao  regime  especial  de 
11TJPB - 001.2006.000398-3/001 - RELATOR: Marcos William de Oliveira, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques  
de Sá e Benevides – 3ª C. Cível – Dje 12/11/2013. 



responsabilidade  da  Lei  nº  1.079/1950  (Presidente  da  República,  Ministros  de 
Estado, Ministros do Supremo Tribunal Federal e Procurador-Geral da República). 
Os demais agentes políticos não foram excluídos do âmbito de incidência da Lei nº 
8.429/92”.12

Assim,  não há se falar  em inadequação  da via  eleita,  razão 
pela qual rejeito a preliminar.

Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito.

Segundo  entendeu  o  MM.  Juíz  monocrático,  as  condutas 
importariam, para além da infração aos dispositivos citados, violação ao art. 11, da 
Lei de Improbidade Administrativa, pela não observância dos princípios norteadores 
da Administração Pública.

Nos  termos  do art.  11,  da Lei  nº  8.429/92,  “constitui  ato  de 
improbidade  administrativa  que  atenta  contra  os  princípios  da  administração 
pública  qualquer  ação  ou  omissão  que  viole  os  deveres  de  honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições [...]”.

O dispositivo traz em seu texto as hipóteses em que o ato de 
improbidade  administrativa  é  praticado  por  inobservância  de  regras  de  natureza 
principiológica  que,  no  meu  sentir,  traduz  violação  mais  grave  do  que  aquela 
perpetrada contra regras comuns.

Tanto  é  assim que Celso  Antônio  Bandeira  de Mello,  com a 
precisão que lhe é peculiar, sustenta que “violar um princípio é muito mais grave 
que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas 
a uma específico mandamento obrigatório mas a todo um sistema de comandos.”13

Dirley  da  Cunha  Júnior,  por  sua  vez,  aduz  que  “à  luz  do 
direito positivo, a violação ao princípio da probidade administrativa é mais ampla 
e compreende a violação ao princípio da moralidade administrativa. Nesse sentido, 
esclarece Di Pietro que 'quando se fala em improbidade como ato ilícito,  como 
infração sancionada pelo ordenamento jurídico, deixa de haver sinonímia entre as 
expressões improbidade e moralidade, por que aquele tem um sentido muito mais 

12STF - AI 790829 AgR, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-207 DIVULG 19-10-2012 PUBLIC 22-10-2012.
13Elementos de Direito Administrativo - 3ª ed. - p. 300.



amplo e muito mais preciso, que abrange não só atos desonestos ou imorais, mas 
também e principalmente atos ilegais”.14

Não  é  demais  esclarecer,  ainda,  que  a  caracterização  das 
condutas  previstas  no  art.  11,  da  Lei  8.429/90,  dispensa  o  dano  ao  erário,  sendo 
suficiente, apenas o dolo genérico. Neste Particular, confira-se decisão da Primeira 
Seção do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou este entendimento:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA  –  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  – 
CONTRATAÇÃO  SEM  A  REALIZAÇÃO  DE  CONCURSO 
PÚBLICO – ART. 11 DA LEI 8.429/1992 – CONFIGURAÇÃO 
DO DOLO GENÉRICO – PRESCINDIBILIDADE DE DANO 
AO ERÁRIO – PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO.  1. A 
caracterização do ato de improbidade por ofensa a princípios 
da administração pública exige a demonstração do dolo lato 
sensu ou genérico. Precedente da Primeira Seção.15

No mesmo sentido:

“O dano ao erário não é elementar à configuração do ato de 
improbidade. 2. Os atos censurados amoldam-se aos casos de 
improbidade  administrativa,  previstos  no  art.  11,  I,  da  Lei 
8.429/92.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  possui  o 
entendimento consolidado de que o ato de improbidade por 
ofensa  a  princípios  da  administração  pública  exige  a 
demonstração do dolo genérico”.16  

“O  posicionamento  firmado  pela  Primeira  Seção  é  que  se 
exige dolo, ainda que genérico, nas imputações fundadas nos 
arts. 9º e 11 da Lei 8.429/1992 (enriquecimento ilícito e violação 
a  princípio),  e  ao menos  culpa,  nas hipóteses  do art.  10  da 
mesma norma (lesão ao erário)”.17 

Portanto, em se tratando de ato de improbidade inserto no art. 
11 da Lei nº 8.429/92, basta, para sua configuração, a princípio, a contrariedade aos 

14Curso de Direito Administrativo. Cunha Júnior, Dirley. 8 ed. Salvador: Jus Podivm, 2009, p. 614.
15STJ - EREsp 654.721/MT - Rel. Min. Eliana Calmon – S1 – j. 25/08/2010 - DJe 01/09/2010.
16STJ - REsp 1395771/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 14/11/2013.
17STJ - REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013.



princípios basilares que orientam o atuar na Administração Pública, uma vez que se 
protege não o patrimônio público econômico, mas a probidade administrativa,  in  
verbis:

“Art.  11.  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  que 
atenta contra os princípios da administração pública qualquer 
ação  ou  omissão  que  viole  os  deveres  de  honestidade, 
imparcialidade,  legalidade,  e  lealdade  às  instituições,  e 
notadamente”:

Importa ter em mente, ainda, o preceito contido no art. 37 da 
Constituição da República, segundo o qual:

“Art.  37.  A  administração  pública  direta  e  indireta  de 
qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito 
Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de 
legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e 
eficiência e, também, ao seguinte”:

Atento ao disposto nos sobreditos dispositivos, O Ministro José 
Delgado, da Corte Superior, orienta:

“6. A tutela específica do art. 11 da Lei 8.429/92 é dirigida às 
bases  axiológicas  e  éticas  da  Administração,  realçando  o 
aspecto da proteção de valores imateriais integrantes de seu 
acervo com a censura do dano oral. Para a caracterização dessa 
espécie  de  improbidade dispensa-se  o  prejuízo  material  na 
medida em que censurado é o prejuízo moral. A corroborar 
esse entendimento, o teor do inciso III do art.  12 da lei em 
comento, que dispõe sobre as penas aplicáveis, sendo muito 
claro  ao  consignar,  “na  hipótese  do  art.  11,  ressarcimento 
integral  do  dano,  se  houver...”  (sem  grifo  no  original).  O 
objetivo maior  é  a  proteção dos valores  éticos  e  morais  da 
estrutura  administrativa  brasileira,  independentemente  da 
ocorrência de efetiva lesão ao erário no seu aspecto material”18 

No caso dos  autos,  não há dúvidas  quanto  à infração de ter 
contraído  despesas  sem  licitação  no  importe  de  R$  110.773,32  (cento  e  dez  mil, 
setecentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos),  consoante indicado pela 
Corte de Contas, até porque o próprio recorrente não nega que tenha deixado de 
contratar  sem a  realização  de  licitação,  especificamente  no  que  diz  à  locação  de 
veículos para a retirada de entulhos.

18STJ - REsp nº 2004/0147109-3, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado



Como  bem  salientou  o  MM.  Juiz  processante,  “não  restou 
comprovado que a empresa tenha realizado procedimento licitatório. Não há nos 
autos,  qualquer  documento  que  ateste  que  tenha  pelo  menos  havido qualquer 
tentativa de se realizar um procedimento licitatório.”

Avaliando-se  as  matérias  recursais  de  mérito,  constata-se 
facilmente que o apelante apenas se limita a alegar a não configuração de qualquer 
ato de improbidade administrativa e a não configuração do elemento subjetivo, o 
dolo.

Entretanto, compulsando-se os autos, extrai-se que tal alegação 
não  merece  qualquer  provimento,  porquanto  a  sentença  prolatada  se  encontra 
devidamente fundamentada e alicerçada nas provas colimadas e carreadas aos autos, 
não merecendo, destarte, qualquer reforma.

Tal  é  o  que  constata  a  partir  de  uma  simples  análise  dos 
documentos juntados aos autos, de onde se extraem cópias do processo do Tribunal 
de Contas do Estado relativo à apuração das contas relativas ao ex-gestor litigado, 
entre outras provas.

De outra banda, no que toca ao ônus da prova que recai sobre o 
ex-Prefeito recorrente, faz-se essencial asseverar que o mesmo não logra êxito em se 
desincumbir da demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 
direito do autor, eis que se limita a meras alegações de inocorrência dos prejuízos e a 
inexistência de dolo não trazendo, sequer, indícios concretos de prova.

Caberia  ao  ex-gestor  público  trazer  prova  contundente  que 
tentou realizar procedimento licitatório para contratação de veículo com o objetivo 
de retirar entulhos, mas quedou-se inerte.

Sendo assim,  não há  se falar  em legalidade  de  sua  conduta, 
visto que afrontou diretamente a Lei das Licitações quando contratou com empresa 
privada, repito, sem a realização de procedimento licitatório, veículo para retirada de 
entulhos.

Além  disso,  inevitável  reconhecer-se  que  não  deveria  ser 
afastada a licitação porque o objeto da contratação (locação de veículo para retirada 
de entulho) não se enquadra nos serviços técnicos enumerados no art. 13, da Lei n. 
8.666/90, nem possui natureza singular, conceituada por Marçal Justen Filho, como:

“A  natureza  singular  resulta  de  dois  elementos,  entre  si 
relacionados. Um deles é a excepcionalidade da necessidade a ser 
satisfeita. O outro é a ausência de viabilidade de seu atendimento 
por  parte  de  um  profissional  especializado  padrão.  Portanto,  a 
viabilidade ou não da competição não pode ser avaliada apenas em 



face da necessidade estatal, mas também depende da verificação do 
mercado. É perfeitamente imaginável que uma necessidade estatal 
excepcional e anômala possa ser atendida sem a maior dificuldade 
por qualquer profissional especializado.”19 

A esse respeito,  acontece que pela ausência  do procedimento 
administrativo  preliminar  e  de  contrato  formalizado  descrevendo  os  valores 
contratados,  não  se  tem  como  auferir  se  os  valores  apontados  nos  autos  como 
correspondentes  ao  trabalho  realizado  pelos  profissionais  tenham  sido  aqueles 
efetivamente pagos pela Administração Municipal, tampouco se tais valores tenham 
sido os menores à disposição do Poder Público contratante.

O polo  ora  recorrente  não  conseguiu  desconstituir  o  direito 
líquido  e  certo  levantado  pelo  Ministério  Público.  Nesse  prisma,  caberia  à  parte 
demandada  a  demonstração  inequívoca  dos  fatos  impeditivos,  modificativos  ou 
extintivos do direito do pleiteante, consoante art. 333, II, do Código de Processo Civil, 
in verbis:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
[...]
II  -  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Seguindo o  raciocínio  acima,  vem se  manifestando  de  modo 
pacífico a jurisprudência pátria, consoante denotam as seguintes ementas dos mais 
variados tribunais pátrios, seguintes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA. DESVIO  DE 
FINALIDADE  NA  APLICAÇÃO  DE  RECURSO  OBTIDO 
MEDIANTE  CONVÊNIO.  CONDUTA  TIPIFICADA  NO 
CAPUT DO ART. 10 DA LEI Nº 8.429/92. NEGLIGÊNCIA NA 
CORRETA APLICAÇÃO DAS VERBAS REPASSADAS. ATO 
DE  IMPROBIDADE CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE 
PROVAS  APTAS  A  INFIRMAREM  AS  ALEGAÇÕES  DO 
AUTOR.  ÔNUS  PROBATÓRIO,  QUANTO  AOS  FATOS 
IMPEDITIVOS,  MODIFICATIVOS  OU  EXTINTIVOS  DO 
DIREITO DO AUTOR, QUE CABIA AO RÉU, DE ACORDO 
COM O ART. 333, INC. II, DO CPC. APELO DESPROVIDO. 
(TJ-PR  -  AC:  7586981  PR  0758698-1,  Relator:  Sandra 
Bauermann, Data de Julgamento: 12/07/2011, 4ª Câmara Cível, 
Data de Publicação: DJ: 679)(GRIFOS PRÓPRIOS).

19In: Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 9 ed. São Paulo: Dialética, 2002. P. 279



IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  ÔNUS  DA  PROVA. 
PROVA  CERTA  E  CONCRETA.  CONDENAÇÃO. 
PRESSUPOSTO. 1.  Aplicam-se aos feitos de improbidade as 
regras concernentes ao ônus da prova previstas no art. 333 do 
CPC.  2.  A ação de improbidade administrativa exige prova 
certa,  determinada e  concreta  dos  atos  ilícitos,  para ensejar 
condenação.  3.  Remessa  conhecida  e  improvida. 
Unanimidade. (TJ-MA - REMESSA: 355702010 MA , Relator: 
PAULO  SÉRGIO  VELTEN  PEREIRA,  Data  de  Julgamento: 
16/05/2011, JOAO LISBOA)(GRIFOS PRÓPRIOS).

TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL 
- INSS - COMPETÊNCIA - FISCALIZAÇÃO - AFERIÇÃO - 
VÍNCULO EMPREGATÍCIO - ÔNUS DA PROVA. 1. Em se 
tratando  de  ação  anulatória,  incumbe  ao  autor  o  ônus  da 
prova, no tocante à desconstituição do crédito já notificado ao 
contribuinte,  em  face  da  presunção  de  legitimidade  e 
veracidade  do  ato  administrativo,  sendo,  pois,  necessário 
prova irrefutável do autor para desconstituir  o crédito. 2.  O 
artigo 333, incisos I e II, do CPC dispõe que compete ao autor 
fazer prova constitutiva de seu direito;  e  ao réu,  prova dos 
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 
autor.  Embargos  acolhidos  para  sanar  omissão  relativa  ao 
ônus da prova, sem efeitos modificativos. (STJ - EDcl no REsp 
894571/PE –  Rel.  Min.  Humberto  Martins  –  DJe  01/07/2009)
(GRIFOS PRÓPRIOS).

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  - 
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  -  LESÃO  AO 
PATRIMÔNIO - LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO  -  MEIO  PROCESSUAL  ADEQUADO  PARA 
APURAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS -  PROPOSITURA 
DE  INQUÉRITO  JUDICIAL  -  FACULDADE  DO 
MINISTÉRIO  PÚBLICO  -  CONTROLE  JUDICIAL  DA 
ADMINISTRAÇÃO POR MEIO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, 
SEM  QUE  IMPLIQUE  EM  INVASÃO  AO  CONTROLE 
ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL E POLÍTICO DA CÂMARA 
DE  VEREADORES  E  DO  TRIBUNAL  DE  CONTAS  - 
APRECIAÇÃO  DA  PROVA  -  LIBERDADE  DO 
MAGISTRADO - NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO, 
ATEOR DO ART. 93, IX, DA CF/88 - INOCORRÊNCIA DE 
NULIDADE  NA  SENTENÇA  PELA  APRECIAÇÃO  DA 
PROVA  -  ÔNUS  DA  PROVA  DOS  RÉUS  A 
DESCONSTITUIÇÃO  DOS  FATOS  E  PROVAS 



ARTICULADOS  PELO  AUTOR  (ART.  333,  II,  DO  CPC)- 
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  COMPROVADA  - 
CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. 
"Processual Civil. Ação Civil Pública. Defesa do Patrimônio 
Público. Ministério Público. Legitimidade Ativa. Inteligência 
do  art.  129,  III,  da  CF/88,  c/c  art.  1º  da  Lei  n.  7.347/85. 
Precedente. Recurso Especial não conhecido."I - O campo de 
atuação  do  MP  foi  ampliado  pela  Constituição  de  1988, 
cabendo ao parquet a promoção do inquérito civil e da ação 
civil pública para a proteção do patrimônio público e social, 
do meio ambiente, e de outros interesses difusos e coletivos, 
sem a limitação imposta no art. 1º da Lei n. 7.347/85 (REsp n. 
31.547-9-SP)". [...] Comete ato de improbidade administrativa 
o  administrador  público  que  recebe  do  erário  recursos 
financeiros para edificação de obra pública e não emprega a 
totalidade dos quantitativos recebidos, segundo apurado em 
perícia  levada  à  efeito  pelo  órgão  público  repassador  das 
verbas.  (TJ-SC  -  AC:  177976  SC  2002.017797-6,  Relator: 
Anselmo  Cerello,  Data  de  Julgamento:  17/11/2003,  Terceira 
Câmara  de  Direito  Público,  Data  de  Publicação:  Apelação 
Cível n. , de Porto União)(GRIFOS PRÓPRIOS).

Por  fim,  restando  comprovados  os  prejuízos  ao  erário 
decorrentes  de atos  de  improbidade  praticados  pelo  ex-gestor  recorrente  e  tendo 
restado  cediço  a  não  desincumbência  de  seu  ônus  de  prova,  a  manutenção  da 
sentença condenatória é medida impositiva, devendo-se, ademais, preservar todos os 
efeitos  da  decisão,  porquanto  não  merece  prosperar,  sequer,  a  alegação  de 
desproporcionalidade das imposições judiciais determinadas pelo MM. Juízo a quo.

Por  fim,  a  respeito  da  fixação da  condenação,  o  impugnante 
vem,  em  seu  tópico  recursal  derradeiro,  asseverar  a  inadequação  das  penas 
relativamente aos fins da norma aplicada ao caso, especificamente no que pertine à 
imposição da suspensão dos  direitos  políticos e  da proibição de contratar  com o 
Poder Público.

Contudo,  igualmente,  tais  insurgências não devem prosperar, 
eis que as sanções cominadas são previstas categoricamente na Lei de Improbidade 
Administrativa,  de  n.  8.429/1992,  mais  precisamente  em seu  artigo  12,  inciso  III,  
verbis:

Art.  12.  Independentemente  das  sanções  penais,  civis  e 
administrativas  previstas  na  legislação  específica,  está  o 
responsável  pelo  ato  de  improbidade  sujeito  às  seguintes 



cominações,  que  podem  ser  aplicadas  isolada  ou 
cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
[…]
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se 
houver,  perda  da  função  pública,  suspensão  dos  direitos 
políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até 
cem vezes o valor  da remuneração percebida  pelo agente  e 
proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público ou  receber 
benefícios  ou  incentivos  fiscais  ou  creditícios,  direta  ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica 
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Assim,  afiguram-se  perfeitamente  legítimas  as  penas  de 
suspensão de direitos políticos por um período de 3 (três) anos e de proibição de 
contratar  com  a  Fazenda  Pública  aplicadas,  de  modo  que  se  mostram  bastante 
razoáveis e condizentes com a gravidade e as peculiaridades que permeiam o caso.

Diante  do  exposto,  rejeito  a  preliminar  e,  no  mérito,  nego 
provimento ao recurso,  mantendo incólumes todos os exatos termos da sentença 
vergastada.

É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no 
mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. Participaram do julgamento o Excelentíssimo 
Dr. Miguel  de Britto Lyra Filho (com jurisdição plena para substituir  o Des. João 
Alves  da  Silva),  o  Excelentíssimo  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  e  o 
Excelentíssimo Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente o representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 18 de setembro de 2014.

      Miguel de Britto Lyra Filho
              Juiz Convocado


