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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO 
CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO  DE  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA.  SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA. 
INAPLICABILIDADE, AOS AGENTES POLÍTICOS, DA LEI 
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR ANTINOMIA 
COM O DECRETO-LEI 201/1967.  ERROR IN JUDICANDO. 
AUSÊNCIA DE ANTINOMIA. PRECEDENTES DO STJ E DO 
TJPB.  SENTENÇA  CASSADA.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
ADENTRAR  NO  MERITUM  CAUSAE.  VEDAÇÃO  À 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  RETORNO DOS AUTOS À 
ORIGEM  PARA O  REGULAR ANDAMENTO  DO  FEITO. 
PROVIMENTO PARCIAL À REMESSA E AO APELO.

- Por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei 
nº  4.717/65,  as  sentenças  de  improcedência  de  ação  civil 
pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário.

- 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 
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submete-os ao julgamento pela via judicial, pela prática do 
mesmo fato. 

VISTOS, relatados  e  discutidos  estes  autos,  acima 
referenciados.

ACORDA a Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em CONHECER DE OFÍCIO A REMESSA 
NECESSÁRIA E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO A ESTA E AO 
APELO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  apelatório  interposto  pelo  Ministério 
Público  da  Paraíba,  combatendo  a  sentença  de  fls.  223/226,  que  julgou 
improcedentes  os  pedidos  contidos  na  AÇÃO  CIVIL PÚBLICA POR ATO  DE 
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA,  por  não  ser  cabível  a  condenação  por 
improbidade administrativa para agentes políticos.

O Ministério Público Estadual ingressou com AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA contra José Francisco 
Marques,  narrando  que  o  réu,  então  Prefeito  Constitucional  do  Município  de 
Aroeiras,  praticou  atos  de  improbidade  administrativa,  em  razão  de 
irregularidades constatadas pelo TCE/PB, por ocasião da análise das contas do 
Executivo, referente ao exercício de 1999.

Disse  que  foram  constatadas  nomeações  irregulares  de 
servidores  para  ocuparem cargos  inexistentes,  servidores  ocupando cargos  em 
número superior ao previsto em lei e, também, pagamentos de salários inferiores 
ao mínimo legal.

Pugna pela condenação do réu ao pagamento de multa civil 
e à 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.
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Apesar  de  notificado,  o  promovido  não  apresentou  sua 
defesa prévia (fls. 215).

Citado, o réu mais uma vez se omitiu, não apresentando sua 
contestação (fls. 220).

Revelia decretada (fls. 221).

O Ministério Público pugnou pelo julgamento antecipado da 
lide (fls. 222).

Sobreveio a sentença que ora se combate (fls. 223/226).

Apelação  Cível,  fls.  227/244,  na  qual  o  Ministério  Público 
autor da ação, pugna pela reforma da sentença, argumentando que o magistrado 
incorreu em equívoco ao decidir pela improcedência da ação civil pública, ao não 
admitir a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa aos agentes políticos 
submetidos  ao  Decreto-Lei  201/67  e  fundamentando-se  em  posicionamentos 
jurisprudenciais  inaplicáveis  à  espécie,  já  que pacífico  nas  Cortes  Superiores  a 
aplicabilidade do regime de improbidade aos prefeitos e vereadores.

Não houve contrarrazões (fls. 247).

Parecer  Ministerial  de  segundo  grau,  fls.  253/259,  pelo 
provimento.

É o Relatório

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

Conheço do recurso voluntário e, de ofício, submeto a causa 
ao duplo grau obrigatório de jurisdição, por aplicação analógica da primeira parte 
do art. 19, da Lei n. 4.717/65, nos termos do REsp n. 1.108.542/SC (rel. Min. Castro 
Meira. 2ª Turma. DJe 29.05.2009).
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PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  REPARAÇÃO  DE 
DANOS AO ERÁRIO.  SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.  REMESSA 
NECESSÁRIA.  ART.  19  DA  LEI  Nº  4.717/64.  APLICAÇÃO.  1.  Por 
aplicação analógica da primeira parte do art.  19 da Lei nº 4.717/65, as 
sentenças  de  improcedência  de  ação  civil  pública  sujeitam-se 
indistintamente  ao  reexame  necessário.  Doutrina.  2.  Recurso  especial 
provido. (REsp 1108542/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 29/05/2009).

Cuida-se  de  ação  civil  pública  por  ato  de  improbidade 
administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba em desfavor 
de José Francisco Marques.

O  magistrado  singular  julgou  improcedentes  os  pedidos 
contidos  na  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO  DE  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA, por entender não ser cabível a condenação por improbidade 
administrativa para agentes políticos.

Com  efeito,  a  Constituição  da  República,  no  artigo  37, 
resguarda os princípios norteadores da Administração Pública, os quais devem ser 
observados em toda e qualquer conduta administrativa.

O § 4º do referido artigo 37 exterioriza, de modo expresso e 
direto, regra específica sobre os atos de improbidade administrativa:

“Os  atos  de  improbidade  administrativa  importarão  a  suspensão  dos 
direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens 
e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem 
prejuízo da ação penal cabível.”

No plano infraconstitucional, a Lei n. 8.429, de 2 de junho de 
1992, trouxe a principal disciplina acerca das hipóteses de configuração dos atos 
de improbidade administrativa e das sanções cabíveis.

O artigo 9º desse diploma legal, por sua vez, enumera os atos 
de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito; já o artigo 
10,  os  que causam prejuízo ao erário;  e  o  artigo  11,  os que atentam contra  os 
princípios da Administração Pública, dispensando efetiva demonstração de lesão 
ao erário ou de enriquecimento ilícito.
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JOSÉ  AFONSO  DA SILVA,  acerca  do  dever  de  probidade 
administrativa, em sua obra CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL, preconiza 
que:

“A probidade administrativa é uma forma de moralidade administrativa 
que mereceu consideração especial da Constituição, que pune o ímprobo 
com  a  suspensão  de  direitos  políticos  (art.  37,  §  4º).  A  probidade 
administrativa consiste no dever de o 'funcionário servir a Administração 
com  honestidade,  procedendo  no  exercício  das  suas  funções,  sem 
aproveitar  os  poderes  ou  facilidades  delas  decorrentes  em  proveito 
pessoal  ou  de  outrem a  quem  queira  favorecer'.  O  desrespeito  a  esse 
dever é que caracteriza a improbidade administrativa. Cuida-se de uma 
imoralidade administrativa qualificada. A improbidade administrativa é 
uma  imoralidade  qualificada  pelo  dano  ao  erário  e  correspondente 
vantagem  ao  ímprobo  ou  a  outrem  (...).”  (in  Curso  de  Direito 
Constitucional Positivo, 24ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2005, pág. 
669).

Compartilha  JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO,  em 
sua obra “Manual de Direito Administrativo”, que:

“A doutrina, em geral, procura distinções quanto ao sentido de probidade 
e  de  moralidade,  já  que  ambas  as  expressões  são  mencionadas  na 
Constituição. Alguns consideram distintos os sentidos, entendendo que a 
probidade é um subprincípio da moralidade. Para outros, a probidade é 
conceito  mais  amplo  do  que  o  de  moralidade,  porque  aquela  não 
abarcaria  apenas  elementos  morais.  Outros  ainda  sustentam  que,  em 
última instância,  as expressões se equivalem, tendo a Constituição,  em 
seu texto, mencionado a moralidade como princípio (art. 37, caput) e a 
improbidade como lesão  ao mesmo princípio  (art.  37,  §  4º).  Em nosso 
entender,  melhor  é  esta  última  posição.  De  um  lado,  é  indiscutível  a 
associação  de  sentido  das  expressões,  confirmadas  por  praticamente 
todos  os  dicionaristas;  de  outro,  parece-nos  desnecessário  buscar 
diferenças semânticas em cenário no qual foram elas utilizadas para o 
mesmo fim - a preservação do princípio da moralidade administrativa. 
Decorre, pois, que, diante do direito positivo, o agente ímprobo sempre se 
qualificará como violador do princípio da moralidade”.  (in Manual de 
Direito Administrativo. 19.ed. rev., ampl. e atual. até 31 de dezembro de 
2007. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 939).

CELSO  ANTÔNIO  BANDEIRA  DE  MELLO,  quanto  ao 
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princípio da moralidade, esclarecer que:

“Acresça-se que, nos termos do art. 85, V, da Constituição, atentar contra a 
“probidade  na  administração”  é  hipótese  prevista  como  crime  de 
responsabilidade  do  Presidente  da  República,  falo  que  enseja  sua 
destituição do cargo. De resto, os atos de improbidade administrativa dos 
servidores públicos “imporão a suspensão dos direitos políticos, a perda 
da  função  pública,  a  indisponibilidade  dos  bens  e  o  ressarcimento  ao 
erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal 
cabível” (art. 37, §4º).

Além  disso,  o  princípio  da  moralidade  administrativa  acha-se,  ainda, 
eficientemente protegido no art. 5º, LXXIII, que prevê o cabimento de ação 
popular  para  anulação  de  “ato  lesivo  ao  patrimônio  público  ou  de 
entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 
ambiente ...” etc” (in Curso de Direito Administrativo; Editora Malheiros - 
28ª Edição; São Paulo - 2010; pág. 120).

Aliás, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, há muito vem 
se manifestando sobre a imprescindibilidade de conduta proba por parte do gestor 
público.

Nesse sentido, o REsp 695.718/SP, julgado em 16/08/2005, com 
publicação no DJ de 12/09/2005:

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA 
CONTRA  CHEFE  DO  PODER  EXECUTIVO  MUNICIPAL. 
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  UTILIZAÇÃO  DE  FRASES  DE 
CAMPANHA  ELEITORAL  NO  EXERCÍCIO  DO  MANDATO. 
ADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  LEGITIMIDADE  DO  MINISTÉRIO 
PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 267, IV, DO CPC, REPELIDA. OFENSA 
AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 11 
DA LEI 8.429/92. LESÃO AO ERÁRIO PÚBLICO. PRESCINDIBILIDADE. 
INFRINGÊNCIA DO ART. 12 DA LEI 8.429/92 NÃO CONFIGURADA. 
SANÇÕES  ADEQUADAMENTE  APLICADAS.  PRESERVAÇÃO  DO 
POSICIONAMENTO DO JULGADO DE SEGUNDO GRAU.

1. Cuidam os autos de ação civil pública por improbidade administrativa 
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de José 
Cláudio Grando, à época Prefeito Municipal de Dracena/SP, objetivando, 
em síntese, a sua condenação nas sanções previstas na Lei nº 8.429/92 por 
suposta utilização irregular das frases "Dracena Todos por Todos Rumo ao 
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Ano 2000" e "Dracena Rumo ao Ano 2000" em fachadas de órgão públicos 
municipais, veículos e placas de inauguração, uniformes dos alunos das 
escolas  e  creches  públicas,  jornais  da  região,  carnês  de  pagamento  de 
tributos e publicações especiais. Sobreveio sentença julgando parcialmente 
procedente  o  pedido  para  suspender  os  direitos  políticos  do  réu  pelo 
período de três anos, proibi-lo de contratar, receber benefício, incentivos 
fiscais ou creditícios, diretos ou indiretos, junto ao poder público, ainda 
que por intermédio de pessoa jurídica, pelo mesmo prazo, bem como para 
condená-lo a pagar o equivalente a dez vezes sua atual remuneração, a 
título  de  multa  civil  e  a  ressarcir  ao  Município  os  gastos 
comprovadamente  efetuados  com  recursos  públicos  na  inserção  da 
expressão  e  símbolo  de  sua  campanha  eleitoral  em  bens  e  atos  da 
administração, a serem liquidados no momento oportuno, bem como a 
arcar  com  as  custas  e  eventuais  despesas  processuais,  extinguindo  o 
processo nos termos do art. 269, inciso I, do CPC. O réu interpôs apelação 
a  fim de que  fosse  julgado  improcedente  o  pedido do  apelado  com a 
inversão  dos  ônus  processuais  aduzindo,  preliminarmente,  a 
incompetência absoluta do Juízo monocrático por considerar que o TJSP 
seria o competente para julgar o feito e carência de ação por considerar 
que,  em sede de ação  civil  pública,  é  descabido o pedido de eventual 
reparação  por  danos  ao  erário  em  virtude  de  ato  de  improbidade 
administrativa.  No  mérito,  aduziu  ausência  de  prova  do  dano, 
cerceamento de defesa e que a sentença não apreciou a contestação. O 
Tribunal,  por  maioria,  rejeitou  as  preliminares  e  negou provimento  ao 
recurso. Insistindo pela via especial, fundamentado nas alíneas "a" e "c", 
aponta o réu violação dos artigos 267, IV, do CPC, e 11, caput e inciso I, e 
12, ambos da Lei nº 8.429/92. Requer seja decretada a extinção do processo 
sem  julgamento  do  mérito  em  virtude  de  carência  de  ação  ou  seja 
reconhecida a improcedência do pedido formulado na exordial. Contra-
razões  apresentadas.  Recurso  extraordinário  interposto 
concomitantemente,  tendo  sido  contra-arrazoado.  Juízo  positivo  de 
admissibilidade apenas ao recurso especial no que concerne à alínea "c" do 
permissivo constitucional. Houve interposição de agravo de instrumento 
em relação  à  alínea  "a".  O Ministério  Público  Federal  ofereceu parecer 
opinando pelo improvimento do recurso especial.

2.  A ação civil  pública protege interesses não só de ordem patrimonial 
como,  também, de  ordem moral  e  cívica.  O seu objetivo  não é apenas 
restabelecer a legalidade, mas também punir ou reprimir a imoralidade 
administrativa  a  par  de  ver  observados  os  princípios  gerais  da 
administração.  Essa  ação  constitui,  portanto,  meio  adequado  para 
resguardar  o  patrimônio  público,  buscando  o  ressarcimento  do  dano 
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provocado ao erário, tendo o Ministério Público legitimidade para propô-
la. Precedentes. Ofensa ao art. 267, IV, do CPC, que se repele.

3.  A violação  de princípio  é  o  mais  grave  atentado cometido contra  a 
Administração Pública porque é a completa e subversiva maneira frontal 
de  ofender  as  bases  orgânicas  do  complexo  administrativo.  A 
inobservância dos princípios acarreta responsabilidade, pois o art. 11 da 
Lei  8.429/92  censura  “condutas  que  não  implicam  necessariamente 
locupletamento de caráter financeiro ou material” (Wallace Paiva Martins 
Júnior, “Probidade Administrativa”, Ed. Saraiva, 2ª ed., 2002).

4. O que deve inspirar o administrador público é a vontade de fazer justiça 
para os cidadãos,  sendo eficiente para com a própria administração.  O 
cumprimento  dos  princípios  administrativos,  além de se  constituir  um 
dever do administrador, apresenta-se como um direito subjetivo de cada 
cidadão. Não satisfaz mais às aspirações da Nação a atuação do Estado de 
modo compatível apenas com a mera ordem legal, exige-se muito mais: 
necessário se torna que a gestão da coisa pública obedeça a determinados 
princípios que conduzam à valorização da dignidade humana, ao respeito 
à cidadania e à construção de uma sociedade justa e solidária.

5. A elevação da dignidade do princípio da moralidade administrativa ao 
patamar constitucional, embora desnecessária, porque no fundo o Estado 
possui uma só personalidade, que é a moral, consubstancia uma conquista 
da Nação que,  incessantemente,  por todos os seus segmentos,  estava a 
exigir uma providência mais eficaz contra a prática de atos dos agentes 
públicos violadores desse preceito maior.

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 moral. 
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.

7.  A infringência  do art.  12  da  Lei  8.429/92  não se  perfaz.  As sanções 
aplicadas não foram desproporcionais, estando adequadas a um critério 
de razoabilidade e condizentes com os patamares estipulados para o tipo 
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de ato acoimado de ímprobo.

8. Recurso especial conhecido, porém, desprovido.

(REsp  695718/SP,  Rel.  Ministro  JOSÉ  DELGADO,  PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 16/08/2005, DJ 12/09/2005, p. 234)

Indiscutível,  então,  que  o  chefe  do  Poder  Executivo,  na 
qualidade de gestor de ente Federado, eleito para proteger interesse público, deve 
zelar  pelo  patrimônio  público,  obrigação  esta  que  emana  das  normas 
constitucionais,  notadamente  dos  princípios  da  legalidade,  publicidade, 
moralidade  e  eficiência.  Do  contrário,  incorrerá  em  ato  de  improbidade 
administrativa, do que lhe resulta aplicável a Lei de Improbidade Administrativa.

Sobre o tema:

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO  DE 
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  RECURSO  ESPECIAL  DO  RÉU. 
INEXISTÊNCIA  DE  AFRONTA  AO  ART.  535  DO  CPC. 
DESNECESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.  AUSÊNCIA  DE 
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO, O QUE 
ATRAI A SÚMULA 283/STF. APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.429/1992 A 
PREFEITO  MUNICIPAL.  VEICULAÇÃO  DE  PROPAGANDA 
INSTITUCIONAL  COM  OBJETIVO  DE  PROMOÇÃO  PESSOAL. 
VIOLAÇÃO  A  PRINCÍPIOS  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA. 
CONFIGURAÇÃO  DE  DOLO  GENÉRICO.  PRESCINDIBILIDADE  DE 
DANO  AO  ERÁRIO.  COMINAÇÃO  DAS  SANÇÕES. 
REDIMENSIONAMENTO.

1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de 
origem  dirimiu,  fundamentadamente,  as  questões  que  lhe  foram 
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes 
autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao 
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. A Corte local indeferiu a pleiteada produção de provas testemunhal e 
pericial por entender que o arcabouço probatório constante dos autos se 
mostrou suficiente para o deslinde da controvérsia.  Hipótese em que o 
recorrente não demonstrou o desacerto dessa conclusão. Não bastasse, o 
que se pretendia comprovar era a ausência de responsabilidade do ora 
insurgente pelo ato ímprobo. Ocorre que, no particular, o recurso especial 
não impugnou fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido, qual 
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seja, a preclusão do tema. Incidência do obstáculo da Súmula 283/STF.

3.  O  aresto  impugnado  está  em  consonância  com a  jurisprudência  do 
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de 
que a Lei nº 8.429/1992 é aplicável aos Prefeitos Municipais, não cabendo 
falar em incompatibilidade com o Decreto-Lei nº 201/1967.

4.  Segundo o arcabouço fático delineado no acórdão, restou claramente 
demonstrado  o  dolo,  no  mínimo  genérico,  na  irregular  veiculação  de 
propaganda institucional em que atreladas as realizações do Município ao 
seu então alcaide e ora recorrente. Tal conduta, atentatória aos princípios 
da  impessoalidade,  da  moralidade  e  da  legalidade,  nos  termos  da 
jurisprudência  desta  Corte,  é  suficiente  para  configurar  o  ato  de 
improbidade capitulado no art. 11 da Lei nº 8.429/1992.

5. Redimensionamento das sanções aplicadas, em atenção aos vetores da 
proporcionalidade e da razoabilidade,  bem como à diretriz dosimétrica 
estampada no parágrafo único do art. 12 da LIA ("[...]  o juiz levará em 
conta a extensão do dano causado,  assim como o proveito patrimonial 
obtido pelo agente").

6. Recurso especial parcialmente provido, para se decotar as penalidades 
impostas.

(REsp 1114254/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014).

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL. 
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA. 
APLICAÇÃO  DA  LEI  8.429/1992  AOS  AGENTES  POLÍTICOS. 
COMPATIBILIDADE COM O DECRETO-LEI 201/1967.

1.  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.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1292940/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 
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ADMINISTRATIVA.  DA PRELIMINAR  DE  INADEQUAÇÃO  DA VIA 
ELEITA.  LEI  N.°8.429192.  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. Mérito 0 fato de não ter sido analisados todos os fundamentos 
apresentados na defesa prévia do Agravante, não torna por si só a decisão 
ausente  de  fundamentação,  desde  que  das  razões  expostas  possa-se 
chegar à conclusão final. Na fase preliminar, de recebimento da petição 
inicial em ação civil pública por ato de improbidade, vige o princípio do 
in dubio pro societate, pelo qual somente é possível a rejeição da peça, 
quando convencido o magistrado da inexistência do ato de improbidade, 
da  improcedência  da ação  ou da  inadequação  da  via  eleita,  ou ainda, 
quando  se  constituir  evidentemente  temerária  a  ação  proposta.  f-. 
Havendo  indícios  de  improbidade  do  agente  público,  seja  mediante  a 
violação  dos  princípios  vetores  da  atividade  administrativa,  seja  por 
enriquecimento ilícito ou pela obtenção de vantagem indevida para si ou 
para  outrem,  correta  a  decisão  que  recebe  a  Ação  Civil  Pública  de 
improbidade administrativa nos termos do artigo 17, parágrafo 9°, da Lei 
8.429/92. (TJPB - Acórdão do processo nº 01820090011448001 - Órgão (1ª 
CAMARA CIVEL) - Relator Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti - 
j. em 10/12/2012

Cumpre-me  destacar  que  a  matéria  aqui  tratada  foi 
reconhecida  de repercussão geral  pelo  STF e,  ao  contrário  do que sustentou o 
magistrado  sentenciante,  o  entendimento  hodierno  da  Suprema  Corte,  é  pela 
aplicabilidade da LIA aos agentes políticos. Confira-se: 

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Aplicação da Lei 
de  Improbidade  Administrativa  –  Lei  8.429/1992  a  prefeitos.  3. 
Repercussão Geral reconhecida. (ARE 683235 RG, Relator(a): Min. CEZAR 
PELUSO,  Relator(a)  p/  Acórdão:  Min.  GILMAR MENDES,  julgado  em 
30/08/2012,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-074  DIVULG  19-04-2013 
PUBLIC  22-04-2013  REPUBLICAÇÃO:  DJe-124  DIVULG  27-06-2013 
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PUBLIC 28-06-2013 ) 

EMENTA  Agravo  regimental  no  agravo  de  instrumento. 
Prequestionamento  implícito.  Impossibilidade.  Alegada  existência  de 
ofensa  direta  a  normas  constitucionais,  a  permitir  o  conhecimento  do 
recurso.  Decisão  atacada  que  apreciou  adequada  e  exaustivamente  as 
questões em debate nos autos. Eventuais ofensas concernentes ao plano 
infraconstitucional.  Precedentes.  1.  Não admite  a  Corte  a  existência  de 
prequestionamento  implícito.  Se  a  análise  das  alegadas  violações  às 
normas constitucionais  em que fundamentado o recurso  extraordinário 
depende,  para  sua  verificação,  da  apreciação  de  normas 
infraconstitucionais e dos fatos em debate nos autos, tal como aqui ocorre, 
cuida-se  de  ofensa  meramente  reflexa,  de  insuscetível  constatação,  em 
recurso extraordinário.  2.  A ação de improbidade administrativa,  com 
fundamento na Lei nº 8.429/92, também pode ser ajuizada em face de 
agentes  políticos.  Precedentes.  3.  A  análise  da  legalidade  de  ato 
administrativo pelo Poder Judiciário não implica a violação do princípio 
da  separação  de  poderes,  sendo  certo  que  a  apreciação  de  contas  de 
detentor de mandato eletivo pelo órgão do Poder Legislativo competente 
não  impede  o  ajuizamento  de  ação  civil  pública  com  vistas  ao 
ressarcimento de danos eventualmente decorrentes desses mesmos fatos. 
Precedentes.  4.  Agravo  regimental  não  provido.  (AI  809338  AgR, 
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/10/2013, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 21-03-2014 PUBLIC 24-03-
2014). 

Dessa  forma,  em  razão  da  LIA  ser  aplicável  ao  caso  e, 
considerando que o magistrado a quo não apreciou os atos imputados ao réu, como 
violadores da moralidade administrativa, este Tribunal não pode adentrar na seara 
meritória,  sob pena de indevida supressão de instância.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO PARCIAL À 
REMESSA  NECESSÁRIA  E  À  APELAÇÃO  CÍVEL,  para  cassar  a  sentença 
guerreada, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular andamento 
do feito.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes.  Participaram do  julgamento,  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes – Relatora, o Exmo. dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para 
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substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José 
Aurélio da Cruz.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino 
Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 28 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                      Relatora 
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