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1. "A Corte Especial do STJ, no julgamento da RCL 2.790/SC. (Rel. Min. Teori Albino 
Zavascki, DJe 04/03/2010), pacificou o entendimento de que os agentes políticos se 
submetem à Lei de Improbidade Administrativa (8.429/92)" (STJ, REsp 1232763/SP, 
Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 03/09/2013, publicado 
no DJe 26/09/2013).

2.  O  Ministério  Público  tem legitimidade  processual  para  a  propositura  de  Ação  Civil 
Pública  objetivando  a  defesa  de  direitos  individuais  homogêneos,  consubstanciados  no 
pagamento de salários atrasados dos servidores municipais.

3. Ação Civil  Pública constitui meio processual adequado  quando se discutem interesses 
individuais homogêneos, dotados de grande relevância social.

4. A improbidade não é mera ilegalidade, porquanto a Lei nº 8.429/92 dá ênfase ao 
elemento subjetivo do agente, devendo ser demonstrado o dolo ou a culpa, não se 
admitindo a  responsabilidade objetiva por ato ímprobo e, em razão  de seu caráter 
repressivo e das sanções que aplica, a Lei de Improbidade exige a rígida tipificação 
das condutas nela previstas.

5. “Não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é ilegalidade 
tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a 
jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a 
conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da 
Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10.  (…)  4. Ação de 



improbidade rejeitada (art. 17, § 8º, da Lei 8.429/92).” (AIA 30/AM, Corte Especial, Rel. 
Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Dje 28/9/11).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento, referente à Apelação 
Cível n.º 0000658-40.2003.815.0191, na Ação Civil Pública em que figuram como 
partes Damião Zelo de Gouveia Neto e o Ministério Público do Estado da Paraíba.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quar-
ta Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, 
acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação, rejeitar as prelimina-
res, e, no mérito, dar-lhe provimento para reformar a Sentença e julgar impro-
cedente o pedido.

VOTO.

Damião Zelo de Gouveia Neto interpôs Apelação contra a Sentença 
prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soledade, f. 1.340/1.346, nos 
autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em 
face dele pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, que julgou parcialmente 
procedente o pedido, condenando-o ao pagamento de multa no valor correspondente 
a quatro vezes a sua última remuneração, e suspendeu os seus direitos políticos pelo 
prazo de três anos, bem como o proibiu de contratar com o poder público ou receber 
benefícios ou incetivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, mesmo que 
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três 
anos.

Em suas razões, f. 1.349/1.364, arguiu as preliminares de  impossibilidade 
jurídica do pedido em face da inaplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa 
a agentes políticos, a  de inadequação da via eleita, porquanto a ação civil pública 
somente é cabível para reprimir danos ao meio ambiente, a ordem urbanística, a bens 
e  direitos  de  valor  artístico,  não  se enquadrando na hipótese o ressarcimento  de 
danos ao poder público, a ilegitimidade ativa ad causam do Ministério Público e a 
perda do objeto, em razão de já ter deixado o cargo de prefeito do município de São 
Vicente do Seridó e não possuir qualquer vinculo com a administração municipal.

No mérito, alegou que não restaram comprovadas as alegações da inicial ou 
o dolo, que é indispensável a procedência da ação de improbidade administrativa, e 
que inexistiu prejuízo ao erário ou a intenção de se locupletar.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada  e 
o pedido julgado improcedente.

Contrarrazoando, f. 1.370/1.373, o Ministério Público Estadual requereu o 
desprovimento do Recurso, alegando que os atos de improbidade por violação de 
princípio administrativo prescindem da ocorrência  de enriquecimento ilícito  e  de 
dano ao erário.

A  Procuradoria  de  Justiça,  f.  1.379/1.385,  opinou  pela  rejeição  das 



preliminares arguidas pelo Apelante e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso, 
ao argumento de que a ausência de prejuízo ao erário e de enriquecimento indevido 
não isentam o agente das penas previstas no art. 12, da Lei 8.429/92.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

No que diz respeito à impossibilidade jurídica do pedido, sob o argumento 
de que agentes políticos não se submetem à Lei de Improbidade, a Sentença está em 
consonância com a orientação adotada pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal 
de Justiça1, no sentido de que os agentes políticos se submetem aos ditames da Lei 
Federal n.º 8.429/1992, em razão da perfeita compatibilidade existente entre o regi-
me especial de responsabilização política e o regime de improbidade administrativa2, 
1 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 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 (TJ-PB, Processo n.º 047.2010.000100-8/001, 
Primeira Câmara Especializada Cível, Rel. Des. José Ricardo Porto, julgado em 25/11/2011).

2 ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL NO  RECURSO  ESPECIAL. 
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  FRAUDE  EM  PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.429/1992 AOS AGENTES POLÍTICOS. ATO DE IMPROBIDADE 
CARACTERIZADO. SANÇÕES APLICADAS DE FORMA PROPORCIONAL. 1. É pacífico o entendimento 
jurisprudencial do STJ no sentido da submissão dos agentes políticos municipais à Lei 8.429/1992 (STJ, AgRg  
no REsp 1243998/PB, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/12/2013, publicado no DJe 
18/12/2013).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO  ESPECIAL.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  AGENTE  POLÍTICO.  PREFEITO. 
SUBMISSÃO ÀS NORMAS DA LIA.  DISPOSITIVOS LEGAIS  NÃO PREQUESTIONADOS.  SÚMULA 
211/STJ.  TRIBUNAL A QUO QUE ASSEVERA DEMONSTRADO DOLO DO AGENTE POLÍTICO NA 
REALIZAÇÃO DO ATO ÍMPROBO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 
SÚMULA  7/STJ.  DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL  NÃO  DEMONSTRADO.  PRECEDENTES  DO  STJ. 
AGRAVO  REGIMENTAL NÃO PROVIDO.  [...]  2.  É  pacífica  a  orientação  jurisprudencial  deste  Tribunal  
Superior  no  sentido  de  que  a  Lei  8.429/92  é  aplicável  aos  agentes  políticos.  [...]  (STJ,  AgRg  no  AREsp 
399128/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07/11/2013, publicado no DJe 
18/11/2013).

ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PREFEITO MUNICIPAL.   DUPLO 
REGIME  SANCIONATÓRIO  DOS  AGENTES  POLÍTICOS. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. 1.   A 
jurisprudência  assentada  no  STJ,  inclusive  por  sua  Corte  Especial,  é  no  sentido de que, "excetuada a  
hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República (art. 85, V), cujo julgamento se dá em 
regime especial  pelo Senado Federal (art.  86),  não há norma constitucional alguma que imunize os agentes  
políticos, sujeitos a  crime de responsabilidade,  de qualquer das sanções  por ato de improbidade  previstas no  
art.  37,  §  4º.  Seria  incompatível  com  a  Constituição  eventual  preceito  normativo infraconstitucional  que  
impusesse  imunidade  dessa  natureza"  (Rcl  2.790/SC,  DJe  de 04/03/2010). 2.  Agravo  regimental  improvido 
(STJ,  AgRg   no   REsp   1.099.900/MG,   Primeira  Turma,  Rel.   Min.  Teori  Albino  Zavascki,  julgado  em 
16/11/2010, publicado no DJe 24/11/2010);



não havendo "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" 
(REsp  1292940/RJ,  Segunda  Turma,  Rel.ª  Min.ª  Eliana  Calmon,  julgado  em 
10/12/2013, publicado no DJe 18/12/2013), razão pela qual a rejeito .

No que concerne à ilegitimidade ativa ad causam do Ministério Público, a 
titularidade do órgão ministerial é irrefragável, haja vista que o atraso do Ente 
Municipal no pagamento dos salários de seus servidores constitui ofensa a direito 
individual homogêneo, passível de ser pleiteado em sede de Ação Civil Pública, nos 
termos do inciso III do parágrafo único do art. 81 do Código de Defesa do 
Consumidor e da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça3 e deste 
Tribunal de Justiça4., pelo que a rejeito.

Em relação à ausência de interesse processual por inadequação da via eleita, 
considerando  a  natureza  homogênea  (Lei  n.º  8.078/90,  art.  81,  parágrafo  único, 
inciso  III)  e  a  relevância  social  da  tutela  pretendida,  entendo  que  a  Ação  Civil 
Pública  constitui  o  meio  processual  próprio  para  a  defesa  dos  interesses  dos 
servidores municipais, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Quanto a preliminar de perda do objeto, deixo de analisá-la, porquanto já 
foi objeto de análise pelo Juízo em decisão prolatada às f. 591/592, e ainda que o 
Apelante tenha interposto Agravo Retido, f. 599/603, desta Decisão, não requereu o 
seu conhecimento quando interpôs o presente Apelo, pelo que não cabe mais a 
discussão da referida matéria.

3 “De acordo com a jurisprudência atual desta Corte, o Ministério Público tem legitimidade ativa para propor ação  
judicial que vise a defesa de direitos individuais homogêneos tendo em vista o relevante interesse social na causa” 
(STJ, AgRg no REsp 1174005/RS, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza De Assis Moura, DJe 01/02/2013).

“O Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade ad causam do Ministério Pú-
blico, seja para a tutela de direitos e interesses difusos e coletivos seja para a proteção dos chamados 
direitos individuais homogêneos, sempre que caracterizado relevante interesse social” (AgRg no Resp 
938.951/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, publicado no DJe de 10/03/2010).

4 PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO QUE A EDILIDADE PROCEDA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS 
RETIDOS. VERBA DEVIDA A TODOS OS SERVIDORES. PRESENÇA DO RELEVANTE INTERESSE 
SOCIAL DE QUE SE REVESTE O DIREITO A SER TUTELADO. REFORMA DA SENTENÇA. 
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 515, § 3º DO CPC. TEORIA DA 
CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS NA 
FORMA DEVIDA AFRONTA À CARTA MAGNA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DE VERBAS QUE SE 
VENCEREM NO TRANSCORRER DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDARIA 
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRECEDENTES DO STJ. Restou 
patente a legitimidade do Ministério Público Estadual em ajuizar Ação Civil Pública, pois o não pagamento dos 
salários não está adstrito a um servidor, mas a todos os funcionários públicos municipais que ficaram sem receber 
os salários de dezembro e décimo terceiro do ano de 2008, estando presente o relevante interesse social de que se 
reveste o direito a ser tutelado, motivo pelo qual merece reforma a decisão recorrida. A desorganização de antigos 
gestores municipais não pode ser usada como justificativa para se negar o direito salarial pleiteado pelos 
funcionários públicos, em especial porque estamos falando da Fazenda Pública, onde se espera diligência no 
controle dos gastos. (TJPB, AC n.º 047.2009.000444-2/001, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Genésio Gomes 
Pereira Filho, julgado em 08/08/2011).



Passo ao mérito.

A improbidade não é mera ilegalidade, porquanto a Lei nº 8.429/92 dá ênfase 
ao elemento subjetivo do agente, devendo ser demonstrado o dolo ou a culpa, não se 
admitindo a  responsabilidade objetiva por ato ímprobo e, em razão  de seu caráter 
repressivo e das sanções que aplica, a Lei de Improbidade exige a rígida tipificação 
das condutas nela previstas, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal5.

Quanto  à  existência  ou  não  de  dano  ao  Erário,  o  STJ  tem  sólida 
jurisprudência no sentido de que os atos de improbidade administrativa tipificados 
no  art.  11  da  Lei  n.  º  8429/92,  que  importem  em  violação  dos  princípios  da 
administração, independem do dano ao erário ou do enriquecimento ilícito do agente 
público, contudo, necessitam da presença do dolo, que se caracteriza com a ação ou 
omissão intencional do gestor. 

Constata-se que o Apelante deixou de realizar o pagamento aos servidores 
dos setores da educação e saúde da Edilidade, por período superior a quatro meses, e 
que  alguns  pagamentos  foram  realizados  abaixo  do  valor  constitucionalmente 
previsto,  consoante  o  Parecer  do  Tribunal  de  Contas  nº  40/02,  f.  44,   e  do 
depoimento das testemunhas de f. 698/701, que confirmaram a ocorrência do fato, 
entretanto, não restou demostrado o dolo do gestor público.

Conforme  já decidido pelo STJ6,  o elemento subjetivo necessário à 
5AÇÃO DE IMPROBIDADE ORIGINÁRIA CONTRA MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO. LEI 8.429/92. LEGITIMIDADE DO REGIME SANCIONATÓRIO. EDIÇÃO DE PORTARIA 
COM CONTEÚDO CORRECIONAL NÃO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO 
SUBJETIVO DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE IMPROBIDADE. (…) 2. Não se pode confundir improbidade 
com simples ilegalidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta 
do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, 
que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, 
ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10. (…) 4. Ação de improbidade rejeitada (art. 17, § 8º, da Lei 
8.429/92). (AIA 30/AM, Corte Especial, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Dje 28/9/11)
6 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 (STJ, REsp 1395771/SP,  
Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 05/11/2013, publicado no DJe 14/11/2013).

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 me -
nos culpa, nas hipóteses do art. 10 da mesma norma (lesão ao erário) (STJ, AgRg no AREsp 135509/SP, Segunda  
Turma, Rel.ª Min.ª Eliana Calmon, julgado em 10/12/2013, publicado no DJe 18/12/2013).

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,  o mesmo  não  ocorrendo  com  os tipos  previstos  nos arts.  9º  e  11  da  mesma  lei  (enriquecimento 
ilícito  e  atos  de Improbidade  Administrativa  que  atentam  contra  os  princípios  da Administração  Pública), 
os  quais  se  prendem  ao  volitivo  do agente  (critério  subjetivo)  e exige-se  o dolo (STJ, AgRg  no  AREsp 
20.747/SP,  Primeira  Turma,  Rel.  Min. Benedito Gonçalves,  julgado  em  17/11/2011,  publicado no DJe 
23/11/2011).

A jurisprudência do STJ, quanto ao resultado do ato, firmou-se no sentido de que se configura 
ato de improbidade a lesão a princípios administrativos, o que, em princípio, independe da ocorrência de dano ou  
lesão  ao  erário  público  (STJ,  REsp  1320315/DF,  Segunda  Turma,  Rel.ª  Min.ª  Eliana  Calmon,  julgado  em 



configuração da improbidade administrativa, censurada nos termos do art. 11 da Lei 
8.429/1992, é o dolo genérico na consecução de atos atentatórios aos princípios da 
Administração Pública,  que, no presente caso, não restou cabalmente comprovado, 
impondo-se  a  reforma  da  Sentença,  mormente,  quando  se sabe  que  a Lei de 
Improbidade Administrativa visa punir o agente desonesto e não o inábil. 

Posto isso, conhecido o Recurso e afastadas as preliminares, dou-lhe 
provimento para reformar a Sentença, julgando improcedente o pedido.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 23 de setembro de 
2014, conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. Frederico Martinho 
da Nóbrega Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Dr. 
Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da 
Silva).  Presente  à  sessão  a  Exm.ª  Procuradora  de  Justiça  Dra.  Jacilene  Nicolau 
Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator

12/11/2013, publicado no DJe 20/11/2013).


