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ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA.  RECURSO  APELATÓRIO  DO  SR. 
ALBERTO VILAR DE SOUSA. NÃO RECEBIMENTO NO 
PRIMEIRO  GRAU  DE  JURISDIÇÃO.  DESERÇÃO. 
RECURSO  VOLUNTÁRIO.  EX-PREFEITO. 
ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS. VIOLAÇÃO AOS 
PRINCÍPIOS  DA  LEGALIDADE  E  DA  MORALIDADE 
ADMINISTRATIVA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

− O  preparo  deve  ser  simultâneo  à  interposição  do 
recurso e, como pressuposto recursal, deve ser obedecido 
rigorosamente,  pena de inacessível  o Segundo Grau de 
jurisdição, especialmente se a parte não goza do benefício 
da Assistência Judiciária Gratuita.

− Houve o recebimento irregular de remuneração, pelo 
servidor,  na medida em que a acumulação do cargo  de 
Motorista  da  Prefeitura  Municipal  de  Sumé  e  do  Cargo 
Comissionado de Diretor de Cadeia Pública de Sumé não 
se  enquadram  nas  exceções  enumeradas  no  texto 
constitucional, artigo 37, XIV. 

− O cumprimento de 40 horas semanais, na condição 
de  Diretor  de  Cadeia,  afasta  o   servidor  do 
desenvolvimento regular de suas atividades no período em 
que dele se espera disponibilidade para o serviço público 
de motorista. 
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, em negar provimento ao recurso, nos termos 
do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 520.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Ação  de  Improbidade  Administrativa  com 
Reparação de Danos ao Erário Público ajuizada na data de 22/04/2009 pelo 
Município de Sumé em face de Genival  Paulino de Sousa, ex-prefeito do 
Município  de  Sumé  e  Alberto  Vilar  de  Sousa,  servidor  público  municipal, 
aduzindo,  em  síntese,  a  existência  de  ato  de  improbidade  administrativa 
praticado pelos promovidos.

Relata  que  o  segundo  promovido  é  servidor  público  da 
Prefeitura Municipal de Sumé, tendo sido nomeado para exercer o cargo de 
Motorista Classe D, função que veio exercendo até ser nomeado em 30 de 
junho de 2007, pelo então Governador do Estado da Paraíba, para exercer o 
cargo comissionado de Diretor da Cadeia Pública do referido Município.

Aduz, ainda, que o servidor cedido para o Governo do Estado 
da  Paraíba,  com  ônus  para  o  órgão  cessionário,  continuou  a  receber  a 
remuneração  paga  pela  Prefeitura,  inclusive  com  o  pagamento  de 
gratificações,  em um total  desrespeito com a coisa pública,  em um ato de 
flagrante ilegalidade, causando um prejuízo de R$ 19.444,00 (dezenove mil e 
quatrocentos e quarenta e quatro reais).

Por fim, pediu pela procedência do pedido, para declarar o ato 
improbo praticado pelos promovidos e condenar nas penas do artigo 12 da Lei 
de Improbidade Administrativa (LIA).

Juntou os documentos de fls. 16/80.

Manifestação escrita às fls. 92/105, pelos promovidos.

O representante do Ministério Público Estadual ofertou parecer 
às fls. 108/109, opinando pelo recebimento da ação, a fim de que o processo 
seja instaurado e siga o rito descrito na lei 8.429/92, para apuração dos fatos.

Decisão  interlocutória  às  fls.  110/112,  recebendo  a  petição 
inicial da ação de improbidade administrativa em todos os seus termos.

Foi  decretada  a  revelia  dos  promovidos  e  determinado  a 
intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir 
(fl. 131).
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Foi  interposto  agravo  retido  pelo  primeiro  promovido  às  fls. 
141/148. Contrarrazões apresentada pelo autor, tendo a Magistrada mantido a 
decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Impugnação à contestação às fls. 216/220.

Audiência  de  instrução  e  julgamento,  com  a  oitiva  de  três 
testemunhas  arroladas  pelo  primeiro  promovido,  além  de  oitiva  dos 
promovidos.

Alegações  finais  às  fls.  279/289,  pelo  Município  de  Sumé, 
pugnando pela procedência dos pedidos.

Os  promovidos  apresentaram  razões  finais  (fls.  290/294  e 
367/376).

O Ministério Público Estadual ofertou parecer às fls. 329/333, 
opinando pela procedência do pedido.

Conclusos  os  autos,  o  MM  Magistrado  “a  quo”  proferiu 
sentença às fls.  377/390,  nos seguintes  termos finais,  in  verbis:”Diante do 
exposto,  JULGO  PROCEDENTE  O  PEDIDO  DA  AÇÃO  POR  ATO  DE  
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, para condenar GENIVAL PAULINO DE  
SOUSA,  por  violação  das  normas  elencadas  art.  11,  caput,  da  Lei  nº  
8.429/92.a) A  perda  da  função  pública,  caso  um  dos  promovidos  
continue a exercer função no âmbito da administração pública em geral,  
consoante entendimento do STJ-RESP 92439(...). Somente para o segundo 
promovido.  b)Suspensão dos direitos  políticos pelo prazo  de 05 (CINCO)  
anos; c)Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou  
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que seja por  
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo período de  
03 (três) anos;...”.

Inconformado com tal decisão, Alberto Vilar de Sousa interpôs 
recurso apelatório às fls. 397/415, alegando, em síntese, que a conduta a ele 
imputada inexistiu dolo, uma vez que, apesar de ter acumulado ilegalmente 
dois cargos públicos, a remuneração recebida decorria do efetivo exercício de 
ambos, razão pela qual entende que a sentença deve ser reformada.

Genival  Paulino  de  Sousa interpôs  recurso  voluntário  às  fls. 
416/424,  alegando  que  não  foi  ele  quem realizou  a  nomeação  que  gerou 
acumulação indevida de cargos, já que, quando o Sr. Alberto Vilar de Sousa 
foi nomeado para o cargo comissionado no Estado da Paraíba, já era servidor 
efetivo do Município de Sumé.

O  Magistrado  “a  quo”  não  conheceu  do  recurso  apelatório 
interposto por Alberto Vilar de Sousa, por ausência do respectivo preparo, nos 
termos da decisão de fls. 428/430, que foi objeto de agravo de instrumento, o 
qual foi negado seguimento, nos termos da decisão de fls. 461/466.
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Parecer  da  D.  Procuradoria  de  Justiça  às  fls.  509/512, 
opinando pelo não conhecimento do recurso voluntário  de Alberto Vilar  de 
Sousa,  e,  no mérito,  pelo  desprovimento  do apelo  do primeiro  promovido, 
mantendo-se inalterada a sentença.

É o relatório.

Voto.

Recurso Apelatório do Sr. Alberto Vilar de Sousa.

Registro, inicialmente, que o recurso voluntário do Sr. Alberto 
vilar de Sousa, servidor público do Município de Sumé, não foi conhecido pelo 
Magistrado “a quo”, em razão de inexistir preparo.

O preparo  deve ser simultâneo à interposição do recurso  e, 
como pressuposto recursal, deve ser obedecido rigorosamente, sob pena de 
não conhecimento do recurso no Segundo Grau de jurisdição, especialmente 
se a parte não goza do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Assim, 
agiu com acerto o Magistrado de primeiro grau ao não conhecer o recurso 
apelatório do promovido.

Recurso Voluntário do Sr. Genival Paulino de Sousa.

Nas razões do recurso apelatório  do Sr.  Genival  Paulino de 
Sousa, ex-prefeito do Município de Sumé, relata que a sentença guerreada, 
considerou, em síntese, que o servidor Alberto Vilar de Sousa, havendo sido 
cedido  pelo  então  Prefeito  Municipal  à  época,  Genival  Paulino  de 
Sousa/recorrente,  ao  Estado  da  Paraíba,  a  fim  de  assumir  cargo 
comissionado  de  Diretor  de  Cadeia  Pública  de  Sumé-PB,  manteve-se, 
entretanto,  a  perceber  seus  salários  e  gratificações  do  cargo  efetivo  da 
Prefeitura,  porém,  alega  que  a  nomeação  do  servidor  que  gerou  a 
acumulação não foi realizada pelo recorrente.

Discute-se, nesta sede recursal,  o cabimento da condenação 
do requerido pela prática de ato de improbidade administrativa subsumível à 
hipótese do art. 11, inc. I, da Lei n.º 8.429/92, "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:

I  -  praticar  ato  visando  fim  proibido  em  lei  ou  
regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de 
competência;”
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Sabe-se  que  o  Texto  Constitucional  de  1988  procurou 
dispensar tratamento diferenciado à defesa do patrimônio público, tanto é que 
previu no § 4º do art. 37 o cabimento de sanções políticas e civis aos agentes 
que viessem a causar dano ao erário, "na forma e gradação previstas em 
lei".  Na  esteira  desse  dispositivo  dotado  de  eficácia  contida,  a  Lei  n.º 
8.429/92 visou  a  regular  os  atos  de  improbidade  administrativa  e  as 
penalidades deles decorrentes, classificando-os como atos que importem 
enriquecimento  ilícito,  que  causem  prejuízo  ao  erário  e  que  atentem 
contra os princípios da administração pública.

No tocante às irregularidades apontadas na inicial, sabe-se que 
a  vedação  à  acumulação  remunerada  de  cargos  públicos  e  empregos 
públicos  comporta  as  estritas  exceções  previstas  no  Texto  Constitucional, 
que, no pertinente, dispõe:

“Art. 37 (...)

XVI  -  é  vedada  a  acumulação  remunerada  de 
cargos  públicos,  exceto,  quando  houver 
compatibilidade  de  horários,  observado  em 
qualquer caso o disposto no inciso XI.

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico 
ou científico;

c)  a  de  dois  cargos  ou  empregos  privativos  de 
profissionais  de  saúde,  com  profissões 
regulamentadas. (grifei)

Na  espécie,  observo  que  houve  o  recebimento  irregular  de 
remuneração, pelo servidor, na medida em que a  acumulação  do cargo de 
Motorista da Prefeitura Municipal de Sumé e do Cargo Comissionado de 
Diretor  de  Cadeia  Pública  de  Sumé não  se  enquadram  nas  exceções 
enumeradas no texto constitucional acima citado.

Registro,  ainda,  que  o  próprio  servidor  confessa  que  a 
acumulação  de  cargos  foi  indevida,  pugnando  pelo  afastamento  da 
penalidade de perda da função pública.

Outrossim,  com  bem  restou  consignado  no  parecer  da  D. 
Procuradoria de Justiça:

 “...sequer  é  possível  aceitar  eventual  exercício  de  
ambos os cargos, porquanto, pelo que se extrai das  
informações prestadas pela Subgerente de Recursos  
Humanos do Estado, fls. 187, a jornada de trabalho  
de um Diretor de Cadeia Pública é de 40 (quarenta)  
horas semanais,  enquanto que um motorista classe 
D,  conforme  certidão  juntada  às  fls.  210,  cumpre  
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jornada diária das 07:00H às 13:00H. Ademais, não  
há dúvidas de que o apelante possuía conhecimento  
da acumulação ilegal de cargos, já que, até mesmo a  
então Secretária de Cultura, Esporte e Turismo, tinha  
a  noção  de  que  o  segundo  promovido,  quando 
realizava  viagens  pela  Prefeitura,  encontrava-se 
ocupando o cargo de Diretor da Cadeia Pública.” (fls. 
509/510).

Assim  sendo,  o  cumprimento  de  40  horas  semanais,  na 
condição de Diretor de Cadeia, afasta o  servidor do desenvolvimento 
regular  de  suas  atividades  no  período  em  que  dele  se  espera 
disponibilidade  para  o  serviço  público  de motorista.  O  trabalho  pouco 
justificado  e,  principalmente,  não  justificável  nos  finais  de  semana  ou  em 
horários  especiais  não  elide  a  reprovabilidade  da  conduta.  Em  situação 
análoga, o STJ já decidiu:

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  COMPETÊNCIA 
FUNCIONAL. PROCURADOR DE JUSTIÇA. ART. 31  
DA  LEI  Nº  8.625/93.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO 
DE  "FUNCIONÁRIO-FANTASMA".  ATO  ILÍCITO.  
SANÇÕES.  RESSARCIMENTO  AO  ERÁRIO.  
INSUFICIÊNCIA. ART. 12 DA LEI Nº 8.429/97.

1.  O  Ministério  Público  do  Estado  de  São  Paulo  
ingressou com ação civil pública reputando como ato  
de improbidade administrativa a contratação irregular  
pelo  então  Prefeito  da  Municipalidade  do  filho  do  
então Vice-Prefeito, o qual percebeu vencimentos do  
cargo para o qual foi designado por 18 meses sem 
prestar  efetivos  serviços,  como  verdadeiro  
"funcionário-fantasma".

2.  Preliminarmente,  o  recorrido  pugna  pela 
inadmissibilidade  do  apelo  nobre  por  falta  de  
capacidade postulatória dos membros do Parquet que  
subscrevem a petição do especial.

3.  Ao  estabelecer  a  competência  funcional  dos  
Procuradores de Justiça, a Lei Orgânica do Ministério  
Público (Lei nº 8.625/93) dispôs em seu art. 31 que  
"cabe  aos  Procuradores  de  Justiça  exercer  as  
atribuições  junto  aos  Tribunais,  desde  que  não  
cometidas ao Procurador-Geral de Justiça, e inclusive  
por delegação deste".

4. Uma das subscritoras do recurso especial reveste-
se  da  qualificação  de  Procuradora  de  Justiça,  
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tornando-a competente para atuar perante Tribunais  
de  2ª  instância,  o  que,  a  toda  evidência,  abarca  a  
interposição de recursos especiais. A investidura no  
posto  de  "Secretária  Executiva  da  Procuradoria  de  
Justiça  de  Interesses  Difusos  e  Coletivos"  constitui  
situação  que  não  desnatura  sua  competência  para  
agir  como  Procuradora  de  Justiça  no  âmbito  do  
Tribunal  a  quo,  tratando-se  de  mera  circunstância  
afeita à organização interna do Parquet Estadual.

5.  Não há necessidade de aplicação cumulada das 
sanções  previstas  no  art.  12  da  Lei  nº  8.429/97,  
cabendo  ao  julgador,  diante  das  peculiaridades  do  
caso concreto,  avaliar,  sob  a  luz  dos  princípios  da 
proporcionalidade  e  da  razoabilidade,  a  adequação  
das penas, decidindo quais as sanções apropriadas e  
suas dimensões, de acordo com a conduta do agente  
e  o  gravame  impingido  ao  erário,  dentre  outras  
circunstâncias. Precedentes desta Corte.

6. Todavia, afastadas pelo Tribunal a quo as sanções  
de  suspensão  de  direitos  políticos  e  proibição  de  
contratar com o Poder Público ou receber benefícios  
ou  incentivos  fiscais  ou  creditícios,  remanesceu  
apenas  a  condenação  solidária  dos  recorridos  ao  
ressarcimento dos valores indevidamente percebidos,  
subtraída a parcela já devolvida.

7. Caracterizado o ato de improbidade administrativa,  
o ressarcimento ao erário constitui o mais elementar  
consectário  jurídico,  não  se  equiparando  a  uma  
sanção  em  sentido  estrito  e,  portanto,  não  sendo  
suficiente por si  só a atender  ao espírito  da Lei  nº  
8.429/97,  devendo  ser  cumulada  com  ao  menos  
alguma outra das medidas previstas em seu art. 12.

8.  Pensamento  diverso,  tal  qual  o  esposado  pela  
Corte de origem, representaria a ausência de punição  
substancial  a  indivíduos  que  adotaram  conduta  de  
manifesto descaso para com o patrimônio público.

Permitir-se  que  a  devolução  dos  valores  recebidos  
por  "funcionário-fantasma"  seja  a  única  punição  a 
agentes que concorreram diretamente para a prática  
deste ilícito significa conferir  à questão um enfoque  
de  simples  responsabilidade  civil,  o  que,  à  toda  
evidência, não é o escopo da Lei nº 8.429/97.

9.  "A  ação  de  improbidade  se  destina  
fundamentalmente  a  aplicar  as  sanções  de  caráter  
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punitivo acima referidas, que têm a força pedagógica  
e intimidadora de inibir  a reiteração da conduta ilícita.  
Assim, embora seja certo que as sanções previstas  
na Lei 8.429/92 não são necessariamente aplicáveis  
cumuladamente  (podendo  o  juiz,  sopesando  as 
circunstâncias  do  caso  e  atento  ao  princípio  da  
proporcionalidade, eleger a punição mais adequada),  
também é certo que, verificado o ato de improbidade,  
a  sanção  não pode  se  limitar  ao  ressarcimento  de 
danos" (Ministro Teori Albino Zavascki, Voto-Vista no  
REsp nº 664.440/MG, DJU 06.04.06).

10.  Como  bem  posto  por  Emerson  Garcia  "é  
relevante observar ser inadmissível  que ao ímprobo  
sejam  aplicadas  unicamente  as  sanções  de  
ressarcimento  do  dano  e  de  perda  de  bens,  pois  
estas,  em  verdade,  não  são  reprimendas,  visando  
unicamente  à  recomposição  do  status  quo"  
(Improbidade Administrativa. Editora Lumen Juris: Rio  
de Janeiro, 2ª ed., 2004, p. 538).

11. O Ministério Público Estadual pediu de maneira  
explícita  o  restabelecimento  das  demais  sanções  
cominadas  na  sentença  reformada  pela  Corte  de 
origem,  quais  sejam,  (i)  suspensão  dos  direitos  
políticos  e  (ii)  proibição  de  contratar  com  o  poder  
público ou receber benefícios ou incentivos fiscais.

12. Em obséquio aos princípios da razoabilidade e da  
proporcionalidade, assiste razão ao Parquet.

13.  Dada  a  gravidade  da  conduta  de  um  dos  
litisconsortes  passivos,  que  demonstrou  absoluto  
desprezo pelos princípios que regem a Administração  
Pública  ao  abrigar  como  "funcionário-fantasma"  –  
figura  repugnante  que  acomete  de  maneira  
sistemática  os órgãos  públicos  –  o  filho  de  um de  
seus aliados políticos, tem-se como indispensável a  
restauração  das  medidas  previstas  na  sentença,  
inclusive  no  que  respeita  à  suspensão  dos  direitos  
políticos por 5 (cinco) anos.

14.  Outrossim,  a  malícia  demonstrada  por  outro  
litisconsorte ao passar 18 (dezoito) meses recebendo 
vencimentos  de  cargo  em  comissão  sem  prestar  
serviços à Municipalidade autoriza, a toda evidência,  
a volta da sanção prevista na sentença: proibição de  
contratar com o poder público ou receber benefícios  
ou incentivos fiscais por 10 (dez) anos.
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15.  Recurso  especial  provido.”  (REsp  1019555/SP,  
Rel.  Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,  
julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009)

Assim,  correta  a  sentença  recorrida  em  julgar  parcialmente 
procedente o pedido, pois a conduta dolosa restou plenamente configurada 
nos  atos  praticados  pelo  recorrente,  pois  beneficiou-se  e  visou  favorecer 
determinada pessoa em detrimento do erário.

Pelas  razões  acima  colocadas,  NÃO  CONHEÇO  DO 
RECURSO DO SR.  Alberto  Vilar  de  Sousa e  NEGO PROVIMENTO AO 
RECURSO interposto por Genival Paulino de Souza, mantendo a sentença 
recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das  Graças 
Morais Guedes.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz (relator), a Exa. Desª. Maria das Graças Morais Guedes, o Exmo. Dr. 
Ricardo Vital de Almeida,  Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Paulo Lavor, Promotor 
de Justiça Convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

                       Desembargador José Aurélio da Cruz
                                                         Relator
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