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EMENTA:  APELAÇÃO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  HOMICÍDIO  PRATICADO  POR
POLICIAL  MILITAR.  ATO  QUE  ATENTA  CONTRA  OS  PRINCÍPIOS  DA
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  ARTS.  4º  E  11,  I,  DA  LEI  FEDERAL  N.
8.429/1992.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  CONFIGURADA.
DESNECESSIDADE  DE  OCORRÊNCIA  DE  DANO  AO  ERÁRIO  OU  DE
ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

1. A prática de homicídio doloso por policial militar, ainda que fora do exercício de
suas  funções,  constitui  ato  de  improbidade  administrativa  que  atenta  contra  os
princípios  da  administração  pública.  Inteligência  dos  arts.  4º  e  11,  I,  da  Lei  n.
8.429/1992. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. O ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, de
acordo  com  o  firme  entendimento  do  STJ,  não  requer,  para  sua  tipificação,  a
ocorrência  de  dano  ao  erário  ou  de  enriquecimento  ilícito,  sendo  suficiente  a
presença do dolo genérico.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n. 0104746-19.2012.815.2001, em que figuram como Apelante Severino do Ramo
Pereira de França e como Apelado o Ministério Público do Estado da Paraíba.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e
negar-lhe provimento.

VOTO.

Severino  do  Ramo  Pereira  de  França interpôs  Apelação contra  a
Sentença prolatada, em regime de mutirão, nos autos da Ação Civil Pública por Ato
de  Improbidade  Administrativa  em face  dele  ajuizada  pelo  Ministério  Público
Estadual, f. 221/229, que, decidindo antecipadamente o mérito, julgou procedente
o  pedido,  condenando-o  à  perda  da  função  pública,  à  suspensão  dos  direitos
políticos por oito anos e a multa civil  equivalente ao quíntuplo da remuneração
percebida, por haver cometido homicídio doloso qualificado contra civil, tipificando
o ilícito descrito no art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, fato também objeto de processo
penal que tramitou perante o 1º Tribunal do Júri desta Capital.



Em suas Razões, f. 234/239, sustentou que desvios ou excessos de conduta
praticados por policiais fora do exercício de suas funções, ainda que ofensivos a
direitos  de  terceiros,  embora  permitam  a  responsabilização  civil,  penal  e  até
disciplinar,  não  configuram  ato  de  improbidade  administrativa,  sendo
imprescindível que haja dano à Administração Pública ou enriquecimento ilícito.

Alegou que o fato a ele imputado não foi praticado no exercício da função
de Policial  Militar,  que a Inicial  não apontou qualquer lesão ao Estado e que o
sujeito passivo do crime cuja autoria lhe é atribuída não é a Administração Pública.

Requereu, por essas razões, a reforma da Sentença para que o pedido seja
julgado improcedente.

Contrarrazoando,  f.  242/247,  o  Apelado  defendeu  que  a  prática  de
homicídio por policial militar, além de se enquadrar nos arts. 4º e 11, I, da Lei de
Improbidade Administrativa, afronta os arts. 27 e 30 a 32, do Estatuto dos Policiais
Militares deste Estado, pugnando pelo desprovimento do Apelo.

A Procuradoria de Justiça, f. 252/254, opinou pelo não conhecimento do
Recurso por ausência de recolhimento do preparo. 

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo, f. 233, e dispensado do recolhimento prévio do
preparo, por ser o Apelante beneficiário da gratuidade da justiça, f. 229, pelo que,
presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

O Apelante foi condenado, por sentença prolatada pelo 1º Tribunal do Júri
da Comarca desta Capital, f. 93/95, à pena de treze anos de reclusão pela prática de
homicídio qualificado contra Emerson Lima de Oliveira.

A Sentença foi mantida pela Egrégia Câmara Criminal deste Tribunal de
Justiça, f. 63/67, e a Decisão que não admitiu o Recurso Especial interposto pelo
Réu, ora Apelante, contra o Acórdão transitou em julgado no ano de 2010, f. 73.

Restringe-se  a  controvérsia,  no  caso,  tão  somente  à  possibilidade  de
qualificação dessa conduta criminosa, também, como improbidade administrativa.

Defende o Apelante que o homicídio praticado por policial militar que não
está no exercício de suas funções e sem que haja lesão ao Erário ou enriquecimento
ilícito não pode ser enquadrado na Lei Federal n. 8.429/1992, notadamente porque o
sujeito passivo desse crime não é a Administração Pública.

A  prática  de  homicídio  doloso  por  policial  militar,  ainda  que  fora  do
exercício de suas funções, constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública.

A Lei n. 8.429/1992, em seu art. 4º1, preceitua que os agentes públicos de
qualquer  nível  ou  hierarquia  são  obrigados  a  velar  pela  estrita  observância  dos

1 Art.  4º  Os agentes  públicos  de  qualquer  nível  ou hierarquia  são  obrigados  a  velar  pela  estrita
observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos
assuntos que lhe são afetos.



princípios  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade  e  publicidade  no  trato  dos
assuntos que lhe são afetos, tipificando como ato de improbidade administrativa,
dentre  outras  condutas,  no  art.  11,  I2,  a  violação  a  quaisquer  dos  princípios  da
Administração Pública,  bem como a deslealdade às instituições,  especialmente a
prática de ato visando a fim proibido em lei ou regulamento.

O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Paraíba estabelece, em seu
art.  5º, que a carreira policial militar caracteriza-se como atividade continuada e
inteiramente devotada às finalidades da Polícia Militar, devendo o agente policial
observar a probidade em todas as circunstâncias, de acordo com o disposto no art.
30,  III,  e,  dentre  outros  preceitos  éticos,  todos  previstos  no  art.  27,  respeitar  a
dignidade  da pessoa humana,  proceder  de maneira  ilibada  na vida  pública  e  na
particular, conduzir-se, inclusive fora do serviço ou na inatividade, de modo que
não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro policial
militar e zelar pelo bom nome da instituição e de cada um dos seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética policial militar.

Da  leitura  conjugada  de  todos  esses  dispositivos  resta  evidente  que  o
homicídio  praticado  por  policial  militar  configura  grave  violação  ao  sistema
normativo  regente  de  sua  vida  pública  e  particular,  podendo  tipificar,  portanto,
também, ato de improbidade administrativa.

Tal  como  já  reconhecido  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  “a  Lei
8.429/1992 objetiva coibir, punir e afastar da atividade pública todos os agentes que
demonstraram  pouco  apreço  pelo  princípio  da  juridicidade,  denotando  uma
degeneração de caráter incompatível com a natureza da atividade desenvolvida”3.

O agente  público  incumbido da  missão  de  garantir  o  respeito  à  ordem
pública, como é o caso do policial militar, ao descumprir suas obrigações legais e
constitucionais, atinge a coletividade e a própria corporação cujos quadros integra.

Há, nessa linha de raciocínio, precedente específico do Superior Tribunal
de Justiça, referente à prática do crime de tortura por policial militar:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  POLICIAIS  CIVIS.  TORTURA.  OFENSA  AOS
PRINCÍPIOS  ADMINISTRATIVOS.  PRECEDENTE.  RECURSO  ESPECIAL
PROVIDO. 

[…]

4. Injustificável pretender que os atos mais gravosos à dignidade da pessoa humana e
aos direitos humanos, entre os quais se incluem a tortura, praticados por servidor
público, quanto mais policial armado, sejam punidos apenas no âmbito disciplinar,
civil e penal, afastando-se a aplicação da Lei da Improbidade Administrativa.

[…]

2 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; … 

3 REsp 1.297.021/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 12.11.2013, DJe
20.11.2013.



8. Na avaliação do ato de improbidade administrativa, o primordial é verificar
se,  entre  os  bens  atingidos  pela  postura  do  agente  público,  existe  algum
vinculado  ao  interesse  e  ao  bem público.  Se  assim for,  como  consequência
imediata  a  Administração  Pública  estará  vulnerada;  e  o  art.  1º  da  Lei
8.429/1992, plenamente atendido.

[…]

10.  Nos termos  do art.  144 da  Constituição Federal,  as  forças  de  segurança  são
vocacionadas à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas. Assim,
o agente público incumbido da missão de garantir o respeito à ordem pública, como
é o caso do policial, ao descumprir com suas obrigações legais e constitucionais de
forma  frontal,  mais  que  atentar  apenas  contra  um  indivíduo,  atinge  toda  a
coletividade e a corporação a que pertence de forma imediata.

11.  O  legislador,  ao  prever,  no  art.  11  da  Lei  8.429/1992,  que  constitui  ato  de
improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de lealdade às instituições, findou por
tornar de interesse público, e da própria Administração, a proteção da legitimidade
social,  da imagem e das  atribuições  dos entes/entidades estatais.  Daí  resulta  que
atividade que atente gravemente contra esses bens imateriais tem a potencialidade de
ser considerada improbidade administrativa.

[…]

15. Em síntese, atentado à vida e à liberdade individual de particulares, praticado por
agentes públicos armados – incluindo tortura, prisão ilegal e “justiciamento” -, afora
repercussões  nas  esferas  penal,  civil  e  disciplinar,  pode  configurar  improbidade
administrativa,  porque,  além de  atingir  a  pessoa-vítima,  alcança simultaneamente
interesses caros à Administração em geral, às instituições de segurança pública em
especial,  e  ao  próprio  Estado  Democrático  de  Direito.  Nesse  sentido:  REsp
1081743/MG,  Relator  Ministro  Herman  Benjamin,  Segunda  Turma,  julgado  em
24.3.2015, acórdão ainda não publicado.

[…]

(STJ, REsp 1177910/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado
em 26/08/2015, DJe 17/02/2016).

A jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  ademais,  é  firme  no
sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n.
8.429/1992, para sua tipificação, não requer a ocorrência de dano ao erário ou de
enriquecimento ilícito, sendo suficiente a presença do dolo genérico.

A título ilustrativo:

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  RECURSO  ESPECIAL.  NÃO  INDICAÇÃO  DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA
DE  FUNDAMENTAÇÃO.  SÚMULA  284/STF.  PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.  SÚMULAS  211/STJ  E  282/STF.  UTILIZAÇÃO  DE  NOME  E
SÍMBOLOS  EM  PLACAS  DE  INAUGURAÇÕES  DE  OBRAS.
CARACTERIZAÇÃO DE PROMOÇÃO PESSOAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO
DISPENSADA. DOLO GENÉRICO DEMONSTRADO NA ORIGEM. […] 6. É
firme o entendimento do STJ no sentido de que, “para a configuração da conduta
como ímproba, tipificada pelo art. 11 da Lei 8.429/92 – violação de princípio da
administração, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado
pelo  dolo,  por  outro  lado,  torna-se  despicienda  a  demonstração  de  dano  ao
erário” (AgInt nos EAREsp 262.290/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira



Seção,  DJe  17/08/2016).  7.  […]  (STJ,  REsp  1532378/SP,  Rel.  Ministro  Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. ART. 11 DA LEI N. 8.429/92.
ALEGAÇÕES  DE  VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC/73.  INEXISTENTE.
ALEGAÇÃO  DE  PRECLUSÃO  CONSUMATIVA.  DECISÃO  EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ALEGAÇÕES
DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  E  DE  VIOLAÇÃO  DA  REGRA  DA
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DOS
ENUNCIADOS  N.  283  E  284  DAS  SÚMULAS  DO  STF.  REQUISITO
SUBJETIVO DO ATO DE IMPROBIDADE E DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I – […] VII – Os atos de improbidade
administrativa descritos no art. 11 da Lei n. 8.429/92, como visto, dependem da
presença do dolo genérico, mas dispensam a demonstração da ocorrência de dano
para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente . […] (STJ,
AgInt na TutPrv no REsp 1624020/MA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

No mesmo sentido:  STJ, AgInt no AREsp 557.471/GO,  Rel.  Ministro
Sérgio  Kukina,  Primeira  Turma,  julgado em 28/11/2017,  DJe  05/12/2017;  STJ,
REsp 1659553/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
20/06/2017, DJe 30/06/2017.

Posto isso,  considerando que a Sentença está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 08 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão o Excelentíssimo Procurador de Justiça Dr.
José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


