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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA
DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  ATO
PRATICADO EM CONCURSO ENTRE AGEN-
TE PÚBLICO E TERCEIRO. REALIZAÇÃO DE
COMPRAS DE ROUPAS PELA FILHA DO PRE-
FEITO,  UTILIZANDO CHEQUE DE TITULA-
RIDADE  DO  MUNICÍPIO  ADMINISTRADO
PELO  AGENTE  DEMANDADO.  SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA.  CONDENAÇÃO DE AM-
BOS  OS  PROMOVIDOS.  AUSÊNCIA DE  IN-
SURGÊNCIA  PELO  EX-PREFEITO.  APELO
EXCLUSIVO  DA DEMANDADA.  ALEGAÇÃO
DE  INIMPUTABILIDADE.  RECORRENTE
QUE POSSUÍA 16 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS.
CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A APLICABI-
LIDADE  DAS  PENALIDADES  DA  LEI  Nº
8.429/1992.  CONDENAÇÃO  SANCIONATÓRIA
QUE VAI DE ENCONTRO AO SISTEMA PRO-
TETIVO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE.  NECESSIDADE  DE  RECO-
NHECIMENTO  DO  CRITÉRIO  ETÁRIO  DA
MAIORIDADE  COMO  CONFIGURADOR  DA
IMPUTABILIDADE  POR  ATO  DE  IMPROBI-
DADE ADMINISTRATIVA. PROVIMENTO.

- Justamente pela peculiaridade da natureza jurídica
dos atos de improbidade administrativa, há de se deli-
mitar os elementos necessários para a aplicabilidade
de suas sanções ao agente público ou terceiro concor-
rente.  Assim, em relação ao sujeito ativo, faz-se im-
prescindível que se afira a “imputabilidade” do agen-
te. A despeito de não referida expressamente pela Lei
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de Improbidade Administrativa, ao contrário do Códi-
go Penal, para que a responsabilidade sancionatória
de um ato ilícito seja atribuída a alguém, é decorrên-
cia lógica que se verifique o conjunto de condições
pessoais que conferem ao agente a capacidade de dis-
cernimento e compreensão, bem como de determina-
ção de acordo com esse entendimento.

- Muito embora tenha o legislador permanecido silen-
te quanto ao limite etário mínimo para a responsabili-
zação por improbidade administrativa, há de ser pon-
derada a natureza sancionatória das medidas (que, no
caso,  implicaram  suspensão  dos  direitos  políticos,
proibição de percepção de benefícios fiscais ou credi-
tícios e multa de R$30.000,00) com as disposições do
Estatuto da Criança e do Adolescente.

-  Aos menores  de 18 (dezoito)  anos  que pratiquem
atos considerados lesivos à moralidade administrati-
va,  não  se  deve  aplicar  as  sanções  da  Lei  nº
8.429/1992, mas sim alguma das medidas protetivas
previstas  no  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,
considerando  sua  peculiar  condição  de  pessoas  em
desenvolvimento.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, dar provimento ao
apelo, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Glória  Layane
Terto da Silva contra sentença (fls. 93/97v) proferida pelo Juízo da Comarca
de Teixeira que, nos autos da “Ação Civil Pública por Ato de Improbidade
Administrativa” ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba em
face  da  apelante  e  de  Geraldo  Paulino  Terto,  julgou  parcialmente
procedentes os pedidos iniciais.

Na  peça  de  ingresso,  o  órgão  ministerial  relatou  que,  em
fevereiro  de  2008,  o  então  Prefeito  do  Município  de  Cacimbas,  Geraldo
Paulino Terto, entregou à sua filha, Glória Layane Terto da Silva, um talonário
de  cheques  do  Branco  do  Brasil,  referente  à  Conta  Corrente  nº  8.686-X,
Agência nº 1156-8, de titularidade da Prefeitura Municipal.

Aduziu que, em 12/02/2008, a promovida efetuou compras com
o  cheque  da  Prefeitura  em  uma  loja  de  roupas,  totalizando  R$  922,00
(novecentos e vinte e dois reais). Asseverou que, no cheque, foi consignado
pela emitente a qualificação de “filha do prefeito”.

Frisou que a compra em benefício pessoal da demandada foi
confirmada  por  declaração  da  vendedora  e  dos  próprios  promovidos,
argumentando, porém, que houve equívoco por parte da então filha do prefeito
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que pegou por engano o talanório da Prefeitura em uma gaveta do quarto de
seu pai. 

Destacou o caráter doloso da conduta de ambas as partes, seja
pela circunstância de o Prefeito ter eventualmente confundido a administração
pessoal de seu patrimônio com as contas públicas, ao guardar o talonário da
Prefeitura junto a seus documentos pessoais, seja por parte de sua filha, que se
utilizou do cheque expressamente consignando sua condição de parentesco
com a autoridade máximo do Poder Executivo mirim.

Enalteceu, ainda, que “não há como se conceber como conduta
lícita  o  edil  manter  títulos  de  crédito  do  município  em  sua  residência
particular (em cofre particular), ainda mais quando se encontra há mais de
3000 mil quilômetros de distância desta comarca. Ora, o temor de subtração
dos cheques, eventualmente existente, é até maior ao se tratar de residência
particular, por não possuir vigilantes”.

Concluiu  pela  existência  de  ato  ímprobo,  que  implicou
enriquecimento  ilícito,  na  medida  em  que  o  cheque  é  uma  ordem  de
pagamento à vista,  percebendo a demandada vantagem mediante a emissão
indevida  de  título  de  crédito  público.  Ao  final,  pleiteou a  condenação dos
demandados às sanções do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa.

Apesar  de  devidamente  notificadas,  nenhuma  das  partes
promovidas apresentou defesa prévia (fls. 38), tendo sido recebida a inicial
(fls. 40).

O Município  de  Cacimbas ingressou no feito,  ratificando  os
termos da inicial (fls. 42).

A  despeito  de  citados,  os  demandados  não  apresentaram
contestação (fls. 50).

Após  audiência  de  instrução,  foram  apresentadas  alegações
finais pelo Ministério Público (fls. 72/82), ratificando a inicial, bem como por
Geraldo Paulino Terto, o qual aduziu ter conhecimento do fato após retorno de
viagem a outro Estado, tendo deixado cheques assinados sob a orientação do
tesoureiro, concluindo pela ausência de dolo em sua conduta.

A seu turno, Glória Layane Terto da Silva alegou que, à época,
possuía  apenas  16 (dezesseis)  anos  de  idade,  não  possuindo  conhecimento
acerca do trabalho de seu pai, bem como desconhecendo que haviam cheques
da  Prefeitura  assinados  por  ele  sob orientação do tesoureiro.  Enfatizou ser
inimputável à época dos fatos, sendo a responsabilidade pela reparação civil
de seus pais. Enfatizou, ainda, a ausência de dolo em sua conduta.

Sobreveio,  então,  sentença  de  parcial  procedência,  nos
seguintes termos:

“Diante  do  exposto,  JULGO  PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO  DA AÇÃO POR ATO
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DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA,  para
condenar GERALDO PAULINO TERTO E GLÓRIA
DAYANE TERTO DA SILVA, po violação das normas
elencadas no art. 11, caput, da Lei n. 8.429/92, pelo
que aplica as seguinte penalidades:
a) GERALDO PAULINO TERTO, às penalidades de
suspensão dos direitos políticos por 04 (quatro) anos
e multa civil de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a ser
revertida para o fundo a que se refere o art. 13 da
Lei  n.  7347/1985,  além  da  proibição  de  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;
b)  GLÓRIA  DAYANE  TERTO  DA  SILVA,  às
penalidades de suspensão dos direitos políticos por
03 (três) anos e multa civil de R$ 30.000,00 (trinta
mil  reais),  a  ser  revertida  para  o  fundo  a  que  se
refere  o  art.  13  da  Lei  n.  7347/1985,  além  da
proibição de 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”.

Inconformada,  a  promovida  interpôs  Recurso Apelatório  (fls.
117/125), sustentando a ausência de conduta dolosa, ressaltando que possuía
16 (dezesseis) anos à época do ato, bem como que inexistiu dano ao erário,
posto que o título não foi compensado. Por fim, pugna pelo provimento do
apelo  para  “reformar  totalmente  a  r.  sentença,  ante  a inexistência  de  ato
ilícito  capaz  de  caracterizar  o  ato  da  apelante  no  crime  de  improbidade
administrativa”.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  133/140),  pleiteando  o
desprovimento do recurso.

A  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer  (fls.  145/149),
manifestando-se pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  da
apelação, passando à análise de seus argumentos.

Primeiramente, há de se destacar que não houve insurgência em
relação  à  condenação  de  Geraldo  Paulino  Terto,  de  forma  que  indene  à
reforma  a  conclusão  pelo  cometimento  de  improbidade  administrativa,  ao
contribuir decisivamente para o ato ilícito, consistente na compra de roupas
por sua filha, através da entrega de cheque de titularidade do Município de
Cacimbas.
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A ação, perpetrada em conjunto por Geraldo Paulino Terto e sua
filha,  Glória  Layane  Terto  da  Silva,  revela  a  existência  de  um  ato  ilícito
cometido em concurso entre o agente público (então Prefeito) e um terceiro,
em prejuízo à Administração Pública.

O juízo sentenciante inseriu a conduta de improbidade narrada
pelo Ministério Público do Estado da Paraíba no art. 11 da Lei nº 8.429/1992,
que versa sobre  os atos  que atentam contra  os princípios da administração
pública. Tal incursão, quando associada às próprias penalidades aplicadas na
sentença, implica a extração do caráter sancionador decorrente da incidência
da Lei nº 8.429/1992. Não se trata, pois, de uma ação estritamente reparatória,
de natureza civil, mas sim de aplicação autônoma e exclusiva de sanções por
atos de improbidade administrativa, que importaram em suspensão dos direitos
políticos, proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais e multa.

Pois bem, com relação à apelante, no momento da prática da
conduta, possuía 16 anos de idade, sendo, portanto, adolescente. Justamente
pela  peculiaridade  da  natureza  jurídica  dos  atos  de  improbidade
administrativa,  há  de  se  delimitar  os  elementos  necessários  para  a
aplicabilidade de suas sanções ao agente público ou terceiro concorrente.

Assim, em relação ao sujeito ativo, faz-se imprescindível que se
afira a “imputabilidade” do agente. A despeito de não referida expressamente
pela Lei de Improbidade Administrativa, ao contrário do Código Penal, para
que a responsabilidade sancionatória de um ato ilícito seja atribuída a alguém,
é decorrência lógica que se verifique o conjunto de condições pessoais que
conferem ao agente a capacidade de discernimento e compreensão, bem como
de determinação de acordo com esse entendimento.

Nesse  cenário,  deve-se  partir  primeiramente  do  raciocínio
acerca  do  limite  etário  mínimo  para  a  responsabilização  por  improbidade
administrativa. Muito embora tenha o legislador permanecido silente quanto a
tal  regramento,  há  de  ser  ponderada  a  natureza  sancionatória  das  medidas
(que,  no  caso,  implicaram  suspensão  dos  direitos  políticos,  proibição  de
percepção de benefícios fiscais ou creditícios) com as disposições do Estatuto
da Criança e do Adolescente.

O art. 1º do Estatuto elenca, aprioristicamente, a finalidade de
suas disposições, que é conferir a proteção integral à criança e ao adolescente,
prevendo-se, ainda nas disposições gerais, que a interpretação normativa há de
partir  da  consideração  de  sua  condição  peculiar  de  “pessoas  em
desenvolvimento” (art. 6º, ECA).

Como forma de promover  esse  adequado desenvolvimento o
próprio ECA elencou medidas de proteção, aplicáveis sempre que os direitos
da criança e do adolescente forem ameaçados ou violados por ação ou omissão
da  sociedade  ou  do  Estado,  pela  falta,  omissão  ou  abuso  dos  pais  ou
responsável, ou mesmo em razão de sua própria conduta (art. 98, ECA).

Dentro  de  todo  esse  cenário,  especialmente  considerando  a
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gravidade  das  sanções  previstas  na  Lei  nº  8.429/1992,  que  estabelece  um
regime de responsabilidade político-administrativa muito próximo ao sistema
penal, bem como tendo em vista o microssistema dos direitos da criança e do
adolescente, evidencia-se a existência de um critério biológico para a aferição
da imputabilidade por ato de improbidade administrativa, que é a maioridade.

Apesar  de  não  ser  corriqueira  a  atribuição  de  ato  de
improbidade a menor de 18 (dezoito) anos, verifica-se que outro critério de
imputabilidade, o psicológico, vez por outra é objeto de apreciação nas ações
civis públicas, consoante se observa nos seguintes julgados:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  ART.  11,
CAPUT E I, DA LEI Nº 8.429/92. CONTRATAÇÃO
DE  PROFISSIONAL  SEM  PRÉVIA  LICITAÇÃO.
INEXIGIBILIDADE. ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE
EMERGÊNCIA  E  ESPECIALIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA  DAS  HIPÓTESES  PREVISTAS
NOS  ARTIGOS  13  E  25,  DA  LEI.  Nº  8.666/93.
RECUPERAÇÃO  DE  CRÉDITOS  ORIGINÁRIOS
DE IMPOSTO DE SERVIÇOS SOBRE QUALQUER
NATUREZA,  RELATIVOS  AOS  EXERCÍCIOS
FINANCEIROS DE 2000  A 2004,  DEVIDOS POR
UMA ÚNICA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE
PROVA DE QUE OS SERVIÇOS NÃO PODERIAM
SER EXECUTADOS PELA PROCURADORIA.  OU
ADVOCACIA  DO  MUNICÍPIO.  SENTENÇA
MANTIDA.  1.  Singularidade.  Inexistência.
Contratação  sem  licitação  de  advogado  para  a
propositura  de  ações  de  execução  fiscal.  Objeto
comum, não. Especializado, diferenciado, incomum.
2. Dolo. Estado anímico que não se. Exige, e não se
tem  como comprovar,  não  sendo  a  ação  criminal,
mas cível. Oportuna a consideração de damásio de
Jesus,  ao  dizer.  Que  a.  Culpabilidade.  Está  na
cabeça  do.  Juiz;  o  dolo,  pelo  contrário,  está  na
cabeça  do  réu  (fontes,  luciano  da  Silva.
Culpabilidade:  Pressuposto  da  pena  ou
característica do crime?). Até penalistas como welzel
retiram o dolo  e  a culpa.  Elementos  subjetivos  ou
psicológicos. Da culpabilidade e os transfere para a
conduta.  Fato  típico.  E  atribui  três  elementos
essenciais  à  culpabilidade,  quais  sejam:
Imputabilidade,  exigibilidade  de  conduta  diversa  e
potencial  consciência  da  ilicitude.  Alberto  Silva
franco  citando  heleno  Cláudio  fragoso  (sob  o
aspecto penal, que não é o dos autos), explica. Que:
A  consciência  da  ilicitude  é  a  consciência  que  o
agente  deve  ter  de  que  atua  contrariamente  ao
direito.  Essa  consciência,  pelo  menos  potencial,  é
elementar  ao  juízo  de  reprovação,  ou  seja,  à
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culpabilidade... Para que se firme a existência. De.
Culpabilidade,  no  entanto,  basta  o  conhecimento.
Potencial  da  ilicitude,  ou  seja,  basta  que  seja
possível ao agente, nas circunstancias em que atuou,
conhecer  que  obrava  ilicitamente.  (franco,  Alberto
Silva.  Código  Penal  e  sua  interpretação
jurisprudencial. 2ª ED. Rev. E ampliada, são paulo:
Editora  revista  dos  tribunais,  1987.  P.  42).  Como
exigir que o autor comprove um estado de alma? e
como  poderia  ele  fazê-lo?  prefeito  do  município.
Fixação de acordo com a conduta ímproba apurada.
3.  Penas.  Ausência  de  lesão  material  efetiva  ao
patrimônio  público.  Irrelevância.  Sanções  que  se
destinam à repressão da imoralidade administrativa.
Alteração  mínima  da  multa.  4.  Sentença
minimamente reformada. Recurso. Provido em parte
apenas para mitigação. Do valor da multa”. 
(TJSP;  APL  0013218-41.2009.8.26.0597;  Ac.
10835373;  Sertãozinho;  Nona  Câmara  de  Direito
Público;  Rel.  Des.  Oswaldo  Luiz  Palu;  Julg.
27/09/2017; DJESP 01/11/2017; Pág. 3080).

“IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  LEI
8.429/1992.  INSS.  SERVIDOR  PÚBLICO.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ABSOLVIÇÃO NA
ESFERA PENAL. INIMPUTABILIDADE.
1. Consoante o artigo 37, § 4º, da CRFB, ‘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.’
2. Em regulamentação ao dispositivo constitucional,
a Lei n. 8.429, de 02 de julho de 1992, definiu os atos
caracterizadores  de  improbidade  administrativa,
especificando-os  em  três  categorias  diversas,  de
acordo  com  os  níveis  gradativos  de  gravidade  da
conduta e de ofensa ao patrimônio público: atos que
importam  enriquecimento  ilícito,  atos  que  causam
prejuízo  ao  erário  e  atos  que  atentam  contra  os
princípios da Administração Pública.
3. De acordo com o artigo 9º da Lei em referência,
‘constitui  ato  de  improbidade  administrativa
importando  enriquecimento  ilícito  auferir  qualquer
tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do
exercício  do  cargo,  mandato,  função,  emprego  ou
atividade (...)’. Por sua vez, o artigo 10 do destacado
texto  legal  expressa  que  ‘constitui  ato  de
improbidade  administrativa  que  causa  lesão  ao
erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa,
que  enseje  perda patrimonial,  desvio,  apropriação,
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malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres
das  entidades  referidas  no  art.  1º  desta  lei  (...).’
Completando  o  ciclo  de  conceituações,  a  Lei  n.
8.429/1992, em seu artigo 11, giza que ‘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
(...)’.
4. No caso em específico, inobstante a independência
das  esferas  civil,  penal  e  administrativa,  não  há
como  deixar  de  sopesar  a  conclusão  extraída  nos
autos  da  Ação  Penal,  ocasião  em  que  o
julgadorentendeu restar absolutamente claro que ‘a
examinanda  no  momento  do  fato  não  apresentava
condições de entender o caráter ilícito do fato e de
determinar-se de acordo com esse entendimento, pois
já  apresentava  indiscutivelmente  sinais  e  sintomas
clinicamente caracterizadores’.
5.  A  prova  produzida  na  esfera  penal  é  robusta,
devendo  ser  considerada,  sendo  que,  pretendendo
demonstrar a capacidade da servidora à época dos
fatos, cabia ao INSS a produção da prova.
6.  Indevida  a  responsabilização  objetiva,
independente  de  dolo  ou  culpa,  o  que  iria  na
contramão  da  jurisprudência  pátria  -  que  exige  a
prova do dolo de enriquecimento ilícito ou de ofensa
aos princípios da Administração Pública e o dolo ou
a culpa nos atos causadores de dano ao erário, razão
porque não cabe a responsabilização do incapaz.
7. Apelação improvida”.
(TRF-4,  AC  50635291720144047000  PR  5063529-
17.2014.404.7000,  TERCEIRA  TURMA,  Relator
Desembargador  FERNANDO  QUADROS  DA
SILVA, Publicação 17/09/2015).

Assim, aos menores de 18 (dezoito) anos que pratiquem atos
considerados  lesivos  à  moralidade  administrativa,  não  se  deve  aplicar  as
sanções  da  Lei  nº  8.429/1992,  mas  sim  alguma  das  medidas  protetivas
previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, considerando sua peculiar
condição de pessoas em desenvolvimento.

Logo, há de se acolher a alegação de inimputabilidade para as
sanções por ato de improbidade administrativa previstas na Lei nº 8.429/1992,
tendo em vista que, à época do fato, a apelante possuía 16 anos de idade.

Por tudo o que foi exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação
de  Glória  Layane  Terto  da  Silva  para  julgar  improcedente  os  pedidos  de
aplicação  das  sanções  da  Lei  de  Improbidade  contra  ela  formulados,
reconhecendo sua condição de inimputável à época dos fatos, por ser menor de
18 (dezoito) anos. Frise-se a manutenção da sentença condenatória em relação
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a Geraldo Paulino Terto.

É COMO VOTO.

 Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,06 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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