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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR
ATO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  EX-
PREFEITO.  FALSIFICAÇÃO  DE  DOCUMENTO
VISANDO  APROVAÇÃO  DE  EXERCÍCIO
FINANCEIRO  DO  MUNICÍPIO  PERANTE  O
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA.
ATO  ÍMPROBO  QUE  ATENTA  CONTRA  A
LEGALIDADE  E  A  MORALIDADE  PÚBLICAS.
INCIDÊNCIA  DO  ART.  11,  DA  LEI  N.  8.429/92.
DESPROVIMENTO DO APELO. 

-  O  principal  objetivo  da  Lei  de  Improbidade  é  punir  o
administrador  público  desonesto  e  o  ato  de  improbidade
administrativa  perfectibiliza-se  quando  o  agente  público
atenta  contra  a  legalidade,  publicidade  e  a  moralidade,
violando a lei. 

-  Segundo  decisão  do  STJ,  a  falsificação  de  documentos
públicos sujeita os agentes políticos às sanções pela prática
de ato de improbidade administrativa. Comprovada, portanto,
a falsidade da lei apresentada pelo ex prefeito, impõe-se sua
condenação nas penas do art. 12, inciso III, da LIA, dada a
gravidade da conduta, já que o ato é da mais alta relevância
no regime democrático. 

- As regras previstas na Lei nº 8.429/92 são cogentes e não
aceitam desvio de conduta que atente contra os Princípios da
Administração  Pública  inseridos  no  caput  do  art.  37  da
Constituição Federal, ou seja, no caso dos autos o apelante
fraudou  documentação  legal  na  tentativa  de  ludibriar  o
Tribunal  de  Contas  do  Estado,  no  intuito  de  viabilizar  a
aprovação das contas do município de Santana dos Garrotes
relativas  ao  exercício  financeiro  de  2002,  atentando,
indubitavelmente,  contra  os  Princípio  da  Administração
Pública.
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-  PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO
DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. PRÁTICA DE ATO
VIOLADOR DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS.  ARTIGO 11
DA LEI 8429/92. RECONHECIMENTO DE DOLO GENÉRICO.
PENALIDADE APLICADA. PROPORCIONALIDADE. REEXAME
DO  CONJUNTO  FÁTICO  E  PROBATÓRIO  DOS  AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de
que não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A
improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento
subjetivo  da  conduta  do  agente.  Assim,  para  a  tipificação  das
condutas  descritas  nos  artigos  9º  e  11  da  Lei  8.429/92  é
indispensável, para a caracterização de improbidade, que o agente
tenha agido dolosamente e, ao menos, culposamente, nas hipóteses
do artigo 10.
2. Os atos de improbidade administrativa descritos no artigo 11
da Lei  nº 8429/92,  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.
3.  Na  hipótese  dos  autos,  o  Tribunal  a  quo,  embora  tenha
consignado que era prescindível a demonstração de dolo ou culpa
do  agente,  reconheceu  expressamente  ser  "flagrante  a
inobservância  da  regra  de  provimento  dos  cargos  públicos  por
meio  de  concurso  público,  conforme  previsto  na  Carta  Magna,
deve ser reconhecida a ilegalidade na contratação",  daí  porque
não há que se falar na inexistência do elemento doloso.
4. No que concerne à apontada violação ao art. 12 da Lei 8429/92,
a  análise  da  pretensão  recursal  no  sentido  de  que  sanções
aplicadas não observaram os princípios  da proporcionalidade e
razoabilidade,  com  a  consequente  reversão  do  entendimento
manifestado pelo Tribunal de origem, exige o reexame de matéria
fático-probatória dos autos, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1500812/SE,  Rel.  Ministro  MAURO
CAMPBELL MARQUES,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em
21/05/2015, DJe 28/05/2015)

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Desembargador José Ricardo Porto
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Ação  de  Improbidade  Administrativa  ajuizada  pelo  Ministério
Público do Estado da Paraíba em face de José Carlos Soares.

Narra a inicial que o promovido, na qualidade de Prefeito do Município de Santana
dos Garrotes-PB, teve as contas do exercício financeiro do ano 2002 rejeitadas pelo Tribunal de
Contas do Estado da Paraíba, haja vista a constatação de várias irregularidades, dentre as quais a
abertura de crédito adicional suplementar sem a devida autorização legislativa.

Afirma o  Parquet  que o demandado tentou induzir  a  erro a  Unidade Técnica de
Instrução do citado órgão fiscalizador, ao acostar, nos autos do recurso que lá tramita, cópia da Lei
315/2002 visivelmente alterada,  de confecção recente e montada,  posto que sua versão original
continha apenas três artigos, ao passo que a segunda trazia um parágrafo único, o qual previa a
autorização de crédito no valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), o que afastaria
a mencionada irregularidade.

Continuando, o Ministério Público acrescenta que, através do procedimento de nº TC
7266/05, instaurado para apuração de fraude documental, restou constatado que a lei apresentada
fora de fato fabricada, consoante se colhe dos documentos que fazem parte do PA 034/2009.

Logo, acrescenta o MP que a conduta do ex gestor, além de configurar ilícito de
natureza penal, atenta contra os princípios da moralidade administrativa e da publicidade, sendo
manifestamente  ímproba,  sujeitando-se as  sanções  impostas  no  artigo  12,  inciso  III,  da  Lei  de
Improbidade Administrativa.

Devidamente notificado, o promovido apresentou manifestação prévia (fls. 149/160),
arguindo, em suma, que não pode ser responsabilizado pela suposta fraude documental, porquanto,
caso de fato tenha ocorrido, foi realizada pelo responsável à época pela contabilidade. Ademais,
sustenta  que  a  conduta  fática  não  configura,  nem  de  longe,  qualquer  ato  de  improbidade
administrativa preconizado na Lei  8.429/92,  pois  não houve enriquecimento ilícito,  prejuízo ao
erário,  nem  atentado  aos  princípios  da  Administração,  bem  ainda  afirma  que  não  restou
caracterizado dolo, razão pela qual aduz inexistir ato de improbidade. 

Posteriormente,  ao  contestar  o  feito  (fls.  177/188),  argui  que  a  chefia  do  Poder
Executivo obedeceu rigorosamente o procedimento para a abertura do crédito especial em questão.
Outrossim, reitera a tese apresentada na manifestação prévia.

Sobreveio  a  sentença  (fls.  336/338-verso),  em  regime  de  jurisdição  conjunta  e
mutirão, oportunidade na qual o demandado, ora apelante, foi condenado por violar a norma do art.
11, caput, da Lei n. 8.429/92, cujos efeitos foram: 

“a)  A perda  da  função  pública,  caso  o  promovido  continue  a
exercer  função no âmbito  da  administração pública  em geral,
consoante  entendimento  do  STJ  -  RESP 92439,  Min.  Eliana
Calmon, DJ.19.08.09. “A sanção de perda de função pública visa
a  extirpar  da  administração  pública  aquele  que  exibiu
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inidoneidade ou inabilitação moral e desvio ético para o exercício
de função pública, abrangendo qualquer atividade que o agente
esteja exercendo ao tempo da condenação irrecorrível”.
b)  Suspensão dos  direitos  políticos  pelo  prazo de  05 (CINCO)
anos; 
c) Multa civil no valor correspondente a 10 (DEZ) vezes o valor
da remuneração mensal percebida pelo promovido, à época dos
fatos;
d)  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;”
(fls.338-verso)

Insatisfeito, o promovido apelou (fls.340/348), repetindo as alegações perpetradas na
sua peça de defesa, limitando-se a sustentar que obedeceu as regras necessárias para a abertura dos
créditos  adicionais  e  que  não  pode  ser  responsabilizado  pelo  envio  da  legislação  adulterada,
remetendo a responsabilidade a sua assessoria contábil à época.

Ademais, sustenta que não há respaldo legal para o prosseguimento da presente ação,
porquanto o ato em questão não resultou dano ao erário ou enriquecimento ilícito por parte do ex-
gestor, bem como não restou comprovada a má-fé na conduta do agente.

Contrarrazões apresentadas (fls.362/368).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso apelatório (fls.
374/383).

É o relatório.

VOTO

A Lei n.º 8.429/1992 elenca, em seus arts. 9º, 10 e 11, os atos considerados ímprobos,
dividindo-os em três grupos, respectivamente: (1) os atos que importam em enriquecimento ilícito;
(2) os atos que causam prejuízo ao erário; e (3) os atos ofensivos aos princípios da Administração
Pública. 

Destaque-se que o principal objetivo da Lei de Improbidade é punir o administrador
público desonesto, ou seja, o enquadramento do agente político na citada Lei requer a presença do
dolo, ou a culpa, e o prejuízo ao ente público, caracterizado pela ação ou omissão do administrador
público, pois, simples equívocos formais ou inabilidade do agente público não são suficientes para
justificar a condenação do agente na dita legislação.

Em suma,  o  ato  de  improbidade  administrativa,  em relação  ao  art.  11  da  LIA,
perfectibiliza-se quando o agente público atenta contra os Princípios da Administração, violando a
lei, notadamente os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, publicidade e lealdade às
instituições.
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Sobre  os  aspectos  característicos  do  ato  de  improbidade  administrativa  e  sua
definição  legal,  o constitucionalista  Alexandre  de  Moraes1 ensina  que  “atos  de  improbidade
Administrativa são aqueles que, possuindo natureza civil e definidamente tipificada em lei federal,
ferem direta  ou  indiretamente  os  princípios  constitucionais  e  legais  da  administração pública,
independentemente  de  importarem enriquecimento  ilícito  ou  de  causarem prejuízo  material  ao
erário público”. 

Em razão da gravidade das sanções cabíveis, deve-se considerar que nem todo ato
irregular  ou  ilícito  implica  em ato  de  improbidade  administrativa,  devendo-se  atentar  para  os
estritos termos da legislação. 

Sobre o tema, o STJ assim se pronunciou:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO  ESPECIAL.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
PAGAMENTO  DE  DESPESAS  PESSOAIS  COM  VERBA
PÚBLICA. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO. REEXAME
DE  MATÉRIA  FÁTICA.  SÚMULA  7/STJ.  AGRAVO  NÃO
PROVIDO.
1.  "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 arts. 9º e 11
da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave,  nas do
artigo  10"  (AIA 30/AM,  Rel.  Min.  TEORI  ALBINO ZAVASCKI,
Corte Especial, Dje 28/9/11).
2. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,  no sentido de
que  houve  dolo  do  agravante  no  uso  de  verba  pública  para  o
pagamento  de  despesas  pessoais,  demandaria  o  reexame  de
matéria fática, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo  regimental  não  provido.”  (STJ.  AgRg  no  AREsp
44773 / PR. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima.  J. em 06/08/2013).
(g.n.).

Com efeito, de acordo com a Lei 8.429/92, consideram-se atos de improbidade:

Art.  9°  Constitui  ato de improbidade administrativa  importando
enriquecimento  ilícito  auferir  qualquer  tipo  de  vantagem
patrimonial  indevida em razão do exercício  de cargo,  mandato,
função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art.
1° desta lei, e notadamente: (...).

Art.  10.  Constitui  ato  de  improbidade administrativa  que  causa
lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que

1  MORAES, A. Constituição do brasil interpretada e legislação constitucional. São Paulo: Atlas, 2002, p. 2610.
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enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º
desta lei, e notadamente: (...).

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: (...)

Consoante exposto no relatório, o promovido, na qualidade de Prefeito do Município
de Santana dos Garrotes-PB, teve as contas do exercício financeiro do ano 2002 rejeitadas pelo
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, decorrente da existência de várias irregularidades, dentre
as quais a abertura de crédito adicional suplementar sem a devida autorização legislativa.

Ao  apreciar  o  recurso  de  reconsideração  proposto,  a  referida  Corte  verificou
divergência entre a versão original da Lei 315/2002 e a cópia posteriormente apresentada,  haja
vista a constatação de um parágrafo único, o qual previa a autorização de crédito no valor de R$
950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), consoante se colhe da cópia do Acórdão APL – TC
727/2005- fls. fls.22/25, havendo, por conseguinte, determinação para a abertura de procedimento a
fim de apurar possível fraude documental, instaurando-se o Processo TC 07266/05.  

Às  fls.  20/21,  a  Diretoria  de  Auditoria  e  Fiscalização  –  DIAFI  manteve  o
entendimento anterior no que se refere a abertura sem autorização legislativa de créditos adicionais
suplementares  no  valor  de  R$  708.154,75  e  concluiu  pela  existência  de “(...)  montagem  de
documento (Lei  315/2002 com a inserção de parágrafo único)  com a clara intenção de sanar
abertura ilegal de créditos adicionais suplementares”.

Depreende-se ainda dos autos, no Acórdão APL – TC nº 577/2007 (fls. 18/19), que
“(...)  após confirmação, pela Câmara Municipal de Santana dos Garrotes de que não houve
Projetos de Leis aprovados pelo legislativo mirim, no mês de maio de 2002, que se referissem à
autorização de  suplementação orçamentária, restou  clara  a intenção do gestor  em simular  a
existência da Lei 315/2002 objetivando anular a pecha de abertura de créditos suplementares sem
autorização legislativa (...)”. (Grifos nossos).

Diante de tais considerações,  é de se dizer que o promovido não se desincumbiu
de  comprovar  a  autenticidade  dos  documentos  colacionados  à  prestação  de  contas
apresentada ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado  e  sequer negou,  em suas  alegações,  que  a
documentação era falsa. Pelo contrário,  limitou-se a  atribuir  a responsabilidade pelo envio da
legislação adulterada à sua assessoria contábil (fl.343).

Neste ponto, necessário destacar que o prefeito (função exercida pelo promovido à
época dos fatos) não realiza pessoalmente todas as funções do cargo, pois aquelas que não lhe são
privativas e indelegáveis, são repassadas aos secretários municipais, diretores, chefes de serviços,
assessores, entre outros. Sendo, no entanto, todas as atividades do Poder Executivo Municipal de
sua  responsabilidade  direta  ou  indireta,  quer  seja  pelo  dever  de  direção  ou  supervisão
hierárquica.

Desembargador José Ricardo Porto
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Sobre o assunto,  Hely Lopes Meirelles nos ensina que: “As atribuições do prefeito
são de natureza governamental e administrativa; governamentais são todas aquelas de condução
dos negócios públicos, de opções políticas de conveniência e oportunidade na sua realização, e,
por  isso  mesmo,  insuscetíveis  de  controle  por  qualquer  outro  agente,  órgão  ou  Poder. '
(MEIRELLES, Hely Lopes.  Direito Municipal  Brasileiro.  São Paulo.  Malheiros Editores,  2006,
p.711).

Sendo assim, entendemos que, ao contrário do que postula o apelante, não há que se
cogitar afastar totalmente a sua responsabilidade por suposto ato de sua assessoria contábil, que lhe
era diretamente designada e subordinada.

Dessa forma, entendemos que a atitude do promovido de enviar documentação falsa
ao Tribunal de Contas, no intuito de ver sanada irregularidade na prestação de contas do Município,
referente ao exercício financeiro de sua responsabilidade, acarretou em grave ofensa ao art.  37,
caput, da Constituição Federal e o art. 11, caput, da Lei n. 8.429/1992, que dispõem:

Art. 37.  A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: […] (Grifo nosso)

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: (…)

Nesse sentido,  o constitucionalista  Alexandre de Moraes2 ensina que  “atos de
improbidade Administrativa são aqueles que, possuindo natureza civil e definidamente tipificada
em  lei  federal,  ferem  direta  ou  indiretamente  os  princípios  constitucionais  e  legais  da
administração pública, independentemente de importarem enriquecimento ilícito ou de causarem
prejuízo material ao erário”. 

Portanto,  não há como desconsiderar a prática de ato ímprobo diante dos
fatos  narrados  e  do  dolo  na conduta  praticada  pelo  promovido,  pois  restou  patente  a
inobservância aos deveres de honestidade e moralidade que constituem o conteúdo ético esperado
de um gestor público.

É esse o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.  CONVÊNIO
FIRMADO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
DE RUAS E AVENIDAS. DER. MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA.
NÃO  CONHECIMENTO  DE  RECURSO  INTERPOSTO  POR
PARTE  FALECIDA.  AUSÊNCIA  DE  REGULARIZAÇÃO  DA
REPRESENTAÇÃO  PELOS  HERDEIROS.  EXISTÊNCIA  DE

2  MORAES, A. Constituição do brasil interpretada e legislação constitucional. São Paulo: Atlas, 2002, p. 2610.
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PROCESSO  CRIMINAL.  INCOMPATIBILIDADE  AFASTADA.
FALSIFICAÇÃO  DE  DOCUMENTOS. LAUDO  PERICIAL.
ÔNUS  DA  PROVA.  AUSÊNCIA  DE  FATO  IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO  OU  EXTINTIVO.  PRESENÇA  DOS
REQUISITOS  CONFIGURADORES  DO  ATO  DE
IMPROBIDADE. Não se conhece de recurso interposto por pessoa
já  falecida,  notadamente  se  os  herdeiros,  intimados  para
regularizar  a  representação,  quedaram-se  inertes.  Os  agentes
políticos  se  submetem  ao  regramento  da  Lei  de  Improbidade
Administrativa  (Lei  nº  8.429/92),  não  obstante  também
responderem por crime de responsabilidade, na forma do Decreto-
Lei  nº 201/67, sendo ambos os sistemas compatíveis.  Diante da
presença do elemento volitivo "dolo" na conduta de adulteração
de documentos para fins de prestação de contas dos Convênios
firmados com o DER, tal circunstância é suficiente para manter
a condenação determinada na instância originária, a despeito de
não  detectado  enriquecimento  ilícito  ou  lesão  financeira  ao
erário, pois de acordo com o art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92,
"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".  As  sanções  do  ato  de  improbidade
administrativa devem guardar proporção com a gravidade do ato
praticado.  A multa civil,  a  proibição de contratar  com o poder
público e  a pena de suspensão dos  direitos  políticos  devem ser
mantidas, pois a gravidade dos fatos assim o recomenda, e foram
bem  dimensionadas  frente  ao  caso  concreto,  obedecendo  aos
limites legais máximos e mínimos previstos no art.  12 da Lei nº
8.429/92. (TJMG; APCV 1.0452.04.011625-6/001; Rel. Des. Yeda
Athias; Julg. 01/03/2016; DJEMG 15/03/2016) (Grifo nosso)

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO
DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. PRÁTICA DE ATO
VIOLADOR DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS.  ARTIGO 11
DA LEI 8429/92. RECONHECIMENTO DE DOLO GENÉRICO.
PENALIDADE APLICADA. PROPORCIONALIDADE. REEXAME
DO  CONJUNTO  FÁTICO  E  PROBATÓRIO  DOS  AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de
que não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A
improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento
subjetivo  da  conduta  do  agente.  Assim,  para  a  tipificação  das
condutas  descritas  nos  artigos  9º  e  11  da  Lei  8.429/92  é
indispensável, para a caracterização de improbidade, que o agente
tenha agido dolosamente e, ao menos, culposamente, nas hipóteses
do artigo 10.
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2. Os atos de improbidade administrativa descritos no artigo 11
da Lei  nº 8429/92,  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.
3.  Na  hipótese  dos  autos,  o  Tribunal  a  quo,  embora  tenha
consignado que era prescindível a demonstração de dolo ou culpa
do  agente,  reconheceu  expressamente  ser  "flagrante  a
inobservância  da  regra  de  provimento  dos  cargos  públicos  por
meio  de  concurso  público,  conforme  previsto  na  Carta  Magna,
deve ser reconhecida a ilegalidade na contratação",  daí  porque
não há que se falar na inexistência do elemento doloso.
4. No que concerne à apontada violação ao art. 12 da Lei 8429/92,
a  análise  da  pretensão  recursal  no  sentido  de  que  sanções
aplicadas não observaram os princípios  da proporcionalidade e
razoabilidade,  com  a  consequente  reversão  do  entendimento
manifestado pelo Tribunal de origem, exige o reexame de matéria
fático-probatória dos autos, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1500812/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  21/05/2015,  DJe
28/05/2015)

Ainda nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

“O  dolo  que  se  exige  para  a  configuração  de  improbidade
administrativa reflete-se na simples vontade consciente de aderir à
conduta descrita no tipo, produzindo os resultados vedados pela
norma  jurídica  -  ou,  ainda,  a  simples  anuência  aos  resultados
contrários ao Direito quando o agente público ou privado deveria
saber que a conduta praticada a eles levaria -, sendo despiciendo
perquirir acerca de finalidades específicas” (STJ- AgReg no REsp
n.º 1.214.254/MG, rel. Min. Humberto Martins, j. em 15.2.2011). 

Não devemos  esquecer  que,  pelo  princípio  moralidade é  também exigida  para  a
validade de qualquer ato da Administração, porquanto deve ser entendida como uma moral jurídica,
equivalendo a um conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior da Administração,
uma vez que o agente público deve, necessariamente, distinguir o certo do errado, o honesto do
desonesto, ou seja, não pode desprezar o elemento ético de sua conduta. 

Logo,  considerando  que  o  apelante,  de  fato,  praticou  ato  de  improbidade
administrativa descrito  no artigo 11,  da Lei  8.429/92,  as  penas  aplicadas na sentença estão em
consonância com o previsto no artigo 12, III, do mesmo diploma legal, que possui o seguinte teor:

Art.  12.  Independentemente  das  sanções  penais,  civis  e
administrativas,  previstas  na  legislação  específica,  está  o
responsável  pelo  ato  de  improbidade  sujeito  às  seguintes
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cominações:
(...)
III - na hipótese do artigo 11, ressarcimento integral do dano, se
houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos
de 3 (três) a 5 (cinco) anos, pagamento de multa civil de até 100
(cem)  vezes  o  valor  da  remuneração  percebida  pelo  agente  e
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, pelo prazo de 3 (três) anos.

Por  fim,  determino  a  extração  de  cópia  do  vertente  caderno  processual,  e
posterior remessa ao Ministério Público Estadual, a teor do art. 40 do Código de Processo
Penal, para fins de apuração de eventual prática de ilícito penal.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,  mantendo  a  sentença
conforme prolatada. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto, o Exmo. Des. Leandro dos San-
tos) e a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 
Presente à sessão a representante do Ministério Público,  Dra. Vasti Cléa Marinho

Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de março de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/05
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