
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DO DES. OSWALDO  TRIGUEIRO  DO VALLE  FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001408-84.2014.815.0311.
Origem : 3ª Vara da Comarca de Princesa Isabel.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Ministério Público do Estado da Paraíba.
Apelado : Glauco Suassuna Figueiredo.
Advogado : José Rivaldo Rodrigues (OAB/PB 7.347).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL PÚBLICA
DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  SEN-
TENÇA DE  IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNA-
ÇÃO.  ACUMULAÇÃO  ILEGAL DE  CARGOS
PÚBLICOS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA À LE-
GALIDADE E À MORALIDADE.  DESNECES-
SIDADE  DA  OCORRÊNCIA  DE  DANO  AO
ERÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE PREVISTO
NO ART. 11, CAPUT DA LEI Nº 8.429/92. DOLO
GENÉRICO.  APLICAÇÃO  DAS  SANÇÕES
ELENCADAS NO ART. 12 DA LEI DE IMPRO-
BIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
REFORMA  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO. 

-  A acumulação ilícita de cargos pelo promovido con-
figurou a prática de ato de improbidade administrati-
va prevista no artigo 11, caput, da  Lei n.º 8.429/92,
que prevê que “constitui ato de improbidade adminis-
trativa que atenta contra os princípios da adminis-
tração pública qualquer ação ou omissão que viole
os deveres de honestidade, imparcialidade, legalida-
de, e lealdade às instituições”.

- Ressalte-se que, para fins de enquadramento da con-
duta do apelado às previsões do art. 11 da LIA, o ele-
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mento subjetivo necessário é o dolo eventual ou ge-
nérico de realizar conduta que atente contra os princí-
pios da Administração Pública, não se exigindo a pre-
sença de intenção específica para caracterizar  o ato
como ímprobo.

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

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público
do Estado da Paraíba, desafiando sentença (fls. 226/229) proferida pelo juízo
da 3ª Vara da Comarca de Princesa Isabel, nos autos da “Ação Civil Pública
por Ato de Improbidade Administrativa”,  ajuizada pelo ora apelante em
face de Glauco Suassuna Figueredo.

Na peça de ingresso, o Ministério Público do Estado da Paraíba
alegou, em suma, que havia instaurado o inquérito civil n° 05/14, com base em
denúncias recebidas na promotoria a respeito da acumulação ilegal de cargos
públicos pelo promovido.

Informou  que,  durante  a  instrução  do  inquérito  civil,  restou
apurado que, durante o ano de 2012, o promovido cumulou pelo menos três
cargos público de médico nas Prefeituras de Princesa Isabel e Juru.

Neste ínterim, ressaltou a acumulação dos seguintes vínculos:
a) médico contratado do SAMU de Princesa Isabel, com carga horária de 24
horas semanais,  durante o período de 29/06/2012 a 28/12/2012;  b) médico
contratado junto ao Hospital Municipal São Vicente de Paulo, localizado no
Município de Princesa Isabel, durante o período de 15/02/2012 a 14/08/2012;
c) médico contratado de Unidade Básica de Saúde localizada no Município de
Juru, durante todo o ano de 2012.

Seguindo suas argumentações, pontuou que “durante ao menos
o  período  de  dois  meses,  o  promovido  exerceu  três  funções  de  médico
concomitantemente, junto aos municípios de Princesa Isabel e Juro, o que
não é permitido pelo direito positivo”.

Asseverou, pois, que o demandado violou os princípios básicos
da  legalidade,  moralidade,  que  regem  a  atividade  estatal,  devendo  ser
responsabilizado nos termos da Lei de Improbidade Administrativa. 

Por fim, pugnou pela condenação do promovido nos termos do
art. 12, inciso III, da Lei 8.429.

Notificado,  o  promovido  apresentou  defesa  prévia  às  fls.
130/138,  alegando,  em  suma,  a  inaplicabilidade  da  Lei  de  Improbidade
Administrativa  em  casos  de  acumulação  irregular  de  cargos  públicos.
Ressaltou, ainda, que não fora previamente notificado para proceder a opção

Apelação Cível nº 0001408-84.2014.815.0311.        2



por um ou dois cargos acumuláveis, de forma que não estaria configurada sua
má-fé.

Às  fls.  142/143,  o  magistrado proferiu  decisão,  recebendo  a
inicial e determinando a citação da parte promovida. 

Citado,  o  promovido  apresentou  contestação  (fls.  161/174),
ratificando  as  informações  e  preliminares  arguidas  em  sua  defesa  prévia.
Alegou, ainda, que o período de acumulação ilegal se restringiu ao lapso de 44
(quarenta e quatro) dias, e que, mesmo neste período, “havia compatibilidade
de horários e o trabalho foi executado”. 

Aduziu que, diante da efetiva prestação do trabalho, “não se
pode falar em enriquecimento sem causa, prejuízo ao erário, dolo ou má-fé
perpetrado  pelo  Defendido”.  Ao  final,  pleitou  pelo  julgamento  de
improcedência da demanda.

Intimadas as partes para se manifestarem a respeito do interesse
na  produção  de  provas,  o  Ministério  Público  pugnou  pelo  julgamento
antecipado da lide (fls. 188), ao passo que o promovido requereu a oitiva de
testemunhas (fls. 190/191).

Termo de audiência de instrução (fls.  199/200), oportunidade
em que foram inquiridas as testemunhas da parte promovida. 

Alegações finais (fls. 201/207 e fls. 210/224).

Sobreveio  sentença  de  improcedência  da  demanda  (fls.
229/248):

“Com  amparo  nos  fundamentos  aqui  expostos,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial aforado
pelo Autor em face do Réu e, por conseguinte, julgo
extinto  o  processo  com  resolução  de  mérito,  nos
termos  do  artigo  487,  I,  do  Código  de  Processo
Civil”.
Sem custas e honorários, na forma do artigo 18, da
Lei 7.347, de 1985”.

Inconformado  com  o  decreto  sentencial,  o  Parquet interpôs
Recurso Apelatório (fls.  230/241), alegando, em suma, que “ao reverso do
esposado pelo juiz a quo, no decisum cuja reforma ora se busca, a conduta
perpetrada pelo ora apelado – acumular ilegalmente cargos públicos (pelo
menos  três  vínculos  simultaneamente)  –  fere  de  morte  o  princípio  da
legalidade (...)”.

Dessa forma, assevera que restou inequívoca a prática de ato de
improbidade administrativa, porquanto o art. 11 da Lei 8.429/92 preceitua que
são  atos  de  improbidade  aqueles  que  atentam  contra  os  princípios  da
Administração Pública. 

Apelação Cível nº 0001408-84.2014.815.0311.        3



Defende ainda que, mesmo que não houvesse ocorrido dano ao
erário,  tal  circunstância  não  seria  hábil  a  afastar  a  aplicação  das  sanções
previstas na LIA. 

Aduz ser inconteste o acúmulo ilegal de cargos por parte do
promovido, e que “não há como ignorar a presença da intenção do apelado
em se enriquecer por meio do acúmulo ilegal de cargos, tratando-se o caso
de verdadeira ofensa à moralidade administrativa e nítido desrespeito ao uso
do dinheiro público, ao contrário do que afirma o MM. Juiz às fls. 238/243,
ao dizer que se estaria diante de uma mera irregularidade ou transgressão
disciplinar”.

Por  fim,  requereu  a  reforma  da  sentença,  julgando-se
procedente a demanda, a fim de que sejam aplicadas as sanções do art.  12,
inciso III da Lei n° 8.429/92.

Contrarrazões  apresentadas  pelo  promovido  (fls.  248/259),
defendendo o acerto do julgado e ressaltando a inexistência de prática de ato
de improbidade administrativa.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Lúcia de
Fátima M. de Farias (fls. 263/270), opinou pelo provimento do apelo com a
consequente  reforma  da  decisão  de  base,  “tendo  em  vista  a  prática  de
improbidade administrativa pelo réu,  condenando-o nas penas prevista na
Lei 8.429/92”.

É o relatório.

VOTO.

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

O cerne da controvérsia reside em perquirir se a acumulação
ilegal de cargos públicos pelo promovido configura a prática de improbidade
administrativa. 

Como é  cediço,  a  acumulação  de  cargos  públicos  é,  via  de
regra,  proibida pela  Constituição Federal de 1988, à exceção das hipóteses
autorizadoras expressamente e previstas no próprio texto constitucional. Nesse
cenário, o art. 37, inciso XVI, da Carta Fundamental assim preceitua:

“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:
(...)
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos
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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”.

Conforme relatado, restou incontroverso nos autos que, durante
o  período  de  aproximadamente  2  (dois)  meses,  o  recorrido  acumulou,  ao
menos  três  cargos  privativos  de  profissional  de  saúde,  sendo  dois  desses
exercidos no Município de Princesa Isabel e um no Município de Jurú. 

Neste contexto, cabe apenas verificar se os atos levados a cabo
pelo  réu  se  consubstanciam  em  ilícitos  revestidos  da  qualificadora  da
improbidade administrativa.

A Constituição Federal  de 1988, com vistas a salvaguardar a
moralidade administrativa, 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.  Visando  regular  o  referido  dispositivo
constitucional, foi editada a Lei n.º 8.429/92, que passou a prever os atos de
improbidade administrativa e as penalidades deles decorrentes.

A referida lei disciplinou os atos incursos em improbidade em
três aspectos, quais sejam: atos que importam enriquecimento ilícito do agente
público (art. 9°); atos que acarretam em prejuízo ao erário (art. 10°); e os atos
que atentam contra os princípios que regem a Administração Pública (art. 11°
da  lei).  Em  seguida  listou,  em  diversos  incisos,  exemplificativamente,
hipóteses caracterizadoras da dita improbidade.

Não  é  demais  lembrar  que  para  que  ocorram  os  atos  de
improbidade  disciplinados  pela  legislação  supracitada,  é  indispensável  que
reste demonstrado o dolo ou a culpa nas condutas do administrador público.
Nesse  passo,  a  configuração  da  improbidade  administrativa  pressupõe  a
identificação do elemento subjetivo da conduta do agente, ou seja, o ânimo de
agir  contra  os  princípios inerentes à  Administração Pública, em violação a
algum dos tipos previstos nos arts. 9º, 10 ou 11 da Lei n.º 8.429/92.

No entendimento firme da jurisprudência do Superior Tribunal
de  Justiça,  é  necessária  a  existência  do  elemento  subjetivo  dolo  para
caracterização da improbidade administrativa para a tipificação das condutas
descritas nos artigos 9º e 11 e, ao menos a culpa, para a hipótese do artigo 10. 

No  caso  específico  dos  autos,  entendo  que  não  houve
enriquecimento ilícito do promovido e tampouco prejuízo ao erário, situação
por  diversas  vezes  presentes  na  hipótese  de  acumulação  ilegal  de  cargos
públicos.
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Isso porque, em que pese a acumulação ilegal dos cargos, os
documentos  fornecidos  pelas  edilidades  contratantes  apontam que  houve  a
efetiva prestação de serviço por parte do recorrido; o que fora possível em
virtude da compatibilidade de horários,  decorrente do sistema de plantão a
que, por vezes, submetia-se.

Por outro lado, vislumbro que a conduta ilegal do promovido
não  pode  ser  considerada  de  boa-fé,  porquanto  é  inescusável  o
desconhecimento das normas jurídicas pelos agentes públicos. 

Destarte, não há que se falar em ausência de dolo ou má-fé na
hipótese, porquanto, para fins de enquadramento da conduta do recorrente às
previsões do art. 11 da LIA, o elemento subjetivo necessário é o dolo eventual
ou  genérico  de  realizar  conduta  que  atente  contra  os  princípios  da
Administração Pública, não se exigindo a presença de intenção específica para
caracterizar o ato como ímprobo.

Destarte, na lição de Waldo FAZZIO JÚNIOR, o “dolo, para o
art. 11 e seus incisos, é a vontade livre e consciente de se conduzir contra a
probidade administrativa  ou pelo  menos  agir  nessa  direção,  assumindo o
risco do resultado” (In Atos de Improbidade Administrativa. São Paulo: Atlas,
2007, p. 163).

Nesse  sentido,  trago  à  baila  precedentes  do  Tribunal  da
Cidadania:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  PROCESSUAL  CIVIL.
INTIMAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL.  FUNDAMENTAÇÃO  DEFICIENTE.
SÚMULA  284/STF.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  CONTRATAÇÃO  SEM
CONCURSO  PÚBLICO.  AUSÊNCIA  DE
EXCEPCIONALIDADE.  PRIMEIRO  MANDATO.
ATO ÍMPROBO. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO
GENÉRICO  CARACTERIZADO.  PRECEDENTES.
SÚMULA  83/STJ.  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1.  Infere-se  das  razões  do  recurso  especial  que  o
recorrente  não  indicou  efetivamente  quais  os
dispositivos  de  lei  federal  foram  violados  para
sustentar  sua  irresignação.  Diante  disso,  o
conhecimento  do  recurso  especial,  nesse  aspecto,
encontra óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal.
2.  Para  que  seja  reconhecida  a  tipificação  da
conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de
Improbidade  Administrativa,  é  necessária  a
demonstração  do  elemento  subjetivo,
consubstanciado  pelo  dolo  para  os  tipos  previstos
nos  arts.  9º  e  11  e,  ao  menos,  pela  culpa,  nas
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hipóteses do art. 10.
3. Os atos de improbidade administrativa descritos
no art. 11 da Lei n. 8.429/92 dependem da presença
do dolo genérico, mas dispensam a demonstração da
ocorrência de dano para a administração pública ou
enriquecimento ilícito do agente.
4. As considerações feitas pelo Tribunal de origem
não  afastam  a  prática  do  ato  de  improbidade
administrativa,  uma  vez  que  foi  constatado  o
elemento  subjetivo  dolo  genérico  na  conduta  do
agente,  o  que permite o reconhecimento de ato de
improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei
8.429/92.
5.  Desconstituir  a  premissa  quanto  à  alegação de
que a pena de suspensão de direitos políticos feriu a
razoabilidade  e  proporcionalidade  depende,
necessariamente, do reexame de fatos e provas, o que
é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar
no óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo regimental improvido.”  (AgRg no AgRg no
AREsp  533.495/MS,  Rel.  Ministro  HUMBERTO
MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
06/11/2014, DJe 17/11/2014)  - (grifo nosso).

Em caso análogo ao dos autos, esta Egrégia Corte Julgadora já
se manifestou a respeito do dolo genérico, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
ATO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
PRELIMINAR  DE  INADEQUAÇÃO  DA  VIA
ELEITA. ALEGAÇÃO DE QUE AGENTE POLÍTICO
NÃO  RESPONDE  POR  IMPROBIDADE
ADMINISTATIVA.  PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS  EM  SENTIDO  DIVERSO.
POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. - O STJ e o STF já
assentaram  que  não  existe  antinomia  entre  o
Decreto-Lei n.º201/1967 e a Lei nº 8.429/1992, pois
a  primeira  impõe  ao  prefeito  e  vereadores  um
julgamento  político  administrativo,  enquanto  a
segunda submete-os ao julgamento pela via judicial,
pela  prática  do  mesmo  fato.  MÉRITO.  EX-
PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE  GURJÃO/PB  E
EX-SECRETÁRIA  MUNICIPAL.  NOMEAÇÃO  DA
SEGUNDA RÉ PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE E
BEM  ESTAR  SOCIAL. ACUMULAÇÃO  ILEGAL
DE  CARGOS  PÚBLICOS.  VIOLAÇÃO  AOS
PRINCÍPIOS  DA  PROBIDADE
ADMINISTRATIVA. INFRINGÊNCIA AO ART. 11
DA  LEI  8.429/92.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
A lesão a princípios administrativos contida no art.
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11 da Lei nº 8.429/92 não exige dolo específico ou
culpa na conduta do agente, nem prova da lesão ao
erário.  -  A jurisprudência  do  STJ  e  do  STF  se
firmou  no  sentido  de  que  as  condutas  desse  tipo
legal  (art.  11  da  Lei  8.429/92)  não  exige  o  dolo
específico,  é  dizer,  a  finalidade  de  se  enriquecer
ilicitamente, provocar lesão ao erário ou violar os
princípios constitucionais, bastando, apenas, o dolo
latu sensu, genérico, que se completa com o simples
descumprimento  deliberado  da  Lei,  com  a
consequente consecução de finalidade contrária ao
interesse  público. (AgRg  no  Resp1352541/MG.
Segunda  turma.  Relator:  Min.  Mauro  campbell
marques. Julgamento: 5/3/2013. Publicação: dje de
14/02/2013).Em  suma,  o  ato  de  improbidade
administrativa  em questão  se  consuma na atuação
omissiva  do  Agente  Público  em  não  observar  a
exigência  legal  de  que,  ressalvados  os  casos
especificados na legislação, é vedada a acumulação
de cargos ou função pública (art. 37, XI da CF c/c
art.  119  da  Lei  nº  4.273/81),  apresentando-se,
portanto, como ação de natureza formal, a qual se
integraliza  com  a  só  inobservância  do  preceito.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00003075320138150341,  1ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator DES LEANDRO DOS SANTOS ,  j.
em 31-05-2016). (grifo nosso).

Assim, ao meu sentir,  restou comprovada a  conduta ilegal e
dolosa do apelado que atentou contra os princípios que regem a Administração
Pública, em especial o da legalidade e o da moralidade, devendo ser reformada
a sentença de improcedência do pedido inicial.

Doravante, o ato ímprobo perpetrado pelo demandado deve, por
consequência,  ser  penalizado  pelas  cominações  do  artigo  12,  III,  da  Lei
8.429/92, in verbis:

“Art.  12.  Independentemente  das  sanções  penais,
civis  e  administrativas  previstas  na  legislação
específica,  está  o  responsável  pelo  ato  de
improbidade  sujeito  às  seguintes  cominações,  que
podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de
acordo com a gravidade do fato:

(...)

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do
dano, se houver, perda da função pública, suspensão
dos  direitos  políticos  de  três  a  cinco  anos,
pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da
remuneração percebida pelo agente e proibição de
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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
três anos."

 
Ressalto,  por oportuno, a  possibilidade de aplicar as sanções

previstas  na  Lei  de  Improbidade  Administrativa  de  forma  isolada  ou
cumulativa,  a depender do caso,  conforme de infere da própria redação do
supratranscrito art. 12, caput, da Lei nº 8.429/1992.

Com efeito,  o julgador poderá mitigar as sanções estabelecidas
pela  lei,  em  respeito  ao  princípio  da  proporcionalidade  e  razoabilidade,
levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto e das circunstâncias
da conduta do agente ímprobo.

Neste  sentido,  Fábio  Medina  Osório  (in  Improbidade
Administrativa, 2ª ed., Síntese, p. 271) leciona: 

"O  princípio  da  proporcionalidade,  de  matriz
constitucional,  é  de  ser  aplicado  pelo  Poder
Judiciário na concretização da Lei n.º 8.429/92, seja
na  própria  tipificação  do  ato  de  improbidade
administrativa,  deixando  de  fora  dos  tipos  legais
comportamentos que não se mostrem materialmente
lesivos aos valores tutelados pelo legislador e pelo
constituinte de 1988, seja na adequação da resposta
estatal,  através  das  sanções,  a  ilícitos  de  menor
gravidade"

No caso em apreço, considerando que a acumulação ilícita de
cargos se deu por dois meses e, ainda, observando os critérios da razoabilidade
e  proporcionalidade  que  devem  nortear  a  dosagem  da  pena;  revela-se
suficiente a aplicação exclusiva de multa civil ao promovido, no valor de vinte
e cinco vezes a remuneração mensal prevista na cláusula terceira do contrato,
às fls. 45, firmado com o Município de Princesa Isabel, ou seja, de vinte e
cinco vezes a quantia de R$ 1.500,00 reais. 

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO
APELO, para julgar procedente, em parte, a  presente Ação Civil Pública de
Improbidade  Administrativa,  para  CONDENAR  o  promovido,  GLAUCO
SUASSUNA FIGUEIREDO,  com  base  no  art.  12,  inciso  III,  da  Lei  nº
8.429/92, ao pagamento de multa civil, no valor de vinte vezes a remuneração
mensal prevista na cláusula terceira do contrato firmado com o Município de
Princesa Isabel (fls. 45). 

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
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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, 20 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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