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PRIMEIRA PRELIMINAR.  INADEQUAÇÃO  DA VIA
ELEITA. ALEGAÇÃO DE QUE O AGENTE POLÍTICO
NÃO  RESPONDE  POR  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS  EM  SENTIDO  CONTRÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  SOBRESTAMENTO  DO
FEITO. REJEIÇÃO.

-  “PROCESSUAL.  ATO  DE  IMPROBIDADE  DE  PREFEITO
MUNICIPAL.  CONFIGURAÇÃO  COMO  CRIME  DE
RESPONSABILIDADE.  COMPETÊNCIA  DO  JUIZ
MONOCRÁTICO  PARA  PROCESSAR  E  JULGAR  O  FEITO.
AUSÊNCIA  DE  IDENTIDADE  MATERIAL  COM  OS
PARADIGMAS  INVOCADOS.  AGRAVO  IMPROVIDO.  I  -  Os
paradigmas  invocados  pelo  agravante  dizem  respeito  à
estipulação da competência desta Suprema Corte, para processar
e julgar os crimes de responsabilidade cometidos por Ministros de
Estado. II - O STF tem entendido, nessas hipóteses, que os atos de
improbidade administrativa devem ser caracterizados como crime
de  responsabilidade.  III  -  Na  espécie,  trata-se  de  prefeito
municipal processado por atos de improbidade administrativa que
entende  ser  de  competência  originária  do  Tribunal  de  Justiça
local, e não do juiz monocrático, o processamento e julgamento do
feito. IV - Não há identidade material entre o caso sob exame e as
decisões  invocadas  como  paradigma.  V  -  Agravo  improvido.”
(Rcl  6034  MC-AgR,  Relator(a):  Min.  RICARDO
LEWANDOWSKI,  Tribunal  Pleno,  julgado em 25/06/2008,  DJe-
162  DIVULG  28-08-2008  PUBLIC  29-08-2008  EMENT  VOL-
02330-02 PP-00306).

-  Convém destacar  que,  muito  embora  o  ex-Prefeito  tenha
responsabilidade  disciplinada  em outro  comando  legal,  ele
não é detentor do foro privilegiado previsto na Constituição
Federal  vigente,  nos  casos  que  tratam  de  crime  de
responsabilidade,  sendo-lhe,  assim,  aplicável  a  Lei  de
Improbidade  Administrativa.  Outrossim,  não  obstante  o
reconhecimento da existência de repercussão geral no tocante
à matéria em pauta, esclareço que essa conjuntura não enseja
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o sobrestamento  do  recurso,  como pugnado  pelo  apelante,
conforme  posicionamento  atual  do  Superior  Tribunal  de
Justiça.

SEGUNDA PREFACIAL. DECISÃO QUE RECEBEU A
PETIÇÃO  INICIAL.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO.  NULIDADE  RELATIVA.
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXEGESE  DO  ART.  17,  §10,  DA  LEI  Nº  8.429/92.
PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO QUE NÃO
FOI  APRESENTADA  NO  MOMENTO  OPORTUNO.
PREJUÍZO  INEXISTENTE  PARA  A  DEFESA.  NÃO
ACOLHIMENTO.

-  Na hipótese ora analisada, recebida a proemial, ocorreu  a
regular instrução processual (inclusive com a apresentação de
contestação  pelo  demandado)  e  sobreveio  sentença
condenatória. Nessa senda, entendo que a alegada nulidade
por ausência de fundamentação do decisório que recebeu a
exordial  é  relativa  e,  no  caso,  restou  preclusa,  ante  a  não
interposição,  em  momento  oportuno,  do  Agravo  de
Instrumento  de  que  trata  o  §10  do  art.  17  da  Lei  de
Improbidade.

- Tal circunstância não trouxe nenhum prejuízo à defesa do
ex-gestor  Municipal,  tanto  que,  em sede  de  contestação,  a
despeito de não ter manejado o Agravo de Instrumento acerca
do  recebimento  da  inicial,  também  não  levantou  qualquer
irresignação  sobre  o  tema.  Desse  modo,  dado  o  caráter
relativo da nulidade arguida, decorrido o lapso temporal para
a  interposição  do  recurso  cabível  na  ocasião,  bem  assim
ultrapassada toda a fase de instrução, mostra-se inconteste o
descabimento da referida preambular na súplica apelatória.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR
ATO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
CONTRATAÇÃO  IRREGULAR  DE  PROFISSIONAIS
DE SAÚDE PARA DESEMPENHO DAS FUNÇÕES NO
PSF.  AUSÊNCIA  DE  CERTAME  PÚBLICO.
ILICITUDE  NAS  NOMEAÇÕES.  VIOLAÇÃO  AOS
PRINCÍPIOS  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.429/1992.
JULGAMENTOS  PROFERIDOS  POR  ESTA  CORTE
DE JUSTIÇA EM CASOS IDÊNTICOS. PENALIDADE
IMPOSTA. ANÁLISE DO REGRAMENTO CONTIDO
NO  ARTIGO  12,  INCISO  III,  DA  LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA.  OBSERVÂNCIA  AO  PRECEITO  DA
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PROPORCIONALIDADE. NÃO ATENDIMENTO DAS
PECULIARIDADES  NA  CONJUNTURA  EM
DISCEPTAÇÃO.  POSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO
APENAS DA PENA DE MULTA CIVIL. REFORMA DA
SENTENÇA  NESSE  ASPECTO.  PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO.

- É evidente a prática de ato de improbidade administrativa,
isso  porque  há  regramento  acerca  da  obrigatoriedade  da
Administração  em  efetuar  certame  público  para  fins  de
admissão de pessoal, nos moldes do art. 37, da CF/1988.

- O ex-gestor do Município de Fagundes violou os princípios
constitucionais  da  legalidade,  moralidade  e  impessoalidade
que  regem  o  Poder  Público,  configurando-se,  portanto,
conduta  ímproba,  previsto  no  art.  11,  caput,  da  Lei  nº
8.429/92.

-  “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO
DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PRELIMINAR  DE
PRESCRIÇÃO.  REJEITADA.  PRELIMINAR DA APELANTE
ALEGANDO INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBMISSÃO
DO  AGENTE  POLÍTICO  (PREFEITO)  À  LEI  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  REJEIÇÃO  DA
ARGUIÇÃO.  PRELIMINAR  DE  INCOMPETÊNCIA
JURISDICIONAL DO  MAGISTRADO  A QUO.  ALEGAÇÃO
DE  PRERROGATIVA  DE  FORO.  REJEITADA.
CONTRATAÇÃO  IRREGULAR  DE  SERVIDOR  PÚBLICO.
NÃO  HOUVE  REALIZAÇÃO  DE  CONCURSO  PÚBLICO.
NOMEAÇÃO  IRREGULAR.  ATO  NÃO  EFETIVADO  PARA
ATENDER  INTERESSE  PÚBLICO  TEMPORÁRIO  E
EXCEPCIONAL. LESÃO AOS COMANDOS NORTEADORES
DA  AÇÃO  ADMINISTRATIVA.  IMPROBIDADE
CARACTERIZADA.  DOLO  GENÉRICO.  PROVEJO
PARCIALMENTE A AMBOS OS RECURSOS.  (...) -  É sabido
que, conforme prescreve o art.  37, II, da CF “a investidura em
cargo  ou  emprego  público  depende  de  aprovação  prévia  em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com
a  natureza  e  a  complexidade  do  cargo  ou  emprego,  na  forma
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão
declarado  em  lei  de  livre  nomeação  e  exoneração”.  -  O  STJ
condiciona o reconhecimento do ato atentatório aos princípios da
Administração Pública à simples existência do dolo lato sensu ou
genérico. As condutas descritas no art.  11 da Lei nº 8.429/1992
não  exigem  que  haja  dano  ao  patrimônio  público  ou
locupletamento ilícito por parte do agente ímprobo. No caso, para
configurar-se  o  ato  dos  réus  uma  improbidade  basta  a
comprovação  de  que  houve  nomeação  de  servidores  em
desrespeito  ao  princípio  constitucional  do  concurso  público.”
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(TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00009121120058150751, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em 24-05-2016) – Destaquei!

- A lesão aos preceitos da Administração Pública, contida no
art. 11 da Lei nº 8.429/92, não exige dolo específico ou culpa
na conduta do agente, nem prova da lesão ao erário, bastando
a simples vontade consciente de aderir à conduta, produzindo
os resultados vedados pela norma jurídica.

- Como a hipótese em estudo trata da contratação de número
específico  de  servidores  no  PSF Municipal,  muito  embora
haja a caracterização da burla ao concurso público e violação
aos  preceitos  da  Administração,  mostra-se  suficiente  a
aplicação de multa civil, que também foi objeto da presente
Ação  Civil  Pública.  Precedente  análogo  desta  Primeira
Câmara Especializada Cível.

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,  REJEITAR  AS  PRELIMINARES.  NO
MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ex-gestor público do Município
de Fagundes,  Gilberto  Muniz Dantas, desafiando sentença lançada às  fls.  773/779,  pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Mista da Comarca de Queimadas que, nos autos da “Ação Civil
Pública por Ato de Improbidade Administrativa”, proposta pelo Ministério Público,  julgou
procedente o pedido exordial, sob os seguintes termos:

“Diante  do exposto e  considerando tudo o mais  que dos autos
consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos para condenar o réu
GILBERTO  MUNIZ  DANTAS pela  prática  de  atos  de
improbidade  administrativa  tipificado no  art.  11,  caput,  da  Lei
8.429/92, condenando-o nas seguintes sanções, previstas no art.
12, inciso III, da LIA:
a) PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA;
(…)
b) SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS pelo prazo de 03
(três) anos.” - Grifos nos originais.

Apelação  Cível  manejada  pelo  promovido  às  fls.  780/822.  Suscita,
preambularmente, a inadequação da via eleita e a nulidade do recebimento da petição inicial
por ausência de fundamentação. No mérito, aponta ofensa ao artigo 11 da Lei nº 8.429/92,
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alegando a inexistência de afronta aos princípios da Administração Pública, quais sejam, dano
ao erário e dolo na conduta praticada pelo recorrente. Sustenta, ainda, a falta de razoabilidade
e proporcionalidade nas sanções aplicadas pelo Juízo a quo.

Contrarrazões apresentadas e encartadas às fls. 823/838.

Instada  a  pronunciar-se,  a  Procuradoria  da  Justiça  emitiu  parecer,  às  fls.
850/860, opinando pela rejeição da preliminar de inadequação da via eleita e provimento do
recurso, com a reforma da sentença.

É o relatório. 

VOTO

1 DAS PRELIMINARES

1.1 Da prefacial de inadequação da via eleita

O recorrente suscita a inadequação da via eleita, sob o fundamento de que é
inaplicável a Lei de Improbidade Administrativa aos agentes políticos.

A referida alegação não merece prosperidade.

Com efeito, tanto os Prefeitos quanto os ex-Prefeitos submetem-se à Ação Civil
Pública por Ato de Improbidade Administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/92, haja vista não
se enquadrarem entre  as  autoridades  insertas  na  norma regulamentadora  e  definidora  dos
crimes de responsabilidade.

Outrossim,  é  mister  salientar  que  tal  constatação  advém,  inclusive,  de
precedente do Supremo Tribunal Federal (RCL 2.138/DF), citado pelo próprio apelante, cujos
termos corroboram a tese de cabimento da respectiva ação em desfavor de agente político de
qualquer  esfera  dos  Poderes  da  União,  Estados  e  Municípios,  ressalvando-se  apenas  as
hipóteses em que houver demanda ajuizada contra Ministros de Estado.

Pois  bem.  O  primeiro  viés  de  discussão  acerca  da  temática  surgiu  no
julgamento  da  Reclamação  nº  2.138,  oriunda  do  Distrito  Federal,  em  que  foi  relator,  o
Ministro Nelson Jobim. Em verdade, a abordagem da temática defende a não aplicação da
demanda  aos  mencionados  parlamentares,  pelo  simples  fato  de  que  a  reclamação  dizia
respeito a Ministro de Estado, com cognição nesse exato limite.

Por oportuno, transcrevo a ementa oficial da Reclamação nº 2.138/DF:

“RECLAMAÇÃO.  USURPAÇÃO  DA  COMPETÊNCIA  DO
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  CRIME  DE  RESPONSABILIDADE.
AGENTES POLÍTICOS. I. PRELIMINARES. QUESTÕES DE
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ORDEM. I.1.  Questão  de  ordem  quanto  à  manutenção  da
competência  da  Corte  que  justificou,  no  primeiro  momento  do
julgamento, o conhecimento da reclamação, diante do fato novo
da  cessação  do  exercício  da  função  pública  pelo  interessado.
Ministro de Estado que posteriormente assumiu cargo de Chefe de
Missão Diplomática Permanente do Brasil perante a Organização
das Nações Unidas. Manutenção da prerrogativa de foro perante o
STF,  conforme  o  art.  102,  I,  "c",  da  Constituição.  Questão  de
ordem rejeitada. I.2. Questão de ordem quanto ao sobrestamento
do julgamento até que seja possível realizá-lo em conjunto com
outros processos sobre o mesmo tema, com participação de todos
os  Ministros  que  integram  o  Tribunal,  tendo  em  vista  a
possibilidade  de  que  o  pronunciamento  da  Corte  não  reflita  o
entendimento de seus atuais membros, dentre os quais quatro não
têm direito  a  voto,  pois  seus  antecessores  já  se  pronunciaram.
Julgamento  que  já  se  estende  por  cinco  anos.  Celeridade
processual. Existência de outro processo com matéria idêntica na
seqüência  da  pauta  de  julgamentos  do  dia.  Inutilidade  do
sobrestamento.  Questão  de  ordem  rejeitada.  II.  MÉRITO.
II.1.Improbidade administrativa. Crimes de responsabilidade. Os
atos de improbidade administrativa são tipificados como crime de
responsabilidade na Lei n° 1.079/1950, delito de caráter político-
administrativo.  II.2.Distinção  entre  os  regimes  de
responsabilização  político-administrativa.  O  sistema
constitucional  brasileiro distingue o regime de responsabilidade
dos agentes políticos dos demais agentes públicos. A Constituição
não admite a concorrência entre dois regimes de responsabilidade
político-administrativa para os agentes políticos: o previsto no art.
37, § 4º (regulado pela Lei n° 8.429/1992) e o regime fixado no
art.  102,  I,  "c",  (disciplinado  pela  Lei  n°  1.079/1950).  Se  a
competência para processar e julgar a ação de improbidade (CF,
art.  37,  §  4º)  pudesse  abranger  também atos  praticados  pelos
agentes  políticos,  submetidos  a  regime  de  responsabilidade
especial,  ter-se-ia uma interpretação ab-rogante  do disposto no
art. 102, I, "c", da Constituição. II.3.Regime especial. Ministros de
Estado. Os Ministros de Estado, por estarem regidos por normas
especiais  de  responsabilidade  (CF,  art.  102,  I,  "c";  Lei  n°
1.079/1950), não se submetem ao modelo de competência previsto
no regime comum da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n°
8.429/1992).  II.4.Crimes  de  responsabilidade.  Competência  do
Supremo Tribunal Federal. Compete exclusivamente ao Supremo
Tribunal  Federal  processar  e  julgar  os  delitos  político-
administrativos, na hipótese do art. 102, I, "c", da Constituição.
Somente  o STF pode processar  e  julgar Ministro de Estado no
caso  de  crime  de  responsabilidade  e,  assim,  eventualmente,
determinar a perda do cargo ou a suspensão de direitos políticos.
II.5.Ação de improbidade administrativa. Ministro de Estado que
teve decretada a suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de
8 anos e a perda da função pública por sentença do Juízo da 14ª
Vara da Justiça Federal - Seção Judiciária do Distrito Federal.
Incompetência dos juízos de primeira instância para processar e
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julgar ação civil  de improbidade administrativa ajuizada contra
agente político que possui prerrogativa de foro perante o Supremo
Tribunal Federal, por crime de responsabilidade, conforme o art.
102,  I,  "c",  da  Constituição.  III.  RECLAMAÇÃO  JULGADA
PROCEDENTE.”(Rcl  2138,  Relator(a):  Min.  NELSON JOBIM,
Relator(a) p/ Acórdão:  Min. GILMAR MENDES (ART.38,IV,b, DO
RISTF),  Tribunal  Pleno,  julgado  em  13/06/2007,  DJe-070
DIVULG 17-04-2008 PUBLIC 18-04-2008 EMENT VOL-02315-
01 PP-00094 RTJ VOL-00211-01 PP-00058).

Convém destacar  que a reclamação supracitada foi  motivada pelo pleito  de
extinção de processo apresentado contra ex-Ministro da Ciência e Tecnologia do Governo
Fernando Henrique Cardoso.

Ao revés, em momento ulterior, a Suprema Corte, em julgado relatado pelo
Ministro  Ricardo  Lewandowski,  asseverou  a  competência  do  juízo  de  primeiro  grau  de
jurisdição,  bem  assim  a  pertinência  da  ação  por  ato  improbo  realizado  pelos  gestores
municipais, senão vejamos:

“PROCESSUAL.  ATO  DE  IMPROBIDADE  DE  PREFEITO
MUNICIPAL.  CONFIGURAÇÃO  COMO  CRIME  DE
RESPONSABILIDADE.  COMPETÊNCIA  DO  JUIZ
MONOCRÁTICO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
AUSÊNCIA  DE  IDENTIDADE  MATERIAL  COM  OS
PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO IMPROVIDO.  I  -  Os
paradigmas  invocados  pelo  agravante  dizem  respeito  à
estipulação da competência desta Suprema Corte, para processar
e julgar os crimes de responsabilidade cometidos por Ministros de
Estado. II - O STF tem entendido, nessas hipóteses, que os atos de
improbidade administrativa devem ser caracterizados como crime
de  responsabilidade.  III  -  Na  espécie,  trata-se  de  prefeito
municipal processado por atos de improbidade administrativa que
entende  ser  de  competência  originária  do  Tribunal  de  Justiça
local, e não do juiz monocrático, o processamento e julgamento do
feito. IV - Não há identidade material entre o caso sob exame e as
decisões  invocadas  como  paradigma.  V  -  Agravo  improvido.”
(Rcl  6034  MC-AgR,  Relator(a):  Min.  RICARDO
LEWANDOWSKI,  Tribunal  Pleno,  julgado em 25/06/2008,  DJe-
162  DIVULG  28-08-2008  PUBLIC  29-08-2008  EMENT  VOL-
02330-02 PP-00306).

Nessa linha de raciocínio, qual seja, a aplicação das disposições elencadas na
Lei  nº  8.429/92,  aos  Prefeitos  e  Ex-Prefeitos,  também já  se  pronunciou,  recentemente,  o
Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. ART. 23 DA LEI 8.429/92.
TERMO  INICIAL.  TÉRMINO  DO  SEGUNDO  MANDATO.
APLICAÇÃO  DA LEI  DE  IMPROBIDADE  AOS  AGENTES
POLÍTICOS. CABIMENTO. PRECEDENTES. ART. 10 DA LEI
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8.429/92. OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ.
DIVERGÊNCIA  JURISPRUDENCIAL.  AUSÊNCIA  DE
COTEJO ANALÍTICO.
1.  A  jurisprudência  deste  Superior  Tribunal  é  assente  em
estabelecer que o termo inicial do prazo prescricional da ação de
improbidade administrativa, no caso de reeleição de prefeito, se
aperfeiçoa após o término do segundo mandato. Exegese do art.
23, I, da Lei 8.429/92. Precedentes: AgRg no AREsp 676.647/PB,
Rel.  Min.  Assusete  Magalhães,  Segunda  Turma,  julgado  em
05/04/2016, DJe 13/04/2016;
AgRg  no  REsp  1.510.969/SP,  Rel.  Min.  Regina  Helena  Costa,
Primeira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 11/11/2015; AgRg
no  AREsp  161.420/TO,  Rel.  Min.  Humberto  Martins,  Segunda
Turma, julgado em 03/04/2014, DJe 14/04/2014.
2.  A pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já
sedimentou o entendimento no sentido de que a Lei 8.429/1992 se
aplica aos agentes políticos. Precedentes.
3.  A pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já
sedimentou o entendimento no sentido de que a Lei 8.429/1992 se
aplica aos agentes políticos. Precedentes. Súmula 83/STJ.
4. O Tribunal de origem reconheceu expressamente a existência de
dano ao erário,  caracterizado pelo desvio de R$ 13.000,00. Da
análise  das  razões  do  acórdão  recorrido,  observa-se  que  este
delineou  a  controvérsia  dentro  do  universo  fático-probatório,
razão pela qual analisar a ocorrência ou não de dano ao erário
passa  necessariamente  pela  análise  do conjunto  probatório dos
autos.
Incidência da Súmula 7/STJ.
5. Não se pode conhecer do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional,  quando  o  recorrente  não  realiza  o  necessário
cotejo  analítico,  bem  como  não  apresenta,  adequadamente,  o
dissídio  jurisprudencial.  Apesar  da  transcrição  de  ementa,  não
foram  demonstradas  as  circunstâncias  identificadoras  da
divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma.
6.  O  novo  Código  de  Processo  Civil  também  não  exime  o
recorrente da necessidade da demonstração da divergência.
Agravo interno improvido.”
(AgInt  no  REsp  1512479/RN,  Rel.  Ministro  HUMBERTO
MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  19/05/2016,  DJe
30/05/2016)

Registro,  ainda,  que  o  posicionamento  acima  delineado  também  foi
consolidado por esta Egrégia Corte, em casos de inconteste similitude, onde figura no polo
passiva o ex-gestor do Município de Fagundes:

“APELAÇÃO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PROCEDÊNCIA.
SUBLEVAÇÃO  DO  PROMOVIDO.  PRELIMINAR.
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA  POR  INAPLICABILIDADE  DA  LEI  DE
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IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  A  AGENTES  POLÍTICOS.
PREFEITO E VICE-PREFEITO. SANÇÕES CIVIL E CRIMINAL
INDEPENDENTES.  NÃO  ACOLHIMENTO.  SOBRESTAMENTO
DO  FEITO.  DESNECESSIDADE.  EXISTÊNCIA  DE
REPERCUSSÃO GERAL ACERCA DA MATÉRIA NÃO IMPEDE
O  JULGAMENTO  DO  PRESENTE  RECURSO.  PRECEDENTE
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
MUNICÍPIO  DE  FAGUNDES.  CONSTATAÇÃO  DE
CONTRATAÇÕES  IRREGULARES.  CONDUTA  ÍMPROBA.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
ART.  11,  CAPUT,  DA  LEI  Nº  8.429/92.  APLICAÇÃO  DAS
SANÇÕES  PREVISTAS  NO  ART.  12,  III,  DA  LEI  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PRINCÍPIO  DA
PROPORCIONALIDADE. PECULIARIDADES NÃO ATENDIDAS
NO CASO CONCRETO. CONJUNTURA HÁBIL A PROMOVER A
APLICAÇÃO APENAS DA PENA DE MULTA CIVIL. REFORMA
DA  SENTENÇA  PARA  AFASTAR  AS  DEMAIS  SANÇÕES  DA
LEGISLAÇÃO  EM  EPÍGRAFE.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO.  -  O  reconhecimento  da  repercussão  geral  da  matéria
versada nos autos não impende o julgamento do presente recurso,
conforme  precedente  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.  -  Não
prospera a prefacial de inadequação da via eleita pelo Parquet,
pois  ex-prefeito  sujeita-se  a  Ação  Civil  Pública  por  Ato  de
Improbidade  Administrativa,  não  estando  imune  às  regras
contidas na Lei nº 8.429/92 (...)” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do  Processo  Nº  00010972320148150981,  4ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DES. FREDERICO MARTINHO DA
NÓBREGA COUTINHO , j. em 05-12-2017) – Grifei. 

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  EX-PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE
FAGUNDES/PB.  AUSÊNCIA  DE  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS
REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO
DO  TURISMO.  SENTENÇA.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
RECURSO DO RÉU.  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.  AUSÊNCIA  DE
PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.  CONFIGURAÇÃO  DO  ATO
ÍMPROBO.  CONDUTA  QUE  SE  SUBSUME  AO  ARTIGO  11,
INCISOS IV E VI, DA LEI 8.429/92. REDUÇÃO DAS SANÇÕES
APLICADAS ANTE A AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO.
DESPROVIMENTO DO APELO. A não prestação de contas  de
Convênio firmado entre o Município e o Ministério do Turismo
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configura  ato  de  Improbidade  Administrativa,  por  violação  do
artigo  11,  incisos  IV  e  VI  e,  especialmente,  o  princípio  da
publicidade.”  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00016613620138150981, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES. LEANDRO DOS SANTOS , j. em 11-10-2016) – Grifei. 

“ADMINISTRATIVO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA  PARA  RESPONSABILIZAÇÃO  POR  ATO  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  MUNICÍPIO  DE
FAGUNDES.  SENTENÇA  PELA  PROCEDÊNCIA.  (1)
PRELIMINAR.  ALEGAÇÃO  DE  INADEQUAÇÃO  DA  VIA
ELEITA. AGENTE POLÍTICO. PLENA APLICAÇÃO DA LEI
DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  REJEIÇÃO. (2)
DISPENSA DE LICITAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 24 DA LEI Nº
8.666/93  NÃO  DEMONSTRAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO  JUSTIFICADOR.  ATO
ÍMPROBO  PREVISTO  NO  ART.  10,  VIII,  DA  LEI  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  DANO  AO  ERÁRIO
PRESUMIDO.  ELEMENTO  SUBJETIVO.  CULPA.
SUFICIÊNCIA.  POSIÇÃO  DO  STJ.  (3)  CONTRATAÇÃO  POR
EXCEPCIONAL  INTERESSE  PÚBLICO.  FUNÇÕES
ROTINEIRAS DA ADMINISTRAÇÃO. CARÁTER PERMANENTE.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. ATO
ÍMPROBO. COMPROVAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO
GENÉRICO.  SUFICIÊNCIA.  POSIÇÃO  DO  STJ.  (4)
PENALIDADES (INC. II DO ART. 12 DA LIA). PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. DANO AO ERÁRIO. ARBITRAMENTO
EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ART. 475-C DO
CPC/73).  ALTERAÇÃO  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO. 1. "A ação de improbidade administrativa,
com fundamento na Lei nº 8.429/92, também pode ser ajuizada
em face de agentes políticos". (STF, AI 809338 AgR, Relator(a):
Min.  Dias  Toffoli,  Primeira  Turma,  julgado  em  29/10/2013,
Processo Eletrônico DJe-057 Divulg 21-03-2014 Public  24-03-
2014).  2.  (…).”(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00014916420138150981, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES. JOSE AURELIO DA CRUZ , j. em 19-07-2016) – Grifei. 

Ora, muito embora o recorrente tenha responsabilidade disciplinada em outro
comando  legal,  ele  não  é  detentor  do  foro  privilegiado  previsto  na  Constituição  Federal
vigente, nos casos que tratam de crime de responsabilidade, sendo-lhe, assim, aplicável a Lei
de Improbidade Administrativa.

Ademais, não obstante o reconhecimento da existência de repercussão geral no
tocante à matéria em pauta,  esclareço que essa conjuntura não enseja o sobrestamento do
recurso, como pugnado pelo apelante, conforme se depreende do intelecto explicitado pelo
Tribunal da Cidadania, in verbis:

“ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE.  LEI  Nº  8.429/92.
APLICAÇÃO  AOS  AGENTES  POLÍTICOS.  REPERCUSSÃO
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GERAL  DA  MATÉRIA  RECONHECIDA  PELO  SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL.  SOBRESTAMENTO  DO  FEITO
NESTA CORTE. DESNECESSIDADE.
1. Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal
Federal  entendem  que  Lei  de  Improbidade  Administrativa  é
aplicável aos agentes políticos.
2.  O reconhecimento da repercussão da matéria pela Suprema
Corte,  nos  termos  do  art.  543-B  do  CPC,  não  enseja  o
sobrestamento  dos  recursos  especiais  que  tramitam  neste
Superior  Tribunal  de  Justiça.  Precedentes:  AgRg  no  AgRg  no
AREsp  110.184/CE,  Rel.  Ministro  Humberto  Martins,  Segunda
Turma,  DJe  30/10/12;  AgRg  no  REsp.1.267.702/SC,  Quinta
Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 26/9/11.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg  no  AREsp  115.933/RJ,  Rel.  Ministro  SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016) –
Destaquei!

Com efeito, reconheço que o demandado está sujeito às normas conclusivas da
Lei nº 8.429/92, não havendo que se falar em impossibilidade de imputação, na hipótese em
epígrafe, das penalidades previstas na mencionada legislação, bem como em necessidade de
sobrestamento do feito.

Portanto,  diante  dos  fundamentos  esposados,  rejeito  a  preliminar  de
inadequação da via eleita, inexistindo bis in idem com relação aos crimes de responsabilidade.

1.2 Da questão prévia de nulidade da decisão que recebeu a Petição Inicial: ausência de
fundamentação

O  recorrente  suscita  que  o  Juízo  a  quo não  fundamentou  a  decisão  de
recebimento da exordial, lançada aos autos às fls. 710/711.

Todavia,  ressalto  que,  na  hipótese  ora  analisada,  recebida  a  proemial,
ocorreu  a  regular  instrução processual  (inclusive  com a  apresentação de contestação pelo
demandado) e sobreveio sentença condenatória. 

Nessa  senda,  entendo  que  a  alegada  nulidade  por  ausência  de
fundamentação do decisório que recebeu a exordial é relativa e, no caso, restou preclusa, ante
a não interposição, em momento oportuno, do Agravo de Instrumento de que trata o §10 do
art. 17 da Lei de Improbidade, cuja redação assim dispõe:

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta
pelo  Ministério  Público  ou  pela  pessoa  jurídica  interessada,
dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.
§10. Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de
instrumento.

Diante da relevância da temática, faz-se imperiosa a reprodução de julgados
do STJ, haja vista o direcionamento específico e claro para elucidação da presente questão:
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“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  DESIGNAÇÃO  DE
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO DE
INFORMATIVO,  COM  FINS  DE  PROMOÇÃO  PESSOAL,
INCLUSIVE MEDIANTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS E USO DE
VEÍCULO OFICIAL. SUBMISSÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI 8.429/92. AUSÊNCIA DE DECISÃO
DE RECEBIMENTO DA INICIAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
NULIDADE.  AUSÊNCIA.  PREJUÍZO  PARA  A  DEFESA  NÃO
DEMONSTRADO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PEDIDO  CERTO.  CONFIGURAÇÃO  DE  ATO  DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E  PROPORCIONALIDADE
DAS  SANÇÕES  FIXADAS  NA  ORIGEM.  REEXAME  DE
MATÉRIA  FÁTICA.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I.  Agravo  manifestado  contra  decisão  que,  por  sua  vez,  não
admitiu  Recurso Especial  interposto  contra acórdão que  julgou
procedente  o  pedido,  em Ação Civil  Pública  ajuizada pelo  ora
agravado,  na  qual  postula  a  condenação  do  agravante,  então
Prefeito do Município de Vilhena/RO, por ter designado servidor
público municipal, inclusive com o pagamento de diárias e uso de
veículo  oficial,  para  distribuição  de  um  "informativo",  com
conteúdo de promoção pessoal.
II.  É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido  de  que  as  disposições  contidas  na  Lei  8.429/92  são
aplicáveis aos agentes políticos (STJ,  AIA 30/AM, Rel.  Ministro
TEORI  ALBINO  ZAVASCKI,  CORTE  ESPECIAL,  DJe  de
28/09/2011;  STJ,  REsp  1.292.940/RJ,  Rel.  Ministra  ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2013).
III. No caso, a ausência de decisão expressa de recebimento da
inicial  da  Ação  Civil  Pública  não  tem  o  condão  de  gerar  a
nulidade apontada pelo agravante. Isso porque, além de não ter
sido  suscitada  no  momento  oportuno,  o  agravante  não
demonstrou de que modo tal irregularidade trouxe prejuízo à sua
defesa,  pois  fora  notificado a  apresentar  defesa  prévia,  citado
para apresentar contestação, teve amplo acesso aos autos e todas
as  suas  alegações  foram  devidamente  apreciadas.  Assim,  não
tendo sido comprovado o prejuízo para a defesa, não há falar em
nulidade.
IV. Nos termos em que posta a discussão, o exame da irresignação
do agravante, no sentido de que não houve a prática de atos de
improbidade  administrativa,  por  não  ter  sido  comprovada  a
existência  de  dolo  na  sua  conduta,  demandaria  o  reexame  de
matéria fática, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
V. Não há falar em inépcia da inicial, pois o agravado formulou
pedido certo:  a  condenação do agravante  em todas as  sanções
previstas no art. 12 da Lei 8.429/92, em razão da prática dos atos
de improbidade administrativa devidamente narrados. A ausência
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de indicação precisa das sanções a serem impostas não gera a
inépcia  da  inicial,  pois  tal  tarefa  compete  ao  Juiz,  quando  da
prolação da sentença.
VI. Na hipótese, o exame da irresignação do agravante, quanto à
alegada desproporcionalidade das sanções aplicadas na origem,
demandaria  o  reexame  de  matéria  fática,  o  que  é  vedado  em
Recurso Especial,  nos termos da Súmula 7/STJ.  Precedentes do
STJ  (AgRg  no  AREsp  533.862/MS,  Rel.  Ministro  HUMBERTO
MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  DJe  de  04/12/2014;  REsp
1.203.149/RS,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,  SEGUNDA
TURMA, DJe de 07/02/2014).
VII. Agravo Regimental improvido.”
(AgRg  no  AREsp  353.745/RO,  Rel.  Ministra  ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe
10/03/2015) – Destaquei!

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESPACHO DE
RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO
DA MATÉRIA, ANTE A NÃO-INTERPOSIÇÃO, NO MOMENTO
OPORTUNO, DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DE QUE TRATA
O ART. 17, § 10, DA LEI Nº 8.429/92.
1.  Caso em que, recebida a exordial  da ação civil  pública por
improbidade  administrativa,  ocorreu  a  regular  instrução
processual  (inclusive  com  a  apresentação  de  contestação  pela
parte recorrente) e sobreveio sentença condenatória. Assim, não
interposto no momento oportuno o agravo de instrumento de que
trata o art. 17, § 10, da Lei de Improbidade, a matéria alusiva à
ausência de fundamentação do despacho que recebeu a petição
inicial encontra-se preclusa, por se tratar de nulidade relativa.
Precedentes.
2. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp  1231462/PB,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA
FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA,  julgado  em  06/02/2014,  DJe  05/06/2014)  –  Grifos
nossos.

No mais,  tal  circunstância  não  trouxe  nenhum prejuízo  à  defesa  do  ex-
prefeito,  tanto que,  em sede de contestação, a despeito de não ter  manejado o Agravo de
Instrumento acerca do recebimento da inicial,  também não levantou qualquer irresignação
sobre o tema.

Desse modo, dado o caráter relativo da nulidade arguida, decorrido o lapso
temporal para a interposição do recurso cabível na ocasião, bem assim ultrapassada toda a
fase de  instrução,  mostra-se inconteste  o descabimento  da referida  preambular  na  súplica
apelatória.

Em assim sendo, não acolho a prefacial em exame.
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2 DO MÉRITO

A presente demanda, proposta pelo Ministério Público em desfavor do ex-
Prefeito do Município de Fagundes, originou-se pela contratação irregular de profissionais da
área de saúde para exercerem o seu labor no PSF da mencionada Edilidade, caracterizando ato
de improbidade administrativa, já reconhecido pelo Tribunal de Contas deste Estado.

Pois bem. A questão, objeto da presente lide, encontra-se prevista no artigo
37, §4º, da Constituição Federal, in verbis:

“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:
(...)
§  4º  -  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.”

O preceito citado, extraído da Carta Magna vigente, foi regulamentado por
intermédio da edição da Lei nº 8.429/92, cujos termos dispõem sobre as sanções aplicáveis
aos agentes públicos em caso da prática das condutas ali tipificadas. 

É  importante  frisar  que,  no  Capítulo  II,  o  aludido  comando  normativo
disciplina os atos improbos,  dividindo-os nas seguintes  seções:  primeira  seção – art.  9º  e
incisos – representa as condutas que geram enriquecimento ilícito; segunda seção – art. 10 –
aborda os atos que causam prejuízo ao erário; terceira seção – art. 11 e incisos – descreve as
ações  praticadas  que atentam contra  os  princípios  da  administração pública,  sendo esta  a
situação vislumbrada nos autos.

Na  conjuntura  em epígrafe,  por  entender  que  a  conduta  do  demandado
ofendeu  aos  preceitos  da  legalidade,  impessoalidade  e  moralidade,  o  Ministério  Público
Estadual  imputou  ao  mesmo  a  prática  das  atitudes  previstas  no  art.  11,  caput,  da  LIA,
considerando irrelevante a ocorrência de lesão ao fisco. Eis o preceptivo legal:

“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 (...)” (Art. 11, caput, da Lei
nº 8.429/92)

Nessa senda, passo a examinar o fato imputado ao insurgente, qual seja, a
contratação e manutenção de servidores públicos, para desempenho das funções no Programa
Saúde da  Família  do Município  de  Fagundes,  sem a  realização de concurso  ou  processo
seletivo. Do arcabouço probatório encartado aos autos, resta evidenciada a prática de conduta
ímproba, isso porque há regramento acerca da obrigatoriedade da Administração em efetuar
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certame público para fins de admissão de pessoal, nos moldes do art. 37, da CF/1988.

Nesse  panorama,  é  o  intelecto  atual  consolidado por  esta  Primeira,  bem
assim pela Terceira e Quarta Câmaras Especializadas Cíveis deste Tribunal de Justiça,  em
casos idênticos, com o mesmo objeto (contratação irregular de servidores) e causa de
pedir, figurando, nos dois primeiros, como partes, o Ministério Público, autor, e o ex-Prefeito
do Município de Fagundes, Gilberto Muniz Dantas, no polo passivo, senão vejamos:

“APELAÇÃO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PROCEDÊNCIA.
SUBLEVAÇÃO  DO  PROMOVIDO.  PRELIMINAR.
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA  POR  INAPLICABILIDADE  DA  LEI  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  A  AGENTES
POLÍTICOS.  PREFEITO  E  VICE-PREFEITO.  SANÇÕES
CIVIL  E  CRIMINAL  INDEPENDENTES.  NÃO
ACOLHIMENTO.  SOBRESTAMENTO  DO  FEITO.
DESNECESSIDADE.  EXISTÊNCIA  DE  REPERCUSSÃO
GERAL  ACERCA  DA  MATÉRIA  NÃO  IMPEDE  O
JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO.  PRECEDENTE
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  REJEIÇÃO.
MÉRITO. MUNICÍPIO DE FAGUNDES. CONSTATAÇÃO DE
CONTRATAÇÕES  IRREGULARES.  CONDUTA  ÍMPROBA.
VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DA  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. ART. 11, CAPUT, DA LEI Nº 8.429/92. APLICAÇÃO
DAS  SANÇÕES PREVISTAS  NO  ART.  12,  III,  DA LEI  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PRINCÍPIO  DA
PROPORCIONALIDADE.  PECULIARIDADES  NÃO
ATENDIDAS NO CASO CONCRETO. CONJUNTURA HÁBIL
A  PROMOVER  A  APLICAÇÃO  APENAS  DA  PENA  DE
MULTA CIVIL. REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR
AS DEMAIS SANÇÕES DA LEGISLAÇÃO EM EPÍGRAFE.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. - O reconhecimento da
repercussão geral  da matéria versada nos autos não impende o
julgamento do presente recurso, conforme precedente do Superior
Tribunal de Justiça. - Não prospera a prefacial de inadequação da
via eleita  pelo Parquet,  pois  ex-prefeito  sujeita-se  a Ação Civil
Pública  por  Ato  de  Improbidade  Administrativa,  não  estando
imune às regras contidas na Lei nº 8.429/92, que em seu art. 12,
caput, estabelece: “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:
(Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009)”. - Segundo já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça,  “Não há qualquer
antinomia  entre  o  Decreto-Lei  nº  201/1967  e  a  Lei  nº
8.429/1992, pois a primeira impõe ao prefeito e vereadores
um julgamento político enquanto a segunda submete-os ao
julgamento pela via judicial, pela prática do mesmo fato.”
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(STJ; REsp 1.298.417; Proc. 2011/0299036-6/RO; Segunda
Turma; Relª Minª Eliana Calmon Alves; DJE 22/11/2013). -
De acordo com o art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92, constitui
ato  de  improbidade  administrativa,  atentando  contra  os
princípios  da  administração  pública,  “qualquer  ação  ou
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade,  e  lealdade  às  instituições”.(…).”(TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do  Processo  Nº  00010972320148150981,
4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  FREDERICO
MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO , j. em 05-12-2017).

“ADMINISTRATIVO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA  PARA  RESPONSABILIZAÇÃO  POR  ATO  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  MUNICÍPIO  DE
FAGUNDES.  SENTENÇA  PELA  PROCEDÊNCIA.  (1)
PRELIMINAR.  ALEGAÇÃO  DE  INADEQUAÇÃO  DA  VIA
ELEITA. AGENTE POLÍTICO. PLENA APLICAÇÃO DA LEI
DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  REJEIÇÃO.  (2)
DISPENSA DE LICITAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 24 DA LEI
Nº  8.666/93  NÃO  DEMONSTRAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO JUSTIFICADOR. ATO
ÍMPROBO  PREVISTO  NO  ART.  10,  VIII,  DA  LEI  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  DANO  AO  ERÁRIO
PRESUMIDO.  ELEMENTO  SUBJETIVO.  CULPA.
SUFICIÊNCIA. POSIÇÃO DO STJ. (3) CONTRATAÇÃO POR
EXCEPCIONAL  INTERESSE  PÚBLICO.  FUNÇÕES
ROTINEIRAS  DA  ADMINISTRAÇÃO.  CARÁTER
PERMANENTE.  VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DO
CONCURSO  PÚBLICO.  ATO  ÍMPROBO.  COMPROVAÇÃO.
ELEMENTO  SUBJETIVO.  DOLO  GENÉRICO.
SUFICIÊNCIA. POSIÇÃO DO STJ. (4) PENALIDADES (INC.
II  DO  ART.  12  DA  LIA).  PRINCÍPIO  DA
PROPORCIONALIDADE.  DANO  AO  ERÁRIO.
ARBITRAMENTO  EM  FASE  DE  CUMPRIMENTO  DE
SENTENÇA  (ART.  475-C  DO  CPC/73).  ALTERAÇÃO  DA
SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. 1. "A ação
de  improbidade  administrativa,  com  fundamento  na  Lei  nº
8.429/92, também pode ser ajuizada em face de agentes políticos".
(STF,  AI  809338  AgR,  Relator(a):  Min.  Dias  Toffoli,  Primeira
Turma,  julgado  em  29/10/2013,  Processo  Eletrônico  DJe-057
Divulg 21-03-2014 Public 24-03-2014). 2. Por mais que o agente
público não tivesse a vontade Por mais que o agente público não
tivesse  a  vontade  de  ferir  a  probidade  administrativa  e  causar
dano ao erário,  o  fato de não realizar  procedimento licitatório
prévio para contratação administrativa importa em aplicação do
art. 10 da LIA, que exige, repito, somente a ocorrência de culpa.
(STJ,  AgRg  no  AREsp  533.862/MS,  DJe  04/12/2014).  3.  “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
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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”.  (AgRg  no  AREsp  768.394/MG,  Rel.  Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES,  SEGUNDA TURMA,  julgado
em 05/11/2015, DJe 13/11/2015). 4. “É que este Superior Tribunal
firmou a compreensão de que não há impedimento à aplicação
cumulativa das sanções previstas no art. 12 da LIA, bastando que
a  dosimetria  respeite  os  princípios  constitucionais  da
proporcionalidade e razoabilidade”. (STJ, REsp 1091420/SP, Rel.
Ministro  SÉRGIO  KUKINA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
23/10/2014, DJe 05/11/2014). (...)” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do  Processo  Nº  00014916420138150981,  3ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DES. JOSE AURELIO DA CRUZ , j.
em 19-07-2016) 

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PRELIMINAR  DE
PRESCRIÇÃO.  REJEITADA.  PRELIMINAR DA APELANTE
ALEGANDO INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBMISSÃO
DO  AGENTE  POLÍTICO  (PREFEITO)  À  LEI  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  REJEIÇÃO  DA
ARGUIÇÃO.  PRELIMINAR  DE  INCOMPETÊNCIA
JURISDICIONAL DO  MAGISTRADO  A QUO.  ALEGAÇÃO
DE  PRERROGATIVA  DE  FORO.  REJEITADA.
CONTRATAÇÃO  IRREGULAR  DE  SERVIDOR  PÚBLICO.
NÃO  HOUVE  REALIZAÇÃO  DE  CONCURSO  PÚBLICO.
NOMEAÇÃO  IRREGULAR.  ATO  NÃO  EFETIVADO  PARA
ATENDER  INTERESSE  PÚBLICO  TEMPORÁRIO  E
EXCEPCIONAL. LESÃO AOS COMANDOS NORTEADORES
DA  AÇÃO  ADMINISTRATIVA.  IMPROBIDADE
CARACTERIZADA.  DOLO  GENÉRICO.  PROVEJO
PARCIALMENTE A AMBOS OS RECURSOS. - Verifica-se que
a  prescrição  arguida  pelo  segundo  Recorrente  não  há  como
prosperar, já que o término de seu mandato aconteceu no mês de
maio de 2002 e a presente ação foi ajuizada em abril  de 2005,
estando, neste sentir,  dentro do prazo prescricional  estabelecido
em lei. - A ação de improbidade administrativa, com fundamento
na Lei n° 8.429/92, também pode ser ajuizada em face de agentes
políticos.  Precedentes.  3.  A  análise  da  legalidade  de  ato
administrativo pelo Poder Judiciário não implica a violação do
princípio da separação de poderes, sendo certo que a apreciação
de contas  de detentor  de mandato eletivo pelo órgão do Poder
Legislativo competente não impede o ajuizamento de ação civil
pública  com  vistas  ao  ressarcimento  de  danos  eventualmente
decorrentes  desses  mesmos  fatos.  -  É  sabido  que,  conforme
prescreve o art. 37, II, da CF “a investidura em cargo ou emprego
público  depende  de  aprovação  prévia  em  concurso  público  de
provas  ou  de  provas  e  títulos,  de  acordo  com  a  natureza  e  a
complexidade  do  cargo  ou  emprego,  na  forma prevista  em lei,
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ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em
lei  de  livre  nomeação  e  exoneração”.  -  O  STJ  condiciona  o
reconhecimento  do  ato  atentatório  aos  princípios  da
Administração Pública à simples existência do dolo lato sensu ou
genérico. As condutas descritas no art.  11 da Lei nº 8.429/1992
não  exigem  que  haja  dano  ao  patrimônio  público  ou
locupletamento ilícito por parte do agente ímprobo. No caso, para
configurar-se  o  ato  dos  réus  uma  improbidade  basta  a
comprovação  de  que  houve  nomeação  de  servidores  em
desrespeito  ao  princípio  constitucional  do  concurso  público.”
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00009121120058150751, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em 24-05-2016) 

Com efeito,  constato  a  existência  de  ato  de  improbidade  administrativa,
violador dos princípios do Poder Público, enquadrando-se o comportamento, ora analisado,
qual seja,  contratações por excepcional interesse público,  de forma irregular,  na descrição
constante do art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92, que enuncia constituir  “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”,  para o exercício de atividades no Programa Saúde da Família – PSF.

Outrossim, resta caracterizado o dolo do agente público, tendo em vista que
agiu imbuído da vontade de burlar a lei, de ofender aquelas normas positivadas no art. 37, da
Lei  Maior,  não  sendo  hipótese  para  admitir  a  ocorrência  de  meros  erros  decorrentes  de
suposta inabilidade do gestor.

Cumpre pontuar, ainda, que a lesão aos princípios administrativos, contida
no art. 11 da Lei nº 8.429/92, não exige dolo específico ou culpa na conduta do agente, nem
prova  da  lesão  ao  erário,  bastando  a  simples  vontade  consciente  de  aderir  à  conduta,
produzindo os resultados vedados pela norma jurídica. 

No tocante à referida matéria, a jurisprudência do STJ e do STF é firme 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 regramentos constitucionais, bastando, tão somente, o dolo latu sensu, genérico, que
se completa  com o simples  descumprimento deliberado da legislação,  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).

Nessa ordem de ideias, trago à baila os seguintes precedentes da Corte da
Cidadania:

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  VIOLAÇÃO  A
PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 11 DA LEI
8.429/1992.  CONFIGURAÇÃO  DO  DOLO  GENÉRICO.
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PRESCINDIBILIDADE  DE  DANO  AO  ERÁRIO.
LITISCONSÓRCIO  PASSIVO  NECESSÁRIO.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. A caracterização do ato de improbidade por ofensa a princípios
da administração pública exige a demonstração do dolo lato sensu
ou genérico. Precedentes.
2. O ilícito previsto no art. 11 da Lei 8.249/1992 dispensa a prova
de dano, segundo a jurisprudência desta Corte.
3.  É  inadmissível  o  recurso  especial  quanto  a  questão  não
decidida  pelo  Tribunal  de  origem,  dada  a  ausência  de
prequestionamento.
Incidência da Súmula 211/STJ.
4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg  no  AgRg  no  REsp  1279658/SP,  Rel.  Ministra  ELIANA
CALMON,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  25/06/2013,  DJe
05/08/2013)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DEMONSTRAÇÃO
DA  DIVERGÊNCIA.  INOCORRÊNCIA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  ART.  11  DA  LEI  8.429/92.
CARACTERIZAÇÃO. DOLO GENÉRICO.
1.  Recurso  especial  interposto  pela  alínea  "c"  do  permissivo
constitucional,  mas  a  parte  apenas  limitou-se  a  transcrever  as
ementas que dariam azo a sua pretensão, sem, contudo, proceder
na  forma  como  preconiza  o  art.  255,  §  2º,  do  RISTJ,  de
fundamental importância porque não se tratam os paradigmas da
mesma base fática.
2. Para a caracterização dos atos de improbidade administrativa
previstos no art.  11 da Lei 8.429/92, é necessário que o agente
ímprobo tenha agido ao menos com dolo genérico, prescindindo a
análise de qualquer elemento específico para sua tipificação.
3. Afirmado o dolo genérico pelo aresto impugnado, na medida em
que o mandatário do município deixou consciente e livremente de
cumprir as disposições legais, mantém-se a condenação por ato de
improbidade administrativa.
4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg  no  AREsp  307.583/RN,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 28/06/2013)

Caso  o  entendimento  fosse  em  sentido  contrário,  macularia  o  âmago
inerente à Lei nº 8.429/1992, a qual dispõe sobre as sanções aplicáveis aos parlamentares no
exercício  de  mandato  e  dá  outras  providências,  menosprezando  não  apenas  o  critério
hermenêutico da teleologia,  mas indo de encontro ao dispositivo legal  que expressamente
declara o art. 4º, cuja parte ora relevante destaco: “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”.

Por outro lado, quanto às penalidades, convém tecer algumas considerações.
A sentença condenou o ex-gestor Municipal à perda da função pública e à suspensão dos
direitos  políticos  pelo  prazo  de  03  (três)  anos.  O  art.  12,  da  Lei  de  Improbidade
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Administrativa, assim define as penas aplicáveis ao responsável pelo ato de improbidade:

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
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.

Da análise  do  mencionado  dispositivo,  urge  evidenciar  que  a  expressão
“extensão do dano causado” deve ser analisada em sentido amplo, não apenas sob a ótica
econômica,  mas  também se  deve  incluir  qualquer  ato  que  viole  ou  lesione  a  moralidade
administrativa.

De acordo com a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“Trata-se de critérios para orientar  o juiz  na fixação da  pena,
cabendo assinalar que a expressão extensão do dano causado tem
que ser entendida em sentido amplo, de modo que abranja não só
o dono ao erário, ao patrimônio público em sentido econômico,
mas também ao patrimônio moral do Estado e da Sociedade.” (In.
Direito Administrativo – 23. Ed. – São Paulo: Atlas, 2010, p.
839-40).

Em relação  aos  critérios  aplicáveis  na  dosimetria  da  pena  nas  ações  de
improbidade administrativa, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no seguinte
sentido:

“ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA  DA  CORTE  EXCELSA.  DOSIMETRIA  DAS
SANÇÕES  APLICADAS  POR  ATO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
7/STJ.
1.  A aplicação das  penalidades  previstas  no  art.  12  da  Lei  n.
8.429/1992 exige que o magistrado considere, no caso concreto,
"a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial
obtido  pelo  agente",  (conforme  previsão  expressa  contida  no
parágrafo único do referido artigo). Assim, é preciso analisar a
razoabilidade e a proporcionalidade em relação à gravidade do
ato  ímprobo  e  à  cominação  das  penalidades,  as  quais  podem
ocorrer de maneira cumulativa ou não.  (Precedente: AgRg no
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REsp 1242939/SP, Rel. Min.Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 24/05/2011, DJe 30/05/2011.)
2. A sanção de suspensão dos direitos políticos é a mais drástica
das  penalidades  estabelecidas  no  art.  12  da  Lei  n.  8.429/92,
devendo ser aplicada tão somente em casos graves. (Precedente:
AgRg  no  AREsp  11.146/RS,  Rel.  Min.  Humberto  Martins,
Segunda Turma, julgado em 16/08/2011, DJe 22/08/2011).
3. "A condenação foi devidamente motivada e se encontra dentro
dos limites do art. 12 da Lei 8.429/1992, estando dosada segundo
a avaliação razoável do Tribunal de origem. Portanto, não merece
reforma em Recurso  Especial,  ante  o  óbice  da  Súmula  7/STJ."
(Precedente:  REsp  1173845/MG,  Rel.  Min.  Herman  Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 08/06/2010, DJe 27/04/2011.) Agravo
regimental improvido.”
(AgRg  no  REsp  1223798/PR,  Rel.  Ministro  HUMBERTO
MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  10/04/2012,  DJe
19/04/2012) – Destaquei!

Nessa senda, como a conjectura em estudo trata da contratação de número
específico de servidores no PSF Municipal, muito embora haja a caracterização da burla ao
concurso público e violação aos preceitos da Administração, mostra-se suficiente a aplicação
de multa civil, que também foi objeto da presente Ação Civil Pública.

Em caso  análogo,  já  se  posicionou  esta  Primeira  Câmara  Especializada
Cível, em recente julgado cujo excerto segue descrito:

“(…) Pediu o Ministério Público a aplicação das seguintes
penalidades:  perda  da  função  pública,  suspensão  dos
direitos  políticos,  multa  civil  e  proibição  de  contratar.
Embora esteja evidenciada a má-fé dos agentes políticos ao
contratarem  servidores  de  forma  precária  para  realizar
funções  típicas  de  cargo  cujo  provimento  exige  prévia
aprovação  em  concurso  de  ingresso,  entendo  como
desproporcional  e  fora  dos  parâmetros  da  razoabilidade
aplicar  todas  as  penalidades  requeridas  pelo  Ministério
Público. Na fixação das penas relativas à prática de atos de
improbidade  administrativa,  devem  ser  levados  em
consideração a extensão do dano causado, assim como o
proveito  patrimonial  obtido  pelo  agente.  As  sanções
previstas  no  art.  12  da  Lei  nº  8.429/92  não  são
necessariamente cumulativas, cabendo ao magistrado a sua
dosimetria,  ponderando  a  respeito  da  extensão  do  dano
causado, do proveito patrimonial obtido,  da gravidade da
conduta,  da intensidade do elemento subjetivo do agente,
fixando-se com lastro no princípio  da proporcionalidade.
Por esta razão, entendo que, em se tratando da manutenção
e  contratação  de  um  número  bem  menor  de  servidores,
embora reste caracterizada a burla ao concurso público e
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ofensa aos princípios administrativos, basta a aplicação de
multa  civil,  no  valor  correspondente  a  10  (dez)  vezes  a
remuneração mensal percebida pelos Promovidos à época
dos  fatos,  enquanto  ex-prefeitos.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00009121120058150751,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em 24-05-2016) –
Grifos nossos.

Corroborando  tal  afirmação,  cito  diversos  precedentes  da  jurisprudência
pátria em casos de indubitável similitude, in verbis:

APELAÇÃO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
CONTRATAÇÃO  DE  SERVIDORES  SEM  CONCURSO
PÚBLICO. CARGOS EM COMISSÃO SEM CUNHO DIRETIVO
OU CHEFIA.   ANULAÇÃO E  EXONERAÇÃO DOS  CARGOS.
IMPROBIDADE  CONFIGURADA.  DOLO  GENÉRICO
DEMONSTRADO.  Evidenciada  a  má-fé  do  agente  público  na
contratação de servidores para exercerem funções típicas de cargo
cujo provimento exige prévia aprovação em concurso de ingresso.
Dado  parcial  provimento  ao  recurso  do  Ministério  Público  e
negado  provimento  aos  demais.  (TJSP;  APL  0006478-
34.2007.8.26.0566; Ac. 7077770; São Carlos; Terceira Câmara de
Direito  Público;  Rel.  Des.  Ronaldo Andrade;  Julg.  10/09/2013;
DJESP 17/10/2013) (negritei)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  1.
Incompetência  absoluta  do  juízo  Discussão  de  validade  de  ato
administrativo  Inexistência  de  direitos  questionados  com
fundamento  na  legislação  trabalhista.  Competência  da  Justiça
Comum.  2.  Contratação  de  servidores  sem  prévio  concurso
público.  Impossibilidade.  Necessidade  e  urgência  não
evidenciadas.  Ausência  de  motivação  do  ato  administrativo  A
dispensa indevida de concurso público caracteriza,  por si  só,  a
presença  de  má-fé.  Ato  de  improbidade  configurado.
Inobservância  dos  princípios  da  Administração  Pública.
Inteligência  do  artigo  11,  caput,  da  Lei  nº  8.429/92).  3.
Ressarcimento  ao  erário.  Descabimento.  Ausência  de
demonstração  de  efetivo  prejuízo.  4.   Sanção:  Multa  civil
correspondente ao triplo da remuneração do Prefeito Municipal
Possibilidade.  Princípios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade
que foram observados Excesso ou insuficiência não verificados.
Recursos  desprovidos.  (TJSP;  EDcl  0003144-
57.2009.8.26.0360/50000; Ac. 6992066; Mococa; Oitava Câmara
de Direito Público; Relª Desª Cristina Cotrofe; Julg. 26/06/2013;
DJESP 16/09/2013) (negritei

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  CONTRATAÇÃO
SEM CONCURSO. PENA. MAJORAÇÃO. REEXAME. SÚMULA
7/STJ.  1.  Trata-se,  na  origem,  de  Ação  Civil  Pública  contra
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Prefeito Municipal que contratou servidor sem concurso público,
para o cargo de assessor. 2. O Juízo de primeira instância "julgou
procedente  a  presente  ação,  para  declarar  a  suspensão  dos
direitos políticos da requerido por 3 (três) anos, e ainda proibir-
lhe 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, condenando, ainda, o demandado na
multa civil de 5 (cinco) vezes o valor da remuneração percebida à
época como prefeito municipal." 3. O Tribunal a quo, por sua vez,
em  atenção  aos  princípios  da  proporcionalidade  e  da
razoabilidade, e após analisar as provas dos autos, concluiu ter
havido,  "basicamente,  ofensa  aos  princípios  da  Administração
Pública,  de  modo  que  após  um  juízo  de  ponderação  entre  os
direitos  fundamentais  do  apelante  que  poderão  ser  afetados
(cidadania, patrimônio e livre exercício da profissão) e os bens
jurídicos  do  ente  público  que  merecem  proteção  (patrimônio
público  e  normatização  disciplinadora  da  conduta  dos  agentes
públicos)",  tendo-se  verificado  a  excessividade  na  punição
imposta pelo juiz singular.  Aquela Corte reduziu,  então,  a pena
aplicada  para  a  de  multa  civil  para  uma  vez  o  valor  da
remuneração percebida à época como prefeito municipal. Não há
como rever o entendimento prolatado por esse Tribunal, sob pena
de esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 4.Agravo Regimental não
provido.”  (AgRg no REsp 1328142/SE,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em  08/10/2013,  DJe
16/10/2013)

De mais a mais, procedendo a uma correlação entre a gravidade da conduta
e  as  penas  aplicadas,  bem como  observando  a  mens  legis contida  no  art.  12  da  Lei  de
Improbidade  Administrativa,  e  os  princípios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade,  reputo
adequado ao caso apenas a aplicabilidade de multa cível, razão pela qual reformo a sentença
nesse aspecto.

Com  essas  considerações,  REJEITO as  preliminares  levantadas  e,  no
mérito,  PROVEJO PARCIALMENTE o  recurso  apelatório,  para  aplicar  ao  promovido
apenas a sanção de multa civil, correspondente a dez vezes o valor da última remuneração do
promovido ao tempo da prática do último ato improbo, que será apurado em liquidação de
sentença, atualizada até o efetivo pagamento e com destinação ao Município de Fagundes.

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 Santos) 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.

Desembargador José Ricardo Porto
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 05 de março de
2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR
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