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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL POR  ATO
DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  EX-
PREFEITO  E  RESPONSÁVEIS  POR
EMPRESAS. VALOR EM EXCESSO PAGOS E
RECEBIDOS  EM  OBRAS  PÚBLICAS.
IRREGULARIDADES  APURADAS  EM
INSPEÇÃO  DO  TRIBUNAL DE  CONTAS  DO
ESTADO.  OFENSA  À  LEGALIDADE  E  À
MORALIDADE.  DESRESPEITO  AO  ART.  11,
DA  LEI  Nº  8.429/92.  DOLO  GENÉRICO.
DESNECESSIDADE  DE  COMPROVAÇÃO  DA
FINALIDADE  ESPECÍFICA E  DE  PREJUÍZO
AO  ERÁRIO.  PRECEDENTE  DO  STJ.
APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DESCRITAS NO
ART.  12,  INCISO  III  DA  LIA.  IMPOSIÇÃO
COM  BASE  NOS  PRINCÍPIOS  DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SUSPENSÃO  DOS  DIREITOS  POLÍTICOS.
MULTA CIVIL. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR
COM O PODER PÚBLICO OU DE RECEBER
BENEFÍCIOS  FISCAIS  OU  CREDITÍCIOS.
REFORMA  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO.

- Para que ocorram os atos de improbidade disciplina-
dos pela Lei 8.429/92, é indispensável que reste de-
monstrado o dolo ou a culpa nas condutas do admi-
nistrador público. Nesse passo, a configuração da im-
probidade administrativa pressupõe a identificação do
elemento subjetivo da conduta do agente, ou seja,  o



ânimo de agir contra os princípios inerentes à Admi-
nistração Pública, em violação a algum dos tipos pre-
vistos nos arts. 9º, 10 ou 11 da Lei n.º 8.429/92.

- Além disso, o Tribunal da Cidadania entende que o
dolo exigido para a configuração do ato de improbi-
dade administrativa estampado no art. 11, da Lei nº .
8429/92, é o genérico, ou seja, a vontade livre e cons-
ciente de anuir aos resultados contrários ao Direito,
sendo despicienda a  finalidade  específica.  Por  isso,
não se exige o dolo específico, ou seja o objetivo de
enriquecer ilicitamente,  provocar lesão ao erário ou
violar os princípios constitucionais.

- Restou devidamente comprovado nos autos a ocor-
rência de atos irregulares praticados pelos recorridos,
consubstanciados na ausência de conclusão de obra e
no  pagamento  e  recebimento  de  valor  em excesso
pela execução de diversas obras.

- Além do mais, a obra somente foi finalizada e o di-
nheiro pago e recebido em excesso apenas foi devol-
vido aos cofres públicos após a apuração das irregula-
res  pelo  setor  de  Inspeção Especial  do Tribunal  de
Contas do Estado e ao final do processo administrati-
vo naquela Corte de Contas (fls. 28/29). Caso não ti-
vessem sido apuradas pelo setor competente, as irre-
gularidades  iriam  se  perpetrar  e  o  Ente  Municipal
continuaria no prejuízo.

-  In casu,  o agente público e os responsáveis pelas
empresas,  de  forma  livre  e  consciente,  deliberaram
pela execução de obras com pagamento e recebimen-
to do valor em excesso, agindo, portanto, de forma
dolosa, empregando meios para atingir seus desidera-
tos.

- A quantia não foi devolvida por livre e espontânea
vontade, mas após apuração pelo Tribunal de Contas
e, ainda, como forma de amenizar as consequências
dos atos ilegais praticados pelo ex-gestor Municipal e
pelos responsáveis das empresas investigadas, razão
pela qual não afasta o dolo e a má-fé dos recorridos.

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

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público
do  Estado  da  Paraíba (fls.  600/606),  desafiando  sentença  proferida  pelo
Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande nos autos da  Ação
Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em face de



Edvardo Herculano de Lima, José Sales Barros, Carlos Alberto Matias e
Antônio Erasmo de Lucena.

Na peça  de  ingresso  (fls.  02/13),  o  Parquet  relatou  ter  sido
constatado  pelo  Tribunal  de  Contas  do  Estado  da  Paraíba  a  existência  de
irregularidades  com  gastos  em  obras  públicas  realizadas  pela  Prefeitura
Municipal de Lagoa Seca, no ano de 2008, durante a gestão do ex-prefeito,
Edvardo Herculano de Lima, e sob o comando do sócio-diretor da empresa
Implantar Projetos e Serviços Ltda, José Sales Barros, e de responsáveis pela
empresa C. M. Construções Miranda Ltda, Carlos Alberto Matias e Antônio
Erasmo de Lacerda.

Ainda  destacou  que  foram  constatadas  as  seguintes
irregularidades:  ampliação do posto  de  saúde  de  Vila  Floresta  (Convite  nº
015/2007), rede de esgoto da Rua Ezequias Trajano (Convite nº 026/2007),
pavimentação  de  diversas  ruas  e  revitalização  da  Praça  Frei  Manfredo
(Convite nº 021/2007 e Tomada de Preço nº 011/2008 e 013/2008), ampliação
e reforma da Escola Tertuliano Silva (Convite nº 019/2008),  construção do
PSF do bairro São José (Convite nº 020/2008), reforma e ampliação da Escola
José Gomes (Convite nº 028/2007).

Enfatizou  que,  dentre  as  irregularidades  apontadas,  estão  a
ausência de execução do serviço e o pagamento em excesso dos valores às
empresas acima citadas pela realização de tais obras, numa diferença total de
R$ 55.156,41 (cinquenta e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta e
um centavos).

Defendeu  que  as  condutas  praticadas  pelos  promovidos
contrariam a lei e causaram prejuízo ao erário, devendo ser enquadradas nos
arts. 10, inciso XII e art. 11, inciso I, ambos da Lei nº 8.429/1992. Ao final,
pugnou pela procedência do pedido com a condenação dos demandados nas
penalidades  previstas  no  art.  12,  incisos  II  e  III,  da  Lei  de  Improbidade
Administrativa.

Devidamente notificado, o demandado Edvardo Herculano de
Lima apresentou defesa escrita (fls. 431/444), aduzindo, preliminarmente, a
inaplicabilidade  da  Lei  de  Improbidade  Administrativa  aos  prefeitos
municipais, bem como a inépcia da inicial por ausência de individualização
das condutas e por inexistência de pedido obrigatório. No mérito, aduziu a
inexistência de dolo na sua conduta, por ausência de enriquecimento ilícito.

O promovido Carlos Alberto Matias também ofertou sua defesa
prévia  (fls.  497/504),  alegando,  em  sede  de  prefacial,  a  impossibilidade
jurídico do pedido e a ilegitimidade passiva, por ser apenas engenheiro das
obras.

Por sua vez, o réu José Sales Barros juntou sua peça de defesa
(fls. 512/516), afirmando que as irregularidades nas obras foram sanadas como
também os valores em excesso foram devolvidos aos cofres públicos. Ainda
enfatizou  a  ausência  de  dolo  e  de  dano  ao  erário.  Ao  final,  pugnou  pela
improcedência do pedido.



Embora  devidamente  notificado  por  edital,  o  demandado
Antonio Erasmo de Lacerda não se manifestou (fls. 528), motivo pelo qual foi
nomeado Defensor Público como curador especial.

A  Defensoria  Pública  manifestou  nos  autos,  requerendo  o
prosseguimento  do  feito  e  rogando  pela  produção  de  provas  em  direito
admitidas (fls. 531).

Decisão do magistrado de primeiro grau, rejeitando as questões
prefacias apresentadas nas defesas e recebendo a petição inicial da presente
ação civil público por ato de improbidade administrativa (fls. 532/533v).

Após  citação,  Carlos  Alberto  Matias  apresentou  peça
contestatória (fls. 537/344), argumentando, prefacialmente, a carência de ação
por impossibilidade jurídica do pedido e sua ilegitimidade passiva. Também
defendeu a prescrição quinquenal. Meritoriamente, aduziu que não pode ser
responsabilizado por eventuais erros nos procedimentos licitatórios. Por fim,
requer a improcedência do pleito autoral. 

Posteriormente,  Edvardo Herculano de Lima também ofertou
sua  contestação  (fls.  549/562),  defendendo,  preliminarmente,  a  inépcia  da
inicial por ausência de pleito obrigatório. Também enfatizou a litigância de
má-fé por ato atentatório a dignidade da justiça. No mérito, argumentou que
houve a devolução do valor em excesso junto ao Tribunal de Contas, o que
afasta o dolo do agente, motivo pelo qual não há que se falar em condenação
por ato de improbidade administrativa. 

Impugnação às contestações (fls. 585/589).

A  Defensoria  Público  apresentou  contestação  (fls.  592),
rogando pelo prosseguimento  do  feito  e  produção  de  provas  em momento
oportuno.

Inobstante  tenha  sido  citado,  o  réu  José  Sales  Barros  não
apresentou defesa, conforme certidão de fls. 593).

Fazendo a entrega da prestação jurisdicional, o magistrado de
primeiro  grau  rejeitou  as  questões  preliminares  e,  no  mérito,  julgou
improcedente o pedido autoral (fls. 594/597v).

Irresignado,  o  Órgão Ministerial  interpôs  Recurso Apelatório
(fls. 600/606), alegando que restaram devidamente comprovados os atos de
improbidade administrativa praticados pelos recorridos. Ainda destaca que a
Lei nº 8.429/1992 visa punir o agente desonesto, ou seja, o transgressor dos
princípios  basilares  da  Administração  Pública,  assim  como  aquele  que
contribuiu ou se beneficiou de tais atos.

Defende  que  o  ressarcimento  integral  dos  valores  pagos  em
excesso aos cofres do Ente Municipal não tem o condão de descaracterizar a
improbidade  administrativa  pela  inobservância  dos  princípios  da
Administração Pública, embora ausente o dano ao erário ou o enriquecimento
ilícito.



Seguindo  suas  argumentações,  afirma  que  houve  má-fé  na
conduta  do  ex-gestor  até  o  momento  em  que  teve  a  situação  irregular
desvendada pela inspeção especial do Tribunal de Contas do Estado. Observa
que a  presente  demanda foi  ajuizada antes  da quitação do débito  junto ao
Tribunal de Contas do Estado.

Alega que os representantes das empresas executoras das obras
impugnadas  tinham  conhecimento  do  pagamento  em  excesso,  contudo
somente procederam à devolução após todos os procedimentos administrativos
no âmbito do  TCE/PB,  ressaltando que,  caso  não fosse  realizada  inspeção
especial, a edilidade teria arcado com um prejuízo de R$ 55.156,41 e todos os
envolvidos iriam ser beneficiados com a inércia dos entes de fiscalização.

Pontua que  “o elemento subjetivo necessário à configuração
da improbidade administrativa censurada pelo art. 11 da Lei 8.429/92 é o
dolo genérico, consistente na vontade de realizar ato que atente contra os
princípios da Administração Pública”,  mesmo que não ocorra danos diretos
ao erário ou enriquecimento ilícito.

Por fim, requer o provimento do recurso com a condenação dos
recorridos  nas  penalidades  previstas  no  art.  12,  da  Lei  de  Improbidade
Administrativa.

Contrarrazões ofertadas por  Carlos Alberto Matias e  Antônio
Erasmo de Lacerda (fls. 609/612), rogando pela manutenção da sentença.

Contraminuta apresentada por Edvardo Herculano de Lima (fls.
614/624), pugnando pelo desprovimento do apelo.

A  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer,  opinando  pelo
provimento  do  recurso  apelatório,  tendo  em  vista  a  prática  de  condutas
previstas no art. 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa, ressaltando
que “a conclusão das obras era o resultado obrigatório após a contratação,
bem como a devolução da quantia paga em excesso só foi restabelecida aos
cofres  públicos  após  o  Tribunal  de  Contas  apurar  e  informar  a
irregularidade, de modo que se tal não tivesse ocorrido o Município ainda
estaria no prejuízo”.

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
presente recurso.

Como pode ser visto do apelo, a controvérsia a ser apreciada
pela instância revisora consiste na análise do acerto da sentença que julgou
improcedente o pedido contido na exordial, afastando o reconhecimento dos
atos de improbidade administrativa praticados pelos recorridos, em virtude da
ausência má-fé, de prejuízo ao erário e de enriquecimento ilícito.



Conforme é cediço, 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.

Contudo,  para  que  ocorram  os  atos  de  improbidade
disciplinados pela legislação supracitada, é indispensável o atingimento de um
dos  bens  jurídicos  tutelados  pelo  ordenamento,  ou  seja,  transparece  que  o
objetivo primordial da Lei de Improbidade é punir o administrador público
desonesto (ou particulares que induzam ou concorram para o ato do art. 2º da
Lei nº 8.429/92), desde que, efetivamente, reste demonstrado o dolo ou a culpa
em suas condutas improbas, bem como o prejuízo ao ente público, em certos
casos, caracterizado pela ação ou omissão do administrador público. 

Nesses  termos,  Wallace  Paiva  Martins  Júnior  (in  Probidade
Administrativa, 2ª ed., p. 115, São Paulo, Saraiva, 2002) exemplifica que:  

“A Constituição Federal de 1988 é o marco divisor
de uma nova mentalidade institucional da repressão
à  improbidade  administrativa  e  da  tutela  da
moralidade administrativa e do patrimônio público.
(...).  As  sanções  delineadas  à  improbidade
administrativa no art. 37, § 4º, estabelecem punições
que  não  visam  exclusivamente  à  recuperação  dos
valores  patrimoniais,  senão  à  preservação  dos
valores morais,  direcionadas,  agora, ao resgate do
autêntico interesse social, com a previsão de graves,
severas  e  adequadas  punições  àqueles  que  são
moralmente  inidôneos  para  o  exercício  de  uma
função  pública,  o  que,  certamente,  adquire  maior
eficácia  social  pela  natureza  da  censura  jurídica
aplicável.  A  improbidade  administrativa  (ou
imoralidade  administrativa  qualificada)  exige
sanções mais compatíveis e coerentes com a tutela do
bem  jurídico  violado  e  que  transcendem  o  cunho
patrimonial da lesão, nem sempre existente. E essa
qualidade  é  devida  ainda  em  outras  disciplinas
jurídicas que, de uma forma ou de outra, tutelam a
probidade  administrativa  (direito  penal,  processual
penal,  eleitoral,  administrativo,  financeiro,
tributário, societário etc.)”.



Outrossim,  consoante  entendimento  uníssono  na  doutrina  e
jurisprudência, do STJ, para a caracterização do ato ímprobo, é necessária a
demonstração  do  elemento  subjetivo,  sendo indispensável  a  verificação  da
ocorrência de dolo ou culpa na conduta do agente. Nos casos previstos nos
arts. 9º e 11º da supracitada norma, exige-se a comprovação do dolo para a
tipificação  da  conduta.  Já  na  situação  disposto  no  art.  10º,  necessária  a
caracterização de culpa grave.

Pois bem, no caso em liça, infere-se que o Parquet relatou ter
sido constatado pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba a existência de
irregularidades  com  gastos  em  obras  públicas  realizadas  pela  Prefeitura
Municipal de Lagoa Seca, no ano de 2008, durante a gestão do ex-prefeito,
Edvardo Herculano de Lima, e sob o comando do sócio-diretor da empresa
Implantar Projetos e Serviços Ltda, José Sales Barros, e de responsáveis pela
empresa C. M. Construções Miranda Ltda, Carlos Alberto Matias e Antônio
Erasmo de Lacerda, conforme Processo TC nº 05641/09 e Acórdão AC2 TC
202/10 e APL TC 1029/10.

Na ocasião, a Inspeção Especial do TCE constatou as seguintes
irregularidades:  ampliação do posto  de  saúde  de  Vila  Floresta  (Convite  nº
015/2007), rede de esgoto da Rua Ezequias Trajano (Convite nº 026/2007),
pavimentação  de  diversas  ruas  e  revitalização  da  Praça  Frei  Manfredo
(Convite nº 021/2007 e Tomada de Preço nº 011/2008 e 013/2008), ampliação
e reforma da Escola Tertuliano Silva (Convite nº 019/2008),  construção do
PSF do bairro São José (Convite nº 020/2008), reforma e ampliação da Escola
José Gomes (Convite nº 028/2007).

Finalmente,  dentre  as  irregularidades  apontadas,  observou-se
que serviço deixou de ser executado na Construção do PSF do Bairro São José
(falou. 396) e houve o pagamento em excesso de valores às empresas acima
citadas pela realização de diversas obras, tais como pavimentação de várias
ruas da cidade, ampliação e reforma da Escola Tertuliano da Silva, reforma e
ampliação da Escola  José  Gomes (fls.  28/29),  numa diferença  total  de  R$
55.156,41 (cinquenta e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta e um
centavos).

Da prova coligida ao encarte processual, é possível vislumbrar
que a ocorrência de atos irregulares praticados pelos recorridos. Isso porque a
conclusão de uma obra contratada é decorrência lógica, assim como o valor a
ser pago e recebido deve ser certo e justo.

Além do mais, a obra somente foi finalizada e o dinheiro pago e
recebido em excesso apenas foi devolvido aos cofres públicos após a apuração
das  irregulares  pelo  setor  de  Inspeção  Especial  do  Tribunal  de  Contas  do
Estado e ao final  do processo administrativo naquela Corte  de Contas (fls.
28/29).  Caso  não  tivessem  sido  apuradas  pelo  setor  competente,  as
irregularidades iriam se perpetrar e o Ente Municipal continuaria no prejuízo.

Por isso, não há que se falar em ausência de dolo, porquanto o
pagamento em excesso de obras contratadas já é apta a caracterizar o ato como
improbo, vez que ao alcaide não é dado alegar o desconhecimento de regras



legais que lhe são impostas e conhecidas, assim como aos responsáveis pela
execução não é admitido receber além daquilo que é devido. 

Outrossim,  os  promovidos,  de  forma  livre  e  consciente,
deliberaram pela execução de obras com pagamento e recebimento do valor
em excesso, agindo, portanto, de forma dolosa, empregando meios para atingir
seus desideratos.

Dessa  forma,  verifica-se  o  dolo  dos  agentes,  de  modo  que,
repita-se, a quantia não foi devolvida por livre e espontânea vontade, mas após
apuração  pelo  Tribunal  de  Contas  e,  ainda,  como  forma  de  amenizar  as
consequências dos atos  ilegais praticados pelo ex-gestor Municipal  e pelos
responsáveis das empresas investigadas.

Consigne-se que o dolo exigido para a configuração do ato de
improbidade administrativa é o genérico, ou seja, a vontade livre e consciente
de anuir aos resultados contrários ao Direito, sendo despicienda a finalidade
específica.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre
o tema:

ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  ATO  VIOLADOR  DE
PRINCÍPIOS  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.
MALVERSAÇÃO  DE  VERBAS  PÚBLICAS  POR
PREFEITO. ATO DE IMPROBIDADE TIPIFICADO
PELO  ART.  11  DA  LEI  8.429/1992.  DOLO
GENÉRICO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.  REEXAME  FÁTICO.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  7/STJ.   1.  O
entendimento  do  STJ  é  de  que,  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, consubstanciada pelo dolo para
os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos,
pela culpa, nas hipóteses do artigo 10. 2. É pacífica
a  jurisprudência  do  STJ  de  que  o  ato  de
improbidade  administrativa  previsto  no  art.  11  da
Lei  8.429/1992  exige  a  demonstração  de  dolo,  o
qual,  contudo,  não necessita  ser  específico,  sendo
suficiente  o  dolo  genérico. Assim,  para  a  correta
fundamentação  da  condenação  por  improbidade
administrativa, é imprescindível, além da subsunção
do  fato  à  norma,  caracterizar  a  presença  do
elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de
Improbidade Administrativa não visa punir o inábil,
mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido
de lealdade e  boa-fé.  3.  O Tribunal  de origem foi
categórico ao destacar que o recorrente, no exercício
do mandato de Prefeito Municipal,  não obstante a



não  comprovação  de  dano  ao  erário  ou  de
enriquecimento  ilícito,  praticou  atos  ilegais  e
contrários ao interesse público, caracterizada má-fé
com  flagrante  violação  aos  princípios  da
Administração  Pública,  razão  pela  qual  aplicou  o
art. 11 da Lei de Improbidade. 4. Nesse contexto de
limitação  cognitiva,  a  alteração  das  conclusões
firmadas pelas instâncias inferiores somente poderia
ser  alcançada  com  o  revolvimento  do  conjunto
fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
5. No mais, cabe esclarecer, quanto ao artigo 11 da
Lei 8.429/1992, que a jurisprudência do STJ, com
relação ao resultado do ato, firmou-se no sentido de
que  se  configura  ato  de  improbidade  a  lesão  a
princípios  administrativos,  o  que,  em  regra,
independe  da  ocorrência  de  dano  ou  lesão  ao
Erário.  6. Recurso Especial parcialmente conhecido
e, nessa parte, não provido. (STJ/REsp 1637840/MA,
Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).
(grifo nosso).

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  NOMEAÇÃO  DE  PARENTE
PARA  CARGO  EM  COMISSÃO.  NEPOTISMO.
ARTIGO  11  DA  LEI  8.429/92.  VIOLAÇÃO  DOS
PRINCÍPIOS  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.
elemento subjetivo.  configuração de dolo genérico.
PRECEDENTES DO STJ. 1. A hipótese dos autos diz
respeito  ao ajuizamento de ação civil  pública pelo
Ministério  Público  do  Estado  do  Rio  Grande  do
Norte  em  face  da  então  prefeita  do  Município  de
Lagoa  D'anta  em  razão  da  suposta  contratação
irregular  de  parentes  e  outros  servidores  para  o
exercício de cargo público. 2. Em que pese a Corte a
quo  tenha  reconhecido  a  prática  de  nepotismo,
afastou  a  ocorrência  do  ato  de  improbidade
administrativa elencado no artigo 11 da Lei 8429/92,
sob o argumento de que não existiu dolo na conduta
da então prefeita. 3. Contudo, a Segunda Turma do
STJ já se manifestou no sentido de que a nomeação
de  parentes  para  ocupar  cargos  em  comissão,
mesmo antes da publicação da Súmula Vinculante
13/STF, constitui ato de improbidade administrativa
que ofende os princípios da administração pública,
nos  termos  do  artigo  11  da  Lei  8429/92. Nesse
sentido: AgRg no REsp 1362789/MG, 2ª Turma, Rel.
Ministro Humberto Martins, DJe 19/05/2015; REsp
1286631/MG, 2ª Turma, Rel. Ministro Castro Meira,
DJe 22/08/2013; REsp 1009926/SC, 2ª Turma, Rel.



Ministra  Eliana  Calmon,  DJe  10/02/2010.  4.
Ademais,  o  entendimento  firmado  por  esta  Corte
Superior  é  de  que  o  dolo  que  se  exige  para  a
configuração  de  improbidade  administrativa  é  a
simples  vontade  consciente  de  aderir  à  conduta,
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.  5.
Agravo regimental não provido. (STJ/AgRg no REsp
1535600/RN,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
03/09/2015, DJe 17/09/2015). (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  NEPOTISMO.
NOMEAÇÃO  DE  FAMILIARES  PARA  OCUPAR
CARGOS EM COMISSÃO ANTES DA EDIÇÃO DA
SÚMULA  VINCULANTE  13/STF.
DESCUMPRIMENTO  DE  DEVER  LEGAL.
VIOLAÇÃO  DE  PRINCÍPIOS  DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AO ART. 11
DA LEI  8.429/1992.  DESPROPORCIONALIDADE
DAS SANÇÕES.  INEXISTÊNCIA.  1.  Na  origem,  o
Ministério  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais
propôs ação civil pública, na qual imputa aos réus a
prática  de  atos  de  improbidade  administrativa
oriundos de nepotismo, requerendo sua condenação
nas  sanções  previstas  nos  arts.  4  e  11  da  Lei  n.
8.429/1992. 2. No caso, a prática de nepotismo está
efetivamente  configurada,  e,  como  tal,  representa
grave  ofensa  aos  princípios  da  Administração
Pública, em especial, aos princípios da moralidade e
da  isonomia,  enquadrando-se,  dessa  maneira,  no
art.  11  da  Lei  n.  8.429/1992.  3.  A  nomeação  de
parentes para ocupar cargos em comissão, ainda que
ocorrida antes da publicação da Súmula Vinculante
13  do  Supremo  Tribunal  Federal,  constitui  ato  de
improbidade  administrativa,  que  atenta  contra  os
princípios da Administração Pública, nos termos do
art.  11  da Lei  n.  8.429/1992,  sendo despicienda a
existência  de  regra  explícita  de  qualquer  natureza
acerca da proibição. 4. A revisão da dosimetria das
sanções  aplicadas  em  ações  de  improbidade
administrativa implica reexame do conjunto fático-
probatório  dos  autos,  o  que  esbarra  na  Súmula
7/STJ, ressalvados casos excepcionais, nos quais, da
leitura  dos  julgados  proferidos  na  instância
ordinária,  exsurgir  a  desproporcionalidade entre  o
ato  praticado  e  as  sanções  aplicadas,  o  que  não



ocorre  no  caso  vertente.  Agravo  regimental
improvido.
(STJ/AgRg  no  REsp  1362789/MG,  Rel.  Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,
julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

Esta Corte de Justiça segue o mesmo caminho:

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
ATO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
NEPOTISMO. NOMEAÇÃO DE FAMILIARES PARA
CARGOS  COMISSIONADOS.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL  DO  PEDIDO.  PRELIMINAR  DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE
QUE AGENTE POLÍTICO NÃO RESPONDE POR
IMPROBIDADE  ADMINISTATIVA.  REJEIÇÃO.
PRECEDENTES  JURISPRUDENCIAIS  EM
SENTIDO DIVERSO. - O STJ e o STF já assentaram
que  não  existe  antinomia  entre  o  Decreto-Lei  n.º
201/1967  e  a  Lei  nº  8.429/1992,  pois  a  primeira
impõe  aos  prefeitos  e  vereadores  um  julgamento
político  administrativo,  enquanto  a  segunda
submete-os  ao  julgamento  pela  via  judicial,  pela
prática do mesmo fato. MÉRITO. EX-PREFEITO DE
SAPÉ-PB.  NOMEAÇÃO  DE  PARENTES  PARA
CARGOS  PÚBLICOS  EM  COMISSÃO.
NEPOTISMO.  CONDUTA  QUE  VIOLA  OS
PRINCÍPIOS  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA,
NOTADAMENTE,  IMPESSOALIDADE  E
MORALIDADE.  INFRINGÊNCIA  AO  ART.  11  DA
LEI  8.429/92.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. -  A nomeação
de  parentes  para  ocupar  cargos  em  comissão,
constitui  ato  de  improbidade  administrativa,  que
atenta  contra  os  princípios  da  Administração
Pública, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.429/92. - A
lesão a 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.  -  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) (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do



Processo  Nº  00006283920058150351,  1ª  Câmara
Especializada Cível,  Relator  DES LEANDRO DOS
SANTOS , j. em 12-07-2016).

Dito  isso,  entendo  que  existe  prova  suficiente  das
irregularidades  apontadas  pelo  Órgão  Ministerial,  como  também  não  há
dúvidas  da  vontade  livre  e  consciente  de  praticar  conduta  contrária  aos
ditames legais,  o  que resta  demonstrado o elemento subjetivo necessário à
configuração de improbidade administrativa tipificado no art.  11, da Lei nº
8.429/1992.

Inobstante  não  se  desconheça  que  nem todo  o  ato  irregular
configure  ato  de  improbidade,  para  os  fins  de  aplicação  da  Lei  8.429/92,
considero,  diante  das  peculiaridades,  que  a  ilegalidade  cometida  pelos
apelados  está  imbuída  de  má-fé  e  da  desonestidade  que  caracteriza  o  ato
ímprobo.

Percebe-se ictu oculi que os recorridos não deram azo apenas à
mera  irregularidade,  sem  intencionalidade  lesiva,  quando  pagaram  e
receberam valor excessivo pela realização de obras.

Não vislumbrar que, na hipótese, inexistiu ofensa aos princípios
que regem a Administração Pública é dar azo à confirmação da sensação de
impunidade política propiciada pelo mascaramento de uma verdade que,  in
casu, é não só real, mas igualmente robustamente comprovada, configurando
uma interpretação que abala a própria credibilidade do Poder Judiciário.

 
No que tange a aplicação das sanções, deve ser observado os

critérios da razoabilidade e proporcionalidade ao ato de improbidade e, nesse
passo,  tenho  que  o comportamento  ilegal  dos  promovidos,  ex-gestor
Municipal  e  responsáveis  pelas  empresas  contratadas,  consubstanciado  no
excesso  de  valor  pago  e  recebido  em obras  públicas,  denota  violação  aos
princípios da Administração Pública, notadamente a moralidade e legalidade,
merecendo  reprimenda  apta  a  atender  aos  fins  sociais  a  que  a  Lei  de
Improbidade Administrativa se propõe.

Ressalto,  todavia,  que  as  sanções  da  ação  de  improbidade
administrativa são aplicadas de forma isolada ou cumulativa, conforme o caso
o exigir, pela própria redação do art. 12, caput, da Lei nº 8.429/1992.

Com base nas disposições do art. 12 da Lei de Improbidade e
atento à razoabilidade e à proporcionalidade que devem nortear a dosagem da
pena, revelam-se suficientes as seguintes condenaçãos:

- Edvardo Herculano de Lima:

a) Suspensão dos direitos políticos por três anos após o trânsito
em julgado da condenação;

b)  Pagamento  de  multa  civil  equivalente  a  3  (três)  vezes  a
última remuneração percebida quando prefeito;



c)  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.

-   José  Sales  Barros,  Carlos  Alberto  Matias  e  Antônio
Erasmo de Lacerda:

a)  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.

Não é demasia consignar que a imposição da pena de multa, nas
ações de improbidade administrativa,  tem caráter punitivo e busca reprimir a
afronta  ao  princípio  da  moralidade  ou  probidade,  repreendendo  o  agente
ímprobo, a fim de inibir os demais componentes do grupo social de praticar
novas infrações, além de representar um fator de renda para o ente público
prejudicado.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO
RECURSO APELATÓRIO, para julgar parcialmente procedente a presente
Ação  Civil  Pública  de  Improbidade  Administrativa,  para  condenar  os
promovidos pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no art.
11,  caput, da Lei nº 8.429/92 e, na forma do art. 12, III, do mesmo diploma
legal, comino as seguintes penalidades: 

- Edvardo Herculano de Lima:

a) Suspensão dos direitos políticos por três anos após o trânsito
em julgado da condenação;

b)  Pagamento  de  multa  civil  equivalente  a  3  (três)  vezes  a
última  remuneração  percebida  quando  prefeito, corrigida  monetariamente
desde o recebimento de cada uma e juros de mora desde a citação, de acordo
com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97

c)  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.

-   José  Sales  Barros,  Carlos  Alberto  Matias  e  Antônio
Erasmo de Lacerda:

a)  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.

É COMO VOTO.



Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho Júnior, o 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,24 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator


