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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034033-63.2005.815.2001
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Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : Ministério Público Estadual 
Apelado : Lúcio Aurélio Braga Matos
Advogado : Igor Gadelha Arruda

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. DIRETOR PRESIDENTE DO IPEP.
PROGRAMA  HABITACIONAL  SOLIDÁRIO.
IMPUTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA
CONSTRUÇÃO  DOS  IMÓVEIS.  AQUISIÇÃO  PELO
SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL  MEDIANTE
REGIME CONDOMINIAL E PAGAMENTO POR MEIO
DE  DESCONTO  EM  FOLHA.  RELAÇÃO  DE
NATUREZA  PRIVADA  ENTRE  CONSTRUTORA  E
CONDOMÍNIO. ATRIBUIÇÃO DE FISCALIZAR NÃO
COMPREENDIDA  NA  ESTRUTURA  DO  CARGO
OCUPADO  PELO  APELADO.  DOLO  GENÉRICO
INOCORRENTE.  INFRINGÊNCIA  AOS  PRINCÍPIOS
DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  AUSÊNCIA.
DESPROVIMENTO. 

A improbidade, pelo que se extrai da lei, refere-se à má
qualidade de uma administração, à prática de atos que
impliquem enriquecimento ilícito do agente ou prejuízo
ao  erário,  ou,  ainda,  violação  aos  princípios  que
orientam a administração pública.
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A ausência  de  fiscalização  da  execução  de  programa
habitacional  por  parte  de  diretor  superintendente  do
IPEP não caracteriza ato ímprobo ante a inexistência de
atribuição de encargo na legislação que regulamenta o
cargo público e inocorrente a demonstração de má-fé.

Vistos, relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

Acorda  a  Tercei ra  C âmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça  da  Paraíba,  na  conformidade  do  voto  da  relatora,  por  votação
unânime, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público
Estadual contra a sentença de fls. 784/790, prolatada pelo Juízo da 6ª Vara
da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos da ação civil pública
por ele ajuizada em face Lúcio Aurélio Braga Matos.

O  Órgão  judicial  de  origem  julgou  improcedentes  os
pedidos por entender que o demandado, na qualidade de Diretor do IPEP,
não detinha poder de comando sobre os condomínios constituídos na forma
do  Programa Habitacional  Solidário  e  inexistiu  configuração  de  conduta
desonesta e dolosa.

Assevera o apelante estarem demonstradas as condutas
ímprobas perpetradas pelo apelado, afirmando:

“Em que pese o não envolvimento de recursos públicos,
o certo é que ao IPEP, dirigido pelo ora Promovido, incumbia não apenas o
cadastramento  de  servidores  públicos  interessados  e  respectivo
encaminhamento para descontos em folha de pagamento,  mas também o
controle de quitação e sorteio de casas, fiscalização da construção por parte
de empresas contratadas e respectivas autorizações para quitação, mediante
intervenção dos condomínios criados: Cidade Verde, Parque das Violetas,
Manaim e Rio do Sol, cujos planos habitacionais, com prazo até 60 meses e
pagamentos  realizados  mediante  descontos  operados  nos  contracheques
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dos servidores inscritos, repassados diretamente da Secretaria de Finanças
Estadual e outros órgãos da Administração Indireta para contas bancárias
abertas em nome dos condomínios, movimentadas por síndico e tesoureiro
de cada condomínio,  sem qualquer manuseio,  repita-se,  destes  dinheiros
pelos  órgãos  públicos  encarregados  do  acompanhamento  do  programa,
inclusive quanto ao IPEP.”.

Pontifica  também  que  “Na  hipótese,  clarividente  a
ausência de fiscalização pelo IPEP na execução das obras, culminando com
um número  significativo  de casas  não entregues,  acompanhado,  isso,  da
realização  de  pagamentos  de  despesas  não  autorizadas,  da  omissão  na
cobrança  e  verificação  das  prestações  de  contas,  dentre  outros
comportamentos desviados da finalidade pública, que tinham, ainda, com
ingrediente principal a ingerência política.”.

Aduz  que  os  fatos  estão  demonstrados  nas  provas
testemunhais e nos documentos insertos na relação processual, motivo por
que  pede  o  provimento  do  apelo  para  julgar  procedentes  os  pleitos
formulados na exordial.

 O apelado assevera que, ao assumir o cargo de Diretor
Superintendente do IPEP, o Programa Habitacional Solidário já estava na
fase de execução, com os condomínios formados e os síndicos, tesoureiros e
construtoras selecionados.

Afirma  que  não  teve  acesso  às  contas  bancárias
relacionadas  aos  pagamentos  efetuados  pelos  condôminos,  nem gerência
em relação  às  quantias  econômicas  destinadas  à  construção  dos  imóveis
ante seu caráter de natureza privada.

Pugna pelo desprovimento do apelo.

O Ministério Público opina pelo  provimento do apelo
por entender configurado o ato ímprobo.

É o Relatório

V O T O 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034033-63.2005.815.2001 3



Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

O  Ministério  Público  ajuíza  ação  de  improbidade
administrativa  em  face  de  Lúcio  Aurélio  Braga  Matos,  imputando-lhe  a
prática  de  ato  ímprobo  consistente  na  realização  de  despesas  não
autorizadas, bem como na ausência de prestação de contas e de fiscalização
da execução relacionados ao “Programa Habitacional Solidário”.

Narra  na  exordial  que  “A estruturação  do  programa
habitacional  referido  consistia  na  formalização  de  doação  de  terrenos  e
efetivação  de  infra  estrutura  pelo  Estado  da  Paraíba,  com  consequente
envolvimento  direto  do  IPEP  (Instituto  de  Previdência  do  Estado  da
Paraíba),  a  quem  incumbia  o  cadastramento  de  servidores  e  respectivo
encaminhamento  para  descontos  em folha  de  pagamento,  o  controle  de
quitação  e  sorteio  das  casas,  fiscalização  na  construção  por  parte  de
empresas  contratadas  e  respectivas  autorizações  para  quitação,  tudo
mediante intervenção dos condomínios criados,  por convenção registrada
em cartório, quais sejam, ‘Cidade Verde’, ‘Parque das Violetas’, ‘Manaim’ e
Raio de Sol’, cujos planos habitacionais foram esquadrinhados em prazos de
até 60 meses de pagamentos parcelados, com valores descontados de cada
servidor,  de  forma total,  girando em torno de  R$  4.320,00 (quatro  mil  e
trezentos e vinte reais).”.

Aduziu  o  demandante,  ora  apelante,  ter  ocorrido
violação aos princípios da administração pública, pleiteando a condenação
do promovido nas penas cominadas no art. 12, III, da Lei nº 8.429/92.

Defende-se o réu,  alegando que o fato não caracteriza
improbidade administrativa, e pede a improcedência do pleito formulado
na exordial.

O  Juízo  a  quo julgou  improcedentes  os  pedidos  por
entender ausente o poder de comando nas relações pertinentes à construção
dos imóveis e inexistente a configuração do dolo.

Como cediço, a Lei 8.429, de 1992, tem por escopo punir
o  agente  desonesto,  ou  seja,  o  transgressor  dos  princípios  basilares  da
administração, bem como o terceiro que contribuiu ou se beneficiou destes
atos,  prevendo sanções  severas,  como aquelas  cuja  aplicação foi  imposta
pelo decisum recorrido.
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A improbidade, pelo que se extrai da lei, refere-se à má
qualidade  de  uma  administração,  à  prática  de  atos  que  impliquem
enriquecimento ilícito do agente ou prejuízo ao erário, ou, ainda, violação
aos princípios que orientam a administração pública.

Tem-se  entendido  que  não  basta,  para  a
consubstanciação da conduta ímproba, que o servidor tenha praticado um
ato ilegal, em decorrência de erro ou culpa. Impõe-se que tal ato tenha sido
praticado com ausência de boa-fé, pois, somente com sua caracterização, é
que  se  tem  configurada  a  afronta  aos  princípios  da  moralidade,
honestidade, imparcialidade e lealdade, que norteiam a prestação do serviço
público.

Em outras palavras, faz-se indispensável a má-fé para a
materialização do ato de improbidade administrativa, embora, em muitos
casos, desnecessária será a sua comprovação, porquanto presumida em face
da própria conduta praticada.

Doutrina  Pazzaglini  Filho:  “a  improbidade
administrativa  é  o  designativo  técnico  para  a  chamada  corrupção
administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da
Administração  Pública  e  afronta  os  princípios  nucleares  da  Ordem
Jurídica  (Estado  de  Direito,  Republicano  e  Democrático),  revelando-se
pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário,
pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo “tráfico de
influência” nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de
poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante concessão de
obséquios  e  privilégios  ilícitos  (Improbidade  administrativa.  Aspectos
jurídicos da defesa do Patrimônio Público. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1998)”.

Portanto,  a  conduta  ímproba deve ser  perpetrada por
agente público (ou a ele equiparado), atuando no exercício de seu  munus
público, havendo, ainda, a necessidade de restar preenchidos os seguintes
requisitos:  (a)  conduta  ilícita;  (b)  improbidade  do  ato,  configurada  pela
tipicidade do comportamento, ajustado a algum dos arts. 9, 10 ou 11 da Lei
de Improbidade Administrativa; (c) elemento volitivo, consubstanciado no
dolo  de  cometer  a  ilicitude  e  causar  prejuízo  ao  Erário  –  admitindo-se,
excepcionalmente,  a  modalidade  culposa  no  art.  10;  (d)  enriquecimento
ilícito do Agente (art. 9. da Lei 8.429/92) ou dano efetivo ao ente estatal (art.
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10 da LIA), sendo ambos dispensados de comprovação, caso a conduta seja
enquadrada no art. 11 da Lei mencionada, que exige tão somente ofensa aos
princípios da Administração Pública.

Outro  não é  o  entendimento do  Superior  Tribunal  de
Justiça:

CIVIL,  PROCESSO  CIVIL E  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL
POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALIENAÇÃO
DE IMÓVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE HABITAÇÃO
DO  GOVERNO  DO  DISTRITO  FEDERAL.  ALEGAÇÃO  DE
INEXISTÊNCIA  DE  AUTORIZAÇÃO  DA  CÂMARA
LEGISLATIVA PARA A DISPOSIÇÃO  DOS  BENS.  VIOLAÇÃO
AO ART. 11, CAPUT, DA LEI Nº 8.429/92. NÃO OCORRÊNCIA.
DOLO ESPECÍFICO NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A
Lei  3.877/2006,  que  estabelece  as  diretrizes  sobre  a  política
habitacional  do  Distrito  Federal,  dispõe,  em  seu  art.  9º,  que  a
transferência de posse de imóvel de programa habitacional pelo
Poder Público ao beneficiário independe de autorização legislativa.
2.  A punição por ato de improbidade deve sempre preceder da
efetiva demonstração da existência de uma conduta ímproba e,
no caso do art. 11, de um ato doloso, inviável a simples alusão à
lesão de princípios administrativos. 3. Ausente a certeza de que a
conduta  descrita  se  amolda  como  ato  de  improbidade
administrativa, não há falar em procedência do pedido, mormente
em virtude das sérias  sanções advindas ao ímprobo.  4.  Recurso
conhecido não provido. Sentença confirmada. Unânime. (Processo
nº  20140110332532  (1068975),  7ª  Turma  Cível  do  TJDFT,  Rel.
Romeu Gonzaga Neiva. j. 22.11.2017, DJe 22.01.2018).

Feito  esse  registro,  passo  a  enfrentar  de  forma
pormenorizada os argumentos apresentados na pretensão recursal.

A  legislação  possivelmente  violada  pelo  apelado  foi
instituída pelo Decreto Estadual n° 19.152/97 que estatui:

Art.  1º  –  O  Programa  Habitacional  Solidário  destina-se  a
possibilitar a aquisição de moradia para os servidores estaduais,
através  de  condomínios,  sob  a  coordenação  do  Instituto  de
Previdência  do  Estado  da  Paraíba,  cabendo  ao  Poder  Público
participar  com  a  doação  dos  terrenos,  implantação  da  infra-
estrutura,  e  aos  servidores  beneficiários  o  financiamento  da
construção das habitações.

Art. 2º – Compete ao IPEP:
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a) a elaboração dos planos e projetos para execução das obras, bem
como  a  supervisão  objetivando  a  formação  dos  grupos  de
consorciados;
b)  o  acompanhamento  da  contratação  das  obres  pelos
consorciados,  fornecendo-lhes  a  necessária  assistência  técnica  e
jurídica;
c)  a  fiscalização  da  execução  das  obras  e  o  recebimento  das
moradias;
d) a legalização da construção com o recebimento de “habite-se”,
averbação  e  transferência  definitiva  dos  imóveis  para  seus
beneficiários, após a respectiva quitação.

Por sua vez, o Decreto n° 5.187, de 16 de janeiro de 1971,
que aprova o Regulamento Geral do Instituto de Previdência do Estado da
Paraíba, dispõe que o IPEP detém natureza jurídica de autarquia, bem como
estabelece as atribuições do Presidente do IPEP, nos termos dos art. 78 e 79,
ex vi:

Art. 1º - O Instituto de Previdência do Estado da Paraíba IPEP) é
uma  autarquia  com  personalidade  jurídica,  autonomia
administrativa e financeira, sede e foro na Capital do Estado e ação
em todo território estadual.

Art.  78  –  O  Presidente  do  IPEP  é  responsável  pelo  comando,
coordenação, execução e controle da política administrativa e de
seguridade social da instituição.

Art. 79 – Compete ao Presidente do IPEP:

I – Representar o IPEP em juízo e fora dele,  podendo constituir
mandatários, com poderes específicos.
II  – Executar e fazer executar as normas constantes do presente
Regulamento e as aprovadas pelo CONDEL;
III  –  Prover  os  cargos  e  funções  do  IPEP,  de  acordo  com  sua
legislação básica;
IV – Expedir atos, de qualquer natureza, visando ao cumprimento
da  legislação  básica  do  IPEP  e  execução  de  sua  política
administrativa  e  de  seguridade  social,  inclusive  para  efeitos  de
delegação  de  competência,  a  Diretores  de  Departamentos,  em
matérias  que  independem  de  interpretação  ou  decisão
presidenciais;
VI  –  Autorizar  a  realização de despesas e  fixar  as  normas para
movimentação e desembolso de recursos do IPEP;
VII – Assinar, com o Chefe da Procuradoria Jurídica, os contratos
de empréstimos imobiliários aos segurados;
VIII – Encaminhar a prestação de contas anual do IPEP ao Tribunal
de Contas do Estado;
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O  contexto  dos  autos  revela  que  o  Programa
Habitacional Solidário consistiu na construção de imóveis destinados aos
servidores  públicos  estaduais  mediante  regime  de  condomínio,  e  o
pagamento  das  prestações  ocorria  por  meio  de  desconto  na  folha  do
servidor público.

O art.  2º  do  Decreto  Estadual  n°  19.152/97  atribui  ao
IPEP  competências  relacionadas  à  execução  do  objeto  do  Programa
Habitacional Solidário.

No entanto, considerando que o IPEP é autarquia com
autonomia  administrativa  e  financeira,  verifico,  consoante  dispositivos
legais  acima  transcritos,  que  os  encargos  de  fiscalizar  programas
habitacionais não estão compreendidos nas atribuições do seu Presidente.

O documento inserto à f. 375 (Edição do Diário Oficial
do dia 25 de outubro de 2000) atesta que o projeto relacionado à construção
das  casas  já  estava  na  fase  de  execução,  mediante  condomínios
formalizados,  síndicos  e  tesoureiros  constituídos,  como  também
construtoras selecionadas, no momento em que o demandado foi nomeado
para o cargo de Diretor Superintendente do IPEP.

Outrossim,  os  elementos  constantes  nos  instrumentos
inseridos às f.  377/396 retratam que o liame obrigacional  existia entre  as
construtoras  e  os  condomínios  constituídos  para  gerir  as  quantias
depositadas pelos servidores públicos por meio de desconto em folha de
pagamento. 

Extraio  ainda  da  relação  processual  a  inexistência  de
circunstâncias fáticas a revelar o ato de má-fé para configuração da conduta
ímproba.

Isso  porque as  circunstâncias  fáticas  corporizadas  nas
provas testemunhais preponderam no sentido de que o apelado não agiu de
forma desonesta.

É  evidente,  portanto,  que  a  conduta  praticada  pelo
apelado não violou os princípios básicos da Administração, dentre eles a
legalidade,  a  moralidade  e  a  impessoalidade,  uma  vez  que  inexiste
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atribuição legal ao Presidente do IPEP no tocante à execução e fiscalização
de projeto habitacional. 

Sob  este  prisma,  portanto,  irretocável  a  sentença  que
declarou  ausente  a  violação  aos  postulados  da  Administração  Pública,
inocorrendo a materialização de ato de improbidade administrativa previsto
no art. 11 da Lei nº 8.429/92, ante a ausência de dolo genérico na espécie.

Sobre o tema:

IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PRESENÇA  DO
ELEMENTO  SUBJETIVO.  PRODUÇÃO  DE  PROVAS.  PROVA
DOCUMENTAL.  MATÉRIA  FÁTICO-PROBATÓRIA.  SÚMULA
7/STJ. DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. OFENSA AO  ART. 535 DO CPC
NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Cuida-se,  na  origem,  de  Ação  Civil  Pública  por  ato  de
improbidade, ante a realização de contrato de compra e venda de
imóvel sem prévia lei autorizativa, sem licitação e com preço acima
do valor do mercado. 2.  O entendimento do STJ é de que, para
que seja reconhecia a tipificação da conduta do réu como incurso
nas  previsões  da  Lei  de  Improbidade  Administrativa,  é
necessária  a  demonstração  do  elemento  subjetivo,
consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º
e  11  e,  ao menos,  pela  culpa,  nas hipóteses  do artigo 10.  3.  É
pacífico nesta  Corte  que o ato de improbidade administrativa
previsto no art. 11 da Lei 8.429/92 exige a demonstração de dolo,
o qual,  contudo, não precisa ser  específico,  sendo suficiente o
dolo  genérico.  4.  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. 5.
Enfim,  o  Tribunal  de  origem  foi  categórico  ao  reconhecer  a
presença  do  elemento  subjetivo:  "É  evidente,  portanto,  que  a
conduta praticada pelos apelantes violou os princípios básicos da
Administração,  dentre  eles  a  legalidade,  a  moralidade  e  a
impessoalidade,  uma  vez  que  a  regra  da  lei  autorizava  para  a
aquisição de bem imóvel, além de possuir previsão legal, visar dar
transparência  à  gestão  pública,  evitando  a  malversação  dos
recursos públicos. Sob este prisma, portanto, irretocável a sentença
que reconheceu a violação ao dever de legalidade, constituindo ato
de  improbidade  administrativa  previsto  no  art.  11  da  Lei  nº
8.429/92." (fl. 1215) 6. Modificar a conclusão a que chegou a Corte
de  origem,  de  modo  a  acolher  a  tese  do  recorrente,  demanda
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reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em
Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. Nesse
sentido: AgRg no AREsp 473.878/SP, Rel. Ministra Marga Tessler
(Juíza convocada do TRF 4ª Região), Primeira Turma, DJe 9/3/2015,
e  REsp 1.285.160/MG, Rel.  Ministro  Herman Benjamin,  Segunda
Turma,  DJe  12/6/2013.  7.  Sobre  a  tese  de  existência  de  lei
autorizativa para a compra, pelo Município, de bem imóvel, sua
análise é obstada em Recurso Especial por aplicação, por analogia,
dos termos da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe
Recurso Extraordinário." 8. A sustentada violação de Lei 8.429/1992
não  merece  conhecimento.  A  parte  agravante  argumenta
genericamente a infringência, sem apontar qual dispositivo legal
do citado normativo foi desrespeitado, tampouco o coteja com a
decisão recorrida para demonstrar a alegada contrariedade. Incide
a vedação de admissibilidade preceituada na Súmula 284/STF no
ponto  recursal,  segundo  a  qual:  "É  inadmissível  o  Recurso
Extraordinário,  quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir  a  exata  compreensão  da  controvérsia."  9.  No  mais,
constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do CPC/1973,
uma vez que o Tribunal de origem julgou improcedente a lide e
solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 10. Agravo
Interno não provido. (AgInt no AREsp 747.614/MG, Rel. Ministro
HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
25/10/2016, DJe 08/11/2016). 

Concluo,  portanto,  ser  imprescindível  para  a
materialização do ato de improbidade administrativa mediante a violação
dos princípios da administração pública,  que o agente tenha atuado com
má-fé com os fins de violar as atribuições do cargo que ocupava.

Em que pesem os argumentos do  parquet no tocante à
gravidade da conduta do apelado, ao deixar de fiscalizar relações jurídicas
de natureza privada pertinentes ao Programa Habitacional Solidário, o ato
não viola a lei  de improbidade administrativa,  por inocorrer infringência
aos encargos da função pública que desempenhava o apelado.

Em  face  do  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
APELO e mantenho irretocável a sentença recorrida.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 08 de
maio  de  2018,  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.
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Participaram  do  julgamento,  além  desta  Relatora,  o  Exmo.  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides. Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Marcus
Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

João Pessoa-PB, 14 de maio de 2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
   R E L A T O R A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034033-63.2005.815.2001 11


