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APELAÇÃO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  PRELIMINAR.
CERCEAMENTO  DO  DIREITO  DE  DEFESA.  DEVIDO
PROCESSO  LEGAL  E  PRINCÍPIO  DA COOPERAÇÃO.
JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.  PROVAS
SUFICIENTES.  LIVRE  CONVENCIMENTO  MOTIVADO.
REJEIÇÃO.

Levando-se em consideração  as  provas,  notadamente  o
Inquérito  Civil  Público, os  princípios  da  economia
processual  e da celeridade na prestação jurisdicional,  os
quais  devem  informar  o  processo  civil,  parece-me
desnecessária a produção de novas provas, na medida em
que se mostram bastantes os documentos acostados aos
autos.

MÉRITO.  ATO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
CONDUTA  TIPIFICADA  NO  ART.  11  DA  LEI  8.429/92.
ACÚMULO  DE  CARGOS  E  REMUNERAÇÕES.
ASSUNÇÃO  DE  CARGO  EM  COMISSÃO.  PREVISÃO
LEGAL DE AFASTAMENTO DE UM DELES. APONTADA
VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DA  ADMINISTRAÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  DOLO  GENÉRICO  NAS  CONDUTAS.
IRREGULARIDADES  SANADAS NA  SEARA
ADMINISTRATIVA.  RECOMENDAÇÃO DO MP. IMEDIATO
CUMPRIMENTO  PELA EDILIDADE.  AFASTAMENTO  DO
CARGO E SUPRESSÃO DA REMUNERAÇÃO.  ATOS DE
IMPROBIDADE  NÃO  EVIDENCIADOS. RECURSO
DESPROVIDO. 

Para  caracterização  da  prática  de  ato  de  improbidade
administrativa  previsto  no  artigo  11,  caput,  da  Lei  nº
8.429/92, mostra-se indispensável a demonstração do dolo
genérico  do  agente  público  no  sentido  de  praticar  ato
visando  fim  proibido  em  lei,  e,  na  espécie,  violação  aos
princípios da administração pública. 
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Conquanto  seja  devido  afastamento  das  funções  e  a
consequente  perda  do  vencimento  do  cargo  efetivo,
enquanto  o  servidor  estiver  no  exercício  do  cargo  em
comissão,  in  casu,  não  restou  demonstrado  que  a
acumulação  das  funções  e  remunerações,  tipifique  a
conduta descrita no art. 11, caput, da Lei, dada a ausência
de dolo genérico do agente. 

Demais  disso,  ao  ser  recomendado  pelo  MP  para
afastamento de um dos cargos, a medida foi prontamente
atendida,  o que afasta o intencional  propósito de violar  o
princípio da legalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  REJEITAR  A  PRELIMINAR  E,  NO  MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo  Ministério  Público
Estadual contra a sentença (fls. 198/215) prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca de João Pessoa, nos autos da Ação Civil
Pública  por  Ato  de  Improbidade  Administrativa  promovida  pelo  recorrente
contra Jailson Vilberto de Sousa e Silva, que julgou improcedente o pedido, vez
que “inexistem nos autos provas convincentes ou conclusivas da tipificação
das condutas pelo Requerido como ato de improbidade administrativa”.

Em  razões  recursais,  o  Ministério  Público  Estadual  suscitou,
preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão do cerceamento do direito
de  defesa  ao  julgar  antecipadamente  a lide.  Pede,  por  conseguinte,  a
reabertura da instrução processual.

No mérito, restou patente que: i) a conduta do apelado resulta em
atos  de  improbidade;  ii)  o  caso  não  trata  de  mera  irregularidades  ou
transgressões  disciplinares,  mas  de  atos  de  improbidade,  com  ofensa  à
moralidade administrativa; iii) imprescindível a reforma da sentença para ser
reconhecida a imposição das sanções do art. 11 da Lei nº 8.429/92.

Contrarrazões  recursais  pelo  desprovimento  do  recurso,  fls.
226/235.

Em  parecer,  o  Ministério  Público  opinou  pelo  provimento  do
recurso,  com  anulação  da  sentença,  a  fim  de  ser  reaberta  a  instrução
processual, fls. 241/248.

VOTO

Juiz Tércio Chaves de Moura
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1. Preliminar de Cerceamento de Defesa

Nas razões do recurso, alega o apelante o evidente cerceamento
do direito de defesa, apto a ensejar a nulidade da sentença, a vista de ter sido
o julgamento antecipado da lide, antes da produção de provas requeridas na
petição inicial.

Analisando-se  as  provas  e levando  em  consideração  os
princípios da economia processual e da celeridade na prestação jurisdicional,
os  quais  devem  informar  o  processo  civil,  parece-me  desnecessária  a
produção  de  novas  provas,  na  medida  em que  se  mostram bastantes  os
documentos acostados aos autos.

A  necessidade  de  realizar  a  produção  de  provas  deve  ser
sopesada pelo magistrado de forma prudente. Havendo elementos suficientes
para formar o seu convencimento ou envolvendo a matéria apenas questões
de direito, não há razão para novas provas, não caracterizando violação ao
princípio da ampla defesa (inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal) o
julgamento do processo no estado em que se encontra.

Consoante reza o art. 370 do CPC, caberá a juiz, de ofício ou a
requerimento  da  parte,  determinar  as  provas  necessárias  à  instrução  do
processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nessa  esteira,  mostrando-se  desnecessária  ao  julgamento  da
demanda a realização de novas provas, depoimento pessoal do promovido, ou
mesmo  testemunhais,  não  se  vislumbra  cerceamento  de  defesa  no  ato  do
magistrado  que  julga  antecipadamente  o  feito,  independentemente  de  sua
produção.

No  caso,  os atos de  improbidade  imputados ao  apelado  se
baseiam na apontada acumulação indevida de cargos, com a percepção das
respectivas  remunerações. Pelas  provas  já  existentes,  notadamente  o
Inquérito Civil Público 12/2012 (fls. 23), não há dúvidas que os documentos
mostram-se  suficientes ao  deslinde  da  controvérsia,  revelando-se
impertinente a reabertura da fase instrutória, conforme requerido pelo Parquet.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA. LEI  DE
RESPONSABILIDADE FISCAL. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA
NOS  DOIS  ÚLTIMOS  QUADRIMESTRES  DO
MANDATO.  ART. 42 DA  LC 101/2000.  JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO-CONFIGURADO.  REEXAME  DE  PROVAS:
SÚMULA  7/STJ.  CONFIGURAÇÃO  DO  ELEMENTO
SUBJETIVO.

Juiz Tércio Chaves de Moura
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1. Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento
antecipado  da  lide,  quando  o  julgador  ordinário
considera suficiente a instrução do processo.
[...]
4.  Recurso  especial  parcialmente  conhecido  e  não
provido.1

Dessa forma, rejeito a preliminar aventada.

2. Mérito

Cuida-se  de  Apelação  Cível  contra  a  sentença  que  julgou
improcedente  o  pedido  formulado  na  Ação  Civil  Pública  por  Ato  de
Improbidade  Administrativa  proposta  pelo  Ministério  Público  do  Estado  em
face de Jailson Vilberto de Sousa e Silva.

Narrou-se,  na exordial,  que  o  réu  teria  incorrido  na prática  de
atos de  improbidade  por  violação  aos princípios  da  administração pública,
descritos no artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92.

A questão posta nos autos diz respeito a acumulação indevida de
cargos público e suas remunerações.

Antes  de  apreciar  o  mérito  recursal,  faço  as  seguintes
ponderações:

1.  Dos  autos  ressai  que  Jailson  Vilberto  de  Sousa  e  Silva,  é
servidor municipal de João Pessoa, ocupante do cargo de farmacêutico.  Foi
colocado à disposição da Câmara Municipal de João Pessoa, com ônus para
a Prefeitura,  desde 2009 (fls.  22)  e,  pelo que consta,  até dez./2012 ainda
permanecia cedido (fls. 26).

2. Perante a Municipalidade, em ago./2010, foi designado para o
Conselho Municipal de Saúde, fls. 67, atribuições desenvolvidas sem ganho
remuneratório. 

3. Igualmente ressai que é professor da rede estadual de ensino,
mas  em  jul./2011  foi  cedido  a  Agência  Estadual  de  Vigilância  Sanitária  -
Agevisa  para  investidura  no  cargo  em  comissão  de  Diretor  Técnico  de
Medicamentos, Alimentos, Produtos e Toxicologia, permanecendo neste cargo
até dez./2011, quando foi exonerado e novamente nomeado para o cargo de
Diretor  Geral  da  Agência  Estadual  de  Vigilância  Sanitária,  exonerado  em
dez./2013 (fls. 183).

4. Ainda ressoa dos autos que fev./2013, por meio do Ofício nº
84/2013,  o  Ministério  Publico  recomendou  à  Secretarias  Municipais  que

1  STJ,  REsp 1252341 SP 2011/0056486-5,  Orgão Julgador  T2 - SEGUNDA TURMA,  Relatora  Ministra ELIANA
CALMON, Publicação DJe 17/09/2013, Julgamento 5 de Setembro de 2013

Juiz Tércio Chaves de Moura
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suspendessem os “pagamentos mensais  feitos  ao servidor  estadual  Jailson
Vilberto  de  Sousa,  matrícula  33685-8,  bem  como  afastamento  do  cargo
exercido junto ao Município, enquanto em exercício de cargo em comissão”, fls.
112.

Em resposta, o Secretário de Administração do Município de João
Pessoa, informou o cumprimento da recomendação, sendo o servidor afastado
das  funções  em mar./2013,  sem a  percepção  de  remuneração  atrelada  ao
cargo, fls. 104.

5. O servidor somente recebeu a remuneração pura de professor
até jun./2011. Ao ser posto à disposição com ônus à Agevisa, passou a auferir
a remuneração do cargo de professor acrescido da diferença inerente ao cargo
de Diretor da Agevisa. Posteriormente, em mar./2013, optou pelo recebimento
da remuneração exclusivamente do cargo em comissão, fls. 66/68,  fls. 74/75,
fls. 79/80;

6.  Pela narrativa do  Ministério Público,  em razão de o apelado
tomar posse no cargo em comissão da Agevisa, deveria ter se afastado do
cargo  de  farmacêutico  e  não  de  forma  simultânea  desenvolver  as  duas
atividades, e receber dupla remuneração.

Esclarece que a vedação encontra  amparo  legal  nas Leis  que
rezam:

Lei Complementar nº 58, de 30 de dezembro de 2003
[...]
Art.  109. O servidor que acumular licitamente dois cargos
efetivos,  quando  investido  em  cargo  de  provimento  em
comissão,  ficará afastado daqueles,  percebendo apenas a
remuneração do cargo em comissão.

Lei Municipal nº 2.380, de 26 de março de 1979.
[...]
Art.  158  -  Perderá  o  vencimento  do  cargo  efetivo  o
funcionário:
I - quando no exercício de cargo em comissão;
II  -  quando  no  exercício  de  mandato  eletivo  remunerado;
III  -  quando designado para servir  em qualquer  órgão da
União,  do  Estado,  do  Município  e  de  suas  Autarquias,
entidades  de  economia  mista,  empresas  públicas  ou
fundações ressalvando as exceções previstas em lei. 

Com efeito,  no que  pertine aos atos de improbidade,  “a Lei nº
8.429/92  agrupou  os  atos  de  improbidade  em  três  categorias  distintas,
considerando  os  valores  jurídicos  afetados  pela  conduta  e  suscetíveis  de
tutela: 1ª) atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito (art. 9º); 2ª)
atos de improbidade que causam prejuízo ao erário (art.  10);  e 3º)  atos de

Juiz Tércio Chaves de Moura
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improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração
Pública (art. 11)”2.

In casu, as condutas imputadas ao apelado estão tipificadas nas
regras dos artigos 11, caput, da Lei nº 8.429/92, que dispõe:

Art.  11.  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  que
atenta  contra  os  princípios  da  administração  pública
qualquer  ação  ou  omissão  que  viole  os  deveres  de
honestidade,  imparcialidade,  legalidade,  e  lealdade  às
instituições, e notadamente:

Na linha de entendimento firmado pelo STJ, para a caracterização
dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 11 da Lei nº 8.429/92
não é suficiente a  culpa,  sendo necessária  a presença do dolo do agente.
Porém, o dolo que se exige não é o específico (ou seja, não é a real intenção
do agente de praticar a improbidade), mas sim o dolo genérico, conceituado
como  a  simples  vontade  consciente  de  aderir  à  conduta,  produzindo  os
resultados vedados pela norma jurídica, conforme orientação do precedente:

3. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o
ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da
Lei 8.429/1992 requer a demonstração de dolo, o qual,
contudo, não necessita ser específico, sendo suficiente
o dolo genérico.
4.  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.  (AgRg  no
REsp  1.539.929/MG,  Rei.  Ministro  Mauro  Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 2/8/2016).
[...]
13. Recurso Especial provido.
(REsp  1658192/RJ,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  06/06/2017,  DJe
30/06/2017)

O dolo, portanto, seria o elemento que extremaria a ilegalidade da
improbidade: “o  entendimento  do  STJ  é  no  sentido  de  que  ‘não  se  pode
confundir  improbidade com simples ilegalidade.  A improbidade é ilegalidade
tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente”3.  Em
conseqüência, a jurisprudência do STJ se orienta no sentido de que  “meras

2In, José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo 
31ª. Turma, AgRg no AREsp 206256/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julg. 11.03.2014 

Juiz Tércio Chaves de Moura
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irregularidades  administrativas  não  são  aptas  a  ensejar  a  aplicação  das
sanções previstas na Lei n. 8.429/92”4. 

Na hipótese, coaduno com a posição adotada pelo magistrado, no
sentido  de  que  não  há  nos  autos provas  convincentes  da  tipificação  das
condutas realizadas pelo requerido como atos de improbidade.

Destaco,  inicialmente,  a  indigitada acumulação somente  veio  a
tona,  ao  assumir  cargo em comissão na  esfera  estadual  e  permanecer  no
exercício do cargo perante o Município de João Pessoa.

Todavia, deve ser ponderado que não restou demonstrada má-fé
do apelado na acumulação de cargos e correlata remuneração.

Veja-se que o apelado ao ser posto à disposição da Agevisa, de
início, recebeu a remuneração do cargo de professor e as diferenças do cargo
em comissão.  A  posteriori,  optou  pela  remuneração  exclusiva  do  cargo  de
Diretor, o que ressoa a ausência de intenção de percepção de remuneração a
maior ou em duplicidade.

Demais disso, ao ser o Município de João Pessoa recomendado
pelo afastamento do servidor das suas funções, a determinação foi de pronto
atendida, com a cessação da remuneração alusiva ao cargo de farmacêutico, o
que implica pensar, que passou a receber apenas pela Agevisa.

Assim, vê-se que em nenhum momento houve resistência ou foi
utilizado de meio subterfúgio para burlar a determinação do Ministério Público
ao detectar a irregular acumulação das remunerações.

Por outro lado, deve-se ponderar que houve plena demonstração
de prestação laboral, ratificando, ainda mais, a ausência de má-fé ou violação
aos princípios da administração pública5.

42ª. Turma, AgRg no AResp 270857/MG, Rel. Min. Og Fernandes, julg. 17.10.2013 
5[…]  1. A Lei 8.429/1992 é instrumento salutar na defesa da moralidade administrativa; porém, sua aplicação
deve  ser  feita  com  cautela,  evitando-se  a  imposição  de  sanções  em  face  de  erros  toleráveis  e  meras
irregularidades. Precedente: REsp. 996.791/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.4.11.
2.  Mostra-se imperioso que se separem os atos apenasmente ilegais ou irregulares e os eivados de intuito
malsão, propósito maléfico ou ânimo de afrontar os dispositivos escritos no sistema jurídico, sob pena de se
universalizar a imputação meramente formal de quaisquer condutas lesivas, retirando-se da improbidade a sua
conotação específica e distintiva de sua natureza.
3. É bem verdade que, na hipótese de acumulação de cargos, se consignadas a efetiva prestação de serviço
público, a irrisoriedade da contraprestação paga ao profissional e a boa-fé do contratado, afasta-se a violação
do art.  11  da  Lei  8.429/1992,  sobretudo quando as premissas fáticas do  Acórdão recorrido  evidenciam a
ocorrência de simples irregularidade e inexistência de desvio ético ou inabilitação moral para o exercício do
munus público. Precedente: AgRg no REsp. 1.245.622/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.6.11.
[…]  (AgRg no REsp 1372917/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
15/09/2016, DJe 16/11/2016)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELEMENTO SUBJETIVO. CARACTERIZAÇÃO.   SÚMULA
7/STJ.  AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DAS IRREGULARIDADES COMO ATOS DE IMPROBIDADE.
[…]  5.  Na esteira da lição deixada  pelo eminente Min. Teori Albino Zavascki,   "não   se   pode   confundir
improbidade  com  simples ilegalidade.  A  improbidade  é ilegalidade tipificada e qualificada pelo  elemento
subjetivo  da  conduta  do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a
caracterização de  improbidade,  que  a  conduta  do  agente  seja  dolosa,  para a tipificação  das  condutas
descritas  nos  artigos  9º  e 11 da Lei 8.429/1992,  ou  pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10"  (AIA

Juiz Tércio Chaves de Moura
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Além do mais,  conforme realçado na sentença, “a situação em
debate não mais subsiste e em nenhum momento restou demonstrada má-fé
do promovido,”  e “não basta a simples ilegalidade do ato para configurar a
improbidade administrativa”. A ilegal intenção deve estar presente no ato.

Nesse  cenário,  reputo  que irregularidades  administrativas
apontadas não revelam o elemento volitivo necessário à caracterização de atos
de  improbidade  de  violação  aos  princípios,  de  modo  que  o  entendimento
firmado  por  sentença,  padece  de  reparos,  pois  não  ficou  demonstrada  a
conduta dolosa em violar os princípios da administração pública previsto no art.
11 da lei.

Diante  do  exposto, NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do Relator, eminente Dr.  Tércio Chaves de Moura (Juiz
convocado,  com jurisdição limitada, para substituir  a Desa. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos
Santos. Presente à sessão o Exmº. Dr. Herbert Douglas Targino, Procurador de
Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 15 de
maio de 2018.

Juiz Tércio Chaves de Moura
     RELATOR

G/04

30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, dje 28/9/2011).
[…]  7.   Agravo Interno não provido. AgInt  no  REsp 1560197/RN,  Rel.  Ministro  HERMAN BENJAMIN,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 03/03/2017
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