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APELAÇÃO  CÍVEL – AÇÃO  POPULAR  – APLICAÇÃO
DAS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINIS-
TRATIVA – IMPOSSIBILIDADE PELA ILEGITIMIDADE ATI-
VA  ‘AD CAUSAM’ E  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA  –
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM  – DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

As sanções por atos de improbidade administrativa, por sua
própria  natureza,  são  aplicáveis  apenas  pela  Ação  Civil
Pública, cuja titularidade para seu ajuizamento é restrita ao
parquet ou à pessoa jurídica interessada, conforme prevê o
art. 17, caput, da Lei de Improbidade Administrativa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (fls. 41/46) interposta por Roberto
Venâncio da Silva,  buscando a reforma da sentença  (fls. 38/39) proferida
pelo Juízo da Comarca de Alagoa Grande que, nos autos da Ação Popular,
ajuizada pelo ora Apelante em face de Josildo de Oliveira Lima, indeferiu a
inicial e julgou o processo extinto sem resolução de mérito.

Aduz, em síntese, que o Réu, Vereador do Município de Alagoa
Grande, enquanto  Presidente da Câmara Municipal do referido Município,
praticou atos de improbidade administrativa, sendo denunciado pelo Tribunal
de Contas do Estado da Paraíba por excesso de consumo de combustíveis e
recebimento de diárias indevidas.
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Requer  a  procedência  da  ação,  com  a  declaração  de
ilegalidade e nulidade dos atos de gastos excessivos com combustíveis, da
realização de despesas fictícias sem cobertura legal, com prejuízo ao erário
municipal,  condenando-o  em  perdas  e  danos  aos  cofres  públicos  por
improbidade administrativa, ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos
políticos por 8 (oito) anos, perda da função pública, indisponibilidade dos
bens e ressarcimento ao erário.

Sentenciando o feito (fls. 38/39),  o magistrado a quo extinguiu
o processo sem resolução do mérito, com base no art.  485, I, do CPC-15,
por entender que além de ter sido inadequada a via eleita, falta ao  Autor
legitimidade  para  propor  ação  com conteúdo  substancial  de  improbidade
administrativa.

Em suas razões recursais (fls. 41/46), o Autor afirma ser parte
legítima e  que a Ação Popular  é  a  via  adequada,  vez  que possui  maior
amplitude que a Ação Civil Pública.

Contrarrazões  às  fls.  64/67,  pugnando  o  Apelado  pelo
desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu
parecer opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 54/57).

VOTO

Analisando  os  autos,  denota-se  que  o  Autor  ingressou  com
Ação Popular pleiteando a aplicação, dentre outras, das sanções previstas na
Lei  nº 8.429/92, por supostos atos de improbidade administrativa praticados
pelo Réu, Vereador do Município de Alagoa Grande.

Com efeito, entendo que o Juiz a quo agiu com acerto ao julgar
o processo extinto sem resolução de mérito.

É que as sanções por atos de improbidade administrativa, por
sua  própria  natureza,  são  aplicáveis  apenas  pela  Ação  Civil  Pública,  cuja
titularidade para seu ajuizamento é restrita ao  parquet ou à pessoa jurídica
interessada,  conforme  prevê  o  art.  17,  caput,  da  Lei  de  Improbidade
Administrativa.  Ou seja,  são inutilizáveis  pela Ação Popular  as sanções por
atos de Improbidade Administrativa.

Logo, falta legitimidade ao Autor para propor a ação adequada
contra atos de conteúdo substancial  de improbidade administrativa, além de
inexistir interesse processual pela inadequação da via eleita.

In casu, verifica-se que a ação para aplicação das sanções por
atos  de  improbidade  administrativa  foi  proposta  por  pessoa  física.  Assim,
patente a ilegitimidade ativa ad causam.
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Nesse  mesmo  sentido,  da  impossibilidade  de  aplicação  das
sanções previstas por atos de Improbidade Administrativa em sede de Ação
Popular, entende o STJ:

"PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE  PREQUESTIONAMENTO.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO
POPULAR. OBJETO DIVERSO DA AÇÃO POR ATO DE
IMPROBIDADE. PENALIDADES. INAPLICABILIDADE DA
LEI N.º 8.429/92 EM AÇÃO POPULAR.
1.  O  direito  administrativo  sancionador  está  adstrito  aos
princípios da legalidade e da tipicidade, como consectários
das  garantias  constitucionais  (Fábio  Medina  Osório  in
"Direito Administrativo Sancionador", RT, 2000).
2. À luz dos referidos cânones, ressalvadas as hipóteses de
aplicação subsidiária textual de leis é inaplicável a sanção,
prevista  em  determinado  ordenamento  à  hipóteses  de
incidência de outro, por isso que inacumuláveis as sanções
da  ação  popular  com a  da  ação  por  ato  de  improbidade
administrativa,  mercê da distinção entre  a legitimidade ad
causam  para  ambas  e  o  procedimento  o  que  inviabiliza,
inclusive, a cumulação de pedidos."1

“PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO
POPULAR.  ATO  DE  IMPROBIDADE.  APLICAÇÃO  DAS
SANÇÕES  IMPOSTAS  PELA  LEI  N.º  8.429/92.
IMPOSSIBILIDADE.  PRINCÍPIOS  DA  LEGALIDADE  E
TIPICIDADE.
1.  O  direito  administrativo  sancionador  está  adstrito  aos
princípios da legalidade e da tipicidade, como consectários
das garantias constitucionais (Fábio Medina Osório in Direito
Administrativo Sancionador, RT, 2000).
2. À luz dos referidos cânones, ressalvadas as hipóteses de
aplicação subsidiária textual de leis, a sanção prevista em
determinado ordenamento é inaplicável a outra hipótese de
incidência, por isso que inacumuláveis as sanções da ação
popular  com  as  da  ação  por  ato  de  improbidade
administrativa,  mercê da distinção entre  a legitimidade ad
causam para ambas e o procedimento, fato que inviabiliza,
inclusive,  a  cumulação  de  pedidos.  Precedente  da Corte:
REsp  704570/SP,  Rel.  Ministro  Francisco  Falcão,  Rel.  p/
Acórdão Ministro  Luiz Fux, DJ 04.06.2007.”2

 
Trago  à  colação  aresto  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do

Estado de São Paulo, que se amolda também com perfeição ao presente caso:

“AÇÃO  POPULAR  –  Improbabilidade  administrativa  –
Sanções  –  Inclusão  –  Ilegitimidade  ativa  de  parte  –
Inadequação  da  via  –  Existência.  Sanções  a  atos  de

1 STJ - Resp 704570/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, 1ª TURMA, julgado em
17.05.2007, DJ 04.06.2007 p. 302.
2 STJ - REsp 879360/SP; Rel: Min. LUIZ FUX; Órgão Julgador: T1 -1ª TURMA; Data do Julgamento: 17/06/2008; Data
da Publicação/Fonte: DJe 11/09/2008. 
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improbidade administrativa,  pela sua própria natureza,
são inaplicáveis em sede de ação popular, pois nesta se
objetiva  tão-somente  a  anulação  dos  atos  lesivos  ao
patrimônio  público  e,  em  conseqüência,  o  eventual
ressarcimento  do erário  público  –  Não bastasse  isso,
estão legitimados a ajuizar ação civil pública, por ato de
improbidade administrativa,  só  o  paquet  ou  a  pessoa
jurídica interessada, nesse rol não incluído o cidadão –
Inteligência da Lei n. 4.717, de 29.06.1995, artigo 1º, caput,
e da Lei n. 8.429, de 02.06.1992, artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º,
7º, caput, e seu parágrafo único, 8º, 9º, incisos I e XII, 10,
incisos I, II, IX e X, e 17, caput – Decisão em parte cassada
–  Reexame  necessário  provido,  desprovidos  os  recursos
voluntários dos autores e co-réus.”3 

Segue ainda julgado do Tribunal de Justiça da Paraíba:

REEXAME  NECESSÁRIO.  PROCESSO  CIVIL  E
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  AÇÃO  POPULAR.
DEMANDA PROPOSTA POR PARTICULAR.  PEDIDO  DE
APLICAÇÃO  DAS  SANÇÕES  PREVISTAS  NA  LEI  N°
8.429/92.  POSSIBILIDADE  DA  FORMULAÇÃO  DE  TAL
PEDIDO  APENAS  PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  OU
PESSOA JURÍDICA INTERESSADA. ILEGITIMIDADE ATIVA
CONFIGURADA.  EXTINÇÃO  SEM  JULGAMENTO  DO
MÉRITO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  REMESSA
NEGADA.  -  Os particulares não têm legitimidade ativa
para  propor  ação  requerendo  a  aplicação  das  penas
previstas no art. 12 da Lei N° 8.429/92, uma vez que o
referido  diploma legal,  no  seu  dispositivo  17,  apenas
possibilita  a  formulação de  tal  pedido pelo  Ministério
Público ou pela pessoa jurídica interessada. - ¿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.¿ art.
17  da  Lei  8.429/92.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  07320040009455001,  TRIBUNAL  PLENO,
Relator  Miguel  de Britto Lyra Filho ,  j.  em 24-09-2009)

Diante do exposto e em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO à Apelação.

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 a Exmª. Drª. Janete Maria Ismael da Costa Macedo,
Procuradora de Justiça.

3 TJSP – AC 232.758-5/4 – São Simão – 5ª CDPúb. – Rel. Des. Xavier de quino – J. 18.12.2003.
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Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 22 de
maio de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/09
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