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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE - PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA - PREFEITO
MUNICIPAL - AGENTE POLÍTICO - SUBSUNÇÃO À LEI 8.429/92 - REJEIÇÃO - CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR
SEM CONCURSO PÚBLICO - CARÁTER PERMANENTE DAS FUNÇÕES - TERMO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e IX, CR/88 - PRÁTICA DO TIPO PREVISTO NO ART. 11, DA LEI nº
8.429/09 - SANÇÕES - MULTA RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO - PENA DE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS -
APLICAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
- É admissível o ajuizamento de ação civil pública por ato de improbidade praticado por prefeito, nos termos do art. 2º
da Lei 8.429/92.
- Diante da abrangência e generalidade do art. 11, da Lei nº 8.429/92, ao estabelecer como ato de improbidade que
atenta contra os princípios da administração pública "qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições", compete ao Julgador interpretá-lo com cautela, a fim de se
evitar radicalismos, impedindo a abrangência de situações que, apesar de ilegais ou irregulares, não detém o status
de improbidade.
- Para que se caracterize a hipótese prevista no artigo 11, da Lei nº 8.429/09, é necessária a comprovação do dolo do
agente ou, ao menos, o dolo genérico, isto é, a vontade manifesta de praticar ato contrário aos princípios da
administração.
- Configura ato de improbidade administrativa a contratação temporária de servidores para o desempenho de
atividades de caráter regular e permanente dentro da estrutura administrativa municipal, notadamente após a
celebração de TAC com o Ministério Público, no qual restou estabelecido o compromisso de por fim às contratações
irregulares.
- A fixação de multa no valor de 08 vezes a remuneração do Prefeito à época dos fatos revela-se razoável e
proporcional à conduta praticada, devendo ser mantida.
- Diante da alta gravidade e reprovabilidade da conduta ímproba praticada, conclui-se pela necessidade de reforma da
sentença, para que seja aplicada a sanção de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0153.12.012259-0/001 - COMARCA DE CATAGUASES - 1º APELANTE: WILLIAN LOBO DE
ALMEIDA PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CATAGUASES - 2º APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS - APELADO(A)(S): WILLIAN LOBO DE ALMEIDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS

A C Ó R D Ã O

      Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO E DAR PROVIMENTO
AO SEGUNDO.

DES. WILSON BENEVIDES
RELATOR.

DES. WILSON BENEVIDES (RELATOR)

V O T O

      Trata-se de Recursos de Apelação interpostos contra a sentença de f. 830/835, proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 1ª Vara Cível da Comarca de Cataguases que, nos autos da "Ação Civil por Atos de Improbidade Administrativa"
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS em face de WILLIAN LOBO DE ALMEIDA,
julgou procedente a pretensão inicial e, com fulcro no art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, condenou o réu ao
pagamento de multa civil, equivalente a 08 vezes o valor da remuneração que percebia em dezembro de 2012, com
acréscimo de correção monetária a contar da data do ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% ao mês, contados
da data da prolação da sentença, cujo numerário será destinado ao Município de Cataguases.
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      Inconformado, o réu (primeiro apelante) alega, em suas razões de f. 837/853, preliminarmente, a inadequação da
via eleita em razão da inaplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa aos agentes políticos.
      No mérito, aduz que como não há nos autos elementos que conduzam a existência do elemento subjetivo
específico necessário para a configuração do ato de improbidade, a sentença deve ser reformada.
      Afirma sequer ser possível falar em dolo genérico, pois há inúmeros indícios que apontam a tentativa de
atendimento a todas as determinações previstas no TAC. Sustenta que a Lei Municipal nº 3.388/2005 regulamentava
e autorizava a contratação temporária de servidores. Pontua que embora a assinatura do TAC tenha ocorrido apenas
07 meses antes do fim de seu mandato, as obrigações assumidas, ainda que com insignificante atraso, vinham sendo
integralmente cumpridas. Assevera que as contratações temporárias realizadas após o TAC seguiram as
determinações do parquet.
      Argumenta ter feito tudo àquilo que estava ao seu alcance para sanar a situação de irregularidade, mesmo no fim
de seu mandato, quando já estão escassos os recursos financeiros e reduzidas as suas possibilidades de atuação.
      Pelo princípio da eventualidade, requer a redução da penalidade aplicada.
      Preparo comprovado à f. 883.
      Contrarrazões apresentadas às f. 900/907.
      Por sua vez, o Ministério Público de Estado de Minas Gerais (segundo apelante), em suas razões de f. 856/862,
alegou que a sanção estabelecida na sentença não guarda a mínima relação de proporcionalidade e razoabilidade
frente à gravidade da realidade espelhada nos autos.
      Salienta a gravidade e o intenso juízo de reprovabilidade que decorrem da utilização pelo réu, durante todo o seu
mandato, da contratação temporária como meio único e exclusivo de acesso aos cargos públicos.
      Afirma não saber com base em qual elemento dos autos o Magistrado vislumbrou o cumprimento extemporâneo
do TAC quando, sequer, houve a contratação de empresa para organizar o concurso público.
      Argumenta que a única punição aplicada, qual seja, a multa civil, não alcança, frente à gravidade do caso
concreto, o efeito de exemplaridade, sendo indispensável a aplicação da suspensão dos direitos políticos.
      Ausente o preparo, em virtude da isenção legal.
      O requerido apresentou contrarrazões às f. 863/876.
      Parecer da i. Procuradoria, às f. 911/915, opinando pelo desprovimento do primeiro apelo e pelo provimento do
segundo.
      É o relatório.
      Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

      I - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
      O primeiro apelante argui, preliminarmente, que é inadequado o manejo da presente ação civil pública por ato de
improbidade administrativa para o fim pretendido, por ter praticado as condutas no exercício do cargo de Prefeito
Municipal.
      É cediço que "agente político" é uma espécie do gênero "agente público", o qual engloba toda e qualquer pessoa
que exerce uma função pública, ainda que em caráter eventual e gratuito, ou seja, todo aquele que pratica atos
imputáveis ao Poder Público, tendo sido investido de competência para tanto.
      Vale salientar que o art. 2º, da Lei nº 8.429/92, ao dar a definição de agente público, estatuiu que se sujeitará aos
efeitos da lei qualquer pessoa que ocupe mandato, cargo, emprego ou função em uma das entidades listadas no art.
1º, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, e seja qual for a forma de investidura.
      No caso dos autos, o recorrente, ex-Prefeito Municipal, exerceu função pública junto à administração direta por
eleição, pelo que se enquadra perfeitamente no conceito de agente público para fins de aplicação da Lei de
Improbidade Administrativa
      Não se ignora a existência de calorosa discussão doutrinária e jurisprudencial sobre a questão apontada pelo
recorrente. Enquanto uma corrente defende que os agentes políticos sujeitam-se tão somente aos chamados crimes
de responsabilidade, uma parcela também considerável adota o entendimento segundo o qual não haveria paridade
entre o regime de responsabilidade político-administrativo trazido pela Lei 1.079/1950 e Decreto-Lei 201/1967 e pela
Lei nº 8.429/92, o que possibilitaria a incidência em conjunto de tais disposições legais.
      Entretanto, a meu sentir, não tendo a Constituição da República de 1988 feito qualquer restrição à
responsabilidade dos agentes políticos, nada impede que estes também se submetam aos ditames da Lei de
Improbidade, a qual também encontra embasamento constitucional no artigo 37, §4º.
      Foi este, inclusive, o posicionamento adotado pelo col. Superior Tribunal de Justiça na Reclamação 2790/SC, de
relatoria do falecido Ministro Teori Albino Zavascki:
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CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE CONTRA GOVERNADOR DE ESTADO. DUPLO
REGIME SANCIONATÓRIO DOS AGENTES POLÍTICOS: LEGITIMIDADE. FORO POR PRERROGATIVA DE
FUNÇÃO: RECONHECIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA
RECLAMAÇÃO.
1. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República (art. 85, V), cujo julgamento
se dá em regime especial pelo Senado Federal (art. 86), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes
políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, §
4.º. Seria incompatível com a Constituição eventual preceito normativo infraconstitucional que impusesse imunidade
dessa natureza. (...)
(STJ - Rcl: 2790 SC 2008/0076889-9, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 02/12/2009,
CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 04/03/2010) (grifamos)

      Ademais, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha se manifestado, no bojo da Reclamação nº 2138/DF,
quanto à inadmissibilidade da concorrência entre os dois regimes de responsabilidade político-administrativa para os
agentes políticos, deve-se ter em vista que, além do apertado resultado obtido no referido julgamento (6x5),
atualmente a Corte apresenta composição completamente diversa.
      Diante disso, não há como se afirmar que o entendimento ali exarado constitui, de forma pacífica, a posição do
Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, razão pela qual ouso dela me afastar.
      Tanto é assim que em recente julgado, no AC 3585 AgR, DJE 28/10/14, o Min. Celso de Mello adotou
entendimento em sentido contrário, senão vejamos:

   A autora sustenta que agentes políticos (como os Chefes do Poder Executivo estadual) "não se sujeitam à disciplina
de responsabilização de que trata a Lei Federal nº 8.429/1992, eis que submetidos ao regime constitucional dos
crimes de responsabilidade" (grifei).
   Mostra-se importante assinalar - considerada a estrita delimitação que esta Suprema Corte estabeleceu no
julgamento da Rcl 2.138/DF (em decisão que, inteiramente desprovida de efeito vinculante, restringiu o debate do
tema, limitando-o, unicamente, aos Ministros de Estado) - que a pretendida inaplicabilidade da Lei nº 8.429/92 aos
agentes políticos locais (como os Governadores, p. ex.), tal como ora sustentado, conduziria, se admitida fosse, à
completa frustração do dogma republicano segundo o qual todos os agentes públicos são essencialmente
responsáveis ("accountable") pelos comportamentos que adotem na prática do respectivo ofício governamental.
   O que me parece irrecusável, no exame da controvérsia em análise, é que o acolhimento da pretensão cautelar
deduzida pela autora, especificamente considerado o contexto em causa, tornaria a demandante imune a qualquer
responsabilização, pois, já não mais titularizando mandato de Governador de Estado, não seria possível instaurar-se,
contra ela, o concernente processo de "impeachment" (Lei nº 1.079/50, art. 76, parágrafo único).(grifamos)

      Assim, plenamente viável a pretensão formulada pelo Ministério Público na exordial, notadamente porque
encontra amparo no direito material positivo.
      Nesse espeque, não há que se falar em inaplicabilidade da Lei de Improbidade ao ex-Prefeito Municipal, motivo
pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

      II - MÉRITO
      Cinge-se a controvérsia em aferir se o réu, ex-prefeito da cidade de Cataguases, praticou ato de improbidade
administrativa, previsto no artigo 11, da Lei nº 8.429/92.
      Considerando que as teses suscitadas pelos apelantes abarcam toda a matéria apreciada na sentença
hostilizada, para melhor prestação jurisdicional, passo ao exame dos apelos em conjunto.
      Segundo narra o Parquet na peça inaugural, foram instaurados Inquéritos Civis Públicos com o escopo de apurar,
dentre outros fatos, a regularidade do quadro geral de servidores do Município de Cataguases, perquirindo a situação
das contratações temporárias, cargos em comissão e observância quanto ao mandamento constitucional inerente ao
preenchimento de cargos públicos por meio de concurso.
      Informa que verificou que diversos funcionários se encontravam exercendo suas funções de forma precária, por
meio de vínculos temporários, não obstante o caráter permanente dos cargos ocupados.
      Relata que frente a tal situação de ilegalidade, foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta com o requerido,
em 03/05/2012, no qual o então Prefeito comprometeu-se a adotar as medidas necessárias ao cumprimento do
disposto no artigo 37, II e IX, da CR/88, atinente à necessidade de aprovação em concurso público para investidura
em cargo ou emprego público e à possibilidade de contratação por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público nos casos definidos em lei.
      Não obstante a assunção de tais obrigações, o autor descreve que o demandando quedou-se inerte no
implemento das medidas estabelecidas, não cumprindo as obrigações voluntariamente pactuadas no título
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executivo.
      Pois bem.
      Antes de adentrar no cerne da controvérsia, necessário tecer algumas considerações acerca dos atos de
improbidade administrativa.
      No plano constitucional, o artigo 37, §4º, restringiu-se a delimitar as sanções aplicáveis àqueles que praticam atos
de improbidade, 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. (grifamos)

      Coube à Lei nº 8.429/92 regulamentar os seus contornos, disciplinando não só o conceito de agente público para
fins desta lei, mas também os atos de improbidade e as consequentes punições.
      As três modalidades de atos ímprobos são trazidas pelos artigos 9º, 10 e 11, da citada Lei. Enquanto o artigo 9º
dispõe sobre os atos de improbidade administrativa que importam em enriquecimento ilícito, o artigo 10 elenca
aqueles que causam prejuízo ao erário e, por fim, o artigo 11 prevê as hipóteses nas quais o agente público comete
atos que atentam contra os princípios da administração pública.
      Especialmente quanto ao artigo 11, ao qual supostamente se amolda a conduta do réu, é evidente a abrangência
e generalidade do dispositivo, ao estabelecer como ato de improbidade que atenta contra os princípios da
administração pública "qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e
lealdade às instituições".
      Diante disso, compete ao Julgador interpretá-lo com cautela, a fim de se evitar radicalismos, impedindo a
abrangência de situações que, apesar de ilegais ou irregulares, não detém o status de improbidade.
      Interesse, a respeito, são as lições de Waldo Fazzio Júnior:

     É cediço que a má-fé é premissa do ímprobo. Por isso, a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a
conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvada pela má-fé do
administrador. A improbidade administrativa, mais que um ato ilegal, deve traduzir, necessariamente, a falta de boa-
fé, a desonestidade.
     As condutas gravadas no art. 11 e seus incisos pressupõem a consciência da ilicitude de conduta e o ânimo de
realizar o resultado proibido. Se não houver dolo, não há ato administrativo que atenta contra os princípios
constitucionais da administração, mediante a inobservância de deveres gerais sobejamente conhecidos, como
padrões morais.  (Atos de Improbidade Administrativa. 2ª Edição. Editora Atlas. São Paulo. 2008. Pág.
167/168.)(grifamos)

      Nesse espeque, para que se caracterize a hipótese prevista no referido artigo, é necessária a comprovação do
dolo do agente ou, ao menos, o dolo genérico, isto é, a vontade manifesta de praticar ato contrário aos princípios da
administração.
      Noutro norte, mostra-se irrelevante a demonstração de enriquecimento ilícito do administrador público ou a
verificação de prejuízo ao erário.
      Compulsando os autos, observa-se que o Ministério Público instaurou os Inquéritos Civis Públicos de nº
0153.12.00010-1 e 0153.10.000046-9, cujo objeto consistia em averiguar a situação dos cargos em comissão e a
contratação irregular de servidores públicos pela Prefeitura Municipal de Cataguases.
      Em decorrência de tal fato, foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta entre o Órgão Ministerial e o Município
de Cataguases, representado pelo então prefeito, Willian Lobo de Almeida, colacionado aos autos às f. 118/122,
datado de maio de 2012:
      Veja-se o teor de algumas de suas cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O COMPROMISSÁRIO se obriga a, a partir da presente data, somente efetuar contratações
temporárias de servidores, com o objetivo de atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público,
decorrentes das hipóteses elencadas no art. 2º da Lei Municipal nº 3.388/2005, observando, em todos os casos, a
inafastável necessidade de justificação (quanto aos motivos ensejadores da urgência da contratação e da
temporariedade do vínculo) através de procedimentos administrativos prévios;

(...)

CLÁUSULA TERCEIRA - O COMPROMISSÁRIO se obriga a, no prazo máximo de 03 (três) meses, realizar,
levantamento pormenorizado acerca de todas as contratações temporárias mantidas pelo Município, bem
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como encaminhar à Câmara Municipal de Cataguases, ao final do interregno temporal, projeto de lei visando à criação
dos cargos públicos necessários ao atendimento das demandas permanentes identificadas no âmbito do Poder
Executivo, e que atualmente sejam supridas em caráter precário.

Parágrafo Único - Vencido o prazo previsto no "caput" da presente cláusula, o COMPROMISSÁRIO remeterá ao
COMPROMITENTE, em no máximo 10 (dez) dias, cópia do relatório acerca do levantamento supraindicado, bem
como do respectivo projeto de lei encaminhado à Câmara Municipal.

CLÁUSULA QURTA - O COMPROMISSÁRIO se obriga a, no prazo máximo de 03 (três) meses, realizar avaliação
detalhada das atribuições legalmente conferidas aos cargos comissionados existentes na estrutura do Poder
Executivo Municipal, encaminhando-se, ao final do interregno temporal, projeto de lei à Câmara Municipal de
Cataguases com o escopo de se adequar o aludido quadro, de forma de somente sejam mantidos os cargos em que
haja desempenho de funções de chefia, direção ou assessoramento, e desde que tais funções demandem vínculo de
confiança entre o Prefeito Municipal/Secretário e o servidor nomeado.

Parágrafo Único - Vencido o prazo previsto no "caput" da presente cláusula, o COMPROMISSÁRIO remeterá ao
COMPROMITENTE, em no máximo 10 (dez) dias, cópia do relatório acerca do levantamento citado, bem como do
respectivo projeto de lei encaminhado à Câmara Municipal.

(...)

CLÁUSULA SEXTA - O COMPROMISSÁRIO se obriga a, no prazo máximo de 05 (cinco) meses, proceder à abertura
de concursos públicos (publicação dos respectivos editais) destinados à regularização do quadro de servidores do
Município, preenchendo em definitivo os cargos vagos existentes (professores, médicos, integrantes da Estratégia de
Saúde da Família, dentistas, farmacêuticos, operários, auxiliares de serviços gerais, dentre outros), de forma a manter
no referido quadro somente agentes públicos concursados, exceto os que, na forma da lei:

a) Estejam ocupando cargo em comissão, considerados de livre nomeação e exoneração, e desempenhando funções
de chefia, direção ou assessoramento, desde que tais funções demandem vínculo explícito de confiança entre o
Prefeito Municipal/Secretário e o servidor nomeado;

b) Forem ou tenham sido contratados, por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional
interesse público, atendido o disposto em cláusula primeira do presente Termo, e seus parágrafos.

CLÁUSULA SÉTIMA - O COMPROMISSÁRIO se obriga a, no concluídos os concursos públicos passíveis de
realização, referidos no "caput" da cláusula anterior, efetuar a nomeação dos servidores aprovados nos certames em
número, no mínimo, equivalente ao de contratados temporariamente para a mesma função, procedendo-se, tão logo o
candidato nomeado tome posse em seu cargo, a rescisão correspondente ao vínculo temporário anteriormente
celebrado.

(...)

CLÁUSULA DÉCIMA - O descumprimento de qualquer das obrigações assumidas no presente Termo de
Compromisso, implicará na imposição de multa diária ao representante legal do COMPROMISSÁRIO no importe de
R$500,00 (quinhentos reais), sendo a referida penalidade corrigida pelo IPG-M/FGV e, na sua falta, pelo INPC,
independente de interpelação judicial ou extrajudicial, e revertida em favor do FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MG - FUNEMP, Banco do Brasil S/A - 001, Agência 1615-2, Conta Corrente nº 6167-0, sem prejuízo de
adoção das demais medidas judiciais cabíveis. (...).

      À f. 129 consta ofício, datado de 17/10/2012, enviado ao requerido, no qual o Ministério Público requisitou a
comprovação, no prazo máximo de 10 (dez) dias, do cumprimento das obrigações assumidas nas cláusulas segunda,
terceira, quarta, quinta e sétima do TAC.
      Em razão do mencionado ofício, em 25/10/2012, foi realizada reunião perante a 1º Promotoria de Justiça da
Comarca de Cataguases, na qual compareceram o Promotor de Justiça e Procurador Geral do Município e o
Coordenador de Recursos Humanos da Prefeitura. Consta da Ata da aludida reunião (f. 130):
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(...) Iniciados os trabalhos, solicitou o Promotor de Justiça aos presentes informações acerca do cumprimento das
obrigações assumidas pelo Município de Cataguases, representado pelo Prefeito Willian Lobo de Almeida em Termo
de Compromisso de Ajustamento de Conduta celebrado em autos de ICP nº 0145.12.000010-1 (1ª Promotoria) e
0145.10.000046-9, em data de 03/05/2012. Inicialmente, no que concerne a obrigação assumida em cláusula terceira
do ajuste, informaram os representantes da Prefeitura Municipal que, por um lapso, realmente deixaram de
encaminhar ao Ministério Público o relatório decorrente do levantamento pormenorizado acerca de todas as
contratações temporárias mantidas pelo Município. Ainda, informaram que o projeto de lei visando à criação dos
cargos públicos necessários ao atendimento das demandas permanentes identificadas no âmbito do Poder Executivo
Municipal, supridas por servidores em caráter precário, também não restou apresentado à Câmara de Vereadores,
Informam os representantes do Município que até a data de 29/10/2012 (segunda-feira) cumprirão na integralidade as
obrigações assumidas. Que, relativamente à cláusula quarta do Termo, entenderam os representantes do Município
que os cargos comissionados mantidos na estrutura da Prefeitura de Cataguases encontra-se regulares, não tendo se
mostrado necessária a implementação das providências apontadas na aludida cláusula. Que, relativamente à cláusula
quinta do Termo, informaram os representantes da Prefeitura de Cataguases que, por um lapso, o projeto de lei
visando a alteração da Lei Municipal nº 3.388/2005, não restou apresentado à Câmara de Vereadores, sendo que o
mesmo será devidamente encaminhado até 29/10/2012 (segunda-feira). Que relativamente à cláusula sexta do ajuste
firmado, informaram os presentes que, até esta data, nenhuma providência formal foi adotada para fins de abertura do
CONCURSO PÚBLICO destinado à regularização do quadro de servidores da Prefeitura de Cataguases, uma vez que
o Município chegou à conclusão de que não possui condições operacionais para a realização do certame, sendo certo
que será necessária a contratação de empresa especializada para tanto. Que o último concurso realizado pela
Prefeitura de Cataguases foi homologado no ano de 2007, e teve vigência até o ano de 2009, sendo prorrogado
posteriormente até o ano de 2011. Que o referido concurso já havia sido realizado por uma empresa especializada, de
nome "CONSULPLAN". Que relativamente à cláusula nona do ajuste, informaram os representantes do Município de
Cataguases que a forma de aferição da frequência dos servidores municipais ainda não restou alterada, uma vez que
os equipamentos/softwares relativos ao sistema biométrico ainda não foram adquiridos ou mesmo licitados. Após as
informações prestadas acima, informaram os representantes da Prefeitura de Cataguases que, até a data de
29/10/2012, apresentarão resposta ao ofício 684/2012, juntando-se documentação apta a demonstrar as providências
adotadas em razão do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta celebrado. (...)

      De fato, em 29/10/2012, foram encaminhados ao parquet os seguintes documentos (f. 131): a) relatório das
contratações temporárias realizadas até 20/09/2012 (f. 133/156); b) cópia do Projeto de Lei nº 036/2016, apresentado
à Câmara Municipal para a regularização das contratações temporárias (f. 157/159); c) cópia do ofício solicitando à
Coordenadoria de Licitações abertura do processo licitatório para a contratação de empresa para organizar e aplicar o
concurso público (f. 161); e d) cópia do ofício solicitando à Coordenadoria de Licitações abertura do processo
licitatório para a compra de aparelhos biométricos para aferição da frequência dos servidores (f. 160).
      Tais documentos evidenciaram a existência de 718 servidores temporários exercendo funções ordinárias no
âmbito do Município de Cataguases, alguns dos quais foram contratados após a realização da avença junto ao órgão
ministerial.
      Nota-se que, a despeito do acordado no mencionado TAC, durante a gestão do Prefeito Municipal conservou-se a
prática de contratação temporária de servidores para cargos de natureza permanente.
      É o que se percebe, por exemplo, dos documentos carreados às f. 133/156, os quais evidenciam a contratação de
pessoal após a data de 03/05/2012, para a prestação de serviços para as funções de Advogado, Assistente Social,
Auxiliar de Serviço Escolar, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Educador Cuidador,
Conselheiro Tutelar, Dentista, Educador Cuidador, Médico, Motorista de Veículo Pesado, Oficial Administrativo,
Operário, Professor Escola de Enfermagem, Professor, Professor PII Educação Física, Professor PII Português e
Técnico de Enfermagem.
      Como se sabe, prevalece em nosso ordenamento jurídico a regra da obrigatoriedade do concurso público, de
modo que a contratação de servidores temporários constitui medida excepcional, amparada pela Constituição da
República de 1988 naquelas situações previstas em lei para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público.
      A propósito, é que o determina o artigo 37, incisos II e IX, do texto constitucional:
Art. 37.
II - 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;
(...)
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 IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público;

      Nesse aspecto, o col. STF, em sede de repercussão geral, assentou, no RE nº 658026, que a validade da
contratação temporária pressupõe que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação
seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de
contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e
que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
      Tendo isso em vista, nota-se que os elementos probatórios jungidos ao feito deixam em evidência a inobservância
dos pressupostos acima elencados na contratação de pessoal durante a gestão do Prefeito Municipal Willian Lobo de
Almeida.
      Ora, no mandato do requerido, mesmo após a celebração de TAC com o Ministério Público, insistiu-se na
contratação de servidores para o desempenho de atividades de caráter regular e permanente dentro da estrutura
administrativa municipal, em total arrepio à Constituição.
      Frise-se que o réu não nega tais contratações, mas defende que se encontram acobertadas pela lei municipal
3.388/2005 e que foram realizadas em conformidade com a cláusula primeira do acordo firmado. Porém, a simples
análise das funções que ensejaram as contratações temporárias revela a desobediência às hipóteses constitucionais
e municipais, pois aquelas não poderiam ter sido desenvolvidas de forma transitória.
      Nessa senda, irrelevante é o argumento trazido pelo Prefeito Municipal de que a celebração do TAC se deu já ao
final do mandato e o que não havia tempo hábil para o cumprimento integral das obrigações, mormente considerando
que além de não comprovar diligências para o implemento das medidas necessárias, restou evidenciada a
continuidade das contratações irregulares.
      Noutra perspectiva, é importante ressaltar que a prática de um ato ilegal não implica necessariamente a
caracterização de um ato de improbidade. A negligência, a desatenção, a ineficiência ou até mesmo a incompetência
do gestor municipal, sem contornos de má-fé, não o qualificam como desonesto ou corrupto, de modo a atrair as
sanções da Lei nº 9.429/92.
      Arnaldo Rizzardo, ao tratar sobre a questão, explica:

Não se pense que todo ato contra os deveres contidos no art. 11 enquadra-se na categoria de ato de improbidade,
mesmo que se veja na gênese da conduta algum matiz de ilegalidade. Não se tem em conta a ilegalidade, mas a
imoralidade revelada no exercício da atividade em prol de ente público. Não se pune o administrador falho,
incompetente, desatento, desidioso, para cuja ineficiência se submete ao processo administrativo, e sim o
administrador desonesto, que dirige os atos para violar os princípios da moralidade pública, cuja conduta deve estar
eivada de má-fé. (Ação Civil Pública e Ação de Improbidade Administrativa. 3ª Edição. Editora Forense. Rio de
Janeiro. 2014. Pág. 591)

      Desse modo, a contratação irregular de servidores sem a realização de concurso público pode caracterizar-se
como ato de improbidade administrativa desde que demonstrada a má-fé do agente público que praticou o ato
administrativo suficiente para configurar o dolo, ao menos genérico.
      Destarte, embora a contratação de pessoal sem concurso público seja prática reiterada em diversos Municípios
em decorrência da inabilidade do Chefe do Executivo, na espécie, esse argumento não pode ser invocado para
afastar a responsabilidade do requerido pelos fatos acima narrados.
      Ainda que o Prefeito tenha afirmado que o problema é anterior ao início da sua gestão, é certo que, no caso em
exame, comprometeu-se junto ao Parquet de que regularizaria a situação das contratações irregulares no Município.
      Portanto, a partir da celebração do Termo de Ajustamento de Conduta, a autoridade pública passou a atuar com a
consciência de que o resultado de sua conduta seria contrário à lei e à Constituição Federal.
      Restou expressamente assentado no TAC de que, a partir de 03/05/2012, data em que este foi firmado, o
compromissário se obrigaria a não mais contratar agentes públicos fora dos casos previstos no artigo 37, II e IX, da
Carta Magna, e, caso o fizesse, deveriam ser respeitados os parâmetros estabelecidos na cláusula primeira e seus
parágrafos, o que não ocorreu, como visto.
      Nesse ínterim, o Prefeito Municipal, ao subscrever tal compromisso, anuiu com todos os seus termos, inclusive o
de realizar, no prazo máximo de 05 (cinco) meses a publicação de edital de concurso público para provimento de
cargos.
      No entanto, os prazos estipulados na avença entabulada junto à parte autora não foram observados. Saliente-se
que sequer trouxe o edil prova hábil que explicasse a demora em cumprir as obrigações assumidas, como
dificuldades orçamentárias ou entraves burocráticos que não estivessem sob seu controle.
      Assim sendo, não há, no caderno processual, qualquer justificativa capaz de legitimar o atraso no cumprimento
das obrigações ajustadas no TAC. E, considerando que o termo foi firmado em maio de 2012,
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detinha a Administração Municipal tempo suficiente para sanar as irregularidades apontadas antes do fim do mandato
do requerido.
      Ao revés, a despeito de estar plenamente ciente dos termos do TAC, continuou o Prefeito Municipal a permitir a
contratação de servidores sem concurso público em situações não permitidas pela lei. Tal fato, a meu ver, evidencia o
seu dolo, ainda que genérico, de realizar conduta que atenta contra os princípios da Administração Pública.
      Com efeito, a contratação sem concurso público viola os princípios da legalidade (ao desprezar o art. 37, II, da
Constituição Federal), da igualdade (porque não se confere a todos os administrados iguais condições de serem
contratados pela Administração), da moralidade administrativa (na medida em que o cargo público acaba por servir de
barganha política), da impessoalidade (pois o administrador vincula a máquina pública aos benefícios que
pessoalmente distribui) e, por fim, da eficiência porque não se contrata o melhor, de acordo com o apurado em
concurso público, mas quem é amigo, conhecido ou confrade do Chefe do Executivo.
      Tais acontecimentos adequam-se claramente à hipótese descrita no inciso XIII, do artigo 11, da Lei de
Improbidade, in verbis:

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:
(...)
 V - frustrar a licitude de concurso público; (...)

      Em casos semelhantes, já se pronunciou este Eg. Tribunal de Justiça:
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - IRREGULARIDADE -
IMPEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE NOVAS CONTRATAÇÕES SEM OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 37, INCISO IX,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E EXONERAÇÃO DOS
CONTRATADOS - POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA - ADMISSIBILIDADE - IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA POR VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS - ART. 11, CAPUT DA LEI FEDERAL N. 8.429/92 - DOLO LATO
SENSU - PRESCINDIBILIDADE DE DANO AO ERÁRIO - PRECEDENTE DO STJ - DOSIMETRIA DA PENA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROTELATÓRIOS - EXCLUSÃO DA MULTA.
- Demonstrados a ocorrência de contratações irregulares, e que a situação poderia causar grave dano ao erário,
reconhece-se como correta a decisão que impede a realização de novas contratações temporárias sem a observância
do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, bem como que fixa prazo para realização de concurso público e
exoneração daqueles irregularmente contratados. (...)
- Conforme precedente do colendo STJ, para caracterização dos atos previstos no art. 11 da Lei Federal n.
8.429/1992, basta a configuração de dolo lato sensu ou genérico (AgRg no AREsp 778907/MT).
- A contratação irregular, sem a realização de concurso público, configura improbidade administrativa por violação a
princípios que orientam o atuar do administrador público, nos termos do art. 11, caput da Lei Federal n. 8.429/92,
ainda que ausente dano direto ao erário.
- A dosimetria da sanção deve atender aos princípios constitucionais implícitos da razoabilidade e proporcionalidade,
observada, por óbvio, a extensão do dano e proveito patrimonial do agente nos termos do art. 12, parágrafo único da
Lei Federal n. 8.429/92.
(...) (TJMG -  Ap Cível/Reex Necessário  1.0005.13.002316-0/003, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna , 5ª CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 29/09/2016, publicação da súmula em 04/10/2016)

APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - MUNICÍPIO DE MINAS NOVAS - CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDORES - ATO QUE
VIOLA OS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO - ADEQUAÇÃO DAS SANÇÕES AO DISPOSTO NO
ART. 12, III, DA LEI 8.429/92 - RECURSOS DESPROVIDOS. (...)
- De acordo com o art. 11, da Lei 8.429/92: "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".
- Constatado que o Prefeito do Município de Minas Novas promoveu reiteradas contratações irregulares de
aproximadamente 700 servidores, sem aprovação em indispensável concurso público, para o desempenho de
atividades permanentes da Administração, resta configurado ato de improbidade administrativa que viola os princípios
da legalidade, impessoalidade e moralidade.
- Devem ser confirmadas as sanções previstas no art. 12, III, da Lei 8.429/92, que foram impostas ao requerido, e que
observam o grau de reprovabilidade da conduta, a posição hierárquica do agente (alcaide municipal), os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o objetivo público da exemplaridade da resposta judicial
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- Preliminares rejeitadas e recursos desprovidos.  (TJMG -  Apelação Cível  1.0418.09.015659-1/002, Relator(a):
Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/09/2016, publicação da súmula em 13/09/2016)

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE - EX-PREFEITO - CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO -
OFENSA A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DOLO GENÉRICO CONFIGURADO - PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - REFORMA A SENTENÇA NO REEXA NECESSÁRIO, PREJUDICADO
O RECURSO VOLUNTÁRIO.
- A contratação irregular de inúmeros servidores, sem aprovação em concurso público e para o exercício de funções
com caráter de permanência, ofende os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa e configura ato
de improbidade administrativa.
- As penas definidas no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92), não são necessariamente
aplicadas de forma cumulativa; cabe ao julgador, sob pena de nulidade, motivar a aplicação de cada uma das
sanções, dosando-as, de acordo com a natureza, gravidade e conseqüências do ato ímprobo.
- Sentença reformada em reexame necessário. Recurso voluntário prejudicado.  (TJMG -  Apelação Cível
1.0175.06.007877-1/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2015,
publicação da súmula em 21/07/2015)

      Nesses termos, ao contrário do que defende o apelante, estão presentes todos os elementos necessários para a
sua condenação pela prática de ato de improbidade, haja vista a demonstração de que sua conduta se adequa ao tipo
previsto no artigo 11, da Lei nº 8.429/92.
      Por conseguinte, as sanções para o referido ato estão elencadas no artigo 12, da Lei de Improbidade
Administrativa, senão vejamos:
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:
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do
dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de
multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial 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 dez anos;
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao
patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito
anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano 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 cinco anos;
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.

      De acordo com o parágrafo único do artigo transcrito, na fixação das penas ali previstas "o juiz levará em conta a
extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente".
      Nessa senda, não se ignora que, além de ser possível aplicar as penalidades de forma isolada ou cumulativa,
deve o magistrado cominá-las observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
      No caso em comento, examinando detidamente o acervo probatório e tendo em vista a gravidade da conduta e a
repercussão do fato praticado, entendo que a aplicação de multa civil no valor de 08 vezes a remuneração do edil, à
época, mostra-se razoável e proporcional. Dessa forma, no aspecto, a sentença não carece de qualquer reparo.
      Por fim, no que diz respeito à suspensão dos direitos políticos, vale destacar que se trata de medida
extremamente gravosa e excepcional, a qual atinge patrimônio jurídico essencial ao exercício pleno da cidadania. Por
essa razão, a imposição dessa penalidade deve observar a seriedade do ato de improbidade administrativa, diante
das peculiaridades do caso concreto.
      Não obstante, na hipótese sub judice, tenho que a censurabilidade da conduta do requerido justifica a imposição
de tal penalidade.
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      Afinal, restou demonstrado que durante toda a sua gestão, o réu efetuou contratações temporárias de diversos
servidores, em inobservância aos comandos constitucionais, comportamento este que se manteve inalterado mesmo
após a celebração de um TAC visando à regularizar o quadro de pessoal do Município.
      Tal fato aponta o descuido do apelante no exercício de sua função, mormente se consideradas as
responsabilidades do cargo por ele ocupado e os poderes a ele conferidos para que pudesse atuar na busca da
supremacia do interesse público sobre o particular.
      Por todo o exposto, evidenciada a necessidade de reforma da sentença, para que seja aplicada a sanção de
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos, dada a alta gravidade e reprovabilidade da conduta
ímproba praticada.
      Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO E DOU PROVIMENTO AO
SEGUNDO, para impor ao réu a sanção de suspensão dos direito políticos pelo prazo de 03 (três) anos, mantendo
incólume a sentença no que tange as demais penalidades aplicadas.
      Custas pelo primeiro apelante.

DESA. ALICE BIRCHAL
      Concordo com o posicionamento do i. Relator quanto à necessidade de observância das razões fáticas para a
aplicação das sanções da Lei de Improbidade Administrativa.
      Os fatos demonstram que o 1º Apelante estava ciente da irregularidade das contratações temporárias e, mesmo
assumindo obrigações perante a autoridade do Ministério Público a fim de sanar com a ilegalidade praticada,
continuou a proceder às contratações e não comprovou as razões pelas quais deixou de atender, a tempo, os demais
encargos assumidos no TAC.
       Permissa venia, a Administração Pública não pode dar lugar a comportamentos irresponsáveis e apartados dos
comandos constitucionais, o que impõe a necessidade de uma sanção compatível com os atos praticados.

DES. BELIZÁRIO DE LACERDA - De acordo com o(a) Relator(a).

              SÚMULA: "NEGARAM PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO E DERAM PROVIMENTO AO
SEGUNDO."
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