
CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MORALIDADE E 

DA IMPESSOALIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. 

  Ação civil pública. Improbidade administrativa. Réu que, então Presidente da 

Câmara dos Vereadores, aprecia e dá provimento a recurso interposto por seu 

sobrinho, a respeito de não preenchimento do requisito „idade mínima de dezoito 

anos‟ em concurso público realizado, contrariando, inclusive, decisão da comissão 

examinadora do certame. 

  Alegação de nulidade do processo por ausência de citação do ente municipal 

conforme manifestação do D.M.P., “não há que se falar em citação (rectius, 

notificação) do Executivo, quando não há prejuízo financeiro ao erário e, 

principalmente, quando este órgão não tem interesse direto na resolução do caso.” 

Citação efetivada corretamente em nome da Câmara Municipal, exclusiva 

interessada, sendo certo, por outro ângulo, que a “falta de citação do município 

interessado, por se tratar de litisconsorte facultativo, a teor do disposto no artigo 

17, parágrafo 3º, da Lei m nº 8.429/92, não tem o condão de provocar a nulidade 

do processo” (Resp 329.735-RO, 1ª Turma, Rel. Min. GARCIA VIEIRA, j. 

20.09.01). 

  Inexistência de julgamento extra petita ou de cerceamento de defesa. Inicial que 

apontou ato eivado de improbidade, atentatório dos princípios da Administração 

Pública, não sendo diverso o teor da R. Sentença. Menção expressa na vestibular, 

ainda, a respeito dos dispositivos alegadamente omissos. Réu que se defende de 

fatos, não da capitulação legal, como asseverado. Condenação que se faz adequar 

aos pedidos. Cerceamento de defesa inexistente. Ausência de prejuízo, réu que, a 

todo instante, reconhece o ato como descrito, apenas tentando justificá-lo. Fato 

incontroverso e ratificado pelo apensamento do Mandado de Segurança nº 

1672/00. 

  Inconstitucionalidade da Lei nº 8.429/92 afastada, tendo em vista não 

pronunciado o vício pelo C.S.T.F. Presunção de constitucionalidade das normas e 

preservação do diploma legal em foco, fundamental avanço rumo à probidade na 

administração. Pedidos formulados pela modalidade „simples‟, apresentando-se 

congruente a r. sentença. 

  Mérito. Fato incontroverso. Conduta afrontosa aos princípios da administração 

pública, em especial o da impessoalidade e da moralidade. Princípio da 

impessoalidade que possui duas vertentes: atuar de forma impessoal, evitando a 

promoção pessoal e a identificação dos agentes administradores quando de seu 

ofício e evitar o favorecimento dos administrados, tratando todos da mesma forma, 

sem particularizá-los ou favorecê-los, uns em detrimento dos outros. Moralidade 

que reforça esses aspectos, impondo proceder ético da administração. 

  Réu que violou tais determinações, ao apreciar e dar provimento a recurso 

interposto por seu sobrinho, contrariando decisão da comissão examinadora e 

fazendo presumir odioso favorecimento, em detrimento de todos os outros 

candidatos. Ainda que mencionando seu impedimento, fato é que acabou por 

julgar a irresignação. 



  Simples fato de encaminhar o recurso para a consultoria jurídica que não exime a 

responsabilidade evidenciada, sendo certo que jamais poderia o réu ter conhecido 

do pleito aduzido. Consultoria jurídica que pode opinar em qualquer caso, não 

estando, contudo, o administrador, em todas as hipóteses, adstrito ao parecer 

formulado. Peça, por outro lado, não carreada aos autos. 

  Cláusula do edital atinente à competência do Presidente da Câmara para o 

julgamento do recurso que não se aplica à hipótese, tendo em conta o evidente 

impedimento. Omissão do edital que se supre, consoante suas próprias disposições, 

por comissão municipal especial nomeada para este fim. Desentendimento ao 

determinado. 

  Improbidade caracterizada. Exame da razoabilidade e proporcionalidade entre o 

ato perpetrado e a condenação havida. Malgrado todo o ocorrido, tem-se que o 

direito do 3º colocado no concurso restou preservado celeremente, permanecendo o 

sobrinho do réu por pouquíssimo tempo no cargo. Diminuta extensão do dano, 

ausência de comprovação de vantagem/proveito econômico ou dano ao erário. R. 

sentença desproporcional. 

  Redução da multa que se impõe, mantendo demais condenações. Termo inicial da 

suspensão dos direitos políticos. Trânsito em julgado. Acolhimento da pretensão do 

réu (contar da data do fato) que esvaziaria a punição, tendo em vista ter sido 

perpetrado o malsinado ato em 2000, sendo a condenação em três anos. 

  Rejeitadas as preliminares e dado parcial provimento, apenas para reduzir a 

multa aplicada para 10 (dez) vezes a última remuneração percebida pelo réu. 

Desentranhem-se f. 275/278, por estranhas ao feito, conforme requerido em contra-

razões. 

  Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 17782/05, em que é 

Apelante Geraldo Silva de Freitas e como Apelado Ministério Público. 

  Acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e dar 

parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir a multa aplicada ao montante de 10 

(dez) vezes o valor da última remuneração percebida pelo réu. 

  Ministério Público ajuizou ação civil pública em face de Geraldo Silva de Freitas, 

alegando em síntese, como causa de pedir: 

  Que, na qualidade de Vereador Presidente da Câmara Municipal de Laje do Muriaé, o 

suplicado julgou, em 23/03/2000, recurso interposto por seu sobrinho a respeito de um 

concurso realizado, modificando, inclusive, decisão da comissão do certame, a qual o 

desclassificara por não preencher um dos requisitos do edital (idade mínima de dezoito 

anos); 

  Que, pelo exposto, em respeito aos princípios da administração pública e ao art. 12, III 

da Lei nº 8.429/92, pugna pela perda da função política do suplicado, suspensão de seus 

direitos políticos e o pagamento de multa de até cem vezes o valor de sua remuneração, 



ficando proibido, ainda, de contratar com o poder público ou receber 

benefícios/incentivos fiscais pelo prazo de três anos. 

  Contestação, a f. 87/90, sustentando, em resumo: 

  Que o recorrente, a partir da inscrição não impugnada, foi erigido à condição idêntica 

dos demais candidatos inscritos, sendo certo, por outro lado, que não poderia ser 

desclassificado tão-somente em razão de sua idade, em nome do princípio da isonomia; 

  Que, ainda, parentes de detentores de cargo público não podem ser impedidos de 

prestar concurso, ressaltando-se, quanto ao requisito impugnado, que, ao tempo da 

investidura, o recorrente já contava com dezoito anos; 

  Que, no mais, o réu era mesmo o único competente para apreciar a irresignação levada 

a efeito, já que, segundo o edital, das decisões da comissão cabia recurso ao presidente 

da Câmara Municipal, acrescentando-se que, após mencionar acerca de seu 

impedimento, apenas seguiu parecer da consultoria jurídica, atendendo aos princípios da 

administração pública. 

  Promoção do D. M.P., a f. 92 vº, requerendo, para fins de se complementar a relação 

processual, o cumprimento do art. 17, § 3ºda Lei nº 8.429/92. 

  Contestação da Câmara Municipal, a f. 177/178, aduzindo, em síntese, que o cargo que 

seria ocupado pelo sobrinho do réu está vago, aguardando decisão em mandado de 

segurança impetrado, acrescentando, no mais, que não é responsável pelo ato efetivado, 

devendo ser afastada no pólo passivo da demanda. 

  R. sentença, a f 239/248, julgando procedente o pedido e suspendendo os direitos 

políticos do réu pelo prazo de três anos e condenando-o ao pagamento de multa 

equivalente a cinqüenta vezes a última remuneração como vereador, proibindo-o, ainda, 

de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais, direta ou 

indiretamente, pelo prazo de três anos. 

  R. decisão, a f. 252/255, acolhendo parcialmente embargos de declaração opostos para 

salientar que a condenação à perda dos direitos políticos e à proibição do recebimento 

de incentivos/benefícios deve contar a partir do trânsito em julgado. 

  Apelação interposta pelo réu (f. 260/271),visando à reforma do julgado, sustentando, 

em suma: 

  Que, preliminarmente, o processo é nulo, tendo em conta a falta de citação do 

Município de Laje do Muriaé, sendo certo que a câmara foi tão-somente oficiada para 

prestar informações; 

  Que, ainda em sede de preliminar, houve julgamento extra petita, pois imputado ao 

réu, seguido de conseqüente condenação, atos não narrados na inicial, salientando-se, de 

igual modo, o cerceamento de defesa, dada à falta de audiência e de oportunidade para 

examinar acréscimos havidos nos autos; 



  Que, por outro ângulo, exsurge a inconstitucionalidade formal e material da Lei nº 

8.429/92, tendo em conta o extravasamento dos limites impostos pela Carta Maior e a 

inobservância do princípio bicameral; 

  Que, por fim, a r. sentença não atentou para os pedidos sucessivos formulados, de 

forma a que apenas acatasse os seguintes na hipótese de frustração do primeiro; 

  Que, quanto ao mérito, devem ser utilizadas as penas trazidas pela Constituição, dentre 

as quais não se inclui a multa e demais sanções (com exceção da suspensão dos direitos 

políticos), todas contrárias ao texto da Lei Maior, além do que o ato não foi ímprobo e 

não teve significativa repercussão; 

  Que, assim, foi desproporcional a condenação, deixando de atender, inclusive, aos 

ditames do art. 12, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, sendo certo, 

ainda, que o ato não foi ímprobo, eis que inexistentes dolo ou má-fé, vantagem 

econômica ou conveniência pessoal; 

  Que, nesse contexto, a decisão a respeito do recurso interposto foi bem fundamentada 

de acordo com as circunstâncias fáticas e com o parecer da consultoria jurídica, não 

configurando o parentesco em 3º grau causa bastante para inquinar a validade do ato; 

  Que, no mais, só a improbidade séria e grave impõe a suspensão dos direitos políticos 

e a aplicação de multa, a qual, aliás, mostra-se incabível para a hipótese, tendo se 

extrapolado também quanto à proibição de contratar com o poder público; 

  Que pelo exposto, enfatizando como termo inicial da suspensão dos direitos políticos a 

data do fato, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na vestibular, excluindo-se 

as penalidades impostas. 

  Contra-razões apresentadas pelo autor, a f. 306/314, impugnando as razões de recurso 

e prestigiando a r. sentença, pugnando, apenas, pelo desentranhamento de f. 275/278, 

dado que estranhas ao feito. 

Voto 

  Cuida-se de ação civil pública em decorrência de ato de improbidade administrativa, 

restando o pedido parcialmente procedente, com condenação à suspensão de direitos 

políticos, proibição de recebimento de incentivos fiscais e de contratar com o Poder 

Público, além de multa. 

  Nesta sede são argüidas infinitas preliminares, iniciando-se a análise com a alegação 

de nulidade do processo, tendo em vista a ausência de citação do ente municipal. 

  A este respeito, assim manifesta corretamente o autor da ação, em âmbito de contra-

razões (f. 308, 4º e 5º parágrafos): 

  “Não há que se falar em citação (rectius, notificação) do executivo, quando não há 

prejuízo financeiro ao erário e, principalmente, quando este órgão não tem interesse 

direto na resolução do caso. 



  Acertada, pois, a provocação da Câmara Municipal, porque o ato ímprobo, praticado 

por seu então presidente, provoca o interesse exclusivo deste órgão e não do 

Executivo.” 

  E a citação da Câmara, por seu turno, foi efetivada conforme consta de f. 173 vº, 

seguindo-se, inclusive, a resposta de f. 177/178. 

  De qualquer sorte, e caso assim não o fosse, o suposto vício não teria o condão de 

anular o processo, conforme se vê do seguinte julgado emanado do C. S.T.J.: 

  “Na ação civil pública declaratória de improbidade proposta pelo Ministério Público, a 

falta de citação do município interessado, por se tratar de litisconsorte facultativo, a teor 

do disposto no artigo 17, parágrafo 3º, da Lei nº 8.429/92, com a nova redação dada 

pelo artigo 11 da Lei nº 9.366, de 1996, não tem o condão de provocar a nulidade do 

processo (..)” (Resp 329.735-RO, 1ª Turma, Rel. Min. GARCIA VIEIRA, j. 20.09.01) 

  Superado o ponto, segue-se vício atinente a própria r. sentença, por julgamento extra 

petita e cerceamento de defesa. 

  Em sua defesa, traz o réu tese alusiva a que não teria sido narrado na exordial ato 

incluído como base para condenação, o que, de todo, não se percebe no d. julgado. 

  Em primeiro lugar, foi aduzido a f. 02-A/02-E, unicamente, ato de improbidade 

administrativa, o que, de plano, conduziria à aplicação das penalidades referidas na lei 

correspondente, independentemente da adstrição aos dispositivos legais elencados. 

  Como mesmo asseverado nas razões de recurso, o réu se defende de fatos, não da 

capitulação legal. E, nesse passo, houve narrativa de ato de improbidade administrativa 

atentatório aos princípios da administração pública, não havendo outra fundamentação 

na r. sentença, como se observa de f. 243, 244 e 247, especificamente com referência 

aos princípios detalhados. 

  Registre-se, no ponto, que, ainda que afastada a tese, não prospera a irresignação, haja 

vista a menção expressa, na vestibular, dos artigos destacados pelo apelante como 

omissos. Nessa esteira, a irresignação constante da apelação (f. 264/265, item b): 

  “Conforme na inicial, a imputação do ato (art. 11 caput, da Lei nº 8429/92) e o pedido 

(art. 12, inciso III da mesma Lei), foram na violação do princípio da imparcialidade, 

sendo que o M. Juiz fundamentou a sua decisão com base nos art. 4º, 11, inciso I e V e 

12, inciso III, todos da Lei nº 8429/92, o que extrapola da inicial, não poderia imputar 

ao réu, atos não pleiteados na inicial.” 

  Em prosseguimento, e para fins de comparação, o trecho da inicial (f. 02-B) 

  6) A Lei nº 8.429/92 obriga os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia a velar 

pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e 

publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos (art. 4º), considerando como ato de 

improbidade administrativa aquele que atenta contra os princípios da administração 

pública, ou seja, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições (artigo 11).” 



  Como visto, pois, houve simplesmente alegação de ato ímprobo, do qual amplamente 

se defendeu o réu, tendo se mencionado, inclusive, os dispositivos legais alegados como 

omissos, de sorte a afastar também tal controvérsia. A r. sentença, assim, manteve-se 

conforme os atos imputados ao apelante durante a lide – repita-se, ofensa aos princípios 

da administração pública. 

  Em seqüência, sustenta cerceamento de defesa, dada a falta de audiência e de 

oportunidade para examinar acréscimos havidos nos autos. 

  Nesse ponto, aluda-se a que não se vislumbra dos autos qualquer prejuízo às Partes, 

mormente ao apelante, quem, desde a contestação, reconhecera o ato descrito pelo autor, 

apenas tentando justificá-lo. Nesse sentido, o seguinte trecho: 

  “6 – Pois bem, ao que concerne ao princípio da moralidade o réu sempre agiu com o 

seu dever de cumprir o interesse público, fazendo assim valer os direitos do recorrente 

através da lei. 

  Importante ainda, lembrar que o réu à época da situação, despachou o recurso para o 

departamento jurídico da Câmara Municipal, despacho: “por se tratar de parente declino 

de minha competência para decidir, determinando o encaminhamento ao consultor 

jurídico, para encaminhar parecer”, somente após o parecer favorável ao acolhimento do 

recurso é que então o réu pronunciou sua decisão, qual foi devidamente fundamentada “ 

(grifos do original) 

  Nesta sede, reitera o fato, ratificando-o como incontroverso. Assim (f. 268, último 

parágrafo. 

  “Certo que o candidato 2º colocado no certame é sobrinho do apelante, mas essa 

condição, por si só, não retira a credibilidade de seu ato discricionário vinculado, que 

deve ser cotejado com as circunstâncias do fato, sendo que o fundamento da decisão do 

ato tido como ímprobo se ajustam aos demais elementos de prova, adquirem força 

suficiente para embasar uma decisão, ainda que favorável àquele.” 

  Desse modo, e tendo em conta o fato como incontroverso, não exsurge qualquer 

prejuízo para o apelante, no que concerne à ampla defesa e contraditório. Sublinhe-se, 

também, importante manifestação levada a efeito a f. 225/226, quando, justificando o 

apensamento do Mandado de Segurança nº 1672/00 aos autos, explica o recorrente: 

  “O apensado vem justificar o despacho de f. 193 dos autos, sendo as provas 

justificadas para a defesa, do não julgamento antecipado da lide, uma vez que não se 

encontram os requisitos do art. 330, I do Código de Processo Civil. 

  E vem informar que o processo nº 1672/2000, que originou esta ação já transitou em 

julgado, no sentido de que não houve dano ao erário e que o cargo de auxiliar 

administrativo se encontra vago. 

  Pois a matéria de direito neste sentido já foi exaurida no processo acima citado, não 

tendo o réu cometido nenhum fato contrário as normas e princípios de direito” 



  Nesse rumo, se a matéria de direito destes autos já foi exaurida naquele outro, e se o 

apensamento foi almejado, deflui como conclusão lógica que não havia, decerto, 

qualquer outra prova a mais a ser trazida. 

  Por outro lado, após tanta confissão, confirmação e explanação, não se vislumbra 

mesmo qual o acréscimo a ser oferecido por eventual depoimento em audiência de 

instrução em julgamento. Verificar-se-ia, em última análise, mera ratificação de todos 

os fatos já constantes destes e dos autos em apenso, em evidente afronta aos princípios 

da celeridade economia processuais. 

  A inexistência de prejuízo, frise-se, alcança também os documentos acrescidos a f. 

232/235, os quais versam unicamente a respeito do valor da remuneração recebida pelo 

então Presidente da Câmara Municipal. 

  O fato trazido em nada altera ou influencia o rumo do processo, a defesa ou a 

imputação, de sorte que configuraria injustificado retardamento qualquer comentário 

das partes a respeito. 

  Passa-se, pois, ao exame da inconstitucionalidade da Lei nº 8.429/92, como igualmente 

argüido pelo recorrente. 

  Nesse passo, de se evidenciar que não foi o vício assim reconhecido pelo C. S.T.F., o 

responsável pela guarda da Constituição. Nessa esteira, e ante a presunção de 

constitucionalidade das normas, deve-se resguardar a lei em tablado, fundamental 

avanço rumo à preservação da conduta proba na administração pública. 

  Quanto, por fim, a não observância dos pedidos sucessivos formulados, tem-se que, de 

igual modo, melhor sorte ainda não resta ao apelante. 

  De fato, os pedidos estão assim formulados, conforme f. 02-D: 

  “b) o julgamento da procedência do pedido, a fim de que, conforme o artigo 12, III, da 

Lei nº 8.429/92 o réu perca a função pública que ocupa, tenha seus direitos políticos 

suspensos, pague multa de até cem vezes o valor de sua remuneração, ficando proibido 

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 uma simples leitura do trecho citado, vê-se que os pedidos, ao contrário do 

sustentado, são da modalidade „simples‟, tendo se postulado todos, simultaneamente. 

  Dessa feita, não há vício algum a malferir de nulidade a r. sentença, permitindo-se, 

pois, adentrar o mérito da contenda. 

  Nesse diapasão, o fato apresentado não se evidencia dúbio, mostrando-se mesmo de 

todo incontroverso. 

  Além dos documentos carreados aos autos, o próprio apelante admitiu, como acima 

demonstrado, sua conduta de analisar e prover recurso impetrado por seu sobrinho, o 

qual não havia preenchido requisito constante do edital do concurso realizado. 



  Nada obstante, veja-se o material probante. 

  Em primeiro plano, o recurso interposto por Diego da Silva Freitas e sua conseqüente 

apreciação e julgamento por seu tio, ora apelante (f. 18/20) 

  A f. 28/30, consta r. decisão deferindo liminar em sede de mandado de segurança 

impetrado por Luis Fabiano Furtado, 3º colocado no concurso (f. 22), para suspender 

Diego da Silva Freitas do exercício do cargo de auxiliar administrativo. Anote-se, por 

essencial, que a homologação do concurso datou de 24 de março de 2000 (f. 21), sendo 

a r. decisão de que se trata de 13 de setembro do mesmo ano. 

  Ainda quanto às datas, refira-se a respeito do Decreto Legislativo nº 009/2000 do 

Município de Laje do Muriaé, nomeando e convocando os classificados para posse e 

exercício em 01 de junho de 2000 (f. 63). 

  R. sentença atinente ao mandado de segurança, a f. 77/81, concedendo a ordem, 

garantindo a vaga de auxiliar administrativo ao 3º colocado, impetrante. 

  Em apenso, encontra-se o mandado de segurança de que se cuida, sendo certo que os 

documentos aí constantes e ainda acrescentam aos trazidos aos autos desta ação civil 

pública. Eis, então, os fatos como ocorridos. 

  Sendo assim, e diante do contexto narrado, sustenta o réu que a r. sentença foi em tudo 

desproporcional e severa em demasia, mesmo porque, em última análise, o ato não teria 

sido ímprobo, não exsurgindo, ainda, qualquer significativa repercussão. 

  Ademais, ratifica que as penalidades impostas deveriam se limitar às elencadas pela 

Constituição, no art. 37, § 4º. 

  No concernente a este último ponto, remeta-se ao discutido quando da preliminar 

alusiva à inconstitucionalidade. Tendo se reconhecido a validade do instituto legal em 

apreço, não haveria motivo formal a impedir o d. juízo a quo de aplicar as sanções ali 

previstas, de acordo com seu livre convencimento motivado. 

  No atinente à ausência de improbidade, de igual modo não há que se concordar com o 

réu. De todo o exposto ficou caracterizada a conduta afrontosa aos princípios da 

administração pública, em especial o da impessoalidade e da moralidade. 

  O princípio da impessoalidade, como cediço, possui duas vertentes: atuar de forma 

impessoal, evitando a promoção pessoal e a identificação dos agentes administradores 

quando de seu ofício (sendo exemplo concreto o § 1º do art. 37, CRFB/88) ae evitar o 

favorecimento dos administrados, tratando todos da mesma forma, sem particularizá-los 

ou favorecê-los, uns em detrimento dos outros. 

  A moralidade, como argumento a mais, vem a reforçar o acima aludido, impondo a 

necessária ética na conduta das autoridades da administração. 

  Diante da definição, tem-se que o ato do réu violou tais determinações. Apreciando, 

julgando e, inclusive, dando provimento ao recurso interposto por seu sobrinho, fez 



presumir um odioso favorecimento, em detrimento de todos os outros candidatos, em 

especial o 3º colocado, frontalmente atingido em seu direito, líquido e certo. 

  Nesse passo, ainda que tenha mencionado a respeito de seu impedimento para 

conhecer do pedido, remetendo à consultoria jurídica, fato é que acabou por conhecê-lo 

e apreciá-lo. 

  Na própria petição de interposição, assim deixou transcrito (f. 49): 

  “Por se tratar de parente, declino de minha competência para decidir, determinando o 

encaminhamento do presente ao consultor jurídico para encaminhar parecer.” 

  Ora, o simples fato de encaminhar o recurso à consultoria jurídica não o exime de 

responsabilidade, sendo certo que jamais poderia ter apreciado o pedido formulado. 

Aliás, em qualquer caso poderia o presidente se socorrer do auxílio da consultoria, 

sendo certo, por outro lado, que não ficaria adstrito a sua orientação. 

  Desse modo, a intenção de legitimar o ato não aproveitou, reiterando-se que o correto 

seria se afastar do julgamento do recurso. Também por esse motivo, anote-se, não se 

acolhe a tese de que a decisão foi bem fundamentada ou conforme o parecer elaborado. 

Aliás, mister informar, por oportuno, que não se encontrou nestes autos o mencionado 

parecer, o que, apesar de não prejudicar a fundamentação acima, serviria para confirmar 

em definitivo algumas das teses ora expostas. 

  Enfatize-se, por outro giro, que erradamente invoca o apelante cláusula do edital 

atribuindo-lhe competência para apreciar os recursos interpostos das decisões da 

comissão examinadora do concurso, quando em verdade, deveria fazer menção a outra 

disposição do edital. Assim, veja-se (f. 11): 

  “6 – Dos Recursos – (..) Das decisões da Comissão Examinadora do Concurso caberão 

recursos fundamentados ao Sr. Presidente da Câmara Municipal.” 

  Eis o que invocado pelo ora recorrente. Acontece que, à evidência, e frente aos 

princípios antes enfocados, na hipótese de se encontrar o Sr. Presidente impedido, por 

óbvio não lhe caberia resolver a contenda apresentada. O edital deixou de prever 

semelhante hipótese, sendo certo, no entanto, que estabeleceu: 

  “7 – Das disposições finais (..) 

  7.11 – Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão Municipal 

Especial nomeada para este fim.” 

  Ultrapassando a transparente disposição, entretanto, o apelante veio a conhecer, julgar 

e dar provimento ao recurso em comento, ratificando a impropriedade da conduta, 

também afrontosa ao edital do certame. 

  Sendo assim, caem por terra os argumentos tendentes a excluir a responsabilidade e 

improbidade do ato, merecendo o réu reprimenda pelo cometido. 



  Resta, contudo, medir a razoabilidade e a proporcionalidade entre o ato perpetrado e a 

condenação havida, tendo em conta, além desse ato, os fatos conseqüentes e os ditames 

da lei regente. 

  Nesse passo, o art. 12, parágrafo único da Lei nº 8.429/92: 

  “Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a 

extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.” 

  Recordando os fatos como narrado acima, temos que, malgrado todo o ocorrido, o 

direito do 3º colocado foi a tempo preservado, sendo certo que, do confronto dos 

documentos de f. 63 e 28/30 vê-se que o sobrinho do apelante permaneceu no cargo tão-

somente por três meses – da posse, em junho, até a r. decisão liminar no mandado de 

segurança, em setembro de 2000. 

  No mais, não restou comprovado, de fato, qualquer proveito econômico por parte do 

réu ou dano ao erário, o que é afirmado pela própria d. juíza (f. 247), de sorte a que a 

condenação deduzida da r. sentença se afigura desproporcional. 

  Assim reza o dispositivo do d. julgado monocrático (f. 247): 

  “julgo procedente o pedido para, (..) suspender os seus direitos políticos, por 

improbidade, pelo prazo mínimo legal de três anos (...) 

  ...fixo a multa civil no valor de cinqüenta vezes a última remuneração que percebeu 

como Vereador, bem como proíbo-o 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.” 

  Excessiva, pois, a condenação, tendo em vista, mais uma vez, a pouca extensão do ato, 

a não comprovação de dano ou proveito econômico e a preservação a tempo dos 

interesses e direitos do inicialmente lesado. 

  Desse modo, convém reduzir a penalidade imposta, adequando o ocorrido a sua exata 

reprimenda. Nesse contexto, mantendo as penalidades relativas à suspensão dos direitos 

políticos e à proibição de contratar e receber benefícios, impende se diminuir a multa 

para 10 (dez) vezes o valor da última remuneração percebida. 

  Quanto ao termo inicial da suspensão dos direitos políticos, de ser mantida a r. 

sentença, datando-a do trânsito em julgado. A pretensão do recorrente – contá-la a partir 

do fato – esvaziaria por completo a sanção, haja vista que, desde 2000 (data do ato), já 

transcorreram em muito os três anos referidos. 

  A se acatar o postulado, inexistiria mesmo qualquer condenação nesse aspecto, 

minando a finalidade da sanção e das normas relativas à lei de improbidade 

administrativa. Desse modo, permanece, no ponto, como definido em sede a quo. 

  No concernente ao pedido de desentranhamento formulado pelo autor, a respeito dos 

documentos de f. 275/278, tem-se por deferi-lo, vez que sem a mínima conexão com o 

feito. 



  Por estas razões, a Câmara conhece do recurso, rejeitando as preliminares e lhe dando 

parcial provimento, somente para reduzir a multa imposta para 10 (dez) vezes o valor da 

última remuneração percebida pelo réu. Desentranhem-se f. 275/278, conforme 

requerido em sede de contra-razões. 

  Rio de Janeiro, 26 de julho de 2005. 

  Des. Sidney Hartung – Presidente 

  Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho – Relator 

 


