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Registro: 2020.0000795909 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 
nº 1001157-92.2015.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que são 
apelantes _______________, _______________ e 
_______________, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO. 

ACORDAM, em 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram 

provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão. 

O  julgamento  teve  a  participação  dos 

 Exmos. Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e 
VICENTE DE ABREU AMADEI. 

São Paulo, 29 de setembro de 2020.  

RUBENS RIHL RELATOR Assinatura Eletrônica 

Apelação nº: 1001157-92.2015.8.26.0348 

Apelantes: _______________, _______________ e 

_______________ 

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO  

Comarca: MAUÁ 

Voto nº: 29065 
 APELAÇÕES   IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA   

Ação civil pública pela qual o Ministério Público do Estado 

de São Paulo requer condenação dos réus nas sanções da Lei 

Federal nº 8.429/1992 em razão da indevida contratação de 

profissionais das áreas de assistência social, enfermagem, 

serviços urbanos comunitários, auxiliar de enfermagem, 

médicos de diversas especialidades e motoristas, sem 

instauração de prévio concurso público  Sentença de parcial 

procedência  Apelação dos réus  Rejeitada preliminar de 

ilegitimidade passiva e prejudicial de prescrição - - 

Improbidade, entretanto, não configurada  Contratações que 

ocorreram com fundamento em diploma legal, somente após 

declarado inconstitucional por esta Corte  Descaracterização 

do dolo genérico, quando a conduta do agente público se deu 

com base em leis municipais que estavam em vigor quando 

da contratação dos servidores, posto que tais leis gozam de 

presunção de constitucionalidade - Improbidade que não se 

exaure na ilegalidade, mas exige conduta guiada pela  
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desonestidade e má-fé  Doutrina  Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça  Reforma da sentença que se 

impõe. Recursos providos. 

Trata-se de ação civil pública por atos de improbidade administrativa 

ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO na 

qual postulou a condenação dos réus _______________, 

_______________ e _______________ pela prática do ato de 

improbidade capitulado no artigo 11, incisos I e V, aplicando-lhes 

nas sanções do artigo 12, inciso III, todos da Lei Federal nº 

8.429/92, em razão contratação de 244 (duzentos e quarenta e 

quatro) profissionais das áreas da assistência social, enfermagem, 

serviços urbanos comunitários, auxiliar de enfermagem, médicos de 

diversas especialidades e motoristas, sem  
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instauração de prévio concurso público (fls. 01/16). 

A r. sentença de fls. 731/742, da qual ora se adota o relatório, julgou 

procedente o pedido, para condenar os réus à suspensão dos direitos 

políticos por 3 (três) anos, mínimo legal; ao pagamento de multa 

civil estabelecida em 10 (dez) vezes a remuneração percebida pelo 

agente , e à 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 3 (três) anos.  

Irresignados apelam os réus; 

_______________ alega, em preliminar, ocorrência de prescrição da 

pretensão  alega que não houve interrupção por força da ação de 

protesto pois ajuizada após 5 (cinco) anos de sua exoneração  além 
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disso, não há que se presumir solidariedade devendo-se considerar 

que não constava como réu na indigitada ação. Ainda em preliminar 

alega sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexistência de provas 

de que tenha colaborado com a contratação dos servidores sem 

concurso público, pois de toda gama de contratados somente 

subscreveu 3 (três) solicitações (fls.  

755/763) 

_______________ em respectivo recurso, alega também ocorrência 

de prescrição, diante do término do seu mandato em 31 de dezembro 

de 2008, motivo pelo qual o prazo quinquenal para exercício da ação 

findou-se em 31 de dezembro de 2013, conclusão que não se altera 

pelo ajuizamento da cautelar de protesto ante a prolação do  
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despacho interruptivo somente em 23 de janeiro de 2014. Quanto 

ao mérito, alega não constar prova da contratação dos respectivos 

servidores, havendo apenas três portarias comprovando a 

contratação direta de 49 servidores na área de saúde, conforme se 

infere das fls. 179/188, replicadas as fls. 189/196. Ressalta 

existência de situação de emergência, a autorizar estas 

contratações, bem como existência de lei municipal que autorizava 

contratação  pondera que não poderia deflagrar concurso público 

deixando a população desassistida nesse meio tempo, com 

interrupção de serviço essencial (fls. 767/776). 

_______________, ao seu turno, invoca também prejudicial de 

prescrição, pois exonerado mais de 05 (cinco) anos da propositura 

da medida cautelar pelo apelado. Alega em preliminar ilegitimidade 

passiva, por não deter qualquer responsabilidade sobre as 

contratações realizadas, uma vez que apenas cumpria 

determinações superiores. No mérito, destaca que lei local 
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autorizando as contratações foi promulgada em 14 de fevereiro de 

2000, enquanto as admissões ocorreram no exercício de 2007 e a 

inconstitucionalidade foi declarada no ano de 2011, conforme voto 

proferido em 27.07.2011, não podendo ser imputada qualquer 

responsabilidade sobre isso. Ressalta que a carência de profissionais 

na área da saúde no âmbito público é problema notório, e o Município 

enfrentava dificuldades de diversas naturezas para prestar 

atendimentos à população na área da saúde. Ressalta inexistência 

de ato de improbidade, ato danoso, elemento volitivo e nexo de 

causalidade. Requer, assim, a reforma da sentença com a 

improcedência da pretensão (fls. 780/795) 

Recurso recebido, regularmente processado e respondido (fls.  
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821/834), com parecer da DD. Procuradoria Geral de Justiça no 

sentido do desprovimento dos recursos (fls. 850/860). 

Houve oposição ao julgamento virtual. 

É, em síntese, o relatório. 

Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação 

recursal comporta provimento. 

A presente ação civil pública por atos de improbidade administrativa 

gira em torno de se perquirir a legalidade das contratação de 244 

(duzentos e quarenta e quatro) profissionais das áreas da assistência 

social, enfermagem, serviços urbanos comunitários, auxiliar de 

enfermagem, médicos de diversas especialidades e motoristas, sem 

instauração de prévio concurso público, pelos réus ex-prefeito de 

Mauá, Secretária de Saúde e Secretário Municipal de Administração 
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e Modernização Administrativa, no período de 2005 a 2008 em que 

estiveram à frente da administração municipal. 

Alegou o Ministério Público que as contratações temporárias nada 

tinham de emergenciais ou de excepcionais, pois, após o transcurso 

do prazo de validade do concurso anterior em julho de 2006, os 

apelantes não providenciaram a abertura de novo concurso para 

regularização dos quadros funcionais, situação essa que permaneceu 

inalterada até o ano de 2009. 

Acolhida parcialmente a pretensão, voltam-se os apelantes 

alegando, cada qual em seu recurso, preliminar de ilegitimidade  
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passiva e prejudicial de prescrição; 

A preliminar de ilegitimidade passiva, todavia, não deve ser acolhida. 

Cediço que a pertinência subjetiva é aferida “in status assertionis” 

vale dizer, à vista da narrativa exposta na exordial. Assim leciona 

José Carlos Barbosa Moreira (In Legitimação para agir. 

Indeferimento da Petição Inicial, "Temas de Direito Processual", 

Primeira Série. 2.ª ed. São Paulo: Saraiva, p. 200), ressaltando que 

a aferição é efetuada 

“(...) com abstração das possibilidades que, 

no juízo de mérito, vão deparar-se ao 

julgador: a de proclamar existente ou a de 

declarar inexistente a 'res in iudicium 

deducta'; vale dizer, o órgão julgador, ao 

apreciá-las, considera tal relação jurídica 'in 

statu assertionis', ou seja, à vista do que se 

afirmou, raciocinando ele, ao estabelecer a 

cognição, como que admita, por hipótese e 

em caráter provisório, a veracidade da 

narrativa, deixando para ocasião própria (o 

juízo de mérito) a respectiva apuração, ante 
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os elementos de convicção ministrados pela 

atividade instrutória” 

Uma vez que se imputa aos réus responsabilidade pelas indevidas 

contratações, ressaltando que dentre a atribuição dos cargos de cada 

qual estava a de deflagrar ou solicitar instauração de concurso 

público para sua respectiva área, detém legitimidade passiva para 

figurar na demanda. 

Afastada a preliminar de ilegitimidade, a prejudicial de prescrição 

também não afasta análise da demanda pelo mérito; 

Com efeito, é certo que o término do mandato de Leonal Damo  
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ocorreu em 31 de dezembro de 2008, e de Sandra e Antonio em 28 

de março de 2008, ao passo que a presente ação foi ajuizada em 19 

de fevereiro de 2015.  

Entretanto, o Ministério Público do Estado de São Paulo, neste 

entremeio, ajuizou ação cautelar registrada sob nº 4005856-

46.2013.8.26.0348 em 19 de dezembro de 2013, interrompendo o 

curso do prazo prescricional desde esta data, nos termos do artigo 

219, §1º do vigente Código de Processo Civil de 1973, que somente 

retomou curso em agosto de 2014  logo, não há que se considerar a 

pretensão prescrita, mesmo que ajuizada perante um só do réus eis 

que a responsabilidade pelo ato ilícito é solidária, nos termos do 

artigo 942 do Código Civil e a prescrição, nesta hipótese, alcança a 

todos, nos termos do artigo 204, §1º do mesmo diploma legal. 
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Afasta a prejudicial de prescrição, tem-se que as contratações 

temporárias foram embasadas na Lei Municipal nº 3255/2000 que 

previu essa possibilidade nos seguintes termos: 

“Artigo. 4º: Com exceção das hipóteses 

previstas nos incisos I e II do art. 2º, as 

contratações ficam limitadas aos seguintes 

quantitativos: 

... 

II - na hipótese do inciso IV, do art. 2º, até 
540 (quinhentos e quarenta) servidores 
assim descriminados: 

a) 200 (duzentos) médicos 

b) 05 (cinco) cirurgiões dentistas 

c) 220 (duzentos e vinte) auxiliares de 

enfermagem 

d) 50 (cinquenta) enfermeiros padrão 

e) 15 (quinze) técnicos de raio X 

f) 50 (cinquenta) profissionais de apoio 

técnico e administrativo”. 
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Com fundamento nesta lei é que os réus promoveram a contratação 

de 244 (duzentos e quarenta e quatro) profissionais das áreas da 

assistência social, enfermagem, serviços urbanos comunitários, 

auxiliar de enfermagem, médicos de diversas especialidades e 

motoristas, sem instauração de prévio concurso público. 

Referida lei foi declarada inconstitucional por esta Corte nos autos 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

058704891.2010.8.26.0000, cujo Órgão Especial não vislumbrou os 

requisitos constitucionais para dispensa de concurso público.  

Consoante elucidou o DD. Desembargador relator Antônio Carlos  

Malheiros: 

“...é manifesta a inconstitucionalidade da Lei 

municipal, ao permitir a contratação 

temporária de servidores para 
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desenvolvimento das atividades comuns da 

Administração, sem a existência de real 

urgência e excepcionalidade, em afronta ao 

disposto no artigo 115, inciso II, da 

Constituição Estadual. Além disso, a lei 

impugnada institui hipóteses abrangentes e 

genéricas de contratação temporária, não 

especificando a contingência fática que 

evidenciaria a situação de emergência, 

atribuindo ao chefe do Poder interessado na 

contratação estabelecer os casos de 

contratação”. 

(TJSP;  Direta de Inconstitucionalidade 

058704891.2010.8.26.0000; Relator (a): Antonio 

Carlos Malheiros; Órgão Julgador: Órgão 

Especial; Foro Unificado - N/A; Data do 

Julgamento: 27/07/2011; Data de Registro: 

05/08/2011) 

Entrementes, se é certa a inconstitucionalidade, a presunção de  
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constitucionalidade das leis que até então então vigorava acaba por 

afetar o elemento subjetivo que o ato de improbidade requer. 

Acerca deste atributo, pondera João Pedro Gebran Neto (in A 

Aplicação Imediata dos Direitos e Garantias Individuais: a busca de 

uma exegese emancipatória, São Paulo, RT, 2002, p. 108) que “o 

intérprete deve tentar extrair validade das leis e dos atos normativos 

do Poder Público sempre que possível, só declarando sua 

inconstitucionalidade quando esta for flagrante e incontestável. A 

declaração de inconstitucionalidade sempre é medida 

excepcionalmente adotada, porque implica restrição ao exercício de 

atividade legítima de outro Poder”. 

Nas palavras de Rui Medeiros (in A decisão de inconstitucionalidade: 

os autores, o conteúdo e os efeitos da decisão de 
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inconstitucionalidade da lei. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 

291), “[...] trata-se de uma espécie de benefício da dúvida que se 

deve conceder a todo o legislador democraticamente eleito e 

presumivelmente fiel ao texto fundamental.” 

Ora, na presença de lei, que na ocasião ainda não havia sido 

declarada inconstitucional, não se mostra razoável imputar aos réus 

improbidade administrativa pois, ao fim e ao cabo, agiram consoante 

preceitos normativos, a despeito da nulidade das contratações. 

Não basta, como cediço, a mera subsunção à norma descritiva da 

conduta, pois o agir deve vir acompanhado do elemento volitivo e, 

neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem  
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posicionamento de que para que seja reconhecida a tipificação, 

necessária a demonstração do “animus” consubstanciado no dolo 

para os tipos dispostos nos artigos 9º e 11 e ao menos pela culpa 

nas hipóteses do artigo 10 da mesma lei (REsp 1819704/MG, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

01/10/2019, DJe 11/10/2019).  

Neste diapasão, não restou evidenciada intenção de violar a 

probidade administrativa pelos réus sendo certo que a má-fé 

consiste em “elemento que separa a inabilidade ou mesmo 

incompetência do agente público, da improbidade administrativa. 

Nesse diapasão, não é de se imputar aos atos oriundos da inabilidade 

do administrador, desprovidos de desonestidade, a pecha de 

ímprobos, sob pena de se incorrer em condenação injusta e 

desconcertada com espírito da LIA que se preordena apenas e tão 

somente a punir o desonesto e não o inábil.” (Apelação Cível nº  

994.06.056715-0, rel. Des. Rui Stoco, j. 09.08.2010) 
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Tem-se que a referida lei municipal somente foi declarada 

inconstitucional em 2011, ao passo que as contratações 

sucederamse em 2007/2008  mais ainda, não há nos autos indício 

de que servidores foram privilegiados, tampouco que receberam 

remuneração sem o correspondente trabalho, cingindo-se a causa 

de pedir às indevidas contratações. 

Deste modo, inexistente qualquer prejuízo ao erário  como 

reconhecido na r. sentença  ausente ainda o elemento subjetivo 

imprescindível para a caracterização do ato de improbidade 

administrativa, outra solução não resta senão reformar a 

condenação dos réus nas penas previstas no artigo 12 da Lei  
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Federal nº 8.429/1992. 

É neste sentido, ademais, os precedentes desta Corte: 

Ação Civil Pública  Improbidade 

Administrativa  Servidores contratados sem 

concurso público  Município de Onda Verde - 

Art. 37, IX, CF- Necessidade temporária de 

excepcional interesse público não 

caracterizada  Ilegalidade e nulidade das 

contratações  Não caracterização de ato de 

improbidade administrativa  Ausência de 

dolo ou má-fé  Ausência de prejuízo à 

Municipalidade - Sentença de procedência 

reformada  Recurso provido.    

 (TJSP;   Apelação  Cível  

1000777-35.2018.8.26.0390; Relator (a): Ana  

Liarte; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito 

Público; Foro de Nova Granada - Vara Única;  

Data do Julgamento: 29/06/2020; Data de 

Registro: 02/07/2020) 

 AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO  DE  
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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA  

ExPrefeito do Município de Vargem que 

contratou as corrés sem a prévia aprovação 

em concurso público  Nomeação para 

exercerem cargos de provimento em 

comissão, com fundamento na Lei Municipal 

nº 401/2005, não constando tenha sido 

declarada inconstitucional  A existência de 

legislação municipal autorizadora da 

contratação se mostra suficiente para 

afastar o elemento subjetivo necessário 

para a configuração do ato como ímprobo e 

lesivo aos princípios da Administração  

Precedentes do C. STJ e desta Corte  

Sentença de improcedência mantida   

Recurso desprovido.   

 (TJSP;   Apelação  Cível  

 1008028-07.2018.8.26.0099;  Relator  

(a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9ª  
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Câmara de Direito Público; Foro de Bragança 

Paulista - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

08/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020) 

Consiste em substancial corrente jurisprudencial, no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO  

RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO  

CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO  

CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO PARA  

CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR 

JURÍDICO COM AMPARO EM LEIS  

MUNICIPAIS. DOLO GENÉRICO AFASTADO. 

ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA 

DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. 

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta 

Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o 

regime recursal será determinado pela data 

da publicação do provimento jurisdicional 
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impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se 

o Código de Processo Civil de 2015. II - A 

contratação de servidor sem concurso 

público, fundamentada na previsão em lei 

municipal, ainda que considerada 

inconstitucional pelo acórdão recorrido, 

afasta o dolo genérico exigido para a 

configuração do ato de improbidade 

administrativa que atenta contra os 

princípios da Administração Pública. 

III - De acordo com a exposição fática 

contida no acórdão recorrido, a legislação 

municipal é anterior à contratação em 

questão, ou seja, já existia no mundo 

jurídico, não se podendo atribuir a má-fé 

especificamente ao Agravado. 

IV - O Agravante não apresenta, no agravo, 

argumentos suficientes para desconstituir 

a decisão recorrida. 

V - Agravo Interno improvido. 

(AgInt no REsp 1555070/SP, Rel. Ministra REGINA 

HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

16/03/2017, DJe 24/03/2017) 
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Esta Corte Superior já se manifestou no 

sentido de que fica afastada a caracterização 

do dolo genérico, quando a conduta do 

agente público, mesmo que de questionável 

validade em razão da vigência dos preceitos 

constitucionais relativos à obrigatoriedade 

do concurso e excepcionalidade da 

contratação temporária, se deu com base em 

leis municipais que estavam em vigor 

quando da contratação dos servidores, posto 

que tais leis gozam de presunção de 

constitucionalidade. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1358567/MG, 1ª Turma, Rel. Ministro 

Benedito Gonçalves, DJe 09/06/2015; EAREsp  

184.923/SP, 1ª Seção, Rel. Ministra Eliana  

Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão  

Nunes Maia Filho, DJe 05/03/2015; REsp  

1231150/MG, 2ª Turma, Rel. Ministro Herman  
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Benjamin, DJe 12/04/2012; AgRg no AgRg no 

REsp 1191095/SP, 2ª Turma, Rel. Ministro 

Humberto Martins, DJe 25/11/2011. 

Assim sendo, descaracterizado o elemento subjetivo necessário para 

configuração da improbidade administrativa, de rigor o acolhimento 

do recurso dos réus para julgar a pretensão improcedente.  

A reforma da sentença não implica em alteração da verba de 

sucumbência, uma vez que não há condenação em honorários 

advocatícios nas sentenças de ação por improbidade administrativa 

(EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE  

ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018) 

Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias 

necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões  
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pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver 

cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito 

às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever 

de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre todos 

os pontos e dispositivos legais citados pela agravante. 

De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias 

extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria 

infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, 

tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação 

numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta 

tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro OG 

FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013). 



fls. 881 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Apelação Cível nº 1001157-92.2015.8.26.0348-Mauá - Voto nº 29065 

Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que sejam 

apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos a 

julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser 

manifestada no momento de apresentação do novo recurso. 

Daí porque, em tais termos, dá-se provimento aos recursos. 

RUBENS RIHL 

Relator 
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