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SENTENÇA

AÇÃO CIVIL PUBLICA.- EXERCICIO DA ADVOCACIA E DE ATIVIDADE
PUBLICA INCOMPATIVEL. ART. 28 DO EOAB.- DESNECESSIDADE DE
DOLO.- PROCEDENCIA.-  

 
 
Vistos etc.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA ajuizou a presente ação de

improbidade administrativa, contra MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR, alegando, em
apertada síntese, que o promovido vem acumulando ilegalmente o cargo de Secretário do
Controle Interno com o munus da advocacia, tanto perante o Município de Cabedelo, quanto
perante outros Municípios, tendo recebido no período de 2017 e 2018 a vultosa quantia de R$
930.220,00 (novecentos e trinta mil e duzentos e vinte reais) e, em sua defesa formulado perante
a Corte de Contas, disse o promovido que “ uma das funções da Controladoria-Geral seria o
auxílio, ao Executivo, no âmbito do controle externo, o que se coadunaria à situação analisada;
que o município de Cabedelo, ao utilizar dele – Controlador-Geral –, para exercer defesas
semelhantes a realizada no âmbito do Processo TC 14.002/2017, não despende recursos com
escritório de advocacia; que ele não exerce advocacia privada no âmbito do município referido;
que é contratado por outros entes políticos para atuar como defensor no TCE em virtude da sua
qualificação; que a edilidade procurou o servidor com mais qualidade técnica para a feitura de
suas atribuições; que a atuação no TCE é de natureza singular; que não há que se falar em
incompatibilidade em seu caso, pois o Estatuto da OAB exige poder de decisão relevante sobre
interesses de terceiro, para que aquela se configure, o que inocorre em sua hipótese; e que os
valores recebidos são relativos à efetiva prestação de serviços. O município de Cabedelo
peticionoudefesa semelhante, utilizando-se dos mesmos argumentos e do advogado impugnado,
que assinou, mais uma vez, como Secretário do Controle Interno de Cabedelo”.

Pela decisão do ID 20498736   foi determinado o bloqueio de bens e valores e foi
indeferido o pedido de afastamento do carto.

O Município foi incluído como terceiro interessado e o promovido se habilitou nos autos.
Houve agravo de instrumento e foram canceladas as restrições da tutela concedida (ID 

21252554 - Documento de Comprovação (MaloteDigital941)  ) e o promovido apresentou defesa
preliminar que não foi acolhida (IDs 22309002 - Defesa Prévia   e 22661936 - Decisão ).

Daí, veio a contestação do ID 24574988 - Outros Documentos (CONTESTAÇÃO AÇÃO
CIVL PÚBLICA MARCO VILLAR), onde o promovido sustentou a inexistência de ato de
improbidade, porque não houve dolo e não houve prejuízo ou danos ao erário .

Na fase de especificação de provas, o promovido pediu a oitiva de testemunhas e a
expedição de oficio para comprovar a sua assiduidade no cargo público, bem como o número de
pareceres ofertados.

Expedido o oficio, veio o documento do ID 33882736 - Documento de Comprovação
(PETIÇÃO AÇÃO IMPROBIDADE MARCO AURELIO), onde o Município disse que o promovido
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se encontra afastado da Controladoria desde 04 de abril de 2019, sobre o qual o MP se
pronunciou no ID 35707630 - Cota.

Posteriormente, o autor reiterou o pedido da letra C da especificação de provas e, além
disso, pediu fosse oficiada a Prefeitura Municipal de Cabedelo para informar se houve algum
pagamento adicional, além do salário de secretário, ao escritório de advogado e fosse oficiado ao
Tribunal de Contas do Estado para que se manifestasse acerca do julgamento ou não do
Processo TC: 19394/18.

Os novos pedidos foram indeferidos por força da preclusão (ID 36948864 - Decisão) e,
finalmente, aportou nos autos a frequência do promovido no período de 02/01/2014 a 04/04/2019 
(ID 38547307 - Documento de Comprovação (CERTIDÃO DE ASSIDUIDADE)).

Com vistas, o MP pugnou pelo prosseguimento do feito, com a condenação do promovido.
Feito o relatório, passo a DECIDIR.
O processo não comporta a oitiva de testemunhas, uma vez que a comprovação dos fatos

elencados na inicial são feitas apenas através de documentos, os quais constam dos autos.
“O art. 129, III, da Constituição Federal estabelece como uma das funções institucionais do

Ministério Público o ajuizamento da ação civil pública para proteção, dentre outros, do patrimônio
público e social e dos interesses difusos e coletivos.

 A defesa do patrimônio público, através do combate aos atos de improbidade
administrativa, corresponde a um direito difuso, porque de natureza transindividual e indivisível,
vez que dele é titular a coletividade indeterminada de pessoas, ligadas pela circunstância fática
causadora de prejuízo ao erário e/ou violadora dos princípios da administração pública.

A Lei 7.347/85 e Título III da Lei 8.078/90 são normas de natureza processual, razão pela
qual a hipótese que pode determinar a condenação por ato de improbidade administrativa se
baseia nas regras substantivas da Lei 8.429/92, conhecida como Lei de Improbidade
Administrativa.

Tem-se, pois, que o pedido imediato ou próximo funda-se nas leis processuais referidas e
o pleito mediato ou remoto deve ser efetuado com base na Lei 8.429/92.

Pois bem, no mérito a controvérsia não comporta maiores delongas.
O exercício do cargo de advocacia por titular de cargo público está sujeito às restrições

previstas no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, a Lei 8.906, de 4 de julho de 1994,
editada pela União com fundamento no artigo 22, XVI, da Constituição Federal.

O Estatuto, no capítulo VII, em que trata das incompatibilidades e impedimentos, é bem
claro ao dispor sobre o assunto.

 As hipóteses de incompatibilidade determinam a proibição total, e as de
impedimento, a proibição parcial para o exercício da advocacia (art. 27 do Estatuto).

A matéria é disciplinada pelo artigo 28 do Estatuto da Ordem dos Advogado do Brasil, que
tem a seguinte dicção:

 Art. 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as
seguintes atividades:

III - ocupantes de cargos ou funções de direção em Órgãos da Administração
Pública direta ou indireta, em suas fundações e em suas empresas controladas ou
concessionárias de serviço público;

As restrições impostas ao exercício da advocacia se justificam sobretudo em razão da
natureza do cargo ou função exercida por alguns advogados, tendo esta sim grande significação
para efeito de aplicação dessas normas.

Assim, considerando que a lei não possui palavras inúteis, é certo que ao restringir a
incompatibilidade àqueles que detenham função de gerência ou direção jurídica nos órgãos
jurídicos da Administração Pública, é certo que a vedação não se estende àqueles que possuem
mera função de assessoramento.

No caso dos autos, verifico que o réu detinha função direção com impossibilidade de
exercício da advocacia privada, em razão da integral dedicação ao serviço pelo servidor
comissionado.

Com efeito, em razão das peculiaridades dos cargos de provimento em comissão, em



especial a natureza das atribuições concernentes (direção, chefia e assessoramento) e em
virtude da necessidade de confiança política (pois são demissíveis ad nutum), tais cargos
possuem um regramento especial.

 Em razão das peculiaridades citadas, e como contrapartida, é exigida a dedicação
exclusiva de seus ocupantes.

 Note-se que a 'integral dedicação ao serviço' não significa que o servidor somente será
convocado quando houver interesse da Administração, mas sim que deverá cumprir a jornada
integral. Também é pertinente lembrar que não são aplicáveis aos profissionais exercentes de
atividades privativas da advocacia que atuam na Administração - inclusive no âmbito municipal -,
as prescrições do estatuto da advocacia referentes à limitação de jornada.

 Isso se dá em razão do regramento estabelecido pelo art. 4º da Lei 9.527/97, que
estabelece que as disposições previstas no Capítulo V, Título I, da Lei 8.906/94, não se aplicam à
Administração Pública.

 Diante das considerações acima, verifica-se que deve o Poder Executivo Municipal exigir
de seus servidores comissionados o cumprimento da jornada integral de trabalho e, portanto, a
incompatibilidade independe de dolo.

Quanto à modalidade de atentado contra os princípios da Administração Pública, é
imperioso salientar que a caracterização do ato de improbidade não se encerra no aspecto
exclusivamente patrimonial, haja vista que também atribui o estigma de ímprobo ao ato que
desrespeita alguns dos princípios que regem a atividade estatal.

Na sistemática da Lei de Improbidade, o dever jurídico de observar os princípios regentes
da atividade estatal é inicialmente vislumbrado no art. 4º:

'Art. 4º. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a
velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos.'

A referida norma aduz em seu artigo 11:
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:

 I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele
previsto, na regra de competência' (grifei).

O texto legal refere-se aos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade
às instituições, incorrendo o réu no art. 11, inciso I, da Lei de Improbidade, quando deixou de lado
a estrita observância dos princípios norteadores da Administração Pública, mormente o princípio
da legalidade, já que não observou a integral dedicação ao serviço.

Após elencar os atos de improbidade administrativa transcritos, a Lei 8.429/92, indica as
penas previstas para estes, no artigo 12, inciso III:

'Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas,
previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade
sujeito às seguintes cominações: [...]

 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'.

Examinando o texto da lei de regência, pode-se entender, de uma rápida passada de
olhos, que a intenção da Lei é coibir eventuais desvios, em todas as suas formas e evitar o mau
uso da coisa pública, do erário, seja pelos seus zeladores, seja pela população.

Contrario sensu, a Lei já nasceria com indiscutível falta de eficácia, apesar de vigência.
Por fim, ferida a legalidade de forma inescusável, não há perquirir sobre a ocorrência de

danos ao erário ou dolo do agente público.



No que pertine à dosimetria da sanção, a Lei de Improbidade Administrativa estabeleceu,
no artigo 12, as sanções que serão aplicadas às diferentes modalidades de improbidade e,
conforme entendimento da doutrina, o magistrado deve usar da sua discricionariedade para
delimitar as sanções cuja previsão foi posta em termos relativos, já que inexiste normatização
específica sobre a matéria.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para, reconhecendo a
pratica de ato de improbidade, condenar o promovido a ressarcir o erário da quantia recebida no
período de incompatibilidade, além da suspensão dos direitos políticos por 5 anos, proibição de
contratar com o Poder Público, receber incentivos, benefícios fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de três anos.

Outrossim, condeno o promovido nas custas processuais.
Transitada em julgado, oficie-se a Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos,

inclua-se a condenação no sistema do CNJ e abra-se vista ao MP para a execução.
PRI, inclusive o MUnicipio, terceiro incluido na lide. 

CABEDELO, 19 de maio de 2021.
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