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ACÓRDÃO

ADMINISTRATIVO.  APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO
CIVIL PÚBLICA PARA RESPONSABILIZAÇÃO
POR  ATO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  MUNICÍPIO  DE  PRATA.
PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  (1)
DESCUMPRIMENTO  DE  ORDEM  JUDICIAL.
COMPROVAÇÃO.  INDEPENDÊNCIA  DAS
ESFERAS  CÍVEL  E  CRIMINAL.  CONDUTA
ÍMPROBA. TIPIFICAÇÃO NO  INC. II  DO ART.
11  DA  LEI  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA  (LEI  Nº  8.429/92).   (2)
ELEMENTO  SUBJETIVO.  DOLO  GENÉRICO.
SUFICIÊNCIA.  POSIÇÃO  DO  STJ.  (3)
PENALIDADE  (INC.  III  DO  ART.  12  DA LIA).
PRINCÍPIO  DA  PROPORCIONALIDDE.
EXCLUSÃO  NECESSÁRIA.  PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO.

1.  “A  circunstância  de  o  agravante  ter  sido
absolvido, em ação criminal,  pelo mesmo fato,
não  impede  a  instauração  de  ação  de
improbidade  administrativa,  dada  a
independência  entre  as  esferas  administrativa,
civil  e  criminal.  Como destacou o  Juízo  de 1º
Grau,  "eventual  decisão proferida em sede de
processo  penal  somente  repercutiria  na
instância civil e administrativa caso reconhecida
a inexistência dos fatos ou afastada a respectiva
autoria,  hipótese  inocorrente  na  hipótese".
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(AgRg  no  AgRg  no  AREsp  558.920/MG,  Rel.
Ministra  ASSUSETE MAGALHÃES,  SEGUNDA
TURMA,  julgado  em  27/09/2016,  DJe
13/10/2016).

2. “Dentre as aplicações do inciso II do art. 11 da
Lei n. 8.429/92 enquadra-se o descumprimento
de ordem judicial, por configurar ato atentatório
à dignidade da justiça e contrário aos valores da
honestidade  e  lealdade  às  instituições.
Considerando  que  o  descumprimento  de
decisão  judicial  foi  o  meio  encontrado  pelo
agente  político  para  dar  efetividade  a  um  ato
ilegal,  configurado  está  o  elemento  volitivo
dessa  conduta  omissiva,  necessário  para  a
tipificação da improbidade administrativa. (TJPB;
APL  0001565-13.2007.815.0211;  Segunda
Câmara Especializada Cível;  Rel.  Des. Onaldo
Rocha de Queiroga; DJPB 05/10/2015; Pág. 11)
”.  (TJPB;  APL  0001565-13.2007.815.0211;
Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des.
Onaldo Rocha de Queiroga; DJPB 05/10/2015;
Pág. 11).

3.  “O  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou  o
entendimento  de  que  os  atos  de  improbidade
descritos no art. 11 da Lei 8.429/92 dependem
da presença de dolo, ainda que genérico, mas
dispensam  a  demonstração  da  ocorrência  de
dano  para  a  administração  pública  ou
enriquecimento  ilícito  do  agente”.  (AgRg  no
REsp  1337757/DF,  Rel.  Ministra  MARGA
TESSLER, JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO
TRF 4a  REGIÃO,  PRIMEIRA TURMA,  julgado
em 05/05/2015, DJe 13/05/2015).

4.  “É  que  este  Superior  Tribunal  firmou  a
compreensão  de  que  não  há  impedimento  à
aplicação cumulativa das sanções previstas no
art.  12  da  LIA,  bastando  que  a  dosimetria
respeite  os  princípios  constitucionais  da
proporcionalidade e razoabilidade”. (STJ, REsp
1091420/SP,  Rel.  Ministro  SÉRGIO  KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe
05/11/2014).
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ACORDAM os  integrantes  da Terceira  Câmara Cível,  à
unanimidade de votos,  em dar provimento parcial ao apelo, nos termos
do voto do relator e da certidão de julgamento de fls. 356.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  MARCEL
NUNES DE FARIAS contra sentença que julgou procedente a Ação Civil
Pública ajuizada  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DA
PARAÍBA, buscando  sua  responsabilização  por  ato  de  improbidade
cometido enquanto Chefe do Poder Executivo do Município de Prata/PB.

O juízo sentenciante (fls. 290/294) compreendeu que o ex-
gestor,  conscientemente,  negou  cumprimento  às  ordens  judiciais
concedidas  nos  Mandados  de  Segurança  nºs  068.2010.000.274-7  e
068.2010.000.149-1  (atual  0000149-50.2010.815.0681),  vindo  a
condená-lo  pela  prática  do  ato  tipificado  no  art.  11,  II,  da  Lei  de
Improbidade Administrativa,  impondo-lhe com sanções: suspensão dos
direitos políticos por 3 anos e pagamento de multa civil.

Tempestivamente,  o  Apelante recorreu  (fls.  326/331)
alegando que não cabe condenação por ato de improbidade quando há
absolvição na esfera penal pelo mesmo fato. Assim, com a ausência do
elemento subjetivo, a improcedência da demanda seria medida que se
impõe.

Contrarrazões ofertadas (fls. 334/339).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou
pelo provimento recursal (fls. 345/348).

É o relatório.

VOTO

O  Ministério  Público  do  Estado  da  Paraíba  ajuizou  a
presente Ação Civil Pública objetivando responsabilizar o apelado por ato
de  improbidade  praticado  enquanto  Chefe  do  Poder  Executivo  do
Município  de  Prata/PB,  consistente  no  consciente  descumprimento  de
ordens judiciais exaradas em Mandados de Segurança.

O juízo sentenciante compreendeu ter havido a conduta
ímproba, condenando-o.

Analisando  o  recurso  interposto  pelo  ex-gestor,
vislumbro ser possível seu parcial provimento.
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1)  DO  DESCUMPRIMENTO  DA  ORDEM  JUDICIAL
EXARADA  NO  MANDADO  DE  SEGURANÇA  Nº
068.2010.000.274-7

Dentre as condutas apontadas no exordial pelo  Parquet,
tem-se o descumprimento da ordem emitida pelo Juízo da Comarca de
Prata nos autos do Mandado de Segurança nº 068.2010.000.274-7.

Analisando  as  provas  encartadas,  observo  que  houve
deferimento de liminar para que fossem entregues, ao então Impetrante,
cópias  de  documentos  e  informações  nela  relacionadas  (fls.  22/24).
Intimação pessoal às fls. 32.

A referida ação foi sentenciada, oportunidade na qual se
concedeu a ordem e se confirmou a liminar (fls. 25/29), com respectiva
intimação pessoal para dar efetivo cumprimento (fls.79). Em consulta ao
sistema desta Corte, observo que a ordem tornou-se definitiva.

Nos atos processuais seguintes (fls. 77/98), observo que o
Apelante foi recalcitrante em dar cumprimento à referida ordem, vindo a
impor, inclusive, o pagamento de taxa administrativa para que as cópias
fossem fornecidas (fls. 80).

Importante esclarecer que a absolvição ocorrida nos autos
da Ação Penal  nº  0000663-95.2013.815.0681,  que analisou  apenas  o
descumprimento no MS nº   068.2010.000.274-7, não é capaz de vincular
o destino dessa ação civil pública.

Pelo que se vê na sentença de fls. 306/309, o magistrado
se convenceu pela inexistência de crime ante a falta de elementos de
convicção, o que não impede a responsabilização da conduta na esfera
cível. 

Nesse sentido decidiu o STJ:

A circunstância  de  o  agravante  ter  sido  absolvido,  em
ação  criminal,  pelo  mesmo  fato,  não  impede  a
instauração de ação de improbidade administrativa, dada
a independência  entre as esferas administrativa,  civil  e
criminal.  Como destacou o Juízo de 1º Grau, "eventual
decisão proferida em sede de processo penal  somente
repercutiria  na  instância  civil  e  administrativa  caso
reconhecida  a  inexistência  dos  fatos  ou  afastada  a
respectiva  autoria,  hipótese  inocorrente  na  hipótese".
(AgRg  no  AgRg  no  AREsp  558.920/MG,  Rel.  Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES,  SEGUNDA TURMA, julgado
em 27/09/2016, DJe 13/10/2016).
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2)  DO  DESCUMPRIMENTO  DA  ORDEM  JUDICIAL
EXARADA  NO  MANDADO  DE  SEGURANÇA  Nº
068.2010.000.149-1

Pelo que se percebe do caderno processual, o ex-gestor
incidiu na mesma conduta quando se omitiu no cumprimento da ordem
emitida  pelo  Juízo  da  Comarca  de  Prata  nos  autos  do  Mandado  de
Segurança nº 068.2010.001.149-1.

Dos autos se extrai que houve deferimento de liminar para
que fossem entregues,  ao então Impetrante,  cópias de documentos e
informações nela relacionadas (fls. 36/38).

Analogamente  ao  MS  anterior,  a  referida  ação  foi
sentenciada,  concedendo-se  a  ordem e  confirmando-se  a  liminar  (fls.
39/42), com respectiva intimação pessoal para dar efetivo cumprimento
(fls.  106).  Em consulta ao sistema desta Corte,  observo que a ordem
tornou-se igualmente definitiva.

Nesta  ação  mandamental  (fls.  100/143),  o  Apelante
continuou  sendo  recalcitrante  em  dar  cumprimento  à  ordem  judicial,
vindo a impor, inclusive, o pagamento de taxa administrativa para que as
cópias fossem fornecidas (fls. 107).

3)  TIPIFICAÇÃO  DA  CONDUTA  E  ELEMENTO
SUBJETIVO

Estando comprovadas  a ocorrência  das  condutas,  resta
verificar se as mesmas ferem a probidade administrativa.

Diante  da  comprovação  da  ocorrência  das  condutas,
observo que a omissão do Apelante se amolda à figura típica do inc. II do
art.  11  da  Lei  de  Improbidade  Administrativa  (Lei  nº  8.429/92), que
dispõe:

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: 
[…]
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de
ofício; 

Nesse sentido o precedente desta Corte:

Dentre  as  aplicações  do  inciso  II  do  art.  11  da  Lei  n.
8.429/92  enquadra-se  o  descumprimento  de  ordem
judicial,  por  configurar  ato  atentatório  à  dignidade  da
justiça e contrário aos valores da honestidade e lealdade
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às instituições. Considerando que o descumprimento de
decisão judicial foi o meio encontrado pelo agente político
para dar efetividade a um ato ilegal, configurado está o
elemento  volitivo  dessa  conduta  omissiva,  necessário
para a tipificação da improbidade administrativa. (TJPB;
APL  0001565-13.2007.815.0211;  Segunda  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Onaldo  Rocha  de
Queiroga; DJPB 05/10/2015; Pág. 11) 

No que se refere ao elemento subjetivo, adoto a posição
firmada  pelo  STJ  que  orienta  ser  suficiente  a  existência  de  dolo
genérico na  conduta  ímproba,  independentemente  de  finalidades
específicas:

Ademais, o entendimento firmado por esta Corte Superior é de
que o dolo que se exige para a configuração de improbidade
administrativa  é  a  simples  vontade  consciente  de  aderir  à
conduta, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica
- ou, ainda,  a simples anuência aos resultados contrários ao
Direito quando o agente público ou privado deveria saber que a
conduta praticada a eles levaria -, sendo despiciendo perquirir
acerca  de  finalidades  específicas.  (AgRg  no  REsp
1535600/RN,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 17/09/2015).

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
os atos de improbidade descritos no art.  11 da Lei  8.429/92
dependem  da  presença  de  dolo,  ainda  que  genérico,  mas
dispensam  a  demonstração  da  ocorrência  de  dano  para  a
administração  pública  ou  enriquecimento  ilícito  do  agente.
(AgRg no REsp 1337757/DF, Rel. Ministra MARGA TESSLER,
JUÍZA  FEDERAL  CONVOCADA  DO  TRF  4a  REGIÃO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 13/05/2015).

Sendo  desnecessária  a  intenção  específica  ou  a
ocorrência de dano para configurar o ato de improbidade do art. 11 da
LIA,  entendo  que  a  resistência  do  Apelante  em  dar  cumprimento  às
ordens  do  Poder  Judiciário,  inclusive  deferidas  sem  sede  de  liminar,
demonstra  seu desprezo consciente  para  com a autoridade judiciária,
devendo receber reprimenda à altura.

4) DAS PENALIDADES CABÍVEIS

Pelo  que  se  expôs,  a  improbidade  administrativa  foi
flagrante, devendo receber reprimenda compatível com a gravidade da
conduta, a extensão do dano causado e o eventual proveito patrimonial
obtido pelo então gestor público, tudo em conformidade com o caput e o
parágrafo único do art. 12 da LIA, in verbis:
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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:

[…]

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. 

[…]

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. 

Interessante a posição do STJ:

As  sanções  civis  impostas  pelo  art.  12  da  Lei  n.
8.429/1992 aos atos de improbidade administrativa estão
em sintonia com os princípios que regem a Administração
Pública.  (AgRg no RE 598.588/RJ,  2.ª  Turma, rel.  Min.
Eros Grau, j. 15.12.2009).

A  discussão  referente  à  possibilidade,  ou  não,  de
aplicação  cumulativa  de reprimendas no caso concreto
não  foi  apreciada  no  acórdão  recorrido,  nem  sequer
foram  opostos  embargos  declaratórios  para  suprir
eventual  omissão.  Incide,  portanto,  neste  particular,  o
óbice das Súmulas 282 e 356/STF. Ainda que superado o
veto  processual  apontado,  melhor  sorte  não  teriam  os
recorrentes.  É  que  este  Superior  Tribunal  firmou  a
compreensão de que não há impedimento à aplicação
cumulativa das sanções previstas no art. 12 da LIA,
bastando  que  a  dosimetria  respeite  os  princípios
constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.
(REsp  1091420/SP,  Rel.  Ministro  SÉRGIO  KUKINA,
PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  23/10/2014,  DJe
05/11/2014). [Em destaque].

À  luz  do  princípio  da  proporcionalidade,  entendo  ser
suficiente, para  atender o caráter repressivo e educativo da medida, o
Pagamento de multa civil, na forma como estabelecida na sentença
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Dispenso a aplicação da penalidade de  Suspensão dos
direitos políticos por representar medida que, no caso concreto, viola o
referido princípio.

DISPOSITIVO

Diante  do  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO
APELO  apenas para reformar a sentença  e EXCLUIR a penalidade de
Suspensão dos direitos políticos.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides.  Participaram do julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de
Almeida  (Relator),  Juiz  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  José
Aurélio da Cruz, a Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes, e o
Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  o  Exma.  Dra.  Ana  Cândida
Campelo, Promotora de Justiça.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Juiz Ricardo Vital de Almeida

RELATOR
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