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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001309-94.2012.815.0211.
ORIGEM: 1ª Vara da Comarca de Itaporanga.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Ministério Público do Estado da Paraíba.
APELADO: Steferson Gomes Nogueira Vieira.
ADVOGADO: Francisco Glauberto Bezerra Junior.

EMENTA:  IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  DELEGADO DA POLÍCIA
CIVIL. ACUSAÇÃO DE CONDUTA INCONDIZENTE COM O EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA/PB. AUSÊNCIA DE PROVAS
DA TIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO DA AÇÃO. ART. 17, §8º, DA LEI
Nº  9429/92.  APELAÇÃO.  ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM A
INTERVENÇÃO LEGÍTIMA PARA DEBELAR RIXA EM CURSO EM FESTA
REALIZADA  NO  CLUBE  DA  URBE.  PRESENÇA  JUSTIFICADA  POR
INVESTIGAÇÃO  EM  CURSO  DE  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES  NA
REGIÃO. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. FALTA
DE INDÍCIOS DA CARACTERIZAÇÃO DO ATO ÍMPROBO. AUSÊNCIA DE
DÚVIDA  RAZOÁVEL.  DESNECESSECIDADE  DE  INSTRUÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. 

1.  “Nos  termos  do art.  17,  §  8º,  da  Lei  n.  8.429/1992,  a  ação  de  improbidade
administrativa só deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se convencer da
inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da
via eleita,  de tal  sorte que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é
suficiente ao recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera
o  princípio  do  in  dubio  pro  societate”  (STJ,  REsp  1385745/CE,  Rel.  Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014).

2. Na hipótese, a prova coligida aos autos não indicam que a conduta do acusado
configure fato típico ensejador de improbidade administrativa, de modo que não há
dúvidas suficientes que autorizem a continuidade do procedimento, pelo que deve
ser mantida a Sentença que rejeitou a Ação, com base no art. 17, §8º, da Lei nº
8.429/92.

VISTO,  relatado e discutido o Apelo interposto nos autos do processo n.°
0001309-94.2012.815.0211,  em que figuram como Apelante o Ministério Público
Estadual e como Apelado Steferson Gomes Nogueira Vieira.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator, em negar provimento ao Recurso.

VOTO.



O Ministério  Público  Estadual interpôs  Apelação contra  a  Sentença de
f. 183/186, prolatada em regime de jurisdição conjunta, que indeferiu a Inicial da
Ação Civil  Pública intentada em face  de  Steferson Gomes Nogueira  Vieira,  a
quem imputou a prática de improbidade administrativa no exercício do cargo de
Delegado da Polícia Civil, consubstanciada, em tese, no disparo de arma de fogo
institucional  em  evento  noturno  de  clube  privado,  num  contexto  de  suposta
discussão com particulares, sob influência de álcool, e no subsequente deslocamento
até a residência de um dos envolvidos, onde teria proferido palavras desrespeitosas
ao  seu  genitor  e  ameaça  de  prisão,  ainda  durante  a  mesma  madrugada,  com
utilização  da  viatura  a  serviço  da  Delegacia  local  e  suporte  dos  Agentes  de
Investigação ali lotados.

Em suas razões recursais, f. 202/214, o Ministério Público alegou que o Réu
violou os deveres funcionais insculpidos no art. 147, incisos XII e XXVII, da Lei
Complementar Estadual n.° 85/2008 (Estatuto da Polícia Civil), por haver atuado
com abuso de autoridade e denegrido a honra de pessoas com palavras ofensivas,
em  descompasso  com  os  princípios  da  legalidade,  da  impessoalidade  e  da
moralidade.

Sustentou que a Inicial foi instruída com relevantes depoimentos de pessoas
envolvidas  na  ocorrência,  além  de  provas  documentais  que  assinalam,  com  a
robustez necessária, fortes indícios de materialidade e de autoria, bem como o dolo
genérico do acusado.

Defendeu, invocando o art. 17, §8°, da Lei n.° 8.429/92, que o recebimento
da Inicial não se condiciona à prova cabal do ilícito, cujos pormenores, inclusive os
relativos ao elemento anímico do agente público,  devem ser objeto de instrução
processual, e que seu indeferimento pressupõe um juízo de certeza quanto à não
configuração do ato de improbidade, não sendo essa, segundo afirmou, a hipótese
dos autos.

Pugnou pela anulação da Sentença e imediato recebimento da Inicial para
que o processo siga em seus ulteriores termos no primeiro grau de jurisdição.

Nas Contrarrazões, f. 222/234, o Apelado alegou que o Autor não trouxe aos
autos indícios suficientes de materialidade e de autoria e que sua conduta observou
fielmente os limites da legalidade, tendo sido imposta pelo dever funcional a que
está jungido qualquer policial, de intervir prontamente para interromper a execução
de uma conduta típica em andamento (na sua ótica, um crime de rixa).

Sustentou  que  esse  raciocínio  evidencia  a  ausência  de  dolo  e  o  estrito
cumprimento  de  um  dever  legal  e  que  a  Inicial  foi  lastreada,  unicamente,  em
depoimentos  dos  próprios  particulares  rixosos,  diretamente  atingidos  pela
abordagem policial, o que inquina sua fidedignidade.

Asseverou que os depoimentos prestados por ele, Apelado, pelos Agentes de
Investigação envolvidos na ocorrência e por outros particulares, tanto no curso do
Inquérito Civil quanto no bojo do Inquérito Policial instaurado para apuração dos



mesmos fatos, todos encartados nestes autos, atestam a veracidade de sua tese.

Pontuou que a suposta embriaguez e a noticiada lesão provocada na perna de
um dos envolvidos pelo projétil disparado não foram provadas por exame pericial;
que  sequer  foi  apresentado  laudo  pericial  atestando  o  noticiado  disparo;  e  que
instruiu sua defesa prévia com documentos indicativos da realização de investigação
de tráfico de drogas na região, sendo esse o motivo de seu comparecimento ao clube
naquela data.

Afirmou que seu histórico funcional é imaculado e que goza de excelente
conceito junto aos seus pares e a seus superiores hierárquicos, razão pela qual foi
eleito Vice-Presidente da Associação de Defesa das Prerrogativas dos Delegados da
Paraíba – ADEPDEL e, durante os sete anos de exercício do cargo, foi designado
para titularizar  várias  Delegacias  em João Pessoa,  Campina Grande,  Itaporanga,
Diamante, Boa Ventura e Igaracy, além de ter atuado como Delegado Adjunto da
Polinter e Coordenador do Grupo Tático Especial da 6ª Região.

Defendeu que também goza de excelente conceito perante a sociedade civil
do  local  do  fato,  razão  pela  qual  recebeu  o  título  de  cidadão  de  Itaporanga,
pugnando, ao final, pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria de Justiça,  f.  246/249, opinou pelo provimento do Apelo,
acostando-se às teses recursais. 

É o Relatório.

O  Apelo  é  tempestivo  e  dispensado  de  preparo,  pelo  que,  presentes  os
demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

Trata-se de Ação Civil  Pública ajuizada em face de Delegado da Polícia
Civil, tendo por objeto acusação de atuação funcional abusiva, consubstanciada no
disparo  de  arma  de  fogo  institucional  em  evento  noturno  de  clube  privado  de
Itaporanga, após ingestão de bebida alcoólica, que teria causado lesão corporal em
terceira pessoa, e na moléstia do repouso noturno do genitor de uma das supostas
vítimas  da  conduta,  a  cuja  residência  teria  se  dirigido  em viatura  a  serviço  da
Delegacia  local,  ainda  na  mesma madrugada,  com mobilização  dos  Agentes  de
Investigação de plantão, a pretexto de realizar sua prisão em flagrante, ocasião em
que teria  causado escândalo perante os vizinhos,  proferindo, do lado de fora da
residência,  palavras  ofensivas  e  ameaça  de  restrição  da  liberdade  do  indivíduo
envolvido na ocorrência da casa noturna.

Após a apresentação de defesa prévia pelo acusado, o Juízo, num primeiro
momento, recebeu a Inicial, f. 146/148.

Contra essa Interlocutória, o acusado interpôs Agravo de Instrumento, tendo
requerido  a  concessão  de  efeito  suspensivo  àquele  recurso,  deferida  por  esta
Relatoria,  ao  fundamento  de  que  a  Decisão  do  Juízo  não  analisou,  sequer
tangencialmente,  os  fatos  imputados,  amparando-se  em  construções  abstratas  e
genéricas que se amoldariam a qualquer ação civil pública, f. 154/155-v.



Comunicado da Decisão prolatada nos autos do Agravo de Instrumento, o
Juízo se retratou, procedendo, desta vez, a uma análise silogística das teses autorais
e  defensivas,  com  valoração  expressa  dos  elementos  de  informação  até  então
coligidos, f. 183/187.

Nessa segunda apreciação, o Juízo rejeitou a Inicial, ao fundamento de que
inexistiria justa causa para o prosseguimento do processo, porquanto, na sua ótica,
os elementos de informação indicaram uma atuação funcional plenamente legal e a
ausência de dolo por parte do acusado.

 Comunicada a prolação da Sentença nos autos do Agravo de Instrumento,
que,  à época,  aguardava seu julgamento final  de mérito,  o primeiro Recurso foi
julgado prejudicado, f. 220/220-v.

 Feita essa indispensável retrospectiva processual, passo a analisar as razões
da  Apelação,  esclarecendo  que  a  Decisão  desta  Relatoria  lançada  nos  autos  do
Agravo de Instrumento referido não provocou a preclusão da matéria,  tendo em
vista que aquele Recurso impugnou ato judicial  diverso e acabou sendo julgado
prejudicado pela superveniência da Sentença objeto deste Apelo.

O indeferimento da inicial  da ação fundada em acusação de improbidade
administrativa, denominada de “rejeição da ação” pelo art. 17, §8°, da Lei Federal
n.°  8.429/921,  pressupõe  convencimento  quanto  à  inexistência  do  ato,  à
“improcedência da ação” ou à inadequação da via eleita.

O  reconhecimento  in  limine da  inexistência  de  ato  de  improbidade
administrativa reclama certeza a esse respeito, que pode advir da constatação de
evidente atipicidade da conduta (analisada no plano abstrato, sem revolvimento dos
elementos de informação) ou da ausência de justa causa, verificada após o juízo
abstrato de tipicidade, a partir dos elementos de informação carreados à Inicial e à
defesa prévia.

Em todo caso, a rejeição da ação é válida somente se houver um juízo de
certeza, de modo que a simples dúvida impõe o recebimento da inicial para que as
questões controvertidas sejam analisadas com maior profundidade durante instrução
probatória realizada em contraditório, incidindo, nesse estágio processual incipiente,
a máxima in dubio pro societas (ou in dubio pro societate).

Ilustrando o raciocínio, os seguintes precedentes do STJ:

1Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela
pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar. 
[…]
§ 6°. A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da
existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de
qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a
18 do Código de Processo Civil.

§8°. Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a
ação,  se  convencido  da  inexistência  do  ato  de  improbidade,  da  improcedência  da  ação  ou  da
inadequação da via eleita. 



ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  RECEBIMENTO  DA  AÇÃO.  CAUSA  DE  PEDIR
COMPLEXA  QUE  DENOTA  A  EXISTÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DE  ATOS
ÍMPROBOS.  SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE,  EM TESE,  PODE TER-SE
BENEFICIADO  DE  ATO  DE  IMPROBIDADE.  ARTIGOS  5º  E  6º  DA  LEI  N.
8.429/1992.  OBSERVÂNCIA  DO  PRINCÍPIO  IN  DUBIO  PRO  SOCIETATE.
RECURSO  ESPECIAL  PROVIDO.  1.  Recurso  especial  no  qual  se  discute  o
recebimento de ação civil pública de improbidade administrativa, quanto a escritório
de advocacia que fora contratado pelo Município de Santana do Aracajú/CE. 2. Nos
termos do art. 17, § 8º, da Lei n. 8.429/1992, a ação de improbidade administrativa só
deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se convencer da inexistência do ato de
improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, de tal sorte
que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente ao recebimento e
processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro
societate.  Nesse  sentido:  AgRg  no  REsp  1382920/RS,  Rel.  Ministro  Humberto
Martins,  Segunda  Turma,  DJe  16/12/2013;  AgRg  no  AREsp  318.511/DF,  Rel.
Ministra  Eliana  Calmon,  Segunda Turma,  DJe  17/09/2013.  3.  Extrai-se  da  petição
inicial que o Ministério Público apura a prática de diversos atos de improbidade pelas
autoridades locais,  que,  inclusive,  teriam feito  uso de verbas  federais  para  realizar
pagamentos a diversas pessoas jurídicas. A situação fática descrita é complexa. […] 5.
Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão de
recebimento da petição inicial da ação civil pública com relação à VASCONCELOS E
JUCÁ  -  ADVOCACIA  E  CONSULTORIA  S/C  (STJ,  REsp  1385745/CE,  Rel.
Ministro  Humberto  Martins,  Segunda  Turma,  julgado  em  12/08/2014,  DJe
19/08/2014).

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
INDÍCIOS DE CONDUTA ÍMPROBA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM
EM  CONSONÂNCIA  COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DESTA  CORTE.
INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  83  DO  STJ.  INDÍCIOS  DA  PRÁTICA  DE  ATO
ÍMPROBO.  REEXAME.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  7/STJ.  AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. I. O aresto impugnado está alinhado à jurisprudência
do STJ, no sentido de que, existindo indícios de cometimento de atos de improbidade
administrativa, a petição inicial deve ser recebida, fundamentadamente, pois, na fase
inicial, prevista no art. 17, §§ 7º, 8º e 9º da Lei 8.429/92, vale o princípio in dubio pro
societate, inclusive para verificação da existência do elemento subjetivo, a fim de
possibilitar o maior resguardo do interesse público. Precedentes do  STJ: AgRg no
AREsp 592.571/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado
do  TRF/1ª  Região),  PRIMEIRA  TURMA,  DJe  de  05/08/2015;  AgRg  no  REsp
1.466.157/MG,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA
TURMA,  DJe  de  26/06/2015;  AgRg  no  AREsp  660.396/PI,  Rel.  Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  DJe  de  25/06/2015;  AgRg  no
AREsp 604.949/RS, Rel.  Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe de 21/05/2015. […] III. Agravo Regimental improvido (STJ, AgRg no AREsp
706.071/SP,  Rel.  Ministra  Assusete  Magalhães,  Segunda  Turma,  julgado  em
23/02/2016, DJe 09/03/2016).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535
DO  CPC  INEXISTENTE.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  REJEIÇÃO
LIMINAR  DA  AÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE  DOLO  NA  CONDUTA.
NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO ACERCA DO ELEMENTO VOLITIVO DO
AGENTE PÚBLICO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRINCÍPIO
DO  IN  DUBIO  PRO  SOCIETATE.  PARCIAL  PROVIMENTO  AO  AGRAVO
REGIMENTAL. 1. A teor do artigo 535 do CPC, os embargos de declaração são
cabíveis para apontar  a existência de omissão, de contradição ou de obscuridade a
respeito de questão jurídica de especial relevância para a solução da lide, o que não
se  verifica  no  presente  caso.  2.  A  rejeição  liminar  da  ação  de  improbidade



administrativa  pressupõe  um  firme  convencimento  do  magistrado  acerca  da
inexistência  do  ato  de  improbidade,  ou  da  improcedência  da  ação,  ou  ainda  da
inadequação  da  via  eleita.  O  indeferimento  da  ação,na  hipótese,  decorreu  da
conclusão do magistrado acerca da inexistência de comportamento doloso do agente
público, juízo que se revela prematuro para o pórtico da ação. 3. A improcedência das
imputações constitui juízo que não pode ser antecipado à instrução do processo, que
no caso é de rigor. A conclusão acerca da existência ou não de dolo na conduta deve
decorrer das provas produzidas ao longo da marcha processual, sob pena de esvaziar
o direito constitucional de ação, bem como de não observar o princípio do in dubio
pro  societate.  4.  Agravo  regimental  parcialmente  provido  (STJ,  AgRg  no  REsp
1296116/RN, Rel. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região,
Primeira Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 02/12/2015).

Na hipótese vertente, o acusado afirma que, respaldado por seus superiores
hierárquicos,  se  dirigiu  ao  clube  para  proceder  à  investigação  de  tráfico  de
entorpecentes  e  que,  deparando-se,  fortuitamente,  com uma rixa  de dois  grupos
rivais, sentiu-se impelido a intervir para debelar o entrevero, o que configura, na sua
ótica, o estrito cumprimento de seu dever legal.

Para demonstrar tais declarações, o Apelado colacionou a designação do seu
nome pelo Delegado Regional Gleberson Fernandes da Silva para atuar em força
tarefa objetivando investigar o crescente tráfico de drogas na Região do Vale do
Piancó, f. 59, sendo notório o fato de que é comum o ingresso de entorpecentes em
eventos dessa magnitude.

A acusação, por sua vez, lastreada unicamente nos depoimentos prestados
pelos envolvidos na citada rixa, afirma que o Delegado não se dirigiu ao clube de
Itaporanga para desempenhar suas funções institucionais, mas, sim, para gozar as
liberdades de sua vida civil, embora estivesse formalmente escalado para plantão,
na  mesma  data,  na  Delegacia  de  Piancó,  e  que  se  envolveu  em  discussão
inicialmente travada entre um de seus conhecidos e um integrante de grupo social
diverso, passando, na sequência imediata, a disparar sua arma de fogo em reação
supostamente  desproporcional  às  circunstâncias  verificadas  e  a  perseguir,
ilegitimamente,  os  envolvidos,  fora do clube,  com o aparato da Polícia  Civil,  a
pretexto de realizar sua prisão em flagrante por desacato.

Os elementos probatórios colacionados aos autos se indicam, assim como
concluiu pelo Delegado que conduziu o inquérito (f. 120/127), a inexistência do fato
típico ou ato ímprobo a ensejar a continuidade do presente procedimento, restando
demonstrado nos autos  que o Recorrido estava no exercício de suas atribuições,
tendo inclusive comunicado os fatos ao Delegado Regional que o designou para a
força tarefa (f. 35/37), inexistindo qualquer prova, fora as declarações dos próprios
envolvidos, sobre a sua embriaguez ou sobre a lesão causada a terceiro por disparo
por  arma  de  fogo,  já  que,  no  período,  não  foi  constatado  nenhum atendimento
médico ao indivíduo que alega ter sido alvejado (Tharcio Ferreira Baião), o que é
estranho, já que a pessoa atingida por projétil, mesmo que “de raspão”, necessita de
cuidados médicos.

Convém salientar, por oportuno, que o único depoimento de pessoa que não
estava ligada ao incidente, Cláudio Francisco de Araújo Xavier, f.  109, além de
confirmar boa parte da argumentação do Apelado, noticia que todo o acontecimento



teve início com o desacato cometido por um dos envolvidos (Edneudo Santos da
Silva),  o  que  corrobora  que  o  Recorrido  estava  exercendo  regularmente  a  sua
atividade laboral.

Não há, portanto, dúvidas razoáveis que viabilizem o recebimento da Inicial,
notadamente  quando se vislumbra o satisfatório  histórico  funcional  do Apelado,
motivo pelo qual deve ser mantido o ato jurisdicional impugnado.

Posto isso, conhecido o Apelo, nego-lhe provimento, mantendo incólume a
Sentença sob apreço.

É o voto.

Presidiu  o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 31 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva,
dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


