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ACÓRDÃO

ADMINISTRATIVO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
CIVIL PÚBLICA PARA RESPONSABILIZAÇÃO POR
ATO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
MUNICÍPIO  DE  BREJO  DO  CRUZ.
PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  (1)
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA
VIA  ELEITA.  AGENTE  POLÍTICO.  PLENA
APLICAÇÃO  DA  LEI  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  REJEIÇÃO.  (2)  MÉRITO.
REQUISIÇÃO  DE  INFORMAÇÕES  PELO
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  PODER  DEVER  DE
INVESTIGAÇÃO  (ART.  127  E  129  DA  CF/88).
OMISSÃO  DO  ENTÃO  PREFEITO.  VIOLAÇÃO
DOS DEVERES DE PUBLICIDADE DOS ATOS DA
ADMINISTRAÇÃO  (INC.  XXXIII  DO  ART.  5º  E
CAPUT  DO  ART.  37,  AMBOS  DA  CF/88).  ATO
ÍMPROBO.  COMPROVAÇÃO.  ELEMENTO
SUBJETIVO.  DOLO  GENÉRICO.  SUFICIÊNCIA.
POSIÇÃO DO STJ.   PENALIDADES (ART. 12,  III,
DA  LEI  Nº  8.429/92).  PRINCÍPIO  DA
PROPORCIONALIDADE.  ATENDIMENTO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

1.  “A  ação  de  improbidade  administrativa,  com
fundamento na Lei  nº  8.429/92,  também pode ser
ajuizada  em  face  de  agentes  políticos”.  (STF,  AI
809338 AgR, Relator(a): Min.  Dias Toffoli,  Primeira
Turma, julgado em 29/10/2013, Processo Eletrônico
DJe-057 Divulg 21-03-2014 Public 24-03-2014).
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2. A conduta omissiva do Chefe do Poder Executivo,
que  se  omitiu  na  prestação  de  informações
requisitadas  pelo  Ministério  Público,  revelou-se
violadora dos princípios constitucionais orientadores
da Administração Pública, devendo ser eficazmente
reprimida.

3.  Na  medida  em  que  deixa  de  prestar  as
informações  requisitadas,  acaba  inviabilizando  o
trabalho  fiscalizatório  do  Parquet,  possuindo
nocividade  suficiente  para  deixar  de  ser  mera
irregularidade e ingressar na órbita da imoralidade
administrativa, ante a violação do inc. XXXIII do art.
5º e caput do art. 37, ambos da CF/88.

4.  "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". (STJ. 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).

5.  “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).

VISTOS, relatados e discutidos, os presentes acima descritos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do
Colendo Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento ao
apelo, nos termos do voto do relator e da certidão de julgamento de fls. 251.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Cível  interposta  por GERMANO
LACERDA  DA  CUNHA contra  sentença  (fls.  138/147)  que  julgou
parcialmente procedente a “ação civil pública para responsabilização por ato
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de improbidade administrativa” promovida pelo  MINISTÉRIO PÚBLICO DE
ESTADO DA PARAÍBA.

No  prazo  recursal,  houve  oferta  de  apelo  (fls.  150/176  e
178/204)  aduzindo,  em preliminar,  a  inadequação  da  via  eleita,  visto  ter
atuado na condição de agente político. No mérito, alegou serem inexistentes
os atos de improbidade, já que não teria recebido parte das requisições do
Ministério  Público,  bem como as mesmas terem conteúdo impreciso e se
tratarem de informações que poderiam ter sido solicitadas a outros órgãos da
Administração Pública.

Contrarrazões apresentadas (fls. 207/213).

Parecer da Procuradoria de Justiça (fls. 219/227) opinou pela
rejeição da preliminar e pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

1.  DA  APLICABILIDADE  DA  LEI  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA AOS AGENTES POLÍTICOS

O  juízo  sentenciante  concluiu  pela  possibilidade  de
responsabilização de agentes políticos por atos de improbidade cometidos
quando da gestão da coisa pública. 

A insurgência contra essa conclusão não possui respaldo na
jurisprudência  do  STF  que  tem  consolidado  recente  posição  pela
responsabilidade plena dos referidos agentes, como se vê, destacados no
que importa:

MEDIDA  CAUTELAR  INOMINADA  INCIDENTAL”  –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AGENTE POLÍTICO –
COMPORTAMENTO  ALEGADAMENTE  OCORRIDO  NO
EXERCÍCIO DE MANDATO DE GOVERNADOR DE ESTADO
–  POSSIBILIDADE  DE  DUPLA  SUJEIÇÃO  TANTO  AO
REGIME DE RESPONSABILIZAÇÃO POLÍTICA, MEDIANTE
“IMPEACHMENT”  (LEI  Nº  1.079/50),  DESDE  QUE  AINDA
TITULAR DE REFERIDO MANDATO ELETIVO, QUANTO À
DISCIPLINA NORMATIVA DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL
POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI Nº 8.429/92) –
EXTINÇÃO  SUBSEQUENTE  DO  MANDATO  DE
GOVERNADOR  DE  ESTADO  –  EXCLUSÃO  DO  REGIME
FUNDADO  NA  LEI  Nº  1.079/50  (ART.  76,  PARÁGRAFO
ÚNICO) – PLEITO QUE OBJETIVA EXTINGUIR PROCESSO
CIVIL  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA,  EM  RAZÃO
DE,  À  ÉPOCA  DOS  FATOS,  A  AUTORA  OSTENTAR  A
QUALIDADE  DE  CHEFE  DO  PODER  EXECUTIVO  –
LEGITIMIDADE,  CONTUDO,  DE  APLICAÇÃO,  A  EX-
GOVERNADOR  DE  ESTADO,  DO  REGIME  JURÍDICO
FUNDADO  NA  LEI  Nº  8.429/92  –  DOUTRINA  –
PRECEDENTES  –  REGIME  DE  PLENA
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RESPONSABILIDADE  DOS  AGENTES  ESTATAIS,
INCLUSIVE  DOS  AGENTES  POLÍTICOS,  COMO
EXPRESSÃO  NECESSÁRIA  DO  PRIMADO  DA  IDEIA
REPUBLICANA  –  O  RESPEITO  À  MORALIDADE
ADMINISTRATIVA COMO PRESSUPOSTO LEGITIMADOR
DOS ATOS GOVERNAMENTAIS – PRETENSÃO QUE, SE
ACOLHIDA,  TRANSGREDIRIA O DOGMA REPUBLICANO
DA RESPONSABILIZAÇÃO  DOS AGENTES PÚBLICOS –
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À AÇÃO CAUTELAR
– INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER
DA  PROCURADORIA-GERAL  DA  REPÚBLICA  POR  SEU
IMPROVIMENTO  –  RECURSO  DE  AGRAVO  A  QUE  SE
NEGA  PROVIMENTO.
(AC 3585 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda
Turma,  julgado  em 02/09/2014,  PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-211 DIVULG 24-10-2014 PUBLIC 28-10-2014) 

Agravo  regimental  no  agravo  de  instrumento.
Prequestionamento  implícito.  Impossibilidade.  Alegada
existência  de  ofensa  direta  a  normas  constitucionais,  a
permitir  o  conhecimento  do  recurso.  Decisão  atacada  que
apreciou adequada e exaustivamente as questões em debate
nos  autos.  Eventuais  ofensas  concernentes  ao  plano
infraconstitucional.  Precedentes.  1.  Não  admite  a  Corte  a
existência de prequestionamento implícito.  Se a análise das
alegadas  violações  às  normas  constitucionais  em  que
fundamentado  o  recurso  extraordinário  depende,  para  sua
verificação,  da  apreciação  de  normas  infraconstitucionais  e
dos fatos em debate nos autos, tal como aqui ocorre, cuida-se
de ofensa meramente reflexa, de insuscetível constatação, em
recurso  extraordinário.  2.  A  ação  de  improbidade
administrativa,  com  fundamento  na  Lei  nº  8.429/92,
também pode ser ajuizada em face de agentes políticos.
Precedentes. 3. A análise da legalidade de ato administrativo
pelo Poder Judiciário não implica a violação do princípio da
separação  de  poderes,  sendo  certo  que  a  apreciação  de
contas de detentor de mandato eletivo pelo órgão do Poder
Legislativo  competente  não  impede o  ajuizamento  de  ação
civil  pública  com  vistas  ao  ressarcimento  de  danos
eventualmente  decorrentes  desses  mesmos  fatos.
Precedentes.  4.  Agravo  regimental  não  provido.
(AI  809338  AgR,  Relator(a):  Min.  DIAS  TOFFOLI,  Primeira
Turma,  julgado  em 29/10/2013,  PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-057 DIVULG 21-03-2014 PUBLIC 24-03-2014).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO

O Ministério Público do Estado da Paraíba ajuizou a presente
“Ação  Civil  Pública”  objetivando  responsabilizar  o  apelante  por  ato  de
improbidade praticado enquanto Chefe do Poder Executivo do Município de
Brejo do Cruz,  consistente na omissão de prestar  informações solicitadas
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pelo Parquet para instrução de inquéritos civis públicos, violando-se o caput
do art. 37 da CF/88.

Pleiteou a condenação do ex-gestor com base no art. 11 da
LIA,  devendo-se  aplicar  as  penalidades  do  inc.  III  do  art.  12  do  mesmo
diploma legal.

Diante  do  acervo  probatório  encartado,  vislumbro  ser
possível o parcial provimento do recurso.

Historiando  os  fatos,  observei  que  o  Ministério  Público  do
Estado requisitou informações, junto ao Prefeito do Município de Brejo do
Cruz,  para  instruir  inquéritos  civis  cujo  objeto  eram aspectos  variados  da
administração  municipal.  Inclusive,  diante  da  omissão  na  prestação  dos
esclarecimentos, necessário se fez a reiteração das comunicações.

Nesse contexto, o Parquet se sentiu impedido de exercitar seu
mister, considerando como ímproba a conduta omissiva do gestor público.
Analisando a demanda, considero que o magistrado sentenciante agiu com
acerto quando acolheu o pedido autoral.

O  poder  público  deve  obediência  irrestrita  aos  princípios
previstos no caput do art. 37 da Carta Maior, que assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,
impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência  e,
também, ao seguinte: 

Do texto  constitucional,  fica  evidente  que  a  publicidade  no
trato da coisa pública é a regra, materializando-se no acesso irrestrito aos
dados guardados no âmbito da administração. 

Inclusive, o acesso às referidas informações se constitui em
direito  fundamental  presente  no  inc.  XXXIII  do  art.  5º  da  CF/88  ao
estabelecer que:

Art. 5º. […]

XXXIII -  todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de  seu  interesse  particular,  ou  de  interesse
coletivo  ou geral,  que serão prestadas no prazo da lei,
sob  pena  de  responsabilidade,  ressalvadas  aquelas  cujo
sigilo  seja  imprescindível  à  segurança  da  sociedade  e  do
Estado; [Em destaque].

Apesar  de  algumas  das  requisições  terem  sido  realizadas
anteriormente,  observo  ser  plenamente  aplicável  as  disposições  da  Lei
Federal nº 12.527/2011 (Lei da Transparência) que ordena:
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Art.  6o  Cabe  aos  órgãos  e  entidades  do  poder  público,
observadas  as  normas  e  procedimentos  específicos
aplicáveis, assegurar a:

I  -  gestão  transparente  da  informação,  propiciando  amplo
acesso a ela e sua divulgação;
[...]

Art.  7o  O  acesso  à  informação  de  que  trata  esta  Lei
compreende, entre outros, os direitos de obter:  
[...]

II  -  informação  contida  em  registros  ou  documentos,
produzidos  ou  acumulados  por  seus  órgãos  ou  entidades,
recolhidos ou não a arquivos públicos;  
[...]

V  -  informação  sobre  atividades  exercidas  pelos  órgãos  e
entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e
serviços; 

VI  -  informação  pertinente  à  administração  do  patrimônio
público,  utilização  de  recursos  públicos,  licitação,  contratos
administrativos; e 

VII - informação relativa: 
a)  à  implementação,  acompanhamento  e  resultados  dos
programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas,
bem como metas e indicadores propostos; 
b)  ao  resultado  de  inspeções,  auditorias,  prestações  e
tomadas  de  contas  realizadas  pelos  órgãos  de  controle
interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a
exercícios anteriores. 

No caso dos autos, o Parquet requisitou informações apoiado
nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal, que autoriza a expedição das
notificações  e  requisições  necessárias  ao  cumprimento  de  seus  deveres
institucionais. Os citados artigos assim estabelecem:

Art.  127.  O  Ministério  Público  é  instituição  permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos
interesses sociais e individuais indisponíveis. 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
[...]
III  - promover o inquérito civil  e a ação civil  pública,  para a
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e
de outros interesses difusos e coletivos;
[…]
VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de
sua  competência,  requisitando  informações  e  documentos
para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva; 
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No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Ministério Público
(Lei  nº  8.625/931) em  seu  art.  26,  I,  alíneas  “a”  e  “b”,  confirmada  pela
jurisprudência do STJ:

O  Ministério  Público,  no  exercício  do  poder-dever  de
investigação,  ostenta  legitimidade  para  requerer  ao  Poder
Judiciário  informações necessárias à promoção de Inquérito
Civil  e de Ação Civil  Pública, a teor do que dispõem os art.
129, incisos VI, VIII, da Constituição Federal; e art. 8º, incisos
II e IV, e § 2º, da Lei Complementar nº 75/1993. Precedentes
do  STJ:  HC  47.757/PA,  5ª  Turma,  DJ  12/12/2005  ;  RMS
15.552/SP,  5ª  Turma,  DJ  19/12/2003;  RMS  12131/RR,  1ª
Turma,  DJ  de  10/09/2001;  MC  5512/RS,  5ª  Turma,  DJ  de
28/04/2003; RMS 8716/GO, 1ª Turma, DJ 25/05/1998; RMS
7423/SP,  1ª  Turma, DJ de 03/11/1997.  (REsp 1060976/DF,
Rel.  Ministro  LUIZ  FUX,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
17/11/2009, DJe 04/12/2009).

Da  dicção  legal  se  depreende  que  a  atuação  do  Órgão
Ministerial foi legítima e se fundamentou na ordem constitucional e legal para
promover a defesa do patrimônio público e social.

A conduta omissiva do Chefe do Poder Executivo revelou-se
violadora  dos  princípios  constitucionais  orientadores  de  sua  atuação
enquanto gestor público, devendo ser eficazmente reprimida.

A alegação de que não há tipificação legal que autoriza sua
condenação, considero-a insubsistente, pois as hipóteses previstas na Lei de
Improbidade  Administrativa  são  meramente  exemplificativas,  conforme
orienta o STJ:

É fora de dúvida que a conduta do agente ímprobo pode, sim,
restar  tipificada  na  própria  cabeça  do  art.  11,  sem  a
necessidade  de  que  se  encaixe,  obrigatoriamente,  em
qualquer das figuras previstas nos oito incisos que compõem
o mesmo artigo,  máxime porque aí  se acham descritas em
caráter  apenas  exemplificativo,  e  não  em  regime  numerus
clausus.  (REsp  1275469/SP,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO
NUNES  MAIA  FILHO,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro  SÉRGIO
KUKINA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  12/02/2015,  DJe
09/03/2015).

1 Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá: 

I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para
instruí-los:

a)  expedir  notificações  para  colher  depoimento  ou  esclarecimentos  e,  em  caso  de  não
comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar,
ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;

b) requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e
municipais, bem como dos órgãos e entidades da administração direta, indireta ou fundacional,
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
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Na  medida  em  que  deixa  de  prestar  as  informações
requisitadas, acaba inviabilizando o trabalho fiscalizatório do Membro do MP,
possuindo potencial lesivo suficiente para deixar de ser mera irregularidade e
ingressar na órbita da imoralidade administrativa.

Ressalto que o ex-gestor não justificou a impossibilidade de
prestar informações, trazendo elementos que confirmem a sua boa-fé. Pelo
contrário,  elenca  várias  circunstâncias  que  apenas  tratam  de  retirar  a
responsabilidade que sobre ele incide, na condição de autoridade máxima do
Poder Executivo no Município de Brejo do Cruz.

O  apelante  argumenta  que  parte  das  comunicações  não
teriam  sido  entregues  à  sua  pessoa,  tendo  sido  recebidas  por  agentes
diversos da administração, devendo a sentença ser reformada.

Analisando  o  caderno  processual,  é  medida  de  justiça
confirmar que parte das requisições foram entregues a diversos agentes (fls.
33, 39, 47, 53, 61, 75), não podendo haver responsabilização quanto a sua
omissão.

No  entanto,  igualmente  deve  se  reconhecer  que  outras
comunicações  foram  devidamente  recebidos  pelo  ex-gestor,  conforme
assinatura,  não  impugnada,  aposta  nos  avisos  de  recebimento  (AR's)
encartados às fls. 26, 30, 43, 57, 67, 71 e 85.

Quanto  à  teoria  de  que  as  informações  poderiam  ter  sido
solicitadas a outros órgãos da administração pública também não merece
prosperar. Na medida em que o Ministério Público optou por requisitá-las ao
Chefe do Executivo, considerou-o como a autoridade capaz de prestá-la com
a eficácia necessária para o sucesso do inquérito civil. 

Dessa forma, o prefeito deveria ter dedicado toda a força de
sua  autoridade  para  atender  às  solicitações.  Mesmo  que  os  dados
estivessem sob a guarda de secretarias ou departamentos da administração
direta, todos estão sob o poder hierárquico do Prefeitos, responsável final
pelo cumprimento da lei. 

Alegar que a omissão foi por descaso de seus colaboradores,
sem  indicar  quem  são,  e  quais  as  medidas  tomadas  contra  estes,  não
conduz para entendimento diverso.

Finalmente,  o  apelante  busca  a  reforma  do  julgado
argumentando que o teor das comunicações é impreciso, o que dificultou seu
atendimento.  Analisando  seu  conteúdo,  verifiquei  que  o  Parquet foi
suficientemente  claro  sobre  quais  informações  deveriam  ser  prestadas,
inclusive com o envio de cópias de relatórios de inspeções sobre os temas
investigados.
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Declinar sua utilidade para o inquérito civil, como defende o
apelante,  é  absolutamente  desnecessário,  visto  que  o  princípio  da
publicidade e a legislação apontam para a obrigatoriedade do atendimento
das requisições ministeriais, não havendo margem de discricionariedade ao
administrador que, por sua vez, não terá como avaliar sua conveniência.

Em tempos nos quais as instituições democráticas são postas
à prova, deixar de privilegiar a transparência e o controle da atuação dos
gestores públicos representa verdadeira deslealdade para com os valores
republicanos. Os agentes públicos tem o dever de contribuir com a limpidez
da gestão, único caminho para começar a varrer a corrupção das entranhas
do Estado.

Dessa  forma,  inconteste  a  realização  da  conduta  ímproba
insculpida no caput do art. 11 da Lei nº 8.429/92 (LIA), que estabelece:

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: 

Corrobora os precedentes de tribunais pátrios:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. REEXAME
NECESSÁRIO.  RECURSO  VOLUNTÁRIO.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  REQUISIÇÃO  DE  INFORMAÇÕES.
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  EXERCÍCIO  DAS  ATRIBUIÇÕES.
MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO. OMISSÃO. EX-PREFEITO
MUNICIPAL.  ATO DE IMPROBIDADE.  CONFIGURAÇÃO. I.
Nos  termos  do  artigo  19,  caput,  da  "Lei  da  Ação  Popular,
aplicável,  também,  à  ação  civil  pública,  "a  sentença  que
concluir  pela  carência  ou pela  improcedência  da ação está
sujeita  ao  duplo  grau  de  jurisdição,  não  produzindo  efeito
senão  depois  de  confirmada  pelo  tribunal;  da  que  julgar
procedente a ação, caberá apelação, com efeito suspensivo".
II. Configura ato de improbidade administrativa do ex-Prefeito
Municipal,  passível  de imposição de penalidade prevista no
artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1993, a omissão de prestar as
informações requisitadas, ao Município de Passa Quatro, pelo
Ministério Público no exercício das suas atribuições. (TJMG;
APCV  1.0476.10.001132-1/002;  Rel.  Des.  Washington
Ferreira; Julg. 01/10/2013; DJEMG 04/10/2013).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  ILEGITIMIDADE  ATIVA
DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  INOCORRÊNCIA.  PROVA
EMPRESTADA.  ILEGALIDADE.  INEXISTÊNCIA.
PRELIMINARES  REJEITADAS.  ATO  DE  IMPROBIDADE
COMPROVADO.  RECURSO  CONHECIDO  E  IMPROVIDO.
SENTENÇA  MANTIDA  PELOS  SEUS  PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. [...] Restou amplamente demonstrado que o
Sr.  Vanderlei  Custódio  Azevedo  não  apenas  impediu  seus
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pares (Vereadores  da Câmara Municipal)  de ter  acesso às
prestações das contas em comento, como também se omitiu
em  dar  a  devida  publicidade  devida  aos  documentos  em
questão,  assim  como  deixou  de  atender  à  requisição  de
exibição de documentos ao Ministério Público, dentro outros
atos que ferem a Constituição Federal. V  Recurso conhecido,
mas  improvido,  mantendose  a  decisão  atacada,  por  seus
próprios fundamentos. (TJCE; AC 001652550.2002.8.06.0000;
Oitava  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Váldsen  da  Silva  Alves
Pereira; DJCE 18/01/2013; Pág. 56).

Em relação à análise do elemento subjetivo, adoto a posição
firmada pelo STJ que orienta ser suficiente a existência de dolo genérico na
conduta ímproba.

No caso concreto,  os fatos deixam flagrante a violação aos
princípios basilares da Administração Pública, insculpidos no inc. XXXIII do
art. 5º e no caput do art. 37, ambos da CF/88. Nesse sentido o STJ:

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
POLICIAL  CIVIL  DO  DISTRITO FEDERAL.  INEXISTÊNCIA
DO  ATO  DE  IMPROBIDADE.  AUSÊNCIA  DO  ELEMENTO
SUBJETIVO.  REEXAME  DE  PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1.  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.
2.  Hipótese  em  que  a  instância  ordinária  -  soberana  na
apreciação  da  matéria  fático-probatória  -  concluiu  pela
inexistência do ato de improbidade e do elemento subjetivo
doloso na conduta do agente público.
3. A reforma do acórdão recorrido é inviável, por demandar o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela
Súmula nº  7/STJ,  bem como por  estar  em consonância  ao
entendimento  da  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça  quanto  aos  elementos  necessários  para  a
configuração do ato de improbidade previsto no art. 11 da Lei
8.429/92.
4. Agravo regimental desprovido.
(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
sentença não merece retoques nesse ponto.

No que se refere à aplicação das penalidades, nos termos do
caput e parágrafo único do art. 12 da LIA, deve-se considerar a gravidade
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da conduta, a  extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido
pelo agente, in verbis:

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].

Nesse  contexto,  como  a  conduta  foi  enquadrada  como
violadora dos princípios administrativos (art.  11),  passo à análise de cada
penalidade à luz do princípio da proporcionalidade:

(1)  Suspensão  dos  direitos  políticos  por  3  (três)  anos:
Observo adequação à LIA, eis que foi arbitrada no patamar
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mínimo  do  inciso  III  e  a  nocividade  da  conduta  justifica  a
penalidade.

(2)  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: Neste
caso,  considero  que  a  posição  do  juízo  sentenciante  foi
igualmente adequada à nocividade da conduta.

Dessa forma,  compreendendo que as penalidades impostas
atendem  ao  espírito  repressivo  e  educativo  da  LIA,  sua  manutenção  se
impõe. 

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO, mantendo
a sentença na íntegra.

É como voto.

Presidiu a Sessão o  Exmo. Sr.  Des. José Aurélio da Cruz.
Participaram do julgamento, o Exmo. o Des. José Aurélio da Cruz, (relator), a
Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. Marcos William
de Oliveira, Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des. Saulo Henriques
de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Ana  Cândida  Espínola,
Promotora de Justiça.

Sala  de Sessões da Terceira  Câmara  Cível  do Tribunal  de
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 14 de junho de 2016.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
RELATOR
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