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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA
DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
SENTENÇA QUE  REJEITOU  A AÇÃO  COM
BASE  NO  ART.  17,  §8º,  DA LEI  Nº  8.429/92.
FUNDAMENTAÇÃO  NO  SENTIDO  DA
AUSÊNCIA  DE  DESCRIÇÃO  PRECISA  DOS
ATOS  ÍMPROBOS  E  NA INEXISTÊNCIA DE
CARACTERIZAÇÃO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. PEÇA DE INGRESSO QUE
BEM  DELIMITA  AS  SITUAÇÕES  FÁTICAS
ATRIBUÍDAS AOS RÉUS.  VERIFICAÇÃO DE
INDÍCIOS  DE  ATO  DE  IMPROBIDADE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO SEGURA
DAS  HIPÓTESES  ELENCADAS  NO  §8º  DO
ART.  17  DA  LEI  Nº  8.429/92.
IMPOSSIBILIDADE  DE  ANTECIPAÇÃO  DO
MÉRITO SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL.
RECEBIMENTO DA INICIAL. PRINCÍPIO DO
IN  DUBIO  PRO  SOCIETATE.  REGULAR
PROCESSAMENTO  DO  FEITO.
PROVIMENTO. 

-  A despeito  de  o  juízo  a  quo ter  entendido  pela
rejeição da ação – afirmando a ausência de descrição
precisa  e  específica  dos  atos  que  configurariam  a
conduta  ímproba  dos  promovidos,  bem  como
asseverando a inexistência,  prima facie,  de conduta
que  se  caracterize  como  ato  de  improbidade  –
verifica-se claramente, da simples leitura da exordial
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e dos elementos indiciários colacionados aos autos, a
real  e  potencial  possibilidade  de  existência  de
condutas  que  desrespeitaram  expressamente  e  de
forma grave os princípios que regem a administração
pública.

- Sobre a rejeição da inicial, ainda há de se considerar
que o juízo negativo de admissibilidade da ação de
improbidade exige a comprovação segura de uma das
hipóteses  do  art.  17,  §8º,  da  Lei  nº  8.429/92,  haja
vista  a  necessidade  de  se  velar  pelos  próprios
interesses supraindividuais que são resguardados pela
Lei de Improbidade,  respeitando-se,  nesse momento
do processo,  o  princípio do  in dubio pro societate,
impondo-se, portanto, o recebimento da ação uma vez
que  verificada  a  existência  de  indícios  do
cometimento de ato ímprobos.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  dar provimento  ao  Recurso  Apelatório,  nos  termos  do  voto  do
relator, unânime.

Trata-se de  Apelação interposta  pelo  Ministério Público do
Estado da Paraíba contra sentença (fls. 112/116) proferida pelo Juízo da 3ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande que, nos autos da
Ação  Civil  Pública ajuizada  em  face  de  Ivny  Medeiros  de  Brito
Cavalcante,  Romero  Matias  do  Nascimento,  Alexandre  Vicente  dos
Santos  e  Fabiano  Wagner  Ferreira  da  Silva,  rejeitou as  preliminares
arguidas,  bem como a própria ação de improbidade com fundamento no art.
17, §8º, da Lei nº 8.429/92.

Na peça de ingresso (fls. 02/42), o órgão ministerial relata que
os demandados são  policiais  militares e  que,  e  meados de  junho de  2008,
“com o fim de praticarem infrações penais, usando veículos oficiais, vestindo
coletes e fortemente armados, abusando da autoridade,  circunstâncias nas
quais  adentraram  residências,  roubavam,  torturaram  pessoas  humildes,
agindo como grupo miliciano, tudo sob o argumento de estarem realizando
'investigações criminais de rotina'”.

Afirma  que,  em  virtude  dos  acontecimentos,  “os  policiais
militares  foram  dados  pelos  órgãos  criminais  do  Ministério  Público  do
Estado da Paraíba como incursos nas penas dos crimes do artigo 1º, I, 'a' e
§4º, I da Lei 9.455/97 e artigos 3º, 'b' da lei 4898/65; todos c/c 69 do Código
Penal Brasileiro”, no âmbito da Ação Penal nº 001.2010.006.677-6. Ressaltou
a  existência  de  outras  ações  penais  movidas  pelo  Parquet  contra  os
promovidos  por  delitos  de  tortura,  abuso  de  autoridade  e  formação  de
quadrilha, “praticados a pretexto de inexistente cumprimento do dever legal”.

Defende  que  os  réus,  “além incorrerem em diversos  ilícitos
penais, ofenderam os mais basilares e valiosos princípios da administração
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pública”, sustentando a incidência no art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92, bem
como a infringência da norma contida no art. 4º da mesma lei, com a violação
dos  princípios  da  legalidade,  eficiência,  moralidade,  honestidade,
impessoalidade e lealdade às instituições.

Frisa que a improbidade não pressupõe necessariamente o dano
ao erário e tampouco o enriquecimento ilícito do agente ímprobo, bastando a
verificação  da  subsunção  da  conduta  do  autor  à  norma  emanada  da  lei.
Obtempera que, “para a configuração do ato de improbidade administrativa
nos moldes do artigo 11 da Lei n.º 8.429/92, não há necessidade de indicar o
dolo enquanto finalidade específica”, ressaltando que,  “de qualquer forma,
no caso concreto, há farta argumentação e provas de que os réus agiram com
patente má-fé e com evidente dolo”.

Ao final, com base na situação delineada, após pelito cautelar
de  afastamento  dos  réus  do  exercício  da  atividade-fim  da  Polícia  Militar,
pugna  pelo  reconhecimento  da  procedência  do  pedido  para  condenar  os
promovidos nas sanções do art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, em especial
a perda da função pública que esteja exercendo à época do proferimento da
sentença ou cassação do benefício da aposentadoria ou reserva ou inatividade
remunerada, bem como a suspensão dos direitos políticos e aplicação de multa
civil, tendo por base o último salário percebido pelos suplicados.

Contestação  apresentada  pelos  réus  Alexandre  Vicente  dos
Santos  e  Fabiano  Wagner  Ferreira  da  Silva  (fls.  84/88),  alegando  a
ilegitimidade passiva e, no mérito, defendem a inveracidade dos fatos narrados
na exordial, ressaltando que Débora Araújo Duarte se fazia passar por Adriana
Lopes Pontes no interior do Banco Real, tentando aplicar mais um de seus
golpes  de  estelionato.  Frisam que,  durante  a  instrução processual  da  Ação
Penal  referida  pelo  Ministério  Público,  a  suposta  vítima  trouxe  à  tona  a
verdade do acontecido, reconhecendo que os militares a trataram com o devido
respeito durante todo o período em que estiveram em contato com ela.

Peça  defensiva  apresentada  por  Ivny  Medeiros  de  Brito
Cavalcante  e  Romero  Matias  do  Nascimento  (fls.  105/109),  arguindo
preliminarmente  a  manifesta  falta  de  interesse  processual  do  Ministério
Público e, no mérito, afirmam a inexistência de improbidade administrativa.

Sobreveio, então, sentença (fls. 112/116) que, após  afastar as
questões prefaciais arguidas, rejeitou a ação de improbidade apresentada, sob
o seguinte fundamento:

“Observa-se,  desde  logo,  que  a  exordial  não
descreve de maneira precisa e específica os atos que
configurariam a conduta  ímproba dos  promovidos,
os quais foram denunciados pela suposta prática dos
crimes supracitados, sendo que, mesmo que tivessem
sido condenados no Juízo Criminal, este Juízo pode
não  vislumbrar  a  prática  de  ato  de  improbidade
administrativa..
É  que  dos  fatos  descritos  na  exordial,  através  de
trechos  extraídos  da  denúncia  da  ação  penal,  não

Apelação Cível nº 0003962-53.2013.815.0011.        3



resta caracterizada conduta que se caracterize como
ato  de  improbidade  previsto  na  Lei  nº  8.429/92,
praticada pelos policiais militares promovidos, pois
se  constata  que  foram  chamados  ao  local  por
denúncia de funcionários da instituição financeira e
efetuaram a prisão de Débora Araújo Duarte, ao que
parece,  uma  estelionatária  contumaz,  que  se
apresentava na instituição financeira como se fosse
outra pessoa, com nome diverso do seu, não havendo
nenhuma prova concreta de que a prisão foi ilegal, e,
mesmo que fosse, há de se convir que nem todo ato
ilegal  é,  via  de  consequência,  ato  de  improbidade
administrativa,  havendo  absoluta  necessidade
jurídica  de  verificar-se  o  grau  de  lesividade  e  o
elemento subjetivo cotejado, com o que vem descrito
na Lei nº 8.429/92, sendo que, no presente caso, não
se vislumbra esse grau de lesividade. Além disso, se
restar  caracterizado  algum  excesso  na  atividade
policial por parte dos promovidos, estes poderão ser
penalizados administrativamente, ou na ação penal”
(fls. 114/115).

Inconformado,  o  Ministério  Público  interpôs  Apelação  (fls.
119/127),  afirmando que a inicial descreve de forma detalhada a prática de
atos de improbidade administrativa. Ressalta que “mesmo no juízo pena, onde
a  exigência  de  descrição  completa  e  precisa  dos  fatos  é  ainda  mais
imperiosa,  face  à  necessidade  qualificada  e  se  garantir  o  contraditório
àquele  que  tem sua liberdade  em risco,  a  inicial  foi  recebida,  estando  o
processo criminal tramitando contra os recorridos”.

Discorre acerca da tortura e do abuso de autoridade como atos
de  improbidade  administrativa,  concluindo  que  “da  análise  dos  autos,
verifica-se que  os  réus,  além de  incorrerem na prática  de  ilícitos  penais,
praticaram atos de improbidade administrativa que violaram os princípios
norteadores da Administração Pública, estando em curso processo criminal
de nº 001.2010.00677-6, que apura a tortura praticada pelos demandados em
desfavor de Débora Araújo Duarte”. 

Por fim, pugna pelo provimento do apelo,  “reformando-se a
decisão recorrida, a fim de viabilizar o recebimento da inicial e o seguimento
do feito no juízo a quo”.

Contrarrazões apresentadas (fls. 130/132; 133/137).

A  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer  (fls.  143/146),
manifestando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do

Apelação Cível nº 0003962-53.2013.815.0011.        4



apelo, passando à análise de seus argumentos recursais.

Conforme se infere dos autos, o magistrado de primeiro grau,
após a  apresentação da  resposta  pelos  promovidos,  rejeitou a  ação,  por  se
convencer da inexistência de ato de improbidade, com fulcro no art. 17, §8º,
da Lei nº 8.429/92, que assim dispõe:

“Art. 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. 
(…)
§8º  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”. (grifo nosso).  

Pois  bem, de  antemão,  consigno que a  pretensão recursal  se
revela procedente. Isso poque, a despeito de o juízo a quo ter entendido pela
rejeição da ação – afirmando a ausência de descrição precisa e específica dos
atos  que  configurariam  a  conduta  ímproba  dos  promovidos,  bem  como
asseverando a inexistência,  prima facie, de conduta que se caracterize como
ato de improbidade – verifica-se claramente, da simples leitura da exordial e
dos  elementos  indiciários  colacionados  aos  autos,  a  real  e  potencial
possibilidade de existência de condutas que desrespeitaram expressamente e
de forma grave os princípios que regem a administração pública.

Ora,  as  cópias  de  denúncias  oferecidas  em  juízo  criminal,
contra  os  réus  da  presente  demanda  e  investigando  os  mesmos  fatos  ora
discutidos além de outros semelhantes, induzem, no mínimo, a existência de
elementos  indiciários  que  atestam  a  verossimilhança  das  alegações  do
Parquet,  afigurando-se devido o recebimento da inicial  com o consequente
processamento da ação.

Da análise do título I da peça de ingresso, denominado de “Dos
Fatos”  (fls.  03/06),  vislumbra-se  a  descrição  precisa  dos  fatos  e  condutas
atribuídas aos réus e que tem o condão de configurar em tese atos ímprobos.
Pela leitura do aludido tópico, compreende-se delineadamente as ações que
estão sendo atribuídas aos réus no tocante ao uso irregular do aparato estatal
que lhes é fornecido em razão da função pública que exercem, ao abuso de
autoridade e à prática de infrações penais de roubo e tortura, travestidas de
uma  inexistente  legitimidade  atinente  ao  argumento  de  realização  de
investigações criminais de rotina.

Se não bastasse a própria concatenação de ideias, bem como
coerência e devida delimitação fática, ainda houve a juntada da Denúncia (fls.
46/49)  ofertada  nos  autos  do  Processo  nº  001.2010.006.677-6,  redigida  e
assinada por outro representante ministerial  mediante a utilização de novas
palavras  para  a  descrição  do  mesmo fato,  revestindo ainda  mais  o  caráter
específico e descritivo da situação apontada como ímproba.
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Nesse cenário, há de se destacar a passagem do apelo que bem
questiona:

“Com a devida vênia ao entendimento expresso na
decisão ora recorrida,  a  inicial  descreve de forma
detalhada  a  prática  de  atos  de  improbidade
administrativa,  conforme  se  pode  verificar
claramente  da  narrativa  dos  fatos  inscrita  às  fls.
04/06. Aliás, saliente-se que mesmo no juízo penal,
onde a exigência de descrição completa e precisa dos
fatos  é  ainda  mais  imperiosa,  face  à  necessidade
qualificada e se garantir o contraditório àquele que
tem sua liberdade em risco,  a  inicial  foi  recebida,
estando  o  processo  criminal  tramitando  contra  os
recorridos” (fls. 121). 

De igual forma, o parecer ministerial bem pontua que:

“Consoante  se  pode  inferir  da  análise  dos  autos,
diferentemente do que afirmou o Magistrado, é que a
peça  exordial  descreve  de  forma pormenorizada  a
prática de atos de improbidade administrativa pelos
réus,  junta-se a isso a informação de que a inicial
na  ação  penal  foi  devidamente  recebida,  o  que
demonstra que não há qualquer ofensa ao princípio
da  razoabilidade  como  asseverou  o  Juiz
sentenciante.
Perfunctoriamente, sem adentrar no mérito da causa,
constata-se sem maiores esforços, ao menos indícios
da prática de ato de improbidade administrativa, eis
que  existe  em  tramitação  um  processo  criminal
(001.2010.006677-6)  onde  está  sendo  apurada  a
prática de tortura por parte dos réus em desfavor de
Débora Araújo Duarte” (fls. 144). (grifo nosso).

Ademais,  não  há  como  se  reconhecer  prefacialmente  a
inexistência  de  prática  de  ato  de  improbidade,  sem  ao  menos  dar
prosseguimento  regular  à  ação,  haja  vista  que,  no  caso  concreto,  está-se
imputando, por meio de elementos indiciários, a prática por Policiais Militares
de  tortura,  mediante  o  desvio  da  utilização  ordinária  de  bens  e  serviços
públicos, com a finalidade de perpetração de outros atos ilícitos.

Em hipóteses tais, a jurisprudência pátria é pacífica quanto ao
recebimento  da  ação de  improbidade,  bem como à  possibilidade  de  o  ato
criminoso da tortura ser igualmente qualificado como ímprobo,  conforme se
infere do seguinte julgado:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA  POR  ATO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA CONTRA POLICIAL MILITAR -
SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE TORTURA -
INCOMPETÊNCIA  ABSOLUTA  DA  JUSTIÇA
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COMUM  -  INOCORRÊNCIA  -  DECISÃO  QUE
RECEBEU A PETIÇÃO INICIAL -  INDÍCIOS DA
PRÁTICA  DE  CONDUTA  ÍMPROBA -
PREVALÊNCIA  DO  INTERESSE  PÚBLICO  -
DEVIDO  PROCESSO  LEGAL  -  DECISÃO
MANTIDA. É competente a Justiça Comum Estadual
para processar e julgar ação civil pública por ato de
improbidade administrativa que objetiva a aplicação
de  sanção  de  perda  do  posto,  da  patente  e  da
graduação do agravante, pela suposta prática de ato
ímprobo elencado no art. 11 da Lei nº 8.429/1992.
Inteligência do art.  125, parágrafo 4º, da CF/88 e
precedente do STJ.  Apresentados ao menos indícios
da  prática  de  ato  de  improbidade  administrativa,
deve  o  julgador  receber  a  petição  inicial  de  ação
civil  pública  para  o  exercício  do  devido  processo
legal,  com  amplo  direito  de  defesa  e  respeito  ao
princípio da primazia do interesse público”.
(TJ-MG  -  AI:  10431120012387001  MG  ,  Relator:
Afrânio  Vilela,  Data  de  Julgamento:  04/06/2013,
Câmaras  Cíveis  /  2ª  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de
Publicação: 14/06/2013). (grifo nosso).

Sobre o tema da rejeição da inicial, ainda há de se considerar
que  o  juízo  negativo  de  admissibilidade  da  ação  de  improbidade  exige  a
comprovação segura de uma das hipóteses do art. 17, §8º, da Lei nº 8.429/92,
haja vista a necessidade de se velar pelos próprios interesses supraindividuais
que são resguardados pela Lei de Improbidade, respeitando-se, nesse momento
do processo, o princípio do  in dubio pro societate, impondo-se, portanto, o
recebimento  da  ação  uma  vez  que  verificada  a  existência  de  indícios  do
cometimento de ato ímprobos.

Nesse mesmo sentido, confira-se o aresto que se segue:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA  -  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  -
RECEBIMENTO  DA  INICIAL  -  DECISÃO  -
INÉPCIA DA INICIAL E NULIDADE DA DECISÃO
AGRAVADA  -  PRELIMINARES  REJEITADAS  -
JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE - ART.
17,  §8º,  LEI  Nº 8.429/92  -  COMPROVAÇÃO
SEGURA -  NECESSIDADE -  ANTECIPAÇÃO  DO
MÉRITO  -  IMPOSSIBILIDADE  -  INDÍCIOS  DE
ATO DE IMPROBIDADE - EXISTÊNCIA. 
- Não é inepta a inicial que, na ação civil pública por
ato de improbidade administrativa, descreve os atos
apontados  como  irregulares  e  possibilita  ao
magistrado  a  fixação  das  penas,  em  caso  de
procedência  da  ação  civil  pública,  na  forma  do
parágrafo único do art. 12 da Lei 8.429/92.
-  Não  é nula a decisão que,  baseada em uma das
causas  de  pedir,  recebe  a  inicial  da  ação  de
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improbidade administrativa de forma fundamentada,
sobretudo  quando  possível  extrair  os  elementos
mínimos que levaram o magistrado de origem ao seu
convencimento.
-  O juízo  negativo  de  admissibilidade  da ação  de
improbidade exige  a comprovação segura de uma
das hipóteses do art. 17,  §8º, da Lei nº 8.429/92, já
que, ante o Princípio do in dubio pro societate,  a
existência de meros indícios do cometimento de atos
ímprobos impõe o recebimento da ação.
-  Exigindo-se a dilação probatória para verificar a
eventual  configuração  do  ato  de  improbidade,
impossível antecipar essa análise de mérito para a
fase  procedimental  preliminar prevista  no art.  17,
§8º, da Lei n? 8.429/92.
- O juízo de admissibilidade prévio é realizado como
garantia da jurisdição, evitando-se a instauração de
demanda destituída de justa causa.
(TJ-MG -  AI:  10083120016262001  MG  ,  Relator:
Versiani  Penna,  Data  de  Julgamento:  07/11/2013,
Câmaras  Cíveis  /  5ª  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de
Publicação: 18/11/2013). (grifo nosso).

Dessa  forma,  uma vez  averiguada a  escorreita  descrição  dos
atos apontados como irregulares  e atribuídos aos promovidos,  bem como  se
verificando  a  existência  de  elementos  indiciários  das  supostas  condutas
ímprobas, há de ser recebida a ação e garantido o regular processamento do
feito.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  em  plena  consonância  com  o
parecer  ofertado  pela  Procuradoria  de  Justiça,  DOU  PROVIMENTO ao
Apelo para o fim de reformar a sentença, determinando o recebimento da ação
de  improbidade  e  a  garantia  de  seu  regular  processamento  e  julgamento,
observando-se o princípio do devido processo legal.  

 
É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro  do  Valle
Filho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho,  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior  (juiz  convocado,  para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Tatjana Maria Nascimen-
to Lemos, Promotora de Justiça convocada. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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