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DO  CARGO.  CONFIGURAÇÃO.  PERDA  DO  CARGO
PÚBLICO.  CONDUTA  PRATICADA  INCOMPATÍVEL
COM  O  CARGO  EXERCIDO.  INDEPENDÊNCIA  DAS
INSTÂNCIAS  PENAL,  CIVIL  E  ADMINISTRATIVA.
APLICAÇÃO  DAS  OUTRAS  PENALIDADES.
PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.

-  Nos  termos  da  jurisprudência  do  STJ,  a  contagem
prescricional  da  Ação  de  Improbidade  Administrativa,
quando  o  fato  traduzir  crime  submetido  à  persecução
penal, deve ser pautada pela regra do Código Penal,  em
face do disposto no inciso II do art. 23 da Lei nº 8.429/1992
e no § 2º do art. 142 da Lei nº 8.112/1990. Iniciando o curso
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do lapso prescricional no ano de 2007, a pretensão somente
prescreveria  em  2015,  e  a  demanda  sob  análise  foi
protocolizada em 30 (trinta) de agosto de 2012 (dois mil e
doze),  tendo  o  promovido  apresentado  contestação  em
08/07/2014,  não  restando  configurada  a  prescrição
suscitada pelo recorrente.

-  Tendo  o  promovido  sido  notificado  para  apresentar
defesa  prévia  e  oferecido  a  peça  que  denominou
“contestação”,  sendo,  em  seguida  determinada  a  sua
citação “para, querendo, apresentar contestação no prazo
legal”, o que foi realizado pelo demandado, não há que se
falar em cerceamento de defesa.

-  As  instâncias  cível,  penal  e  administrativa  são
independentes,  salvo  a  hipótese  de  a  esfera  criminal
declarar  a  inexistência  material  do  fato  ou  se  julgar
provado que aquele determinado agente público não foi
seu autor, de tal forma que a improbidade administrativa é
ato  ilícito  que  pode  repercutir  na  esfera  cível,  penal  e
administrativa pela imposição de sanções distintas.

-  Sendo a  conduta  praticada pelo  apelante  incompatível
com  o  cargo  por  ele  exercido,  em  plena  violação  ao
princípio da moralidade pública, insculpida no artigo 37
da Constituição da República, e em flagrante violação aos
deveres  de  honestidade  e  lealdade  à  instituição  a  que
serve, a medida que se impõe é a decretação da perda da
função pública por ele exercida, nos termos do artigo 12,
inciso I, da Lei 8.429/92 e do artigo 37, § 4º da Constituição.

- In casu, considerando que o princípio da moralidade está
umbilicalmente relacionado à conduta proba, conduta essa
que a Lei 8.249 de 1992 tem o escopo de estimular, mostra-
se inviável pensar em princípio da insignificância para fins
de caracterização ou não do ato de improbidade uma vez
que a imoralidade não admite gradação da espécie pouco
imoral ou muito imoral. 
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- Tendo o Juiz fixado as reprimendas com observância aos
critérios  de  razoabilidade  e  proporcionalidade,  não  há
razão que justifique a alteração do entendimento judicial
adotado.

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
ingressou com  AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face de  LEONARDO BASTOS
PEREIRA por atos improbidade.

A  sentença  (fls.152/159)  julgou  procedente  o  pedido
deduzido na inicial, nos seguintes termos:

“POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de
reconhecer a ocorrência de atos de improbidade administrativa por
auferir  vantagem  patrimonial  indevida  em  razão  do  exercício  de
cargo e por violação dos princípios constitucionais da Administração
Pública  e,  em  consequência,  CONDENO  O  PROMOVIDO,
LEONARDO BASTOS PEREIRA, nos termos do art. 9º, I, c/c o art. 11,
caput,  I, aplicando as seguintes penalidades, com base no art. 12, III,
da Lei nº 8.249/92:

a)No  presente  caso,  a  decretação  da  perda  do  cargo,  deve  ser
aplicada,  porque  o  réu,  na  qualidade  de  policial  civil,  deveria  ter
zelado  pela  imagem e  moralidade  de  sua  instituição,  agindo  com
lealdade para com a Administração Pública.
Diante dos fatos comprovados neste processo, ficou evidente que a
conduta  do  réu  não  se  coaduna  com  o  perfil  necessário  para  o
exercício de tão importante cargo, o qual foi utilizado para a prática
delitiva.
Portanto, não há outra conclusão possível, a não ser a decretação da
perda  do  cargo  público  do  promovido  LEONARDO  BASTOS
PEREIRA, nos termos acima fundamentados, independentemente de
eventuais decisões administrativas em sentido contrário ou mesmo
coincidente com o decidido nesta sentença.

b) suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos;

c) multa civil, no montante correspondente a 03 (três) vezes o valor da
remuneração percebida pelo mesmo;
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d) 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 03 (três) anos.”

O  promovido  interpõe  apelação  (fls.  165/183)  arguindo,
como prejudicial de mérito, a prescrição, vez que o prazo prescricional deveria
ser  contado  a  partir  do  fato  ou,  subsidiariamente,  deveria  ser  levado  em
consideração  o  prazo  prescricional  relativo  à  pena  aplicada  em  concreto.
Sustenta,  preliminarmente,  a  nulidade  do  julgamento  por  cerceamento  de
defesa.  No mérito,  alega  a  ausência  de  potencialidade do  ato  para  fins  de
perda do cargo público, pugnando pelo provimento do recurso.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.207/215),  refutando  os
termos do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pela
intimação do apelante para que efetue o recolhimento do preparo, em dobro,
sob  pena de  deserção,  bem como pela  rejeição  da  prejudicial  e  preliminar
arguidas e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (fls. 221/230).

Recolhimento em dobro efetuado, conforme comprovantes
de fls. 235/236.

É o relatório.

V O T O

Exmo.  Dr.  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares  -  Juiz
convocado 

Da prejudicial de prescrição quinquenal

Suscita  o  apelante  a  configuração  da  prescrição  ante  a
decorrência  de  mais  de  05  (cinco)  anos  da  data  da  prática  do  ato  e  o
ajuizamento da demanda, aduzindo que se aplica o disposto na Lei Estadual
n° 85/2008 – Estatuto da Polícia Civil do Estado da Paraíba.

A  legislação  invocada  pelo  réu  para  defender  a
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configuração  do  decurso  do  prazo  prescricional  não  incide  sobre  o  caso
concreto, por ser norma que regula a prescrição de infrações disciplinares no
âmbito da polícia civil.

O fato imputado ao demandado, além de ir de encontro à
norma de natureza administrativa, é considerado crime, e essa circunstância
autoriza a análise da prescrição na forma estatuída no Código Penal.

Outro  não  é  o  entendimento  do  Superior  Tribunal  de
Justiça:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  CONDUTA  TAMBÉM  TIPIFICADA  COMO
CRIME. PRESCRIÇÃO. ART. 109 DO CP. PENA ABSTRATAMENTE
COMINADA.  INDEPENDÊNCIA  PROCESSUAL  ENTRE  AÇÃO
CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E AÇÃO
PENAL.  RESGUARDO  DO  VETOR  SEGURANÇA  JURÍDICA.  1.
Trata-se na origem de Ação Civil  Pública proposta pelo Ministério
Público Federal contra os recorrentes, aos quais se imputa a prática
de  ato  de  improbidade  administrativa  consistente  na  dispensa
irregular de processo licitatório para a aquisição de imóvel destinado
a  abrigar  a  sede  da  Superintendência  do  Instituto  Nacional  de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Inmetro em Santa Catarina, bem
como para a compra de bens imóveis destinados à sua guarnição. 2.
Hipótese  em  que  o  Tribunal  de  origem  afastou  a  prescrição
reconhecida pelo juízo singular por entender que, no caso dos autos,
a conduta ímproba imputada aos recorrentes diz respeito à dispensa
indevida de licitação, que, por sua vez, está tipificada como crime no
art. 89 da Lei nº 8.666/1993, sujeito a pena de detenção, de 3 a 5 anos,
e  multa.  Assim,  deve-se  aplicar  o  prazo  prescricional  de  12  anos
previsto no art. 109, III, do Código Penal. Dessa forma, considerando
que  os  fatos  narrados  na  inicial  ocorreram  em  2004  e  que  o
ajuizamento da Ação Civil Pública deu-se em 13/07/2012, conclui-se
não  estar  prescrita  a  pretensão  relativa  à  aplicação  das  sanções
previstas na Lei nº 8.429/1992, porque não decorridos mais de 12 anos
dos marcos temporais mencionados. 3. Nos termos da jurisprudência
do  STJ,  a  contagem  prescricional  da  Ação  de  Improbidade
Administrativa,  quando  o  fato  traduzir  crime  submetido  a
persecução penal, deve ser pautada pela regra do Código Penal, em
face do disposto no inciso II do art. 23 da Lei nº 8.429/1992 e no § 2º
do art. 142 da Lei nº 8.112/1990. 4. Convém esclarecer que o STJ, com
relação  à  prescrição  da  Ação  de  Improbidade  Administrativa,
firmou o seu entendimento de que "a disposição da Lei de que a
falta administrativa prescreverá no mesmo prazo da Lei penal, leva
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a uma única interpretação possível, qual seja, a de que este prazo
será  o  mesmo  da  pena  em  abstrato,  pois  este,  por  definição
originária, é o prazo próprio prescricional dos crimes em espécie. "
Nesse sentido:  REsp 1.386.162/SE,  Rel.  Ministro  Herman Benjamin,
Segunda  Turma,  DJe  19/3/2014;  AgRg  no  REsp  1.386.186/PE,  Rel.
Ministro  Humberto  Martins,  Segunda  Turma,  DJe  2/5/2014;  REsp
379.276/SP,  Rel.  Ministra  Maria  Thereza  De  Assis  Moura,  Sexta
Turma, DJ 26/02/2007, p. 649; RMS 15.648/SP, Rel. Ministro Hamilton
Carvalhido, Sexta Turma, DJ 3/9/2007, p. 221 e RMS 18.901/RJ, Rel.
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 13/3/2006, p. 338. 5. Deve ser
considerada a pena in abstrato para o cálculo do prazo prescricional,
a "um porque o ajuizamento da ação civil pública por improbidade
administrativa não está legalmente condicionado à apresentação de
demanda penal.  Não é possível,  desta forma,  construir  uma teoria
processual da improbidade administrativa ou interpretar dispositivos
processuais  da  Lei  n.  8.429/92  de  maneira  a  atrelá-las  a  institutos
processuais penais, pois existe rigorosa independência das esferas no
ponto.  "  "A  dois  (e  levando  em  consideração  a  assertiva  acima)
porque o lapso prescricional não pode variar ao talante da existência
ou  não  de  ação  penal,  justamente  pelo  fato  de  a  prescrição  estar
relacionada ao vetor da segurança jurídica" (REsp 1.106.657/SC, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.9.2010).
6.  Recursos  Especiais  não  providos.  (STJ;  REsp  1.656.383;  Proc.
2015/0262731-9;  SC;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Herman  Benjamin;
DJE 17/05/2017)    

Dispõe o Código Penal que a prescrição após o trânsito em
julgado da sentença condenatória é analisada de acordo com a pena imposta,
na forma do art. 110, caput e seu §1º, ex vi: 

Art.  110 -  A prescrição  depois  de  transitar  em julgado a  sentença
condenatória  regula-se pela  pena aplicada  e  verifica-se  nos  prazos
fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o
condenado  é  reincidente.   (Redação  dada  pela  Lei  nº  7.209,  de
11.7.1984)

§ 1º  A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em
julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-
se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada
pela Lei nº 12.234, de 2010).

In casu, o prazo prescricional é de oito (oito) anos, por ter
ocorrido a imposição da pena de 04 (quatro) anos de reclusão (art. 109, inciso
IV, CP).
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Iniciando o curso do lapso prescricional no ano de 2007, a
pretensão  somente  prescreveria  em  2015,  e  a  demanda  sob  análise  foi
protocolizada em 30  (trinta)  de  agosto  de  2012  (dois  mil  e  doze),  tendo  o
promovido apresentado contestação em 08/07/2014 (fls.88/95).

Portanto, não está configurada a prescrição suscitada pelo
recorrente.

Em  face  do  exposto,  REJEITO  A  PREJUDICIAL  DE
MÉRITO.

Da preliminar de cerceamento de defesa

Sustenta o apelante ter havido cerceamento de defesa ante
a ausência de notificação para a apresentação de defesa prévia.

Analisando os autos, observo que houve a notificação para
apresentar defesa prévia, tendo o recorrente oferecido a peça que denominou
“contestação”,  fls.  76/80.  Em seguida,  a  ação  de  improbidade  foi  recebida,
determinada  a  citação  do  “réu  para,  querendo,  apresentar  contestação  no
prazo legal”, o que foi realizado às fls.88/95, não havendo, portanto, que se
falar em cerceamento de defesa. 

Pelo que, rejeito a preliminar arguida.

Mérito

No caso, dúvida não remanesce quanto à prática do ato de
improbidade  administrativa  praticado  pelo  ora  apelante,  que,  ocupante  do
cargo  de  agente  da  Polícia  Civil  do  Estado  da  Paraíba,  solicitou/recebeu
vantagem indevida (R$ 50,00), aproveitando-se do cargo que exercia. Registre-
se que o recorrente foi, inclusive, condenado definitivamente pelo mesmo fato
na esfera penal, autos nº 046.2007.001.050-2, por infração ao art. 317 do Código
Penal (fls. 40/48).

A Lei de Improbidade Administrativa classifica os atos de
improbidade em três grupos (artigos 9º, 10 e 11), e, coerentemente, estipula as
penas aplicáveis a cada um dos grupos, quantificando-as proporcionalmente

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0200524-77.2012.815.0461     7



em  conformidade  com  o  grau  de  lesão  ao  princípio  da  probidade
administrativa, conforme dispõe o artigo 12, incisos I a III, da Lei 8.429/92.

A  conduta  praticada  pelo  apelante  está  tipificada  nos
artigos 9º, inc. I e art. 11 da Lei 8.429/92, que apresenta a seguinte descrição
genérica:

Art.  9º  -  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  importando
enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial
indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego
ou atividade  nas  entidades  mencionadas  no  artigo  1º  desta  Lei,  e
notadamente:

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel,
ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de
comissão,  percentagem,  gratificação  ou  presente  de  quem  tenha
interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por
ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;

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;

Por sua vez, o inciso I do artigo 12 da Lei 8.429/92, dispõe
sobre a violação das hipóteses previstas no artigo 9º da mesma lei e de seus
incisos, fixando as seguintes cominações para as hipóteses de enriquecimento
ilícito, caso dos autos:

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:
I  –  na  hipótese  do  art.  9º,  perda  dos  bens  ou  valores  acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando
houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de
oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do
acréscimo patrimonial 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
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seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 anos;

Depreende-se,  portanto,  do  mencionado  artigo  12  que
independentemente das sanções penais, civis e administrativas, previstas na
legislação específica,  o responsável  pelo  ato  de improbidade está sujeito às
sanções previstas no inciso I do mesmo dispositivo legal.

No  mesmo  sentido,  extrai-se  do  artigo  37,  §  4º,  da
Constituição  da  República,  que  determina:  “Os  atos  de  improbidade
administrativa  importarão  a  suspensão  dos  direitos  políticos,  a  perda  da
função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.”

A  perda  da  função  pública  decorre  do  princípio  da
moralidade  (caput,  art.  37,  da  CF)  e  também da  razoabilidade,  pois  não  é
admissível que o agente público condenado pelo grave delito de improbidade
administrativa por enriquecimento ilícito possa continuar a desempenhar suas
atividades no ente público lesado. É dever do servidor público exercer com
zelo  e  dedicação  as  atribuições  do  cargo,  respeitando  e  sendo  leal  às
instituições a que servir. [1]

Não se pode esquecer que a aplicação de pena de demissão
pela  prática  de  ato  de  improbidade  administrativa  também  é  uma  das
penalidades  disciplinares  previstas  no  artigo  132,  IV,  da  Lei  8.112/90,  que
assim  preconiza:  “A demissão  será  aplicada  nos  seguintes  casos:  (...)  IV  –
improbidade administrativa;”

Segundo o STF, a independência das instâncias cível, penal
e administrativa é regra no direito brasileiro, salvo se a esfera criminal declarar
a inexistência material do fato ou se julgar provado que aquele determinado
agente  público  não  foi  seu  autor,  de  tal  forma  que  a  improbidade
administrativa  é  ato  ilícito  que  pode  repercutir  na  esfera  cível,  penal  e
administrativa pela imposição de sanções distintas, todas previstas em lei, e só
aplicáveis  mediante  o  devido processo  legal  em que sejam asseguradas  as
garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

A propósito, confiram-se precedentes do excelso STF sobre
a autonomia das instâncias:

[ 1] MATTOS, Mauro Roberto Gomes de.  O limite da improbidade administrativa, 5ª Ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2010, p. 449.
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EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. Militar. Sub-Oficial. Prática de ato
qualificado  como  crime  e  infração  disciplinar.  Recebimento  de
denúncia na esfera criminal. Instauração simultânea de procedimento
administrativo  disciplinar.  Admissibilidade.  Independência  relativa
das  instâncias  jurisdicional  e  administrativa.  Segurança  denegada.
Improvimento  ao  recurso.  Precedentes.  Servidor  público  pode,  ao
mesmo tempo, responder a processo judicial penal e a procedimento
administrativo disciplinar pela prática do mesmo ato.  (RMS 26510,
Relator(a):  Min.  CEZAR  PELUSO,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
17/02/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT
VOL-02395-02  PP-00447).  Disponível  em  www.stf.jus.br,  acesso  em
22/01/2018.

EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  MATÉRIA  CRIMINAL.  AÇÃO  PENAL.
CONDENAÇÃO.  CRIME  PREVISTO  NA  LEI  DE  LICITAÇÕES.
ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  CONTROVÉRSIA  DECIDIDA
EXCLUSIVAMENTE  À  LUZ  DA  LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL  E  DO  CONJUNTO  FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS  AUTOS.  INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279  DO
STF.  INDEPENDÊNCIA  DAS  INSTÂNCIAS  ADMINISTRATIVA,
CIVIL  E  PENAL.  JURISPRUDÊNCIA  DO  STF.  1.  Caso  em  que
entendimento  diverso  do  adotado  pelo  aresto  impugnado
demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a
análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas
na  instância  extraordinária.  2.  O  acórdão  recorrido  afina  com  a
jurisprudência desta nossa Corte, no sentido da independência das
instâncias administrativa, civil e penal. Independência, essa, que não
fere o princípio da presunção de inocência. Precedentes: MS 23.625,
da  relatoria  do  ministro  Maurício  Corrêa;  HC  85.953,  da  minha
relatoria;  e  RHC  91.110,  da  relatoria  da  ministra  Ellen  Gracie.  3.
Agravo  regimental  desprovido.  (AI  747753  AgR,  Relator(a):  Min.
AYRES  BRITTO,  Segunda  Turma,  julgado  em  14/09/2010,  DJe-207
DIVULG 27-10-2010 PUBLIC 28-10-2010 EMENT VOL-02422-02 PP-
00325). Disponível em www.stf.jus.br, acesso em 22/01/2018.

EMENTA:  Mandado  de  segurança.  -  É  tranqüila  a  jurisprudência
desta  Corte  no  sentido  da  independência  das  instâncias
administrativa,  civil  e  penal,  independência  essa  que  não  fere  a
presunção de inocência, nem os artigos 126 da Lei 8.112/90 e 20 da Lei
8.429/92. Precedentes do S.T.F.. - Inexistência do alegado cerceamento
de defesa. - Improcedência da alegação de que a sanção imposta ao
impetrante  se  deu  pelo  descumprimento  de  deveres  que  não  são
definidos  por  qualquer  norma  legal  ou  infralegal.  Mandado  de
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segurança  indeferido.  (MS 22899 AgR,  Relator(a):  Min.  MOREIRA
ALVES,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  02/04/2003,  DJ  16-05-2003  PP-
00092  EMENT  VOL-02110-02  PP-00279).  Disponível  em
www.stf.jus.br, acesso em 22/01/2018.

EMENTA:  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO
DEMITIDO POR ILÍCITO ADMINISTRATIVO. SIMULTANEIDADE
DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E PENAL. INDEPENDÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. Esta Corte tem reconhecido a
autonomia  das  instâncias  penal  e  administrativa,  ressalvando  as
hipóteses de inexistência material do fato, de negativa de sua autoria
e  de  fundamento  lançado  na  instância  administrativa  referente  a
crime  contra  a  administração  pública.  Precedentes:  MS  nº  21.029,
CELSO  DE  MELLO,  DJ  de  23.09.94;  MS  nº  21.332,  NÉRI  DA
SILVEIRA, DJ de 07.05.93; e 21.294, SEPÚLVEDA PERTENCE, julgado
em 23.10.91; e MS nº 22.076, Relator para o acórdão Min. MAURÍCIO
CORRÊA. Segurança denegada. (MS 21708, Relator(a):  Min. MARCO
AURÉLIO,  Relator(a)  p/  Acórdão:  Min.  MAURÍCIO  CORRÊA,
Tribunal  Pleno,  julgado  em  09/11/2000,  DJ  18-05-2001  PP-00434
EMENT  VOL-02031-04  PP-00696).  Disponível  em  www.stf.jus.br,
acesso em 22/01/2018.

De acordo com o doutrinador Sérgio Turra Sobrane, com a
previsão de declaração da perda da função pública,  a  Lei  8.429/92 procura
alijar o agente público ímprobo dos quadros da Administração, impedindo,
assim, que torne a praticar atos de corrupção e de enriquecimento ilícito, que
volte  a  causar  dano  ao  erário  ou  que  continue  desvirtuando  os  princípios
administrativos. A perda da função também pode ser decretada no âmbito do
processo administrativo e do processo criminal, como efeito da sentença penal
(art. 91, inc. II, do CP).

O  princípio  da  moralidade  administrativa  impõe  à
Administração e a seus agentes a adoção de conduta baseada em princípios
éticos, cuja violação resulta na conspurcação do direito. Está fundado no valor
da honestidade do comportamento e nos princípios da lealdade e da boa-fé
dos agentes  públicos,  pelos  quais,  a  Administração haverá de proceder em
relação  aos  administrados  com  sinceridade  e  lhaneza,  sendo-lhe  vedada
qualquer  atuação  astuciosa,  eivada  de  malícia,  produzida  de  modo  a
confundir,  dificultar  ou  minimizar  o  exercício  de  direitos  por  parte  dos
cidadãos.[2]

[ 2]  SOBRANE,  Sérgio  Turra.  Improbidade Administrativa  –  aspectos  materiais,  dimensão  difusa  e  coisa
julgada, São Paulo: Atlas, 2010, p. 70-71.
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Conforme  bem  registrado  pelo  douto  Procurador  de
Justiça:  “resta  impossível  deixar  de  reconhecer  a  direta,  gravíssima  e  reprovável
afronta do promovido aos Princípios da Administração Pública enquanto agente da lei,
sobretudo,  à moralidade, tendo em vista que o mesmo solicitou vantagem indevida
aproveitando-se do cargo que exercia.” E ainda “é sempre pertinente registrar que o
policial que pratica crime trai a corporação policial e lança desconfiança sobre a própria
instituição,  desacreditando,  por  via  reflexa,  o  prestígio  da  corporação  perante  a
sociedade”. 

O  ilícito  administrativo  cometido  pelo  recorrido  é
incompatível  com  a  função  por  ele  exercida,  qual  seja,  a  de  proteger  os
cidadãos da ação de criminosos. A sua conduta voltou-se justamente contra a
manutenção da ordem pública e os valores morais e sociais que os agentes
públicos têm o dever legal e institucional de preservar.  A conduta ímproba
praticada em pleno exercício de suas funções policiais e aproveitando-se das
facilidades  que  o  cargo  lhe  proporcionava  perante  terceiros,  sem  dúvida,
afronta  a  ética  da  corporação  pública  a  qual  o  recorrido  pertencia  e
representava, pois o mínimo que se espera de um policial civil, pela relevância
do cargo e a natureza do serviço que lhe é confiado, é uma conduta reta e
ilibada, a ser tomada de exemplo por toda a sociedade. É dever do agente
público cumprir todas as regras estabelecidas no desempenho de sua função e
não valer-se do cargo para a prática de atos ilícitos.

Desse  modo,  sendo  a  conduta  praticada  pelo  apelante
incompatível com o cargo por ele exercido, em plena violação ao princípio da
moralidade pública, insculpida no art. 37 da Constituição da República, e em
flagrante violação aos deveres de honestidade e lealdade à instituição a que
serve, a medida que se impõe é a decretação da perda da função pública por
ele exercida, nos termos do art. 12, inc. I, da Lei 8.429/92 e do art. 37, § 4º da
Constituição.

Por outro lado, não há como se falar ainda em princípio da
insignificância no caso em tela, sobretudo diante da natureza jurídica dos atos
de improbidade que não se restringem ao mero impacto patrimonial em face
do  Poder  Público.  Caso  contrário,  a  conduta  ímproba  se  restringiria  às
hipóteses do  art. 10 da Lei 8.429 de 1992 (atos de improbidade que causam
prejuízo  ao  erário).  Considerando  que  o  princípio  da  moralidade  está
umbilicalmente relacionado à conduta proba, conduta essa que a Lei 8.249 de
1992 tem o escopo de estimular, mostra-se inviável pensar em princípio da
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insignificância para fins de caracterização ou não do ato de improbidade uma
vez que a imoralidade não admite gradação da espécie pouco imoral ou muito
imoral. 

Outrossim,  devem  ser  mantidas  as  demais  sanções
impostas pelo magistrado sentenciante, quais sejam,  suspensão dos direitos
políticos por 5 (cinco) anos; c) multa civil, no montante correspondente a 03
(três) vezes o valor da remuneração por ele  percebida 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 03 (três) anos, porquanto aplicadas com
observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo
razão que justifique a alteração do entendimento judicial adotado.

Com  essas  considerações, rejeitada  a  prejudicial  e  a
preliminar, NEGO PROVIMENTO AO APELO,  mantendo integralmente a
sentença vergastada.

É como voto.

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 20 de março
de 2018, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Participaram do
julgamento,  além  deste  Relator,  o  Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa,  Juiz
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e
Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque. 

Presente à sessão, o Exmo. Dr. Marcus Vilar Souto Maior,
Procurador de Justiça.

Gabinete no TJPB, em João Pessoa, 23 de março de 2018.

Eduardo José de Carvalho Soares 
       Juiz convocado/Relator
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