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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
SERVIDORES  PÚBLICOS.  UTILIZAÇÃO
INDEVIDA  DE  FACILIDADES
DECORRENTES  DOS  CARGOS  PARA
CAPTAÇÃO DE CLIENTELA EM SERVIÇOS
PARTICULARES  DE  INTERMEDIAÇÃO
PARA  O  SEGURO  DPVAT.  ELEMENTO
SUBJETIVO  COMPROVADO.
CONFIGURAÇÃO  DE  ATO  ÍMPROBO.
AFRONTA  AOS  PRINCÍPIOS  DA
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.
DESPROVIMENTO.

- Em tese, a obtenção do seguro DPVAT deve ser
voluntariamente  paga  pelas  seguradoras
consorciadas, não necessitando de intermediação as
vítimas  do  evento.  A partir  do  momento em que
agentes  públicos  começam  a  ofertar  serviços
particulares  de  intermediação,  cobrando  alta
percentagem sobre o valor indenizatório, o prejuízo
coletivo é incomensurável, pois o teto indenizatório
e os beneficiários passam a ser, substancialmente,
modificados.
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- A partir do momento em que servidores públicos
passam a se valer de uma organização estruturada,
captando  “clientela”  sem  se  ater  a  própria
finalidade do seguro obrigatório,  utilizando-se do
argumento de que possuem advogado para resolver
o assunto, é por demais nítida a constatação de um
ato  intencional  ímprobo.  Esse  “bico”
especificamente  desenvolvido  pelos  servidores
públicos  demandados,  valendo-se  de  facilidades
dos  respectivos  cargos,  não  restritas  a  locais  de
trabalho  mas  também  a  própria  vinculação
indissociável da imagem pública no meio em que
labutam, é, portanto, suficiente para a configuração
de improbidade administrativa.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA  a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Fabiano  de
Moura Ribeiro e Rubinaldo Ferreira Lima contra sentença (fls. 301/310)
proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição que, nos autos da
“Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa” ajuizada pelo
Ministério Público do Estado da Paraíba, julgou procedentes os pedidos
autorais.

Na peça de ingresso (fls. 02/26), o Ministério Público relatou
que Fabiano de Moura Ribeiro, Escrivão de Policial Civil, em conluio com
o funcionário público estadual Rubinaldo Ferreira  Lima, utilizando-se de
seus cargos públicos de forma fraudulenta, prevaleciam-se indevidamente
da situação de pessoas que tinham o direito à percepção do seguro DPVAT,
exigindo-lhes um percentual de 30% (trinta por cento) sobre o benefício a
ser auferido, apropriando-se indevidamente de parte do dinheiro do seguro.
Ao  final,  em  razão  da  conduta  ímproba  praticada  pelos  demandados,
pleiteou  a  condenação  nas  sanções  do  art.  12,  inciso  III,  da  Lei  nº
8.429/1992.

Apresentada  a  manifestação  por  escrito  pelos  promovidos
(fls. 158/160), o juízo a quo recebeu a petição inicial, após a qual houve a
citação dos réus e a oferta de contestação (fls. 198/201), em que defenderam
não terem agido da forma narrada pelo Parquet, ressaltando a inexistência
de má-fé ou dolo. Destacaram, ainda, a ausência de ilicitude em se fazer
“bicos” em horário diverso ao do serviço público prestado, bem como que
os valores lhe foram dados de forma voluntária pelas supostas vítimas.

Após instrução probatória, as partes apresentaram alegações
finais (fls. 260/274; 275/293; 296/300), sobrevindo sentença de procedência
(fls. 301/310) nos seguintes termos:
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“Diante  do  exposto,  JULGO  PROCEDENTE  O
PEDIDO  DA  AÇÃO  POR  ATO  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA,  para
condenar  FABIANO  DE  MOURA  RIBEIRO  e
RUBINALDO FERREIRA LIMA, por violação das
normas  elencadas  art.  11,  caput,  da  Lei  nº
8.429/92.
Seguindo  o  que  determina  art.  12,  III,  e  o  seu
parágrafo  único  da  Lei  8.429/92,  aplico  aos
promovidos as seguintes penalidades:
a)  A  perda  da  função  pública  para  ambos  os
promovidos,  caso  continuem a exercerem função
no  âmbito  da  administração  pública  em  geral,
consoante  entendimento  do  STJ  –  RESP 92439,
Min. Eliana Calmon, DJ. 19.08.09. 'A sanção de
perda  de  função  pública  visa  a  extirpar  da
administração  pública  aquele  que  exibiu
inidoneidade ou inabilitação moral e desvio ético
para o exercício de função pública,  abrangendo
qualquer atividade que o agente esteja exercendo
ao tempo da condenação irrecorrível'.
b) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de
05 (cinco) anos;
Sem  condenação  em  custas  e  honorários
advocatícios de sucumbência,  por descabidos na
espécie (art. 18 da Lei da Ação Civil Pública – nº
7.347/85)”.

Inconformados,  os  promovidos interpuseram Apelação (fls.
320/326), destacando a dispensa de preparo por serem pobres na forma da
lei, bem como com fundamento no art. 18 da Lei nº 7.347/85. No mérito,
sustentam a ausência de má-fé ou dolo em suas condutas, asseverando que
as próprias vítimas afirmaram que todo o procedimento adotado se deu por
ato voluntário. Enfatizam não constituir crime “o fato de o servidor público
exercer outra atividade em horário diverso daquele que é do seu mister”,
destacando inexistirem provas de que tenham atendido a qualquer uma das
supostas  vítimas  no  ambiente  de  trabalho.  Ao  final,  pugnam  pelo
provimento do apelo e reforma da sentença, julgando-se improcedentes os
pedidos autorais.

Contrarrazões  apresentadas  pelo  assistente  do  Ministério
Público  (fls.  342/359),  bem  como  pelo  próprio  Parquet  (fls.  360/364),
alegando a preliminar de deserção por falta de preparo, sob o argumento de
que “a mera alegação da parte de que não possui condições para recolher
as  custas  não  é  suficiente  para  dispensá-lo”.  No  mérito,  destacam  ser
correta a sentença recorrida.

A Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer  (fls.  372/386),
manifestando-se pelo desprovimento do apelo.
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Inicialmente  não  conhecido  por  deserção,  foram  os  autos
devolvidos pelo Superior Tribunal de Justiça para que esta Corte apreciasse
o pedido de gratuidade de justiça formulado, dando-se prosseguimento ao
trâmite de julgamento apelatório (fls. 520/522).

Intimados  para  a  comprovação  da  condição  de
hipossuficientes,  considerando  serem  servidores  públicos  e  terem
anteriormente pago o preparo e custas do Recurso Especial,  os apelantes
trouxeram contracheques (fls. 535; 540).

É o relatório.

VOTO.

Preliminarmente,  considerando  a  comprovação  dos
rendimentos pelos apelantes, percebendo o Fabiano de Moura Ribeiro o a
quantia líquida de R$ 2.080,85 (dois mil e oitenta reais e oitenta e cinco
centavos) e Rubinaldo Ferreira Lima R$ 500,63 (quinhentos reais e sessenta
e três centavos), não se requer maiores delongas para a constatação de que
não possuem condições de arcar com quaisquer custos de uma demanda
judicial sem prejuízo considerável ao sustento familiar. 

Assim  sendo,  concedo  integralmente  os  benefícios  da
gratuidade da justiça a ambos os recorrentes, com fundamento no art. 98 do
Código de Processo Civil e, ato contínuo, presentes os demais requisitos de
admissibilidade,  CONHEÇO do recurso apelatório, passando à análise de
seus argumentos.

Conforme é  cediço,  a  Constituição  Federal  de  1988,  com
vistas a salvaguardar a moralidade administrativa, previu no § 4º do art. 37
o cabimento de sanções políticas e civis aos agentes que viessem a causar
dano ao erário, na forma e gradação previstas em lei.  Visando regular o
referido  dispositivo  constitucional,  foi  editada  a  Lei  n.º  8.429/92,  que
passou a  prever  os  atos  de  improbidade  administrativa e  as  penalidades
deles decorrentes.

A referida lei disciplinou os atos incursos em improbidade
em três aspectos, quais sejam: atos que importam enriquecimento ilícito do
agente público (art. 9°); atos que acarretam em prejuízo ao erário (art. 10°);
e  os  atos  que  atentam contra  os  princípios  que  regem  a  Administração
Pública  (art.  11°  da  lei).  Em  seguida  listou,  em  diversos  incisos,
exemplificativamente, hipóteses caracterizadoras da dita improbidade.

Não  é  demais  lembrar  que  para  que  ocorram  os  atos  de
improbidade disciplinados pela legislação supracitada, é indispensável que
reste demonstrado o dolo ou a culpa nas condutas do administrador público.
Nesse  passo,  a  configuração  da  improbidade  administrativa  pressupõe  a
identificação do elemento subjetivo da conduta do agente, ou seja, o ânimo
de agir contra os princípios inerentes à Administração Pública, em violação
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a algum dos tipos previstos nos arts. 9º, 10 ou 11 da Lei n.º 8.429/92.

No  entendimento  firme  da  jurisprudência  do  Superior
Tribunal de Justiça, é necessária a existência do elemento subjetivo dolo
para  caracterização da  improbidade administrativa  para a  tipificação  das
condutas descritas nos artigos 9º e 11 e, ao menos a culpa, para a hipótese
do artigo 10. 

A título de exemplo, cito o seguinte julgado:

“ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL
NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 9º, 10
E 11 DA LEI 8.429/92. IRREGULARIDADES EM
PROCEDIMENTOS  LICITATÓRIOS.  ACÓRDÃO
QUE, EM FACE DOS ELEMENTOS DE PROVA
DOS AUTOS, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO  DE  ATO  ÍMPROBO  E  DO
ELEMENTO  SUBJETIVO.  ATO  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  NÃO
CONFIGURADO.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA
7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(…)
III. Em se tratando de improbidade administrativa,
é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça  no  sentido  de  que  ‘a  improbidade  é
ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento
subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a
jurisprudência  do  STJ  considera  indispensável,
para  a  caracterização  de  improbidade,  que  a
conduta do agente seja dolosa, para a tipificação
das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei
8.429/92,  ou pelo menos eivada de  culpa grave,
nas do artigo 10’ (STJ, AIA 30/AM, Rel. Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL,
DJe de 28/09/2011). Em igual sentido: STJ, REsp
1.420.979/CE,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  DJe  de
10/10/2014;  REsp  1.273.583/SP,  Rel.  Ministro
BENEDITO  GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,
DJe de 02/09/2014; AgRg no AREsp 456.655/PR,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, DJe de 31/03/2014.
(…)
VI. Agravo Regimental improvido”.
(STJ, AgRg no AREsp 409.591/PB, Rel. Ministra
ASSUSETE  MAGALHÃES,  SEGUNDA
TURMA,  julgado  em  07/11/2017,  DJe
16/11/2017).
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Pois bem, há de se analisar se as condutas dos apelantes se
consubstanciam  em  ilícitos  revestidos  da  qualificadora  da  improbidade
administrativa.

Como relatado,  o Ministério Público narrou que Fabiano de
Moura Ribeiro, Escrivão de Policial Civil, em conluio com o funcionário
público  estadual  Rubinaldo  Ferreira  Lima,  utilizando-se  de  seus  cargos
públicos de forma fraudulenta, prevaleciam-se indevidamente da situação de
pessoas que tinham o direito à percepção do seguro DPVAT, exigindo-lhes
um percentual de 30% (trinta por cento) sobre o benefício a ser auferido,
apropriando-se indevidamente de parte do dinheiro do seguro.

Trouxe,  para  tanto,  cópia  dos  autos  do  processo  judicial
instruído até o recebimento da denúncia ofertada em face dos ora apelantes
(fls. 27/151).

Em suas defesas, os réus alegaram que não havia qualquer
ilicitude  no  fato  de  se  fazer  “bicos”  em  horário  diverso  ao  do  serviço
público  prestado,  bem como que os  valores  lhes  foram dados de  forma
voluntária  pelas  supostas  vítimas.  Acostaram  os  depoimentos  das
testemunhas tomados no juízo penal (fls. 165/182), além do relatório do
Processo  Disciplinar  que  arquivou  a  notificação  de  irregularidade
apresentada no âmbito administrativo (fls. 187/189).

Juntada de cópia de todos os depoimentos prestados em sede
criminal  (fls.  216/230v).  Estando  as  partes  concordes  com  a  prova
documental apresentada, foram colhidos os depoimentos dos demandados
(fls. 256/259).

Após  as  alegações  finais,  sobreveio  a  sentença  recorrida,
concluindo, em síntese o seguinte:

“Infere-se  do  conjunto  probatório  que  os
promovidos  obtiveram  para  si  lucro  ilícito  em
detrimento de prejuízo das vítimas José Gonzaga
de Sousa, José Ildo Tolentino, Francisco Rufino de
Sousa  e  Antônio  José  do  Nascimento,  mediante
artifício fraudulento,  ao exigirem destas,  a título
de honorários advocatícios, o percentual de 30%
(trinta  por  cento)  dos  valores  recebidos  por
beneficiários do seguro DPVAT.
(…)
Restou  devidamente  comprovado  que  o  primeiro
promovido  criou  dificuldades  inexistentes  para
cobrar valores extorsivos de vítimas carentes e de
pouca educação para promover a intermediação
para a liberação relacionada a seguros  DPVAT,
sendo  tal  prática  lamentável  para  um  agente
público.  Agrava-se  tal  situação,  causando
perplexidade,  o  fato  de  um  agente  do  Estado
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utilizar  de  uma  delegacia  de  polícia  como
escritório particular, como forma ardilosa de dar
ares  de  legalidade  ao  seu  ato,  quando  deveria
estar  a  exercer  a  sua  função  de  garantir  a
segurança pública à sociedade.
Nos presentes autos,  não resta dúvida acerca de
que os promovidos agiram com dolo de praticar
condutas ímprobas, atraindo vítimas de acidentes
com fins de receber vantagem indevida, fazendo-as
crer  que  necessitam  da  contratação  de  um
advogado para o recebimento do seguro DPVAT, e
que obtiveram para si lucro ilícito em detrimento
de prejuízo das vítimas José Gonzaga de Sousa,
José Ildo Tolentino, Francisco Rufino de Sousa e
Antônio  José  do  Nascimento,  mediante  artifício
fraudulento,  ao  exigirem  destas,  a  título  de
honorários  advocatícios,  o  percentual  de  30%
(trinta  por  cento)  dos  valores  recebidos  por
beneficiários do seguro DPVAT” (fls. 304/305).

Pois  bem,  de  antemão,  há  de  se  registrar  que  a  presente
demanda não consubstancia um âmbito próprio para aferição sobre se as
condutas praticadas pelos agentes públicos promovidos se enquadram ou
não em algum tipo penal. Não se quer, portanto, concluir se o fato, do que
alegado na apelação, de os agentes públicos fazerem “bicos” para auferiram
renda extra é ou não crime.

O que se está em apreciação é a conclusão sobre se o “bico”
específico concretizado pelos demandados, e o respectivo modus operandi,
é ou não contrário aos princípios que regem a Administração Pública.

Ora, pelos documentos que instruem os autos, não há como
se  negar  que,  de  fato,  os  promovidos  buscavam  ser  remunerados  por
“serviços de intermediação” para a obtenção do seguro DPVAT. E mais,
como bem destacado na sentença, dentro desses serviços havia ênfase para a
indicação  de  existência  de  um  advogado,  argumento,  no  mínimo,  de
autoridade para respaldar o percentual exigido pelo “bico”. 

Além do mais, não se pode dissociar, especialmente em meio
a  um contexto social  interiorano,  que a  própria  condição de servidor da
delegacia,  popularmente  conhecido  por  trabalhar  com o  seguro  DPVAT,
revela um aproveitamento consciente da utilização indevida de seus cargos
para o êxito nos interesses privados.

Dentro do cenário da administração pública, deve-se sempre
buscar uma visualização do interesse coletivo, do senso de bem comum e de
formação e manutenção de um sistema harmônico, integrado de forma a
consolidar os valores fundamentais da liberdade, igualdade e solidariedade.
É justamente nesse contexto que se verifica o desrespeito das condutas dos
promovidos aos ideais perseguidos pelo Estado.
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Isso porque, em tese, a obtenção do seguro DPVAT deve ser
voluntariamente paga pelas seguradoras consorciadas, não necessitando de
intermediação as vítimas do evento. A partir do momento em que agentes
públicos  começam  a  ofertar  serviços  particulares  de  intermediação,
cobrando alta percentagem sobre o valor indenizatório, o prejuízo coletivo é
incomensurável, pois o teto indenizatório e os beneficiários passam a ser,
substancialmente, modificados. 

A  própria  conduta  de  agentes  públicos  que  ofertam  a
facilitação,  por  serviços  “particulares”  de  agilização  de  procedimento
público  de  percepção de quantia  indenizatória  por  seguro  obrigatório de
trânsito, é, em si mesma, contrária aos princípios regentes da administração
pública, uma vez que, efetivamente, apenas promovem a desvirtuação da
finalidade pública do instituto destacado.

A partir do momento em que servidores públicos passam a se
valer de uma organização estruturada, captando “clientela” sem se ater a
própria finalidade do seguro obrigatório, utilizando-se do argumento de que
possuem  advogado  para  resolver  o  assunto,  é  por  demais  nítida  a
constatação de  um ato intencional  ímprobo.  Esse “bico” especificamente
desenvolvido  pelos  servidores  públicos  demandados,  valendo-se  de
facilidades dos respectivos cargos,  não restritas a locais de trabalho mas
também a própria vinculação indissociável da imagem pública no meio em
que labutam, é,  portanto,  suficiente  para  a  configuração de  improbidade
administrativa.

Cada  promovido  teve  participação  essencial  nas
intermediações ofertadas como serviços de agilização do recebimento do
seguro obrigatório de trânsito, havendo provas robustas de que Rubinaldo
Ferreira  Lima,  além de  auferir  igualmente  vantagens  econômicas  com o
agenciamento, encaminhava “clientes” a Fabiano de Moura Ribeiro.

O depoimento prestado por uma das vítimas, Antônio José do
Nascimento, revela a atrelação entre o cargo e o “bico” ofertado, sendo de
conhecimento  local  que  “Fabiano  que  trabalha  na  Delegacia  fazia  o
seguro DPVAT” (fls. 218). 

Outrossim, a confusão entre os cargos ocupados e os serviços
indevidamente prestados é igualmente extraída da circunstância de que os
Boletins de Ocorrência Policial exarados em caso de morte de acidente de
trânsito  eram  entregues  por  Fabiano,  consoante  testemunho  de  Antônio
Erivaldo  Pereira  Lopes  (fls.  219).  Da  mesma forma,  a  vítima José  Ildo
Tolenetino  Nunes  afirmou  que  “foi  Fabiano  quem  providenciou  o  BO
depois de ter falado com o depoente acerca do recebimento do seguro” (fls.
217).

Ou seja, ao contrário do que sustentado pelos apelantes, pelo
conjunto  probatório  formado  nos  autos,  é  possível  concluir  que  houve
indevido aproveitamento intencional de cargos públicos, seja pela estrutura
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da própria delegacia em trabalhava um dos demandados seja pela natural
vinculação a facilidades decorrentes da função pública, para obtenção de
lucros particulares e, verdadeiramente, contrários à própria finalidade social
do seguro obrigatório DPVAT.

Há provas  da  participação  direta  e  do  locupletamento  por
ambos os promovidos, igualmente existindo plena demonstração acerca dos
elementos  subjetivos  (dolo)  nas  condutas  intencionais  de  auferirem
vantagens  além  da  remuneração  pública,  valendo-se  da  estrutura
administrativa a que tinham acesso para lucrar sobre o programa estatal de
asseguramento de todos os cidadãos contra acidentes de trânsito.

No  mesmo  sentido,  precisas  foram  as  considerações  do
Parecer da Procuradoria de Justiça, no sentido de que:

“Ambos  induziram  em  erro  as  vítimas,  com  a
finalidade precípua de auferir vantagem indevida,
consistente no pagamento de supostos honorários
advocatícios  para que  elas  pudessem receber  os
valores referentes ao seguro DPVAT, utilizando-se
da ausência de conhecimento dos prejudicados, do
cargo público que exerciam, um como Escrivão da
polícia  Civil  e  o  outro  como  servidor  estadual,
bem  como  valendo-se  da  Delegacia  de  Polícia
como local para a prática do crime.
As declarações ofertadas por ocasião do processo
criminal  nº  0000345-53.2013.815.0151,
instaurado  em  face  dos  ora  promovidos,
corroboram as práticas delituosas dos servidores,
cuja finalidade foi auferir vantagem indevida das
vítimas” (fls. 381/382).

Diante  de  tais  constatações, comprovada  a  conduta  ilegal
dolosa  dos  apelantes  que  atentou  contra  os  princípios  que  regem  a
Administração  Pública,  correta  a  sentença  recorrida  ao  entender  que  a
conduta descrita amolda-se ao conceito de conduta improba, previsto no art.
11 da Lei nº 8.429/1992.

Por  tudo o  que  foi  exposto,  NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO  APELATÓRIO,  mantendo  incólume  todos  os  termos  da
sentença vergastada.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha  Ramos,  e  o
Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.  Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça. Sala de

Apelação Cível nº 0000813-17.2013.815.0151. 9



Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa,24 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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