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DECISÃO

Trata-se  de  Ação  de  Improbidade  Administrativa  ajuizada  pelo  MPF em  face  de 

HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES, objetivando a condenação do requerido nas penas do art. 

12, incisos I e III, da Lei 8.429/1992. 

Consoante decisão de fl. 2.114/2.120, a petição inicial foi recebida nos termos do art. 

17, § 9º, da Lei 8.429/92.

O Requerido interpôs recurso de Agravo de Instrumento (fl. 2.127/2.141; autuado sob 

o nº 0014374-70.2011.4.01.0000/DF) sob o fundamento de que o magistrado não teria analisado, 

quando do recebimento da inicial da ação, a preliminar de prescrição, bem como a alegação de 

ilicitude das provas, além de outras questões suscitadas na defesa prévia.

Por meio da decisão de fl. 2.145/2.149, o TRF da 1ª Região indeferiu o pedido de 

efeito  suspensivo  requerido  e  informou  que  o  juízo  a  quo não  havia  se  manifestado 

expressamente em relação à preliminar de prescrição, sendo que a mesma poderia ser apreciada 

em qualquer fase do processo por ser matéria de ordem pública.

O requerido foi citado e apresentou contestação (fl. 2.165/2.180). Arguiu a prejudicial 

de prescrição e ilicitude das provas e, no mérito, pugnou pela improcedência do pedido.

Réplica  às  fl.  2.185,  na  qual  o  MPF  se  reportou  aos  termos  da  manifestação 

ministerial de fl. 2.103/2.111.

Na fase de especificação de provas, o MPF requereu a decretação de afastamento 

de sigilo bancário de todas as contas em nome de Henrique Eduardo Lyra Alves, Mônica Infante 

Azambuja e Priscila Gimenez de Sousa. Requereu, ainda, fosse oficiado ao Banco Central do 

Brasil para juntar informações que descreve (fl. 2.189/2.192).

O requerido peticionou à fl.  2.200/2.203 informando que a decisão que recebeu a 
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inicial foi anulada, ficando sem efeito os atos posteriores.

O MPF se manifestou à fl.  2.206-verso e requereu a ratificação da decisão de fl. 

2.114/2.120 para afastar as alegações de prescrição e de ilicitude da prova. Requereu, ainda, 

fosse apreciado os pedidos de quebra dos sigilos bancários e fiscal do réu,  bem como fosse 

iniciada a fase instrutória.

A parte ré requereu a juntada de documentos (fl. 2.214/2.215).

O Ministério Público Federal apresentou manifestação às fl. 2.220/2.230, afastando 

as alegações do réu de prescrição e ilicitude da prova, e pugnando pelo recebimento da inicial.

A decisão de fl. 2.232/2.233-verso afastou as preliminares de prescrição e ilicitude 

das provas, mantendo a decisão de fl. 2.114/2.120 que recebeu a inicial, além de deferir o pedido 

formulado pelo MPF às fl. 2.189/2.192 concernente à quebra do sigilo bancário do requerido e ao 

compartilhamento das provas colhidas no bojo do processo nº 2004.70.00.008267-0 (em trâmite 

na 2ª Vara Criminal Federal de Curitiba-PR) no tocante ao Requerido. 

O Requerido interpôs o recurso de Agravo de Instrumento às fl. 2.254/2.272, autuado 

sob o nº 0065070-42.2013.4.01.0000/DF.

O MPF, à fl. 2.503, tendo em vista que o Juízo da 5ª Vara de Família de Brasília-DF 

autorizou expressamente o compartilhamento das provas produzidas no âmbito do processo nº 

2000.01.1.002360-3 (separação judicial), requereu que tais documentos fossem aproveitados na 

presente ação civil pública.

Nos  termos  da  decisão  de  fl.  2.313/2.315,  o  TRF  da  1ª  Região  deferiu  efeito 

suspensivo  ao  recurso,  ao  final,  dando-lhe  provimento  para  declarar  a  nulidade  das  provas 

utilizadas para fins de instrução da ação de improbidade administrativa, e para anular a decisão 

agravada a fim de que outra seja proferida sem levar em consideração as provas obtidas em 

processo que tramita sob segredo de justiça (cf. fl. 2.534/2.535), acórdão contra o qual o MPF 
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apresentou Embargos de Declaração, que foram rejeitados (fl. 2.346/2.351).

O MPF apresentou a petição de fl.  2.521/2.522-verso, requerendo o levantamento 

total  do  segredo  de  justiça  do  presente  processo,  ao  tempo  em  que  também  requer  o  seu 

julgamento prioritário.

É o relatório. Decido.

Preliminar de prescrição

No caso em tela, o requerido argumenta que os fatos tratados nestes autos versam 

sobre o período em que ele exerceu o mandato de Deputado Federal entre os anos de 1998/2002, 

sendo que a ação foi proposta em 14/10/2004. 

Nesse  sentido,  defende  que  –  excluída  a  questão  do  ressarcimento,  que  é 

imprescritível – os supostos atos de improbidade envolvidos nesta ação somente poderiam ser 

alcançados até o dia 31/12/2007, data em que se completaram os cinco anos do término do prazo 

do seu mandato (2002), razão pela qual, tendo sido notificado apenas em 24/08/2009, encontra-

se decorrido o prazo prescricional.

Sem razão, contudo.

Segundo entendimento pacífico sobre o tema, o termo inicial da prescrição na ação 

de improbidade administrativa é o término do exercício da função pública. 

Registra-se, “no caso específico de mandato eletivo, consoante exegese do art. 23, I,  

da Lei 8.429/1992, na hipótese de reeleição do agente político, o prazo prescricional para a ação  

de improbidade administrativa começa a fluir após o término ou cessação do segundo mandato,  

pois, embora distinto do primeiro,  há uma continuidade do exercício da função pública, com a 

permanência do vínculo existente entre o agente e o ente político, uma vez que a lei não exige o  

afastamento do cargo para a disputa de novo pleito eleitoral” (Nesse sentido, confira-se: AgRg no 
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REsp  1510969/SP,  Rel.  Ministra  REGINA HELENA COSTA,  PRIMEIRA TURMA,  julgado  em 

27/10/2015, DJe 11/11/2015, grifo nosso).

Deste modo,  conclui-se que,  enquanto não cessa o vínculo do agente com a 
Administração,  não tem início o prazo prescricional,  mesmo nos casos de reeleição para 

cargo  eletivo,  justamente  porque  há  continuidade  do  exercício  da  função  sem  qualquer 

afastamento.

Logo,  à  vista  do  que  se  depreende  da  inicial  e  dos  documentos  juntados, 

considerando que o término da legislatura (após reeleição) do Requerido se deu em 2014 (fl. 

2.172)  e  a  presente  ação foi  ajuizada em 14/10/2004,  reconhecendo-se,  ainda,  que eventual 

demora da sua notificação deu-se por mecanismos inerentes ao Judiciário, o que faz incidir o 

enunciado da Súmula n.  106 do STJ – no sentido de que a mora da citação,  atribuível  aos 

serviços judiciários, não pode ser atribuída à parte, quando ajuizada a ação no tempo adequado 

(REsp  1528444/DF,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 

18/06/2015, DJe 29/06/2015) –, ou seja, por qualquer ângulo que se analise a questão, inconteste 

a ausência da alegada prescrição.

Desta feita, afasto a preliminar.

Mérito

Conforme já mencionado no relatório,  o TRF da 1ª Região anulou a decisão que 

recebeu a ação de improbidade administrativa e determinou que outra fosse proferida sem levar 

em consideração as provas obtidas em processo que tramita sob segredo de justiça.

Sendo assim, passo a analisar a petição inicial de improbidade administrativa, 
nos termos determinados pelo TRF da 1ª Região.   

Malgrado  a  determinação  do  Tribunal  acima  referida,  e  ainda  que  anuladas  as 

decisões de fl. 2.114/2.120 e de 2.232/2233-verso, daí não se extrai que a ação de improbidade 
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administrativa não possa ter amplo aspecto probatório a partir do seu prosseguimento, inclusive 

com determinação da quebra de sigilo fiscal e bancário regularmente efetuados.

Desta  feita,  preambularmente,  ressalto,  desde  já,  que  ratifico  a  decisão  de  fl. 
2.232/2.233-verso no tocante apenas ao deferimento do pedido do MPF formulado às fl. 
2.189/2.192  (relativo  à  quebra  do  sigilo  bancário  e  ao  compartilhamento  das  provas 
colhidas no bojo do processo nº 2004.70.00.008267-0, em trâmite na 2ª Vara Criminal da 
Seção Judiciária de Curitiba/PR), pois, tendo em vista o teor do acórdão do TRF da 1 ª Região, 

atesta-se que, especificamente quanto a tais aspectos, não se teve declarada nulidade, haja vista 

que esta se restringiu aos documentos originados do processo de separação litigiosa do Réu e 

sua ex-esposa.

Ademais, de todo modo, registra-se se tratar o referido deferimento de providência 

praticada dentro desse processo judicial (endoprocessual), pelo que, cabe prevenir, não há que se 

falar nem mesmo em eventual contaminação por aquelas provas – dados obtidos na prefalada 

ação de separação judicial litigiosa (extraprocessual).

Com base em tais premissas, passo a proferir nova decisão de recebimento da 
inicial.

De início, conforme entendimento firmado pelo TRF da 1ª Região em ementa relativa 

ao próprio agravo de instrumento (nº 0014374-70.2011.4.01.0000/DF) interposto pelo Requerido 

contra  a primeira  decisão de recebimento  desta ação,  “ainda que haja  dúvidas no tocante  à 

prática de atos de improbidade, deverá haver o recebimento da respectiva ação, porquanto nessa 

fase  prevalece  o  interesse  da  sociedade,  nos  termos  do  art.  17,  parágrafo  oitavo,  da  Lei  

8.429/1992, com a redação dada pela MP nº 2.225-45/2001, no sentido de que o magistrado  

somente  poderá  rejeitar  a  inicial  da  ação  de  improbidade  administrativa,  se  cabalmente  

demonstrada a improcedência da ação, a inexistência do ato de improbidade administrativa ou a  

inadequação da via eleita”. 
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Além disso,  “será durante a regular  instrução do feito  ‘que emergirá do conjunto  

fático-probatório a verdade dos fatos, ensejando decisão hígida lastreada em profundo exercício  

cognitivo’ (AG 2008.01.00.065330-0/DF, Terceira Turma, e-DJF1 p. 263 de 11/12/2009), ocasião  

em que a parte agravante [ora requerido] terá a oportunidade de se manifestar a respeito das  

provas carreadas aos autos (...)”.

Noutros termos,  cediço que,  na fase da admissibilidade da ação de improbidade 

administrativa, o exame dos fatos e sua verossimilhança é de prelibação, isto é, o que se busca, 

ainda  que  de  forma  superficial,  é  perquirir  sobre  a  possibilidade  de  existência  do  ato  de 

improbidade.

Pois bem. No caso, da análise dos autos, constata-se que a petição inicial desta 

ação civil pública (fl. 03/45) descreve minuciosamente as circunstâncias fáticas e jurídicas que a 

embasam, de modo suficientemente preciso e capaz de ensejar o seu prosseguimento, sendo a 

instrução  o  momento  processual  adequado  para  se  apurar  a  existência  ou  não  do  ato  de 

improbidade administrativa imputado ao requerido.

Reforça-se, a jurisprudência sobre o tema é pacífica no sentido de que o magistrado 

somente deve rejeitar a petição inicial da ação de improbidade se absolutamente convencido da 

inexistência do ato (de improbidade), da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, 

a teor do que prescreve o art. 17, parágrafo 8º, da Lei 8.429/92. 

Vale dizer, tal reconhecimento (inexistência do ato de improbidade, improcedência da 

ação ou inadequação da via eleita), em juízo preliminar, somente é cabível quando se demonstrar 

de forma cabal e inequívoca a inocorrência do ilícito. Não é o que ocorre na espécie. 

Como  dito,  a  questionada  ação  de  improbidade  encontra-se  revestida  dos  seus 

pressupostos de admissibilidade, mormente levando em consideração que essa cognição inicial 

não precisa ser exauriente, sob pena até mesmo de se esgotar o objeto da lide e representar pré-

julgamento.
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De todo  modo,  cabe  acrescentar:  ainda  que  subsista  dúvida  sobre  alguns  fatos 

narrados, na esteira da jurisprudência sobre o tema, há de se aplicar o princípio do in dubio pro 

societate, permitindo-se às partes a completa instrução na fase própria.

Nesse momento processual, portanto, a convicção deste magistrado é a de que a 

verificação  da  existência  ou  não  de  ato  de  improbidade  administrativa  apontado  pelo  Autor 

depende da abertura de nova fase processual  com extensa e profunda dilação probatória, 

incluindo o desencadeamento do principiado acervo relativo à quebra do sigilo  bancário (v.g., 

implementação  de  quebra  de  sigilo  bancário  no  exterior),  regularmente  efetuada,  e  ao 

compartilhamento de provas referentes ao processo criminal nº 2004.70.00.008267-0/PR, motivo 

pelo qual não há que se falar em indeferimento da inicial, sobretudo a fim de possibilitar o maior 

resguardo ao interesse público.

Noutros  termos,  apenas  a  evidente  inexistência  de  ato  ímprobo  autorizaria  esse 

julgador  a  não  receber  a  presente  ação  civil  pública,  o  que,  todavia,  não  se  configura 

concretamente nos autos.

Firme em tais razões, recebo a petição inicial da presente ação de improbidade 
administrativa, nos termos do art. 17, parágrafo 9º, da Lei 8.429/92. 

Segredo de Justiça

Por fim, passo à análise do pedido formulado pelo Autor às fl. 2.521/2.522-verso, no 

sentido de que seja determinado o levantamento total do sigilo deste processo.

Com efeito, nos termos da decisão de fl. 1.933/1.935, foi determinado que a presente 

demanda tenha curso sob segredo de justiça,  com fundamento no disposto no art.  155,  I,  do 

CPC/1973, isto é, por exigência do interesse público.
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Ocorre que, em obediência ao princípio da publicidade (art. 5º, LX, art. 37, caput, art. 

93,  X,  todos da CF/88),  com exceção das hipóteses expressas em lei  (“quando a defesa da 

intimidade ou o interesse social o exigirem”), todos os atos do Poder Público devem ser levados 

ao conhecimento externo, permitindo sua fiscalização pelo povo e pelos demais legitimados.

Quanto aos atos jurisdicionais, vela-se, por meio do princípio da publicidade, pela 

transparência da Justiça, evitando-se ilegalidades ou abusos de poder e viabilizando-se o controle 

dos atos judiciais pelas partes e pelos demais jurisdicionados.

De forma ainda mais específica, nas ações de improbidade administrativa, é patente 

o interesse social, o qual exige a publicidade justamente para que se possa dar o direito ao povo 

de conhecer a fundo as atitudes de seus representantes políticos. Registra-se, ainda, que o fato 

de o legitimado passivo  ser  detentor  de cargo político  justifica  ainda mais  a necessidade do 

conhecimento público dos autos.

Nessa perspectiva, é possível concluir que a decretação do segredo de justiça nas 

ações de improbidade administrativa, via de regra, não encontra apoio no arcabouço normativo do 

nosso  ordenamento  jurídico,  maculando  princípios  de  patamar  constitucional  e  regras 

processuais. 

Relembre-se, contudo, que dentre as únicas exceções admitidas quanto à restrição 

da publicidade de atos processuais e procedimentos judiciais, nos termos da Constituição Federal, 

encontra-se a defesa da intimidade.

Nesse  esteio,  verifico  que  a  publicidade  em  relação  a  alguns  dos  documentos 

colacionados  aos  presentes  autos,  de  fato,  podem  vulnerar  a  privacidade/intimidade  do 

Requerido, de modo que,  especificamente, quanto aos extratos bancários, faturas de cartão de 

crédito e dados fiscais; além do processo nº     2000.01.1.002360-3, da 5ª Vara de Família do TJDFT,   

que  resultou  em  02  (volumes),  juntados  por  linha  em  apenso,    determino  o  respectivo   
desentranhamento dos autos, devendo ser acautelados em Secretaria, ressalvando-se que, 
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quanto a estes, a vista permanecerá restrita, exclusivamente, às partes e seus advogados.

Logo, retiro o segredo de justiça dos presentes autos, com  as ressalvas acima 
determinadas. 

Cite-se o Requerido. Intimem-se. Cumpra-se.

Brasília (DF), em 6 de julho de 2016

MARCELO REBELLO PINHEIRO

                         Juiz Federal da 16º Vara/DF

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL MARCELO REBELLO PINHEIRO em 06/07/2016, com base na Lei 11.419 de 
19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 61972483400286.
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