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RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ONILTO SOARES

RIBEIRO, FÁBIO MOREIRA DA SILVA e LÚCIA RIBEIRO E SOUZA, contra a

sentença de fs.470/491,  proferida  pela  MM.Juíza  de Direito  da  Vara  das Fazendas

Públicas da Comarca de Ivolândia, Drª Raquel Rocha Lemos, que julgou procedente a

ação  civil  pública  proposta  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DE

GOIÁS.

Relata  o  autor,  na  inicial,  que  instaurado  inquérito  civil

público  para  apurar  possíveis  causas  de  dilapidação  do  patrimônio  público  e

desrespeito a princípios norteadores da administração pública, foi constatado que em

junho de 2010 a Prefeitura de Maiporá recebeu 2.600 (dois mil e seiscentos) quilos de

feijão  “anão  cores”,  tipo  2,  safra  08/09,  da  CONAB com a  finalidade  de  atender

políticas assistências do Programa Fome Zero, mais precisamente na implementação
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de ações voltadas para a melhoria das condições de vida da população em situação de

extrema pobreza.

Narra que o descaso dos requeridos fez com que cerca de 400

(quatrocentos)  quilos  do  feijão  apodrecessem  “em  razão  da  falta  de  espaço  na

agenda” do requerido Onilto (prefeito) para realizar a doação dos grãos.

Destaca  a  parcela  de  responsabilidade  de  cada  envolvido

explanando  que  “em  data  ignorada  o  requerido  Onilto  determinou  aos  seus

subordinados  que  realizassem  as  doações  dos  grãos  apenas  quando  estivesse

presente,  possivelmente  para  angariar  votos,  tendo  em  vista  que  a  pretensão  de

reeleição do réu é assunto corriqueiro nas rodas de conversa de Moiporá”.

Prossegue dizendo que “seguindo a orientação de Onilto, os

requeridos Fábio Moreira da Silva, atualmente ocupando o cargo de Secretário de

Assistência Social, e a requerida Maria Lúcia Ribeiro e Souza deixaram que os grãos

deteriorassem porque não encontraram horário disponível na agenda do Prefeito”.

Discorre  sobre  os  fatos  narrados  pelas  testemunha  na

Promotoria de Justiça de Ivolândia,  concluindo que os requeridos além do prejuízo

causado ao patrimônio público, desrespeitaram princípios da Administração Pública,

motivo pelo qual intentou a presente ação civil pública, objetivando o reconhecimento

da  existência  de  ato  de  improbidade  administrativa  praticado  pelos  demandados,

condenando-os nas sanções previstas no artigo 12, da Lei 8.429/92.

Foram colacionados os documentos de fs.13/33.

AC 462126-39 (8) 2

Figura 1: 
Quarta 
Câmara Cível
- TJGO



Após  regular  trâmite  processual,  sobreveio  a  sentença

fustigada, na qual a MM. Juíza a quo, às fs.470/491,  julgou procedentes os pedidos

formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO para “reconhecer os atos de Improbidade

Administrativa praticados pelos Demandados, relativamente quanto aos artigos 10 e

11 da Lei nº 8.429/92”  e os condenou nas sanções previstas nos incisos II e III, do

artigo 12, da Lei 8.429/1992, assim discriminado:

“Com relação ao primeiro requerido. Onilto Soares Ribeiro,

que ordenou a entrega dos alimentos apenas em sua presença, com o fim de enaltecer

a sua imagem como Prefeito, agindo com descaso com os idosos e população carente

do  Município,  nos  termos  do  artigo  12,  inciso  II,  da  Lei  8.429/92,  condeno-o

solidariamente na devolução aos cofres do MUNICÍPIO DE MOIPORÁ do quantum

devido, com juros de mora de 1% (um por cento) conforme prescreve o art.406, do

Código Civil c/c art. 161, § 1º do Código Tributário Nacional. Condeno Réu, ainda,

na perda da função pública e suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos,

pagamento da multa civil inserta no artigo 12, inciso II, da |Lei 8.429/92, no patamar

de até duas vezes o valor da dano causado ao Erário, proibindo-lhe de contratar com

o Poder Público, ou receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios, direta ou

indiretamente,  ainda  que  por  intermédio  de  pessoa  jurídica  da  qual  seja  sócio

majoritário,  por  cinco anos.  Em decorrência da popssibilidade de cumulação das

penas e levando em conta a extensão do dano causado, condeno o primeito Requerido

ao pagamento da multa civil  prevista no artigo 12, inciso III,  da Lei 8.429/92, no

patamar de até seis vezes o valor do dano causado ao Erário.”

Referente  ao  segundo  requerido,  FÁBIO  MOREIRA  DA
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SILVA, em virtude de sua conduta omissiva, por deixar de entregar os alimentos por

ordem do Prefeito, condeno-o solidariamente na devolução aos cofres do MUNICÍPIO

DE  MOIPORÁ  do  quantum  devido,  com  juros  de  mora  de  1%  (um  por  cento)

conforme prescreve o art.406, do Código Civil c/c art. 161, § 1º do Código Tributário

Nacional.  Condeno  o  referido  Réu  na  perda  da  função  pública  e  suspensão  dos

direitos políticos por 05 (cinco) anos, pagamento da multa civil inserta no artigo 12,

inciso II, da |Lei 8.429/92, no valor da dano causado ao Erário, proibindo-lhe de

contratar  com  o  Poder  Público,  ou  receber  benefícios  e  incentivos  fiscais  ou

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da

qual  seja sócio majoritário,  por cinco anos.  Pela possibilidade de cumulação das

penas e levando em conta a extensão do dano causado, condeno o segundo Requerido

ao pagamento da multa civil  prevista no artigo 12, inciso III,  da Lei 8.429/92, no

patamar do valor do dano causado ao Erário.”

“Por fim, com relação a terceira Requerida , MARIA LÚCIA

RIBEIRO  SOUZA,  por  deixar  de  entregar  os  alimentos  por  ordem  do  Prefeito,

permitindo  o  consumo  inapropriado  pelos  idosos  do  Município,  condeno-a

solidariamente na devolução aos cofres do MUNICÍPIO DE MOIPORÁ do quantum

devido, com juros de mora de 1% (um por cento) conforme prescreve o art.406, do

Código Civil  c/c art.  161,  § 1º do Código Tributário Nacional.  Condeno a Ré na

suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos, bem como ao pagamento da

multa civil inserta no artigo 12, inciso II, da |Lei 8.429/92, no valor da dano causado

ao erário, proibindo-lhe de contratar com o Poder Público, ou receber benefícios e

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, por cinco anos. De igual modo, pela

possibilidade  de  cumulação  das  penas  e  levando  em  conta  a  extensão  do  dano
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causado,  condeno  a  terceira  Requerida  ao  pagamento  da  multa  civil  prevista  no

artigo 12, inciso III, da Lei 8.429/92, no patamar valor do dano causado ao Erário.”

Em  seguida,  em  virtude  da  sucumbência,  condenou  os

requeridos  ao  pagamento  das  custas  processuais,  deixando  de  condená-los  ao

pagamento de verba honorária.

Irresignados  com  o  desfecho  dado  à  lide,  os  requeridos

interpuseram recurso de apelação às fs. 497.

Em suas razões, fs.498/521, aduzem, preliminarmente, inépcia

da inicial, assinalando que o Ministério Público, na exordial, narrou que a conduta dos

apelantes está inserida nos artigos 9, 10 e 11 da Lei 8.429/92, sem contudo, mencionar

os incisos, dificultando suas defesas.

Alegam  a  ilegitimidade  passiva  da  apelante  Maria  Lúcia

Ribeiro e Souza ao argumento  de que ela  não faz  parte  da  administração pública,

apenas realiza serviço voluntário, sem poder de decisão.

No  mérito,  após  breve  relato  dos  fatos,  sustentam  que  o

Ministério Público/apelado não comprovou que os apelantes tenham agido com dolo

ou culpa, e que, portanto, não houve ato de improbidade administrativa, asseverando

que  para  a  configuração  de  um ato  ímprobo  deve  haver  a  presença  do  elemento

subjetivo (dolo ou culpa). 

Ressaltam  que  a  responsabilidade  pelo  armazenamento  do
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feijão era do Secretário Municipal da Assistência Social, Fábio Moreira da Silva, o

qual desconhecia as regras de armazenamento de grãos, bem como o prazo de validade

do  produto,  não  podendo  ser  responsabilizado  por  qualquer  acontecimento  neste

sentido.

Defendem que a legislação vigente quer punir o ímprobo não

o inábil.”

Destacam  que  “nem  todos  os  equívocos  ou  erros

administrativos  possuem  o  caráter  de  tipificar  o  agente  público  na  Lei  de

Improbidade, que possui severas sanções.”

Alegam que a magistrada singular não observou os princípios

da proporcionalidade e razoabilidade e cumulou as penas dos apelados.

Requerem,  ao  final,  o  conhecimento  e  o  provimento  do

recurso para o fim de reformar a sentença recorrida, para  reconhecendo a inépcia da

inicial, extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso

VI, do CPC, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença singular para que todos os

pedidos  sejam  julgados  improcedentes,  ou,  ainda,  aplicado  o  princípio  da

razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo-se apenas a pena de multa, porém, de

acordo com o poder aquisitivo dos apelados.

Preparo regular à f.522.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado às fs.553/559.
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Conclusos, foram os autos remetidos à Procuradoria-Geral de

Justiça  que,  às  fs.565/588,  manifestou-se  pelo  conhecimento  e  improvimento  do

recurso de apelação.

É o relatório. 

Encaminhem-se os  autos  à  Secretaria  da  4ª  Câmara Cível1,

para os fins do disposto no artigo 934 do CPC/20152 (inclusão do feito em pauta).

Goiânia, 08 de agosto de 2016.

Dr. SEBASTIÃO LUIZ FLEURY

                                         Juiz Substituto em Segundo Grau 

1 Art. 931.  Distribuídos, os autos serão imediatamente conclusos ao relator, que, em 30 (trinta) dias, depois de elaborar o
voto, restituí-los-á, com relatório, à secretaria.

2 Art. 934.  Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas
as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.
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VOTO

Insta  observar,  em  proêmio,  que  a  sentença  recorrida  foi

publicada (em cartório), na vigência do CPC/1973 (até 17/03/2016), motivo pelo qual

são  exigidos  os  requisitos  de  admissibilidade  recursal  na  forma  nele  previstos,

consoante  orientação  do  enunciado  administrativo  nº  02  do  Superior  Tribunal  de

Justiça.

Desse  modo,  presentes  os  pressupostos  legais  de

admissibilidade  do  recurso  de  apelação,  dele  conheço  e passo  a  analisá-lo,  com

observância do disposto nos artigos 14 e 1.046 do CPC/2015.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível  interposta por

ONILTO  SOARES  RIBEIRO,  FÁBIO  MOREIRA  DA  SILVA e LÚCIA

RIBEIRO E SOUZA, contra a sentença de fs.470/491, proferida pela MM.Juíza de

Direito da Vara das Fazendas Públicas da Comarca de Ivolândia, Drª Raquel Rocha
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Lemos,  que  julgou  procedente  a  ação  civil  pública  proposta  pelo  MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS para  “reconhecer  os  atos  de  Improbidade

Administrativa praticados pelos Demandados, relativamente quanto aos artigos 10 e

11 da Lei nº 8.429/92”  e os condenou nas sanções previstas nos incisos II e III, do

artigo 12, da Lei 8.429/1992, assim discriminado:

“Com relação ao primeiro requerido. Onilto Soares Ribeiro,

que ordenou a entrega dos alimentos apenas em sua presença, com o fim de enaltecer

a sua imagem como Prefeito, agindo com descaso com os idosos e população carente

do  Município,  nos  termos  do  artigo  12,  inciso  II,  da  Lei  8.429/92,  condeno-o

solidariamente na devolução aos cofres do MUNICÍPIO DE MOIPORÁ do quantum

devido, com juros de mora de 1% (um por cento) conforme prescreve o art.406, do

Código Civil c/c art. 161, § 1º do Código Tributário Nacional. Condeno Réu, ainda,

na perda da função pública e suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos,

pagamento da multa civil inserta no artigo 12, inciso II, da |Lei 8.429/92, no patamar

de até duas vezes o valor da dano causado ao Erário, proibindo-lhe de contratar com

o Poder Público, ou receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios, direta ou

indiretamente,  ainda  que  por  intermédio  de  pessoa  jurídica  da  qual  seja  sócio

majoritário,  por  cinco anos.  Em decorrência da popssibilidade de cumulação das

penas e levando em conta a extensão do dano causado, condeno o primeito Requerido

ao pagamento da multa civil  prevista no artigo 12, inciso III,  da Lei 8.429/92, no

patamar de até seis vezes o valor do dano causado ao Erário.”

Referente  ao  segundo  requerido,  FÁBIO  MOREIRA  DA

SILVA, em virtude de sua conduta omissiva, por deixar de entregar os alimentos por

ordem do Prefeito, condeno-o solidariamente na devolução aos cofres do MUNICÍPIO
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DE  MOIPORÁ  do  quantum  devido,  com  juros  de  mora  de  1%  (um  por  cento)

conforme prescreve o art.406, do Código Civil c/c art. 161, § 1º do Código Tributário

Nacional.  Condeno  o  referido  Réu  na  perda  da  função  pública  e  suspensão  dos

direitos políticos por 05 (cinco) anos, pagamento da multa civil inserta no artigo 12,

inciso II, da |Lei 8.429/92, no valor da dano causado ao Erário, proibindo-lhe de

contratar  com  o  Poder  Público,  ou  receber  benefícios  e  incentivos  fiscais  ou

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da

qual  seja sócio majoritário,  por cinco anos.  Pela possibilidade de cumulação das

penas e levando em conta a extensão do dano causado, condeno o segundo Requerido

ao pagamento da multa civil  prevista no artigo 12, inciso III,  da Lei 8.429/92, no

patamar do valor do dano causado ao Erário.”

“Por fim, com relação a terceira Requerida , MARIA LÚCIA

RIBEIRO  SOUZA,  por  deixar  de  entregar  os  alimentos  por  ordem  do  Prefeito,

permitindo  o  consumo  inapropriado  pelos  idosos  do  Município,  condeno-a

solidariamente na devolução aos cofres do MUNICÍPIO DE MOIPORÁ do quantum

devido, com juros de mora de 1% (um por cento) conforme prescreve o art.406, do

Código Civil  c/c art.  161,  § 1º do Código Tributário Nacional.  Condeno a Ré na

suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos, bem como ao pagamento da

multa civil inserta no artigo 12, inciso II, da |Lei 8.429/92, no valor da dano causado

ao erário, proibindo-lhe de contratar com o Poder Público, ou receber benefícios e

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, por cinco anos. De igual modo, pela

possibilidade  de  cumulação  das  penas  e  levando  em  conta  a  extensão  do  dano

causado,  condeno  a  terceira  Requerida  ao  pagamento  da  multa  civil  prevista  no

artigo 12, inciso III, da Lei 8.429/92, no patamar valor do dano causado ao Erário.”
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Em  seguida,  em  virtude  da  sucumbência,  condenou  os

requeridos  ao  pagamento  das  custas  processuais,  deixando  de  condená-los  ao

pagamento de verba honorária

Os  apelados  pretendem  com  o  presente  recurso  o

reconhecimento  da  inépcia  da  inicial  e  a  consequente  extinção  do  processo  sem

resolução  do  mérito,  nos  termos  do  artigo  267,  inciso  VI,  do  CPC,  ou,

subsidiariamente,  a  reforma da sentença singular  para  que todos os  pedidos  sejam

julgados  improcedentes,  ou,  ainda,  aplicado  o  princípio  da  razoabilidade  e  da

proporcionalidade,  mantendo-se  apenas  a  pena de multa,  porém,  de  acordo com o

poder aquisitivo dos apelados.

A princípio, analisa-se a preliminar de inépcia da inicial, sob o

argumento  de  que  o  Ministério  Público,  na  exordial,  narrou  que  a  conduta  dos

apelantes está inserida nos artigos 9, 10 e 11 da Lei 8.429/92, sem contudo, mencionar

os incisos, dificultando suas defesas.

Acrescentam que  “as acusações foram vagas e imprecisas,

impossibilitando  a  realização  de  uma  defesa  apta  a  abordar  todos  os  itens  que

possivelmente  foi  idealizado  pelo  apelado,  Portanto,  inapta  a  dar  ensejo  às

penalidades requeridas pela parte autora”.

Diferentemente  do alegado,  veja-se  que  os  fatos  imputados

aos recorrentes, na petição inicial, foram perfeitamente detalhados, em todas as suas

circunstâncias, restando indene de dúvidas que os fatos a eles atribuídos eram relativos

aos danos causados ao erário por deixarem perder  alimento (feijão) doados para o
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atendimento do Programa Fome Zero, implementada para a melhoria das condições de

vida  da  população  mais  carente,  e  que  a  pretensão  era  de  suas  condenações  às

cominações  previstas  no  artigo  12,  da  Lei  8.429/92,  cumulativamente,  no  que

coubesse.

Dessa forma, restou plenamente possibilitado aos demandados

o  direito  ao  exercício  da  ampla  defesa  e  do  contraditório,  sem que  estes  tenham

apontado, de forma plena, quais os impedimentos de bem exercê-los.

Assim, é de ser rejeitada a preliminar.

De  igual  forma,  não  se  deve  acolher  a  alegação  de

ilegitimidade passiva da requerida/apelante Maria Lúcia Ribeiro e Souza ao argumento

de que ela não faz parte da administração pública, apenas realiza serviço voluntário,

sem poder de decisão.

Isso porque, na  forma do art. 2º, da Lei nº 8.429/92, reputa-se

agente  público,  para  os  efeitos  desta  lei,  todo  aquele  que  exerce,  ainda  que

transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação

ou  qualquer  outra  forma  de  investidura  ou  vínculo,  mandato,  cargo,  emprego  ou

função nas entidades mencionadas no artigo anterior.

Desse modo, agente público é o gênero do qual pertencem os

agentes políticos, assim como os servidores estatais e particulares em colaboração com

o Poder Público, ou seja, todos aqueles que atuam no exercício da função pública e

que seu desempenho se encontre adstrito aos princípios da moralidade e da probidade.
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A respeito do tema, veja-se o entendimento de Maria Sylvia

Zanella Di Pietro:

“Como se verifica por esse dispositivo, não é preciso ser servidor
público,  com  vinculo  empregatício,  para  enquadrar-se  como
sujeito ativo da improbidade administrativa. Qualquer pessoa que
preste serviço ao Estado é agente público, tal como definimos no
item  13.2,  incluindo  as  três  modalidades  ali  referidas:  (a)  os
agentes  políticos(parlamentares  de  todos  os  níveis,  Chefes  do
Poder  Executivo  federal,  estadual  e  municipal,  Ministros  e
Secretários  dos  Estados  e  Municípios);  (b)  os  servidores  em
colaboração (pessoas  com  vínculo  empregatício,  estatutário  ou
contratual, com o Estado); e (c) os  particulares em colaboração
com  o  Poder  Público (que  atuam  sem  vínculo  de  emprego,
mediante delegação, requisição ou espontaneamente)”. (Direito
Administrativo, 19ª edição, Editora Atlas S.A, 2006, p.778).

Ultrapassados tais aspectos, passa-se ao exame do mérito.

Do acurado estudo do presente caderno processual extrai-se

que  a  dissidência  reside  na  questão  referente  à  caracterização  da  improbidade  da

conduta dos réus, ora recorridos, consubstanciada na alegação de que teriam deixado

perecer aproximadamente 400 quilos de feijão “anão cores”, tipo 2, safra 08/09, dos

2.600  quilos  doados  à  Prefeitura  de  Moiporá,  em  junho  de  2010  pela  Conab

(Companhia  Nacional  de  Abastecimento)  com  a  finalidade  de  atender  políticas

assistencialistas  do  Programa  Fome  Zero,  que  é  implementar  ações  voltadas  para

melhoria das condições de vida da população em situação de extrema pobreza e que o

feijão deteriorado era servido aos usuários do Centro Social de Idosos.
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A priori, registra-se que a Lei nº 8.429/92 prevê três espécies

de atos de improbidade administrativa: 1º) os que importam em enriquecimento ilícito

(art. 9º); 2º) os que causam prejuízo ao erário (art. 10); e 3º) os que atentam contra os

princípios da Administração Pública (art. 11).

O  caput  dos  citados  dispositivos  definem  o  ato  ilícito,

enquanto os incisos subsumem-se àquela descrição genérica, apresentando-se o rol de

condutas  ímprobas como meramente exemplificativo. 

Destaca-se que a  fundamentação engendrada pelo Ministério

Público baseia-se nos artigos 10 e 11 da Lei n.º 8.429/92, segundo os quais:

Art.  10.  Constitui  ato de  improbidade administrativa  que  causa
lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que
enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º
desta lei, e notadamente: 

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: 

No  caso  em  comento,  as  investigações  promovidas  pelo

Ministério  Público,  através  de  inquérito  civil  nº  026/2011,  foram  provocadas  por

denúncia anônima contra o prefeito Onilto, Maria Lúcia (irmã do prefeito e prestadora

de serviço  voluntário  no  Município)  e  do Secretário  de  Assistência  Social,  senhor

Fábio  Moreira,  de  que  uma  quantidade  do  feijão  doado  pela  Conab  para  ser

distribuídos à famílias carentes estava deteriorando, e mesmo assim era servido aos

usuários do Centro Social de Idosos.
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A constatação dos  atos  considerados lesivos  ao  patrimônio

público foi registrada em relatório de diligência efetuada no local, com vistas a avaliar

as  condições  de  armazenamento,  conservação  e  qualidade  do  produto,  estando

inclusive retratadas em fotografias que acompanharam a inicial, fs.18/21.

Em  depoimento  em  juízo,  CHRISTIANO  MARTINS  DE

FREITAS, funcionário encarregado de averiguar o local onde estava armazenado o

feijão, esclarece que:

“Que por denúncia anônima soube que havia feijão em um centro
para idosos em Moiporá que tinha vindo ou do Governo Estadual
ou Federal  para doação para pessoas carentes  mas que estava
deteriorando;  Que  passou para o  Promotor  e  este  passou uma
ordem de verificação para o depoente que foi  até  o local;  Que
chegando lá conversou com a servidora Deunice, que lhe mostrou
o recinto onde havia umas seis sacas de feijão com mau cheiro e
que estavam se deteriorando; Que só pelo cheiro do ambiente dava
para perceber  que  o  feijão  estava perdido;  Que não sabe  se  a
Prefeitura tomou alguma providência depois  que ficou sabendo,
que ele, o depoente esteve lá; Que segundo Deunice o feijão que
estava  deteriorando,  estava  sendo  servido  para  os  idosos;  Que
fazia uma certa escolha dos grãos melhores para fazer comida;
Que  a  explicação  foi  que  o  feijão  seria  doado  em  momento
oportuno; (…) Que acredita que as sacas tinham de 50 a 60 Kg
cada;  Que  chegou  a  conversar  com  a  assistente  Daiana,  que
também informou que o feijão era para ser doado para pessoas
carentes em momento oportuno; (…) Que os feijões estavam numa
sala com porta fechada, mas que o depoente não se lembra se a
porta  estava  trancada;  Que  não  teve  relato  de  intoxicação  de
alguém (…).” (f.415).

Confirmando a  declaração acima,  Dayanna  Rosa  Prudente,

assistente social, em seu depoimento ao Juízo, relata que:
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“Que lá chegou uma grande quantidade de grão de feijão para
serem doados, vindos da Conab e o secretário de assistência social
Fábio Moreira determinou que a doação só poderia ser feita na
presença  do  prefeito,  Que  conhece  a  pessoa  de  Maria  Lúcia
Ribeiro que era voluntária na secretária de Assistência Social e
irmã do prefeito; Que esta pessoa não presenciou a ordem dada
por  Fábio  proibindo  a  distribuição  do  feijão  na  ausência  do
prefeito;  Que  como  o  feijão  estava  estragando,  mesmo  com  a
ordem de Fábio, a depoente colocou a quantidade de feijão que
cabia no carro da psicóloga Raica e saiu a distribuí-lo, porque o
feijão já estava estragando; Que acredita que o feijão chegou ao
Município para ser distribuído no ínício do ano de 2011; Que o
feijão  estava  com  bicho  e  mesmo  assim  foi  utilizado  para  a
alimentação  dos  idosos;  Que  o  feijão  perdeu  porque  ficou
amontoado e não foi doado; Que explica melhor a depoente para
dizer que não sabe porque o feijão perdeu, mas confirma que ele
ficou amontoado e não foi doado;(...) Que não sabe dizer o porque
o prefeito não procedeu às doações, mas comentários dizem que foi
por falta de agenda política (…).(f.233)” 

O próprio Secretário de Assistência Social, o apelante Fábio

Moreira  da  Silva,  responsável  para  verificar  a  condição  do  feijão  armazenado  no

centro de Atendimento de Idosos, confirma que “  no final de 2010 a CONAB doou

2.600Kg de feijão para a Prefeitura Municipal de Moiporá – GO; Que boa parte do

feijão foi doado para as escolas e para a comunidade de Moiporá; Que decidiram

estocar seis sacos dentro do centro de Atendimento aos Idosos,  que o feijão ficou

próximo da parede pegando umidade e por esse motivo o feijão perdeu; Que essas

seis  sacas  englobam  cerca  de  360  Kg;  Que  confirma  que  a  atribuição  era  do

declarante de verificar a condição do feijão; Que não tinha como ele deslocar todos

os dias até o centro de atendimento aos idosos, porque tinha de trabalhar na parte

administrativa  da prefeitura que fica junto com o CRAS; Que Maria Lúcia seria a “1ª

Dama” do Município;  Que o próprio pessoal que trabalha no Centro de atendimento
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dos Idosos informaram que o produto estava perdendo (…)”, (f.23).

Da mesma forma a requerida Maria Lúcia Ribeiro e Souza

irmã do prefeito e prestadora de serviços voluntário no Centro de Atendimento aos

Idosos,  declara  “que  acredita  que  o  feijão  deteriorou  em  virtude  da  falta  de

experiência para  estocar o alimento; (…) Que em dado momento perceberam que o

feijão perdeu; Que quem tem atribuição de analisar se o feijão iria perder ou não era

do Secretário da Assistência Social, Sr. Fábio Moreira; Que Fábio não tinha o hábito

de entrar no local que era estocado o feijão para analisar o feijão; Que funcionários

do centro de Atendimento ao Idoso alertaram o Secretário de Assistência Social sobre

a situação do feijão; Que o Secretário disse para separar o feijão e colocar em sacos

plásticos;  Que acredita que em torno de 05 (cinco) a seis  (06)  sacas  de sessenta

quilogramas ficaram deteriorados,” (f.22).

 

Assim,  as  provas  apresentadas  nos  autos  são  robustas  no

sentido de demonstrar que a negligência dos requeridos fez com que cerca de 400

(quatrocentos) quilos do feijão recebido pela Conab apodrecessem.

Verifica-se  que  Fábio  Moreira  da  Silva,  responsável  pelo

armazenamento do alimento não foi zeloso pela manutenção da qualidade dos grãos,

deixando de tomar as providências cabíveis para que o feijão fosse armazenado em

local adequado.

Em relação a Maria Lúcia Ribeiro e Souza, esta se encontrava

com frequência no local e em contato direto com as pessoas ali lotadas, tendo acesso

às informações que confirmavam as condições e os riscos de deterioração do alimento
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e, sendo irmã do prefeito e, portanto, tendo acesso com facilidade a ele, foi omissa em

colocá-lo a par do ocorrido, colaborando com a deterioração do bem público.  

 Por fim, a conduta adotada pelo prefeito – Onilto - carece da

habilidade, competência e eficiência exigida do gestor da coisa pública sobre quem

recai o dever da boa-administração, decorrência do princípio da eficiência, de forma

que,  ainda que não haja evidência  suficientes  de dolo ou de obtenção de proveito

próprio, o elemento subjetivo se encontra caracterizado na modalidade de negligência.

Deixou o administrador de atuar com o cuidado e diligência

minimamente  exigidos  para  buscar  o  melhor  resultado,  este  relativo  à doação  do

alimento  aos  necessitados,  negligenciando-se  em empreender  os  meios  necessários

para resguardar o bem público.

Nessa  linha  as  lições  do  mencionado jurista  Fábio  Medina

Osório:

“(...)  Em  suas  atuações,  os  agentes  não  possuem,  certamente,
invariavelmente,  no marco da probidade,  deveres  de resultados,
mas sim deveres de cuidado, de diligências, de correção ética e
juridicamente vinculantes do ponto de vista dos meios empregados
em suas atividades,  o que não os exime de determinados fins  a
serem  alcançados  cogentemente."(Teoria  da  Improbidade
Administrativa: má gestão pública, corrupção, ineficiência. 2ª ed.
São  Paulo:  RT,  2010.  p.  111)."Essa  ética  institucional  inclui  o
dever de uma boa administração, ou, pelo menos de administração
eficaz, comprometida com determinados resultados, mas também
com o emprego de  meios  prudentes  e  razoáveis  no manejo  das
atribuições públicas." (p. 113)
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Outrossim,  os  requeridos  não  apresentaram  qualquer

fundamento plausível para desconstituir a credibilidade atribuída às provas dos autos.

Portanto,  verifica-se  que  todos  os  apelantes  atuaram  com

culpa grave, por negligência, para a deterioração do feijão que constituíram patrimônio

municipal e deveriam ter sido destinados à doação às famílias carentes.

Logo, não restam dúvidas de que os apelantes omitiram-se na

conservação  do  feijão,  permitindo  que  estragassem ensejando  as  suas

responsabilização por ato de improbidade, com fulcro no artigo 10, “caput' e inciso X,

da Lei nº 8.429/92:

Art.  10.  Constitui  ato de  improbidade administrativa  que  causa
lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que
enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º
desta lei, e notadamente: 

X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem
como no que diz respeito à conservação patrimônio público." 

Por sua vez, quanto a conduta prevista no"caput" do art. 11 do

mesmo  diploma  legal,  qual  seja,  desrespeito  aos  deveres  da  honestidade,

imparcialidade,  legalidade  e  lealdade  às  instituições,  não  havendo previsão  de  sua

realização  por  meio  de  conduta  culposa,  necessária  a  configuração  do  dolo  como

elemento motivador de sua efetivação. Ocorre que, no caso em comento, não logrou o

Ministério Público demonstrar a presença do ânimo doloso, a ensejar a incidência do

referido tipo legal.
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As provas constantes dos autos não comprovam que a doação

do feijão não se deu em virtude de falta de horário na agenda do prefeito e, que este

fazia  questão  de  estar  presente  no  momento  da  doação  para  angariar  votos,  nem

tampouco que foi servido feijão estragado aos idosos. 

Assim,  a  sentença  deve  ser  reformada  para  que  o  ato  de

improbidade administrativa praticado pelos apelantes seja relativo ao artigo 10, caput,

inciso X, da Lei nº. 8.429/92, com aplicação das penas previstas no art. 12, II, da Lei

Federal n. 8.249/92.

Por  derradeiro,  resta  a  análise  da  sanção  aplicada  aos

apelantes.

E, de proêmio, urge esclarecer que as penalidades previstas

pela  Lei  nº  8.429/92  devem  ser  aplicadas  de  forma  proporcional  ao  grau  de

improbidade do ato administrativo.

Aliás,  este  é  um entendimento  que  prioriza  a  aplicação da

correta  individualização  das  penas,  princípio  geral  de  Direito  Penal,  bastante

apropriado para o caso em tela.

Nesse sentido, mostra-se pertinente a lição de FRANCISCO

OCTAVIO DE ALMEIDA PRADO:

"A  amplitude  das  hipóteses  infracionais,  as  diferenças  de
gravidade entre elas e as infinitas variações possíveis das condutas
contempladas militam no sentido da possibilidade de aplicação a
certos  casos  de  apenas  uma  ou  algumas  dentre  as  sanções
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previstas.  Cabe  enfatizar  que  o  parágrafo  único  do  artigo  12
determina  ao  juiz  que  na  fixação  das  penas  leve  em  conta  a
extensão do dano causado e o proveito  patrimonial  obtido pelo
agente, e só isso já basta para legitimar sanções bem mais brandas
quando, por exemplo, inexista dano ou proveito pessoal no ato de
improbidade" (Improbidade  Administrativa,  Editora  Malheiros,
São Paulo, 2001, p.151)

Destarte,  em  razão  das  peculiaridades  do  caso  em  apreço,

razoável que se exclua da condenação dos requeridos a perda da função pública, a

suspensão dos direitos políticos, a proibição de contratar com o Poder Público, e no

pagamento de multa civil, mantida apenas a condenação de ressarcimento integral do

dano ao erário com os consectários legais, a ser apurado em execução.

Portanto,  o  inconformismo  dos  apelantes  comporta  parcial

acolhida,   para  o  fim  de  se  reduzir  as  penalidades  aplicadas,  nos  moldes  acima

aduzidos.

 Ante todo o exposto, dou provimento parcial ao apelo para

afastar parte das sanções impostas aos requeridos por infração ao artigo 10 da Lei

Federal nº 8.429/92 e previstas no art. 12 do mesmo diploma legal e, assim, manter

exclusivamente as suas condenações no ressarcimento integral do dano, a ser apurado

em execução.

É como voto.

Goiânia, 25 de agosto de 2016.

Dr. SEBASTIÃO LUIZ FLEURY

                                         Juiz Substituto em Segundo Grau 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº462126-39.2011.8.09.0089 (201194621260)

4ª CÂMARA CÍVEL

COMARCA DE IVOLÂNDIA

APELANTES: ONILTO SOARES RIBEIRO E OUTRO(S)

APELADO:   MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR:              Dr. SEBASTIÃO LUIZ FLEURY

            Juiz Substituto em Segundo Grau

EMENTA: AÇÃO  CIVIL PÚBLICA -  IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA  -  PREFEITO  MUNICIPAL  -

CONDUTA  QUE  IMPORTOU  EM  PREJUÍZO  AO

ERÁRIO (ART. 10 DA LEI 8.429/92)- COMPROVAÇÃO -

APLICAÇÃO  DAS  SANÇÕES  -  RAZOABILIDADE  E

PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA.

I - Caracteriza ato de improbidade administrativa que causa

lesão  ao  erário  a  conduta  perpetrada  por  agente  público,

concernente  em  omissão  na  conservação  de  alimento

destinado  a  doação  às  pessoas  carentes  do  Município,

permitindo  que  estragassem.  II  - Vale  ressaltar  que  na

aplicação das sanções constantes da Lei 8.429/92, o julgador

deve levar em conta a gravidade da conduta, a extensão do

dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente, se

houver, em conformidade com os princípios da razoabilidade

e  proporcionalidade  III  -  In  casu,   em  razão  das

peculiaridades do caso em apreço, razoável que se exclua da
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condenação  dos  requeridos  a  perda  da  função  pública,  a

suspensão dos direitos políticos, a proibição de contratar com

o  Poder  Público,  e  o  pagamento  de  multa  civil,  mantida

apenas  a  condenação de  ressarcimento  integral  do  dano ao

erário com os consectários legais, a ser apurado em execução.

APELAÇÃO  CONHECIDA  E  PARCIALMENTE

PROVIDA. 

ACÓRDÃO

  VISTOS, relatados e discutidos estes autos de  APELAÇÃO

CÍVEL  Nº462126-39.2011.8.09.0089  (201194621260),  da  Comarca  de  Ivolândia,

figurando  como apelantes  ONILTO  SOARES RIBEIRO  E  OUTRO(S) e  apelado

MINISTÉRIO PÚBLICO.

A C O R D A M os integrantes da Primeira Turma Julgadora

da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por

unanimidade de votos, conhecer do apelo e prover em parte, tudo nos termos

do voto do relator.

VOTARAM além do Relator, o Desembargador Carlos Escher e

o Juiz Sérgio Mendonça de Araújo (substituto do Desembargador  Kisleu Dias

Maciel Filho).

Fez sustentação oral o Dr. Onildo Soares Ribeiro.
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O  julgamento  foi  presidido  pelo  Desembargador  Carlos

Escher.

Esteve  presente  à  sessão  o  Procurador  de  Justiça  Dr.  José

Eduardo Veiga Braga.

Goiânia, 25 de agosto de 2016.

     Dr. SEBASTIÃO LUIZ FLEURY

  Juiz Substituto em Segundo Grau
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