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SENTENÇA

 

 

 

O , ajuizou a presente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO AÇÃO CIVIL
 em face de JPÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, OAQUIM DA SILVA

 brasileiro, juiz titular da Vara da Fazenda Pública de Imperatriz, CPF nºFILHO,
131.664.683-15, com endereço profissional no Fórum Henrique de La Roque, na Rua Rui
Barbosa, s/nº. - Centro, Imperatriz-MA, , brasileiro, solteiro,GILSON RAMALHO DE LIMA
advogado, CPF 268.603.093-34, inscrito na OAB/MA sob o nº 4871, com endereço na rua
Urbano Santos, nº 1088, Bairro Beira Rio, Imperatriz-MA e endereço profissional à Rua Frei
Manoel Procópio, nº 164, Centro, Imperatriz/MA, e ,SEBASTIÃO TORRES MADEIRA
brasileiro, casado, médico, CPF 053.595.113-20, com endereço na Rua Hermes da Fonseca,
Nº 650, Centro, Imperatriz-MA e SQN 303, Bloco G, Apto 406, Brasília-DF com as seguintes
alegações.

 

 

 

“ … A título de contextualização, é oportuno consignar que o demandado JOAQUIM DA SILVA
 exerce o cargo público de Juiz titular da Vara da Fazenda Pública da Comarca deFILHO

Imperatriz. O demandado  era o prefeito do município deSEBASTIÃO TORRES MADEIRA
Imperatriz (autoridade nomeante), à época em que ocorreu a nomeação das servidoras
públicas . Por sua vez,JAQUELINE FERRAZ DOS SANTOS e SERTAMMY ANDRADE MELO
o terceiro demandado, , era o então Procurador-Geral doGILSON RAMALHO DE LIMA
município, e a Procuradoria Geral do Município era o órgão no qual as servidoras deveriam
prestar serviços, uma vez que estavam oficialmente lotadas no mesmo.

 

Os atos ímprobos deram-se, em apertada síntese, da seguinte forma: o então prefeito do
município, SEBASTIÃO MADEIRA, atendendo a pedido do magistrado JOAQUIM DA SILVA
FILHO, a partir da indicação do demandado GILSON RAMALHO, ex-Procurador-Geral do
Município de Imperatriz, nomeou as duas servidoras supracitadas para ocuparem os cargos de
assessor jurídico, com lotação formal no Gabinete da Procuradoria Geral do Município, onde
nunca trabalharam de fato, eis que, logo após as respetivas nomeações, foram cedidas,
informalmente, ao gabinete da Vara da Fazenda Pública de Imperatriz, onde o demandado
JOAQUIM DA SILVA FILHO é o juiz titular, passando a auxiliá-lo nos trabalhos do gabinete.

 

Narra ainda o autor :
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“… A presente ação baseia-se nas investigações promovidas nos autos do INQUÉRITO CIVIL
PÚBLICO CONJUNTO n.º 001/2016, iniciado a partir de denúncia anônima, informando acerca
da existência de 02 (duas) servidoras públicas municipais, JAQUELINE FERRAZ DOS
SANTOS e SERTAMMY ANDRADE MELO, que teriam sido nomeadas pelo então prefeito do
Município de Imperatriz, SEBASTIÃO TORRES MADEIRA, para desempenhar suas atividades
em órgão do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, mais precisamente no gabinete da Vara
da Fazenda Pública de Imperatriz, onde o demandado JOAQUIM DA SILVA FILHO é o juiz
titular. A admissão da servidora JAQUELINE ocorreu, em 06 de março de 2014, já a de
SERTAMMY, deu-se em 23 de maio de 2016, ambas nomeadas para cargo em comissão de
assessor jurídico, lotadas oficialmente no Gabinete da Procuradoria Geral do Município,
conforme os dados cadastrais encaminhados a esta promotoria pela Secretaria Municipal de
Administração e Modernização de Imperatriz(fls. 45-47 e fls. 65-82). Todavia, comprovou-se
que as atividades funcionais das respectivas servidoras, desde suas nomeações, sempre foram
exercidas no FÓRUM HENRIQUE DE LA ROQUE, mais precisamente, no gabinete do juiz
titular da Vara da Fazenda Pública de Imperatriz, o Excelentíssimo Doutor JOAQUIM DA SILVA
FILHO. Nas nomeações das assessoras para atender diretamente ao gabinete do Juiz
JOAQUIM DA SILVA FILHO, dado que não houve nenhuma documentação formalizando a
cessão das mesmas, por meio de convênio, nem conhecimento algum da diretoria do Fórum
acerca de suas lotações e/ou controle de frequências através do ponto, como ocorria com os
demais servidores municipais que estavam cedidos ao Judiciário. Causa estranheza que os
demandados Sebastião Torres Madeira, então Prefeito, e Gilson Ramalho, então
Procurador-Geral do Município, tenham nomeado e cedido as servidoras ao gabinete do
magistrado Joaquim Filho e este as tenha recebido sem observar a proibição legal estabelecida
pela Lei Municipal nº 1593/2015, de 08.07.15, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público
Municipal Efetivo do Município de Imperatriz, tampouco os trâmites relativos ao convênio
firmado entre o Fórum e o Município de Imperatriz, ocultando o fato da direção do fórum de
Imperatriz e do próprio Tribunal de Justiça. Este fato adquire maior repercussão quando se
ressalta que a Vara da Fazenda Pública concentra quase todas as ações judiciais envolvendo a
municipalidade.

 

No mais, fundamenta o pedido com a seguinte passagem :

 

“ A Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) é um dos instrumentos normativos que
visam a insigne proteção a moralidade administrativa e ao erário. O ato ímprobo, com efeito,
representa o uso da função pública para angariar ou distribuir, em proveito pessoal ou para
outrem, vantagem ilegal ou imoral de qualquer natureza, e por qualquer modo, com violação
aos princípios e regras da Administração Pública. A conduta ímproba, em essência, é o
menosprezo aos deveres do cargo e a relevância dos bens, direitos, interesses e valores
confiados à sua guarda, inclusive por omissão, com ou sem prejuízo patrimonial ao erário. Não
se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o dolo que se
exige para a configuração de improbidade administrativa é a simples vontade consciente de
aderir à conduta, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica – ou, ainda, a simples
anuência aos resultados contrários ao Direito quando o agente público ou privado deveria saber
que a conduta praticada a eles levaria, sendo despeciendo, perquirir acerca de finalidades
específicas. Visto o elemento subjetivo, é sabido que o caráter sancionador da Lei de
Improbidade Administrativa aplica-se aos agentes públicos que, por ação ou omissão, violem
os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e, notadamente,
importem em enriquecimento ilícito (art. 9º), causem prejuízo ao STJ, AgRg no REsp
1535600/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
03/09/2015, DJe 17/09/2015.erário (art. 10) ou atentem contra os princípios da Administração
Pública (art. 11), compreendida em última perspectiva, como lesão à moralidade administrativa.
Assim, estando presentes os elementos objetivos e subjetivos exigidos para a caracterização
dos tipos repressivos de improbidade administrativa na situação fática deduzida nesta
demanda, às condutas dos demandados se subsume ao rol exemplificativo elencado nos art.
10, VII e art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa.
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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;

 

Constituem-se princípios de administração pública a legalidade, impessoalidade, a moralidade,
honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, dentre outros.

 

Ademais, no artigo 4° da mesma lei prevê:

 

Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela
estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.

 

A Constituição Federal também enuncia:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: ”

 

 

Ao final requer:

 

A condenação do demandado JOAQUIM DA SILVA FILHO, SEBASTIÃO TORRES MADEIRA e
GILSON RAMALHO DE LIMA que de forma deliberada e plenamente conscientes, praticaram
atos de improbidade administrativa capitulado no art. . O primeiro11, I, da Lei nº 8.429/1992
demandado, em razão do proveito obtido com a escolha e posterior nomeação das servidoras
que foram lotadas no Gabinete da Vara da Fazenda Pública de Imperatriz de forma ilegal. O
segundo e terceiro demandado em razão de praticarem, como amplamente demonstrado, ato
estranho as regras procedimentais para nomeação e cessão de servidores.

 

“ … seja julgado integralmente procedente o pedido, condenando os requeridos pela prática
dos atos de improbidade administrativa descritos, da seguinte forma:

I – Condenação do demandado , conforme previsão dos art. 11, I,JOAQUIM DA SILVA FILHO
da Lei nº 8.429/92, em razão de violação aos princípios da administração pública, consistentes
na anuência das servidoras do município em seu gabinete, sem observar, no entanto, as
formalidades legais exigidas para a cessão;

II – Condenação do requerido  nos moldes da previsão dosSEBASTIÃO TORRES MADEIRA,
art. 11, I, da Lei nº 8.429/92 em razão de, na condição de gestor municipal, ter concedido
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benefício administrativo a terceiro, in casu, o requerido , semJOAQUIM DA SILVA FILHO
observância dos ditames legais e regulamentos aplicáveis à cessão de servidores, onerando os
cofres municipais com o pagamento de pessoal que, efetivamente, não desempenhava
qualquer função no município de Imperatriz.

 

Em seguida houve um aditamento pelo Ministério Público.

 

Diante do impedimento do juiz titular da vara foi designada a juiza DANIELA DE JESUS
, titular da 1ª Vara Cível da Comarca, que deu-se por suspeita.BONFIM FERREIRA

 

Com isso a corregedoria designou a magistrada ANA BEATRIZ JORGE DE CARVALHO MAIA
, titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Imperatriz, que determinou a notificação dos
requeridos para, oferecer manifestação por escrito, no prazo de 15 dias (Lei n.º 8.429/92, art.
17, §7º), sobre a qual foi arguida pelo MPE sua suspeição sob alegação de que naquela vara
existe uma ação de número 397-15.2016 , em que a juíza litiga contra o Estado do Maranhão e
como o juiz JOAQUIM DA SILVA FILHO é o titular, poderia haver uma “ troca de favores”

 

A juiza manifestou-se nos seguintes termos:

 

“... Desse modo, antes de qualquer resposta a presente exceção, alguns registros merecem ser
lançados. Pois bem, sou magistrada há quase quinze anos, na Comarca de Imperatriz, atuando
na Segunda Vara Cível completarei nove anos no próximo mês de agosto, tenho infinito amor
pela profissão que escolhi e a desempenho sempre com zelo e dever de honestidade,
cumprindo os princípios constitucionais devidos. Também, na minha vida pessoal, como
esposa, mãe e cidadã brasileira que sou, cumpro com meus deveres, portanto, a minha ficha
funcional e pessoal nunca foi maculada com desvio de função ou conduta, o que me causa
indignação e profundo constrangimento a sugestão, insinuação e alegação dos subscritores da
petição o Promotor Albert Lages Mendes e Nahyma Ribeiro Abas, sugestionando possível
crime a minha pessoa. Conduzo a minha vida profissional e pessoal com equilíbrio, zelo,
cumprindo com os deveres de magistrada, utilizando poderes e o cargo a mim desempenhado
para atuar nos meus processos, sem utilizá-los para VAIDADES PESSOAIS, RIXAS,
PICUINHAS, TROCAS DE FAVORES OU TRANSFERÊNCIAS DE FRACASSOS PESSOAIS
PARA PERSEGUIR OUTROS. Merece destaque o fato de nunca ter tido qualquer problema
pessoal ou funcional com qualquer representante do Ministério Público onde atuei, e também
me causa tristeza e profundo constrangimento, um Órgão Ministerial, nobre em suas funções e
que muito respeito, ser utilizado para suposições infundadas, sem qualquer zelo com o “Ser
Humano”, pois um agente público é uma pessoa com deveres, direitos e sentimentos, e para
aqueles que cumprem com o papel não podem deixar de se indignar com uma petição
aventureira, acusatória, com outros interesses por trás, que não sejam realmente promover
justiça. Realmente sou parte em um processo na Vara da Fazenda Pública que tramita naquela
Vara desde 18/03/2016, mas nunca utilizei nem utilizarei do meu cargo para auferir qualquer
vantagem pessoal, pois estaria cometendo um desvio funcional, contudo, após tomar
conhecimento da presente Exceção, pude vislumbrar que os peticionantes demonstram postura
diversa da esperada para a função que desempenham, sem responsabilidade e respeito para
com o cidadão, o que a partir do momento que tomei conhecimento desta presente Exceção
me torno SUSPEITA PARA ACREDITAR EM SUPOSIÇÕES, CRIAÇÕES, IMAGINAÇÕES,
HOLOFOTES, PROMOÇÕES PESSOAIS, realmente neste momento após ler devaneios e
mentiras ao meu respeito TORNO-ME SUSPEITA E COM O EMOCIONAL ABALADO.Por
todas as razões expostas acima, DECLARO-ME IMPOSSIBILITADA DE ATUAR DO FEITO,
com destaque que não proferi qualquer ato decisório, POR SUSPEIÇÃO SUPERVENIENTE,
determino que sejam encaminhados os autos ao Corregedor Geral da Justiça para que designe
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outro juiz para funcionar no feito, devendo-se dar as devidas baixas na distribuição e cautelas
de praxe.”

 

A corregedoria designou a juiza , titular do 2º JuizadoDAYNA LEÃO TAJRA REIS TEIXEIRA
Especial Cível da Comarca de Imperatriz, que por sua vez entrou em gozo de licença
maternidade, tendo sido designado este magistrado para responder pela mesma e por todos os
processos a ela vinculados.

Devidamente notificados, os suplicados apresentaram defesa previa nos seguintes termos:

DEFESA DE GILSON RAMALHO LIMA

“ … Da inadequação da via eleita em face da inaplicabilidade da lei n.º 8.429/1992 aos agentes
políticos Conforme disposto na Lei de Regência (LIA), ao fazer o juízo de admissibilidade da
ação civil pública por ato de improbidade administrativa, o magistrado rejeitará a inicial se ficar
convencido da inexistência de ato ímprobo, da improcedência da ação ou da inadequação da
via eleita. É o caso dos autos. A presente ação foi proposta em desfavor do Manifestante em
razão de suposta conduta adotada em razão de seu cargo de Procurador Geral do Município.
Em outras palavras, o Manifestante é demandado em razão do cargo de Procurador Geral do
Município de Imperatriz que ocupou. Todavia, ante a condição do Manifestante de agente
político à época dos fatos narrados na exordial, tem-se, no caso em espécie, a inadequação da
via eleita. O agente político é espécie do gênero agente público, cuja expressão engloba toda e
qualquer individuo que, de qualquer forma, exerce um cargo público, ou seja, pratica atos
imputáveis ao Poder Público, tendo sido investido de competência para isso. As características
e as peculiaridades da espécie agente político são aclaradas pelo festejado CELSO ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO2. Verbis: 1 Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será
proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da
efetivação da medida cautelar. (...) § 8o Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta
dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de
improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.(Incluído pela Medida
Provisória nº 2.225-45, de 2001)

“Agentes políticos são os titulares dos cargos estruturais à organização política do País, ou
seja, ocupantes dos que integram o arcabouço constitucional do Estado, o esquema
fundamental do Poder. Daí que se constituem nos formadores da vontade superior do Estado.
São agentes políticos apenas o Presidente da República, os Governadores, Prefeitos e
respectivos vices, os auxiliares imediatos dos Chefes de Executivo, isto é, Ministros e
Secretários das diversas Pastas, bem como os Senadores, Deputados federais e estaduais e
os Vereadores. O vínculo que tais agentes entretêm com o Estado não é de natureza
profissional, mas de natureza política. Exercem um munus público. Vale dizer, o que os
qualifica para o exercício das correspondentes funções não é a habilitação profissional, a
aptidão técnica, mas a qualidade de cidadãos, membros da civitas e por isto candidatos
possíveis à condução dos destinos da Sociedade.” Na mesma linha, a lição do festejado HELY
LOPES MEIRELLES, para quem, os Prefeitos: (...) exercem funções governamentais, judiciais
e quase-judiciais, elaborando normas legais, conduzindo os negócios públicos, decidindo e
atuando com independência nos assuntos de sua competência. São autoridades públicas
supremas do Governo e da Administração na área de sua atuação, pois não são
hierarquizadas, sujeitando-se apenas aos graus e limites constitucionais e legais de jurisdição.
Em doutrina, os agentes políticos têm plena liberdade funcional, equiparável à independência
dos juízos nos seus julgamentos, e, para tanto, ficam a salvo de responsabilidade civil por seus
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eventuais erros de atuação, a menos que tenham agido com culpa grosseira, má-fé ou abuso
de poder. Realmente, a situação dos que governam e decidem é bem diversa da dos que
simplesmente administram e executam encargos técnicos e profissionais, sem
responsabilidade de decisão e de opções políticas. Daí porque os agentes políticos precisam
de ampla liberdade funcional e maior resguardo para o desempenho de suas funções. As
prerrogativas que se concedem aos agentes políticos não são privilégios pessoais; são
garantias necessárias ao pleno exercício de suas altas e complexas funções governamentais e
decisórias. Sem essas prerrogativas funcionais os agentes políticos ficariam tolhidos na sua
liberdade de opção e decisão, ante o temor de responsabilização pelos padrões comuns da
culpa civil e do erro técnico a que ficam sujeitos os funcionários profissionalizados” (grifo
nosso). A mera leitura da Lei de Improbidade esclarece a sua inaplicabilidade aos agentes
políticos.

 

Cargos de natureza especial, providos em caráter precário e transitório, eis que falta a previsão
legal da punição. Os titulares dos cargos de Ministro de Estado (cargo de natureza especial) se
excluem da viabilidade legal de responsabilização administrativa, pois não os submete a
positividade do regime jurídico dos servidores públicos federais aos deveres funcionais, cuja
inobservância acarreta a penalidade administrativa.” Tal distinção justifica-se pelo fato de que
os agentes políticos são formadores da vontade estatal cuja legitimidade emana diretamente da
carta política, e por isso atuam com independência inextensível aos servidores públicos em
geral, que estão sujeitos às limitações hierárquicas e ao regime comum de responsabilidade.
Ora, os ilícitos previstos na Lei n.º 8.429/1992 são, na verdade, crimes de responsabilidade
quando perpetrados por agentes políticos, que como é sabido, diferenciam-se dos servidores
públicos em geral. Nessa esteira, os fatos tipificados naquela Lei não podem ser imputados aos
agentes políticos, salvo através da propositura da respectiva ação por crime de
responsabilidade. Assim o é em razão da existência de lei específica a regular tais condutas, no
caso vertente, a Lei n.º 1079/1950. Conforme lição de LUIZ FLÁVIO GOMES, “(...) tanto os atos
de improbidade quanto os “crimes” de responsabilidade (quando destituído de caráter penal –
infrações político-administrativas, portanto) possuem a mesma natureza jurídica, ou seja,
representam infrações administrativas e como tal, não podem ser duplamente aplicadas, sob
pena de flagrante ofensa ao princípio do ne bis in idem. Ambas, de outro lado, não contam com
natureza “penal”. O que as diferencia é o órgão que poderá aplicar as sanções delas
decorrentes.” Repise-se: os agentes políticos, dentre eles os secretários municipais e
Procuradores Gerais, como é o caso dos autos, respondem por improbidade administrativa ao
teor da Lei de Improbidade Administrativa tão somente nas hipóteses não taxadas como crime
de responsabilidade, no caso do Manifestante, previstas na Lei n.º 1.079/1950.

 

E continua a sua defesa:

DA REJEIÇÃO DA AÇÃO ANTE A NÃO DESCRIÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS
SCONDUTA

 

A teor do que se depreende da peça preambular, o Autor deixou de identificar claramente a
conduta imputada ao Manifestante, individualizando-a, no tocante à prática das condutas
previstas nos artigos 10, II e 11, I, da LIA. Ao contrário, limitou-se a narrar fatos e suposições.
Em assim agindo, violou o disposto no inciso III do artigo 319, CPC, que prescreve que a
petição inicial indicará o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Com efeito, os artigos 10, II
e 11, I, LIA, descrevem condutas, cuja prática enseja a incidência de referida norma, ou seja

:
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a) ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1.º da
LIA, notadamente que ato que importe em permissão ou que concorra para que pessoa física
ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das
entidades mencionadas no art. 1º da LIA, sem a observância das formalidades legais ou
regulamentares aplicáveis à espécie;

 

b) atos ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade
às instituições, notadamente a prática de ato visando fim vedado por lei ou regulamento.

 

Indispensável que o Autor indique, em sua peça de ingresso, a conduta individualizada do
manifestante. A omissão redunda em vício insanável, a ensejar a rejeição da ACPIA, em
prestígio aos princípios da ampla defesa e do contraditório, na medida em que, não tendo o MP
atribuído ao Manifestante qualquer conduta específica descrita nos núcleos dos artigos 10, II e
11, I, da LIA, o exercício de sua defesa torna-se prejudicado.

DA REJEIÇÃO DA PRESENTE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA (DA
INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS DO ATO ÍMPROBO: ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO OU
CULPA GRAVE) E ELEMENTO OBJETIVO)

 

A exigência de justa causa na ação de improbidade administrativa está prevista no artigo 17, §
6.º, da LIA:

 

“Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela
pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar. (...) § 6o A
ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da
existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de
apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as
disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil. (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.225-45, de 2001)”

 

Por seu turno, os §§7.º e 8.º da mesma Lei, ao tratar do recebimento da petição por suposta
prática de improbidade administrativa, dispõem: “§ 7o Estando a inicial em devida forma, o juiz
mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por
escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze
dias. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001) § 8o Recebida a manifestação, o
juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido
da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da

 (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)” Nessa senda, a fasevia eleita.
preliminar em sede de Ação Civil Pública objetiva evitar o ajuizamento de ações temerárias, em
razão das repercussões morais do procedimento judicial sobre o demandado, sendo o caso de
rejeição da inicial, quando o Juiz se convencer da inexistência do ato de improbidade. Em
situações desse jaez, os Tribunais já se manifestaram: PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA –ART. 17, § 8º, DA LEI
8.429/1992. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide,
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fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. Na fase prevista no art.
17, § 8º, da Lei 8.429/1992, o magistrado deve limitar-se a um juízo preliminar sobre a
inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita,
a fim de evitar a ocorrência de lides temerárias. 3. Hipótese em que o recorrente busca a
apreciação de argumentos sobre o mérito da ação civil pública e sua eventual participação em
atos de improbidade, o que é inviável nesse momento processual, devendo ser objeto de
análise por ocasião do julgamento da demanda principal. 4. Recurso especial não provido.
(RESP 200702640740, RECURSO ESPECIAL – 1008568. Segunda Turma. Rel Min. Eliana
Calmon. DJE 04.08.09)”(grifei)Outro não é o caso vertente, haja vista que a justa causa para a
presente ação mostra-se ausente, posto que não se revelam as situações previstas nos artigos
10, inciso II e 11, I, LIA, de modo que o Manifestante não praticou qualquer ato ímprobo.

DA INCOMPETÊNCIA DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO QUANTO À CESSÃO
DAS SERVIDORAS

DA INEXISTÊNCIA DO ELEMENTO OBJETIVO DO TIPO

 

a) Da Regularidade e impessoalidade na cessão das Servidoras e da inexistência de dano ao
erário

No acórdão acima, registrou-se que “na sessão do dia 22 de setembro de 2016, a Colenda
Primeira Câmara Cível, no julgamento da Apelação Cível n.º 9.784/2016, de Relatoria do
Desembargador JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, resolveu consolidar o entendimento no
sentido de que "para a caracterização do ato de improbidade deve restar demonstrada a
malícia e má-fé, por parte do agente público, sendo considerado ônus da parte autora a
indicação e comprovação desses elementos essenciais". Logo, "ausente a prova do dolo, bem
como de dano ao erário, deve ser julgado improcedente o pedido da ação de improbidade"
(Apelação Cível n.º 9.784/2016, Rel. Desembargador(a) JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF,
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 22/09/2016, DJe 05/10/2016)”.

E continua com base na jurisprudência :

 

“A matéria alusiva ao elemento subjetivo do tipo do artigo 10, LIA foi enfrentada pelo STJ, que
em entendimento firmado pela 1.ª Seção, que reviu posição anterior da 2.ª Turma, definiu que é
indispensável a demonstração de má-intenção para que o ato ilegal e ímprobo adquira status
de improbidade. Veja-se o julgado a seguir.RECURSO ESPECIAL Nº 1.038.777 – SP
(20080052296-3)EMENTAPROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, CAPUT, DA LEI 8.42992. CONTRATAÇÃO.
ESPECIALIZAÇÃO NOTÓRIA. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO E DE ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO DOS DEMANDADOS. MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO. ESSENCIAL À
CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 1. O caráter sancionador da Lei
8.42992 é aplicável aos agentes públicos que, por ação ou omissão, violem os deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e notadamente: (a) importem
em enriquecimento ilícito (art. 9º); (b) causem prejuízo ao erário público (art. 10); (c) atentem
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contra os princípios da Administração Pública (art. 11) compreendida nesse tópico a lesão à
moralidade administrativa. 2. A MÁ-FÉ, CONSOANTE CEDIÇO, É PREMISSA DO ATO
ILEGAL E ÍMPROBO E A ILEGALIDADE SÓ ADQUIRE O STATUS DE IMPROBIDADE
QUANDO A CONDUTA ANTIJURÍDICA FERE OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COADJUVADOS PELA MÁ-INTENÇÃO DO ADMINISTRADOR.
3. A improbidade administrativa está associada à noção de desonestidade, de má-fé do agente
público, do que decorre a conclusão de que somente em hipóteses excepcionais, por força de
inequívoca disposição legal, é que se admite a sua configuração por ato culposo (artigo 10, da
Lei 8.42992). 4. O ELEMENTO SUBJETIVO É ESSENCIAL À CARACTERIZAÇÃO DA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, SENDO CERTO, AINDA, QUE A TIPIFICAÇÃO DA
LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO (ART. 10, CAPUT, DA LEI 842992) EXIGE A PROVA DE
SUA OCORRÊNCIA, MERCÊ DA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DE DANO HIPOTÉTICO OU PRESUMIDO. Precedentes do
STJ: REsp 805.080SP, PRIMEIRA TURMA, DJe 06082009; REsp 939142RJ,PRIMEIRA
TURMA, DJe 10042008; REsp 678.115RS, PRIMEIRA TURMA, DJ 29112007; REsp
285.305DF, PRIMEIRA TURMA; DJ 13122007; e REsp 714.935PR, SEGUNDA TURMA, DJ
08052006. (...) Brasília (DF), 03 de fevereiro de 2011(Data do Julgamento) MINISTRO LUIZ
FUX. Relator” Em seu Voto, o Min. LUIZ FUX assevera: “De efeito, o elemento subjetivo é
essencial à caracterização da improbidade administrativa, sendo certo, ainda, que a tipificação
da lesão ao patrimônio público (art. 10, caput, da Lei 842992) exige a prova de sua ocorrência,
mercê da impossibilidade de condenação ao ressarcimento ao erário de dano hipotético ou
presumido, consoante se infere de inúmeros precedentes desta Corte (...)” Calçando-se em
diversos precedentes, pode-se falar que os requisitos para configuração da culpa na
improbidade são: a) conduta voluntária (ação ou omissão voluntária de realizar um ato lícito,
mas com um resultado danoso não querido); b) dano ao erário efetivo (sendo a mera
presunção incompatível com o modelo legal); c) nexo de causalidade entre a conduta e o dano;
d) previsibilidade objetiva; e) imprevisibilidade subjetiva; f) inobservância de um dever de
cuidado objetivo, seja pela imprudência (ato comissivo), negligência (ato omissivo) e imperícia
(ausência de qualificação técnica). Ausente o elemento subjetivo quanto à figura do artigo 10,
II, LIA. Igualmente ausente, quanto à figura do artigo 11 da mesma Lei. Em suma, no caso
vertente, relativamente ao Manifestante, não houve ação ou omissão, dolosa ou culposa, a
ensejar perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação do erário
público; igualmente inexistente ação ou omissão que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade, ou qualquer outro principio administrativo. Como dito, a improbidade
administrativa não se consubstancia em mera ilegalidade, irregularidade ou
inconstitucionalidade praticada pelo agente público, necessita-se de uma qualificação destas
que é conferida pelo elemento subjetivo na conduta. Caso assim não o fosse, estar-se-ia diante
de uma responsabilização objetiva, o que é vedado. Afastados os requisitos indispensáveis
para a configuração do ato de improbidade. Há que ser rejeitada a presente ação.

 

 

DEFESA DE SEBASTIÃO TORRES MADEIRA Ex- prefeito de Imperatriz:

 

A defesa do ex-prefeito, patrocinada pela mesma banca de advocacia do ex-procurador
 GILSON RAMALHO, qual seja SODRÉ, RAMALHO, LOPES, ROQUETTE E ADVOGADOS

ASSOCIADOS, segue a mesma linha de raciocínio já apresentada.

DEFESA DE JOAQUIM DA SILVA FILHO Juiz Titular da Vara da fazenda Pública

 

DA INÉPCIA DA ACUSAÇÃO
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“ ... A petição inicial da presente ação de improbidade carece,data venia, de elementos
mínimos que permitam o adequado exercício do direito de defesa por parte do Requerido, ora
Manifestante. Isso porque a acusação, tendo por substrato o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
CONJUNTO n. 001/2016, cingiu-se a alegar genericamente, e abordar en passant, supostas
ocorrências sem o devido respaldo fático pautada em suposições equivocadas, sem qualquer
embasamento probatório e sem a adequada discriminação, delimitação, descrição, coerência,
nem enquadramento legal de fatos e condutas atribuíveis especificadamente ao Requerido.
Noutras palavras, o Ministério Público formulou o pleito em questão de maneira inadequada e
insuficiente, não discriminando e delimitando o enquadramento legal de específicos fatos e
condutas atribuíveis aos acusados e, principalmente, ao Requerido. Assim, não resta outra
alternativa senão o indeferimento da petição inicial quanto a ele, por inépcia. Especificamente
quanto às imputações atribuídas ao Requerido, ora Manifestante, estas foram indicadas em
caráter genérico, sendo de impossível intelecção a partir da narração fática do Ministério
Público Estadual. Verifica-se, in casu, que o MPE tenta de qualquer modo envolver o
magistrado Requerido, ora Manifestante, em assuntos de interesse do Município de
Imperatriz/MA. No entanto, não há qualquer demonstração do liame entre a conduta daquele e
eventual ato de improbidade. O que se observa, reitere-se, são imputações genéricas, sem
referência específica a condutas supostamente ilícitas por parte do Requerido e, menos ainda,
a elementos subjetivos (dolo ou culpa) que possam ser depreendidos da narração dos fatos, o
que é absolutamente insuficiente em um libelo acusatório de improbidade administrativa.
Note-se que o MPE inicia afirmando que a cessão das servidoras públicas teria decorrido de
pedido expresso do Requerido, ora Manifestante. Posteriormente, contudo, aduz que este
apenas as teria recebido em seu gabinete, permitindo que lá permanecessem. Mais adiante,
afirma que o Manifestante somente teria obtido proveito na escolha das servidoras. Por fim,
sustenta que o Manifestante fez uso particular dos serviços das referidas servidoras, que eram
remuneradas pelo erário municipal (?!). Trata-se, pois, de ilações sem qualquer arrimo fático ou
jurídico.No sentido da indispensabilidade da demonstração do elemento subjetivo, leciona a
doutrina (SIMÃO, Calil. Improbidade administrativa: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: J. H.
MIZUNO, 2014, p. 489): Em suma, o substrato fático que autoriza a configuração por ato de
improbidade administrativa é composto: 1) pela ação ou omissão prevista como vedada pela
LIA; 2) pelo dolo; e 3) pelo nexo de causalidade entre a conduta (comissiva ou omissiva) dolosa
e a lesão contra as entidades previstas no art. 1º. Tratando-se de tutela reparatória, inclui-se
um quarto elemento: o dano. (Grifou-se) 21. A propósito, leciona Neviton Guedes,
Desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (in “O direito de ser bem
acusado, ou nem tudo pode numa acusação”)1: Em outras palavras, ainda que a denúncia ou
acusação possam ser sucintas, não se pode esquecer que o acusado se defende dos fatos a
ele imputados (com precisão e coerência), ou seja, ele se defende não do universo de fatos
eventualmente constantes dos autos, mas dos fatos que, desse universo, o órgão acusador
resolveu, com precisão, destacar e imputar-lhe a autoria. De nada valeria a exigência de
precisão e certeza da narrativa dos fatos, se além daqueles fatos a ele imputados, o acusado
tivesse que se defender e pudesse ser condenado por fatos não destacados – repito, com
precisão - na denúncia ou peça acusatória (no caso da ação de improbidade). Por incrível que
pareça, em denúncias genéricas, nem sempre tais distinções serão percebidas e muito menos
respeitadas. Como se pode concluir desde logo, não há adequada delimitação da acusação à
qual deveria responder o Requerido, ora Manifestante, o que inviabiliza por completo o
prosseguimento da ação de improbidade, sob pena de cerceamento ao contraditório e à ampla
d e f e s a .  d i s p o n í v e l  e m :  
http://www.conjur.com.br/2014-set-08/constituicao-poder-direito-bem-acusado-ou-nem-tudonuma-
acusacao A propósito, há precedentes jurisprudenciais significativos cujas conclusões
aplicam-se à resolução do presente caso. Sobre eles se passa a discorrer. Primeiramente,
invoque-se o julgamento da Apelação Cível n. 200782000105392, pela Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Rel. Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira,
Data de Julgamento: 05/08/2014, Quarta Turma, Data de Publicação: 07/08/2014), assim
ementado: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO
DOS FATOS E NARRATIVA DAS SUPOSTAS CONDUTAS PRATICADAS PELO RÉU.
CONSTATAÇÃO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público Federal em face de
sentença que, nos autos da Ação Civil Pública, declarou extinto o processo, sem resolução de
mérito, por inépcia da inicial, nos termos do artigo 267, IV do CPC. 2. A petição inicial como ato
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formal que dá início ao processo, deve obedecer às prescrições do Código de Processo Civil a
fim de que seja considerada apta. Os artigos 282 e 283, do CPC, elencam os requisitos que
deverão ser seguidos para a estruturação da petição inicial. 3. A jurisprudência do STJ, no que
se refere à Ação Civil Pública, tem entendido que basta uma descrição genérica dos fatos e
imputações dos réus, sem a necessidade de descrever em minúcias os comportamentos e as
sanções devidas a cada agente. Precedente: AgRg no REsp 1204965/MT, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 14/12/2010.
4.Embora as sanções previstas na Lei nº 8.429/92 sejam impostas em procedimento cível, as
penas aplicadas atingem diversos direitos e garantias fundamentais, mediante a imposição de
sanções graves pelo Estado, não se limitando ao aspecto patrimonial. Assim, devido a natureza
da sanção típica desta ação, para o enquadramento do ato praticado como improbidade
administrativa, é necessário um embasamento fático probatório suficiente a fim de se verificar a
materialidade dos fatos e a máfé do réu. 5. A petição inicial de improbidade sem descrição do
aspecto volitivo do réu, não tendo narrado o animus de agir de forma desonesta, parcial ou
desleal, limitando-se a apontar a conduta irregular, deve ser considerada inepta. 6. Além de
indicar o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, a petição inicial deve indicar, usualmente,
as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados (CPC, art. 282,
III e VI). As provas, porém, não podem substituir a narração dos fatos. 7. A manutenção da
sentença foi requerida na manifestação Ministerial, na qualidade de custos legis, nesta
Instância, ao fundamento, em síntese de que a acusação está descrita na inicial de forma
ampla e, ainda, que caberia, ao apelante rebater a sentença indicando objetivamente quais os
atos ímprobos praticados pelo ex-gestor, o que não restou satisfeito. Apelação improvida.
(TRF-5 - AC: 200782000105392, Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira,
Data de Julgame nto: 05/08/2014, Quarta Turma, Data de Publicação: 07/08/2014) (grifou-se)
25. É oportuno que se discorra sobre o cenário fático com que se deparou o TRF-5 naquele
caso, a fim de que se evidencie a similitude fática com o caso em tela. 25.1. Lá, o Ministério
Público Federal ajuizou ação civil pública em face de Nilton Marques Beserra (ex-prefeito
municipal) visando à sua responsabilização por atos de improbidade administrativa. 25.2. O
Juízo da 2ª Vara da Seção Federal da Paraíba extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por

 inépcia da inicial, vez que o Parquet “não indicou na petição inicial as condutas ímprobas
praticadas pelo exprefeito do Município de Salgado de São Félix – PB, o que obstaria o
exercício do direito de defesa pelo réu”. de que a acusação não se dedicou a demonstrar o dolo
do réu-apelado para a prática de supostos atos de improbidade. Mais uma vez, o voto condutor:
Assim, a petição inicial de improbidade sem descrição do aspecto volitivo do réu, não tendo
narrado o animus de agir de forma desonesta, parcial ou desleal, limitando-se a apontar a
conduta irregular, deve ser considerada inepta. Ambas as circunstâncias fáticas consideradas
determinantes pelo TRF5 no caso analisado estão presentes in casu, já que:1) no presente
caso também a petição inicial do MPE não delimita condutas específicas de suposta
improbidade do Requerido, valendo-se de fórmulas generalizantes, e até mesmo absurdas; 2)
semelhantemente, o Parquet simplesmente se reporta a conclusões de procedimento
fiscalizatório, deixando de descrever minuciosamente fatos e condutas; 3) também no presente
caso não há qualquer fundamentação plausível do MPE voltada à demonstração de suposto
elemento volitivo do Requerido ou que possa ser depreendida da parca narração das condutas
supostamente ilícitas.

E ainda :

“para indeferir a petição inicial que ensejou a ação civil pública”.28.4. O fundamento
determinante do julgamento foi o seguinte:1) O MPF não descreveu adequadamente os fatos
que pudessem constituir conduta ímproba, remetendo apenas à conclusão de auditoria da
Controladoria-Geral da União. Eis o que consta da fundamentação do voto condutor: [...] A
petição inicial não se encontra revestida dos pressupostos de admissibilidade, pois não
descreveu fatos que poderão configurar, em tese, atos de improbidade administrativa na forma
como descritos na Lei nº 8.429/92. In casu, verifica-se que o Ministério Público Federal, em sua
causa de pedir, ao pretender atribuir responsabilidade individualizada ao agente, aduz
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tão-somente que “a Auditoria n.º 4.734, providenciada pelo Sistema de Auditoria da
Controladoria-Geral da União, identificou o então prefeito do Município de Piraí, Luiz Fernando
de Souza, como responsável pelo Convênio n.º 1179/2002, firmado com o Ministério da Saúde,
com o valor de R$ 76.800,00 (f. 6-9, 112, Apenso I, Volume I)” (fl. 57).29. As circunstâncias
consideradas determinantes pelo TRF2no caso analisado estão presentes in casu, já que:

 

1) no presente caso também a petição inicial do Ministério Público não delimita condutas
específicas de suposta improbidade do Requerido, valendo-se de fórmulas generalizantes;

 

2) também no presente caso o Parquet reporta-se a conclusões de procedimento fiscalizatório,
deixando de descrever fatos e condutas. Assim, pela similitude naquilo que é fundamental,
deve ser aplicada ao presente caso a mesma solução aplicada nos precedentes em tela, com o
indeferimento da petição inicial por inépcia. 31. Corrobora também a inépcia da petição inicial
da ação sobre a qual recai a presente manifestação a ausência de correspondência entre os
fatos – genericamente narrados, como visto – e a conclusão apresentada – especialmente no
que concerne ao pedido de reparação de danos ao erário. Tanto é assim que ao formular o
pedido de ressarcimento integral dos supostos danos o Parquet Estadual não explicitou quais
seriam propriamente os danos a serem ressarcidos. Tudo isso, portanto, impõe seja extinto o
feito, sem resolução de mérito, haja vista a manifesta inépcia da acusação.

Merito : registra-se que a cessão de servidores do Município de Imperatriz a outros órgãos não
se trata de caso isolado, mas de prática que há muito vinha sendo adotada pela
Municipalidade, inclusive em benefício do Ministério Público Estadual (vide ID 10994769, fl.
04/06). 41. No tocante à cessão de servidores a órgão do Poder Judiciário, o Conselho
Nacional de Justiça reconheceu a sua necessidade, tanto que editou a Resolução n. 88/2009,
disciplinando a matéria. E isso em virtude de diversos órgãos de primeira instância do Poder
Judiciário funcionarem na dependência de servidores requisitados de Prefeituras e outros
órgãos.

DA AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA

É que se revela indispensável a demonstração inequívoco elemento subjetivo para
configuração de suposto ato de improbidade administrativa. Nesse sentido, destacam-se os
ensinamentos de Fábio Medina Osório (in Teoria da improbidade administrativa, São Paulo:
RT, 2007, p. 291): A responsabilidade subjetiva, no bojo do tipo proibitivo, é inerente à
improbidade administrativa, sendo exigíveis o dolo ou a culpa grave, embora haja silêncio da
LGIA sobre o assunto. Isto se dá, como já dissemos à exaustão, por força dos textos
constitucionais que consagram responsabilidades subjetivas dos agentes públicos em geral,
nas ações regressivas, e que contemplam o devido processo legal, a proporcionalidade, a
legalidade e a interdição à arbitrariedade dos Poderes Públicos no desempenho de suas
funções sancionatórias. Portanto, a improbidade administrativa envolve, modo necessário, a
prática de condutas gravemente culposas ou dolosas, inadmitindo responsabilidade objetiva.
No mesmo sentido leciona Mauro Roberto Gomes de Mattos (in O Limite da Improbidade
Administrativa, Edit. América Jurídica, 2ª ed. pp. 7 e 8): [...] o objetivo da Lei de Improbidade é
punir o administrador público desonesto, não o inábil. Ou, em outras palavras, para que se
enquadre o agente público na Lei de Improbidade é necessário que haja o dolo, a culpa e o
prejuízo ao ente público, caracterizado pela ação ou omissão do administrador público. Ora, a
finalidade da lei de improbidade administrativa é punir o administrador ou o
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administrado desonestos, não os inábeis, despreparados, incompetentes ou
desastrados. Vejam-se, a propósito, os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. TIPIFICAÇÃO. INDISPENSABILIDADE DO ELEMENTO SUBJETIVO
(DOLO, NAS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 9º E 11 DA LEI 8.429/92 E CULPA, PELO MENOS,
NAS HIPÓTESES DO ART. 10). PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA 1ª SEÇÃO.
RECURSO PROVIDO. (STJ – EResp: 479812 SP2007/0294026-8, Relator:MinistroTEORI
ALBINO ZAVASCKI, Datade Julgamento: 25/08/2010, S1 –PRIMEIRA SEÇÃO, Data de
Publicação: DJe 27/09/2010) (Grifou-se)

* * *

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TIPIFICAÇÃO.
INDISPENSABILIDADE DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO,NAS HIPÓTESES DOS
ARTIGOS 9º E 11 DA LEI 8.429/92 E CULPA, NAS HIPÓTESES DO ART. 10).
PRECEDENTES. DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA.
REEXAMEDE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. [...] 2.
Também está afirmado na jurisprudência do STJ, inclusive da sua Corte Especial, o
entendimento 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 condutado 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" (AIA 30, DJe de 28/09/11). [...] (STJ Resp: 1130584
PB 2009/0056875-1, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento:
18/09/2012, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2012) (Grifou-se)* * *

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. PROMOÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO
CARACTERIZADA. ARTS. 10 E 11 DA LEI 8.429/1992. CONFIGURAÇÃO DE CULPA E DOLO
GENÉRICO. ELEMENTO SUBJETIVO. COMINAÇÃO DAS SANÇÕES. CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ART. 12 DA LIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCABIMENTO. [...] 2. O posicionamento firmado pela Primeira
Seção é que se exige dolo, ainda que genérico, nas imputações fundadas nos arts. 9º e 11 da
Lei 8.429/1992 (enriquecimento ilícito e violação a princípio), e ao menos culpa, nas hipóteses
do art. 10 da mesma norma (lesão ao erário). [...] (STJ – Resp: 1346571 PR 2011/00114205-5,
Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de 27 Julgamento: 05.09.2013, T2-SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: DJe 17.09.2013).

 

Com efeito, denota-se da leitura dos julgados supracitados que a jurisprudência é clara ao
exigir como elemento do tipo improbidade administrativa a intenção de praticar uma ilegalidade.
. O elemento subjetivo é, portanto, requisito inafastável para tipificação da conduta punível. A
vontade específica de violar a lei é requisito fundamental da imposição das pesadas sanções
previstas na Lei n. 8.429/92.

Indiscutivelmente não está demonstrada nos autos a presença da improbidade administrativa,
com lesão aos cofres públicos. Inexistem provas de prejuízo ao patrimônio público, tanto que,
ao formular o pedido de ressarcimento integral dos supostos danos, o douto MPE sequer
explicitou quais seriam propriamente os danos a serem ressarcidos. Outrossim, se não houve
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ato de improbidade, ante a ausência de dolo ou culpa, e se houve a prestação efetiva de
serviço público pelas servidoras, não há que se falar em ressarcimento ao erário, mormente
quando não é possível restituir a força de trabalho apropriada pelo Poder Judiciário.

Ao final, pugna à luz do art. 17, § 8º, da Lei n. 8.429/92, seja rejeitada liminarmente a ação
(haja vista a inépcia da acusação, bem assim em razão da inexistência de dolo, de ato de
improbidade e da manifesta improcedência do pleito autoral

 

RELATADOS. DECIDO

 

Dispõe os §§ 7  e 8  da Lei de Improbidade Administrativa:o o

 

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela
pessoa jurídica interessada, dentro de 30 (trinta) dias da efetivação da medida cautelar.

 

(…….)

§ 7º Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do
requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e
justificações, dentro do prazo de quinze dias.

 

§ 8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada,
rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da
ação ou da inadequação da via eleita.

 

 

Com efeito, após detida análise das mais de 30 laudas da exordial e as mais de 90 laudas de
defesa dos tres suplicados, além de documentação colacionada, depoimentos, estou
convencido da inexistência de qualquer ato de improbidade.

 

A matéria questionada pelo órgão ministerial revela-se simplória: o município de Imperatriz, na
pessoa de seu alcaide, cedeu duas servidoras nomeadas para trabalhar no gabinete do Juiz
titular da vara da fazenda pública, sua Excelência Dr.JOAQUIM DA SILVA FILHO.

 

Pelo que se percebe das provas já colacionadas, as servidoras cedidas efetivamente
trabalharam em uma das varas mais complexas da comarca, pois limita-se aos feitos da
fazenda pública, incluindo toda matéria de saúde, ordem tributária e fiscal, sendo vara única.
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De plano, pode-se afirmar, com certeza, que não houve qualquer dano ao erário, e isso é certo
porque na exordial o órgão ministerial não faz tal identificação e muito menos fala em valor
ressarcível.

 

Mais absurda é a tese da participação do magistrado nessa suposta ação improba, porque não
definido o tipo.

 

Ora, sabendo-se que existe independência e harmonia entre os poderes , não vislumbro
qualquer ato irregular em um magistrado pedir ajuda ao ente executivo, no sentido de conceder
servidores ao Judiciário, mormente quando é publico e notório que não se tem concurso público
para servidor do Judiciário ha mais de oito anos, mas que a unidade jurisdicional precisa
funcionar porque as demandas aumentam mensalmente, além das metas impostas pelo
Conselho Nacional de Justiça anualmente, e que o magistrado está submetido em cumpri-las.

 

Notório também que o município de Imperatriz cede servidores não só para o Judiciário, mas
para vários outros órgão públicos, inclusive o Ministério Público.

 

Na verdade, esse ato de ceder servidores a outros órgão pelo executivo municipal é
praticamente uma tradição, digamos assim, em várias comarcas do Maranhão, e destaco um
dos maiores beneficiários a Justiça Eleitoral que tem pouquíssimos servidores concursados no
interior.

 

Em sendo aceita essa absurda tese ministerial, tenho que mais de oitenta por cento dos juizes
que exercem funções eleitorais estariam enquadrados como improbos, ainda que não tenham
pedido servidores, porque nas comarcas em que trabalhei, a Justiça Eleitoral e algumas varas
judiciais assim funcionam.

 

Por outro lado, a circunstância de não existir convênio entre Fórum de Imperatriz e Prefeitura
ou mesmo que a direção do Fórum não tivesse conhecimento dessas duas servidoras,
revela-se irrelevante, pois cada um dos dezoito magistrados que atuam nesta urbe tem
autonomia em seu gabinete de tomar decisões administrativas , sem que isso fira a autonomia
da direção do Fórum, que esta definida na Lei Complementar Estadual 14/91.

 

Na verdade, como ficou bem colocado nas tres defesas, a para caraterizar ato de improbidade,
necessário que se violem os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às
instituições e, notadamente, importem em enriquecimento ilícito (art. 9º), causem prejuízo ao
erário e nada disso ocorreu.

 

 

É que se revela indispensável a demonstração inequívoca do elemento subjetivo para
configuração de suposto ato de improbidade administrativa.
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Nesse sentido, destacam-se os ensinamentos de Fábio Medina Osório (in Teoria da
improbidade administrativa, São Paulo: RT, 2007, p. 291):

 

“A responsabilidade subjetiva, no bojo do tipo proibitivo, é inerente à improbidade
administrativa, sendo exigíveis o dolo ou a culpa grave, embora haja silêncio da LIA sobre o
assunto. Isto se dá, como já dissemos à exaustão, por força dos textos constitucionais que
consagram responsabilidades subjetivas dos agentes públicos em geral, nas ações
regressivas, e que contemplam o devido processo legal, a proporcionalidade, a legalidade e a
interdição à arbitrariedade dos Poderes Públicos no desempenho de suas funções
sancionatórias. Portanto, a improbidade administrativa envolve, modo necessário, a prática de
condutas gravemente culposas ou dolosas, inadmitindo responsabilidade objetiva.”

 

 

No mesmo sentido leciona Mauro Roberto Gomes de Mattos (in O Limite da Improbidade
Administrativa, Edit. América Jurídica, 2ª ed. pp. 7 e 8):

“[...] o objetivo da Lei de Improbidade é punir o administrador público desonesto, não o inábil.
Ou, em outras palavras, para que se enquadre o agente público na Lei de Improbidade é
necessário que haja o dolo, a culpa e o prejuízo ao ente público, caracterizado pela ação ou
omissão do administrador público.

Ora, a finalidade da lei de improbidade administrativa é punir o administrador ou o administrado
desonestos, corrupto e não os inábeis, despreparados, incompetentes ou desastrados.

Diante disto, entendo ser inquestionável a subsunção do ato dos réus nas hipóteses do art. 11

 da Lei n.º 8.429/1992, "in verbis":

"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; (...)."

 

Com efeito, é necessária certa prudência na interpretação das normas ali inseridas, já que sua

amplitude importa em risco para o magistrado, induzindo-o a tachar de ímprobas condutas

puramente irregulares.
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Assim, deve restar demonstrado dolo, má-fé, desonestidade do administrador atrelada à afronta

a princípio constitucional da Administração Pública, para se admitir a imposição de penalidades

àquele.

Realinho nesse momento, a lição de MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, em sua obra

Direito Administrativo, 15.ed., p.689, acerca da necessária presença de dolo ou má-fé do

agente, em situações como a analisada:

“No caso da lei de improbidade, a presença do elemento

subjetivo é tanto mais relevante pelo fato de ser objetivo

primordial do legislador constituinte o de assegurar a

probidade, a moralidade, a honestidade dentro da

Administração Pública. Sem um mínimo de má-fé, não se pode

cogitar da aplicação de penalidades tão severas como a

suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública.”

Recordo, ainda, as palavras da eminente Ministra ELIANA CALMON, no julgamento do REsp n.

534.575-PR, DJ 29.03.2004:

O art. 11  respaldou-se na CF para indicar os deveres impostos ao

administrador, destacando-se assim a honestidade, a imparcialidade,

a legalidade e a lealdade às instituições.

Entretanto, a conduta comissiva ou omissiva não pode ser culposa,

exigindo-se o dolo como elemento subjetivo e indispensável à

configuração do tipo. O agente público precisa estar,

conseqüentemente, consciente de que viola esses deveres.

Na figura do inciso I, o agente tem por objetivo, ao praticar o ato,

atingir um fim ilícito ou proibido, muito embora não haja

enriquecimento ilícito capaz de causar prejuízo ao erário. O tipo não

contempla tal particularidade, que, se existir, levará a tipificação para

os arts. 9º ou 10.

A figura em exame contempla duas situações:

a) o agente pretende atingir uma finalidade ilícita;

b) o agente pratica um ato com desvio de finalidade, em outras

palavras, o ato é praticado em desacordo com a vontade legal, mas

também com consciente violação de um dever.

E ainda julgados do colendo STJ, verbis:
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AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO

ADMINISTRADOR PÚBLICO.

1. A Lei 8.429/92 da Ação de Improbidade Administrativa, que explicitou o cânone

do art. 37, § 4º da Constituição Federal, teve como escopo impor sanções aos

agentes públicos incursos em atos de improbidade nos casos em que: a)

importem em enriquecimento ilícito (art. 9º); b) que causem prejuízo ao erário

público (art. 10); c) que atentem contra os princípios da Administração Pública

(art. 11), aqui também compreendida a lesão à moralidade administrativa.

2. Destarte, para que ocorra o ato de improbidade disciplinado pela referida

norma, é mister o alcance de um dos bens jurídicos acima referidos e tutelados

pela norma especial.

3. No caso específico do art. 11, é necessária cautela na exegese das regras nele

insertas, porquanto sua amplitude constitui risco para o intérprete induzindo-o a

acoimar de ímprobas condutas meramente irregulares, suscetíveis de correção

administrativa, posto ausente a má-fé do administrador público e preservada a

moralidade administrativa.

(omissis)

6. É cediço que a má-fé é premissa do ato ilegal e ímprobo. Consectariamente, a

ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica fere

os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela má-fé do

administrador. A improbidade administrativa, mais que um ato ilegal, deve traduzir,

necessariamente, a falta de boa-fé, a desonestidade, o que não restou

comprovado nos autos pelas informações disponíveis no acórdão recorrido,

calcadas, inclusive, nas conclusões da Comissão de Inquérito. (omissis). (REsp

480387/SP, Ministro LUIZ FUX, DJ 24.05.2004)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

TIPIFICAÇÃO.INDISPENSABILIDADE DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO,NAS

HIPÓTESES DOS ARTIGOS 9º E 11 DA LEI 8.429/92 E CULPA, NAS

HIPÓTESES DO ART. 10). PRECEDENTES. DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO

SUBJETIVO DA CONDUTA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. [...] 2. Também está afirmado na

jurisprudência do STJ, inclusive da sua Corte Especial, o entendimento 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 condutado agente
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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" (AIA 30, DJe de

28/09/11). [...] (STJ Resp: 1130584 PB 2009/0056875-1, Relator: Ministro TEORI

ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 18/09/2012, T1 – PRIMEIRA TURMA,

Data de Publicação: DJe 21/09/2012)

Com efeito, sob qualquer ângulo que se analise a presente ação, não vislumbra-se elementos

para que seja dado prosseguimento a mesma e nessa linha de pensamento, ausente o

elemento subjetivo do dolo ou culpa ,sem os elementos do tipo do art. 11 da LEI nº 8429/92 ,

como amplamente explicitado, s e resolvo o méritoJULGO IMPROCEDENTE os pedido

extinguindo o processo e o faço com base no artigo 487 I do CPC.

Sem custas e honorários tendo em vista que o autor é o Ministério Público Estadual.

P.R.I.

Imperatriz, 17 de setembro de 2018

Adolfo Pires da Fonseca Neto

Juiz titular da 2  vara de Familiaa

Respondendo pelo 2  juizado Civelo
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