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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

3ª Procuradoria de Justiça

PARECER nº 525/2021

AUTOS n° 7000724-97.2018.8.22.0022
APELAÇÃO
APELANTE:  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
APELADO: CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO e OUTRO
RELATOR: DES. RENATO MARTINS MIMESSI

Colenda Câmara,

Eminente Relator,

Trata-se  de  Recurso  de  Apelação,  interposto  pelo  Ministério

Público  do  Estado  de  Rondônia,  que  está  inconformado  com  a  sentença

prolatada  pelo  Juízo  de  Direito  da  Vara  Única  da  Comarca  de  São  Miguel

do  Guaporé/RO,  que  julgou  improcedente  a  Ação  Civil  Pública,  por  ato  de

improbidade  administrativa,  proposta  contra  Cornélio  Duarte  de Carvalho e

Miguel Luiz Nunes.
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O apelante apresentou suas razões recursais (ID 8159893).

Os apelados não apresentaram suas contrarrazões.

Após, vieram os autos para análise e parecer.

É o relatório.

 

Nos  termos  do  artigo  996,  caput,  do  Código  de  Processo  Civil,  o

recurso pode ser interposto pela  parte  vencida que,  no caso dos  autos,  foi  o

Ministério  Público  do  Estado  de  Rondônia.  Logo,  é  parte  legítima  para

recorrer.

O recurso  é  próprio  à  espécie,  nos  termos  do artigo  1.009,  caput ,

do  Código  de  Processo  Civil.  Também é  tempestivo,  pois  interposto  dentro

do  prazo  determinado  em  lei  (artigo  1.003,  §  5º,  do  Código  de  Processo

Civil).  Desse modo, merece ser conhecido.

No mérito, assiste razão ao apelante.

Segundo  consta  na  inicial,  os  apelados  Cornélio  Duarte  de

Carvalho  e  Miguel  Luiz  Nunes,  Prefeito  Municipal  e  Secretário  Municipal

de  Saúde  de  São  Miguel  do  Guaporé,  respectivamente,  à  época  dos  fatos,

foram  instados  a  responderem  diversos  ofícios  expedidos  pelo  titular  da

Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  São  Miguel  do  Guaporé.  Todavia,

muitos  desses  ofícios,  não  foram  respondidos  e  outros  o  foram,

intempestiva e/ou insuficientemente,  mesmo após sucessivas reiterações.  

Logo,  diante  de  tal  conduta,  restou  violado  princípios  gerais  da

Administração  Pública,  mormente  o  da  legalidade,  publicidade,  moralidade

e  eficiência.  Incorreram  os  apelados,  portanto,  na  conduta  descrita  no

artigo  11,  da  lei  8.429/92.Todavia,  o  juízo  a  quo  julgou  improcedente  a

demanda.
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Inconformado  com  a  decisão,  o  apelante  interpôs  o  presente

apelo,  sob  o  argumento  de  que  a  conduta  dos  apelados  foi  praticada  com

dolo e má-fé,  e que deve,  em razão disso, ser reformada a sentença.

Em  cotejo  ao  conjunto  probatório  amealhado  aos  autos,  consta

farta documentação que comprova a conduta praticada pelos apelados.  

Nesse  sentido,  a  inicial  veio  instruída  com  a  cópia  de  vários

ofícios  que  foram expedidos  pela  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  São

Miguel,  aos  apelados,  cujos  ofícios  não  foram  respondidos  ou  o  foram

intempestivamente ou insuficientemente,  mesmo após várias reiterações.  

Referidos  ofícios  tinham  por  finalidade  a  obtenção  de

informações  e  de  documentos  para  a  instrução  de  diversos  procedimentos

investigatórios  em  curso  naquela  Promotoria.  Como  os  apelados  não  os

responderam,  tal  situação  acabou  por  gerar  uma  série  de  entraves  às

atividades  ministeriais,  mormente  no  atraso  da  instrução  de  diversos

procedimentos investigatórios que ali  tramitavam. 

Ressalte-se  que,  dessa  forma,  além  do  prejuízo  à  atuação  do

Ministério  Público,  de  forma  direta,  também  afetou  os  interesses  da

sociedade e do Estado de Rondônia.

Conforme  informado  pela  própria  Promotoria  de  Justiça

prejudicada,  na  época  da  propositura  da  ação  civil  pública,  possuía  vários

feitos  extrajudiciais  em tramitação,  os  quais,  em sua  maioria,  necessitavam

de  informações  e  documentos  que  só  poderiam  ser  obtidos  por  meio  da

Secretaria  Municipal  de  Saúde  e  pela  Prefeitura  Municipal  de  São  Miguel

do Guaporé. 

Logo,  em  razão  do  prejuízo  que  a  Promotoria  de  Justiça  estava

sofrendo,  em  razão  da  conduta  dos  apelados  em  resposta  aos  ofícios
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ministeriais,  foi  expedida  a  Recomendação  n.  nº  001/2018/1ªPJ-São Miguel

do  Guaporé-RO,  a  fim  de  que  os  apelados  tomassem  providências

necessárias  para  responder  os  ofícios  expedidos  pela  Promotoria  de  Justiça

no prazo indicado.

Todavia,  os  apelados  continuaram  a  se  omitir  no  envio  das

respostas  aos  ofícios  expedidos  pela  Promotoria  de  Justiça,  mesmo  depois

de serem informados de que seriam tomadas as providências necessárias.

A  conduta  dos  apelados  foi  tão  contumaz  que  decorreu  um  ano

sem que houvesse respostas aos ofícios.  

Mais  vezes  ocorreram  novos  atrasos  nas  respostas,  bem  como  no

encaminhamento  de  respostas  incompletas  aos  expedientes  ministeriais,  o

que ensejou a reiteração dos expedientes.

Como se não bastasse,  até  mesmo após  o  ajuizamento  da presente

ação, os apelados continuaram se omitindo nas respostas dos expedientes.  

Assim,  diante  da  contumácia  dos  apelados,  está  mais  do  que

evidenciado  o  dolo  em  suas  condutas,  haja  vista  que  os  elementos

probatórios  encartados  aos  autos  são  suficientes  a  demonstrar  que  eles

agiram  deliberadamente  em  não  responder  os  diversos  ofícios  expedidos

pela Promotoria de Justiça da Comarca de São Miguel do Guaporé. 

Por fim, há que se observar  que os próprios apelados,  no curso da

instrução  dos  autos,  deixaram  de  produzir  provas  que  refutassem  os  fatos

narrados  na  peça  vestibular.  Na  verdade,  foram  devidamente  notificados,

citados  e  intimados  e,  em  momento  algum  se  manifestaram,  não

apresentaram defesa preliminar,  contestação e  contrarrazões,  permaneceram

totalmente inertes,  assim como fizeram na resposta dos ofícios. 

Vale  destacar,  ainda,  que  os  apelados  não  se  omitiram  em alguns
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poucos  ofícios,  mas  em  uma  quantidade  significativa,  que  foi  capaz  de

ensejar  prejuízo às atividades  ministeriais,  bem como, por sua vez,  prejuízo

à  sociedade.  Portanto,  patente  a  improbidade  administrativa  por  violação

aos princípios da moralidade,  legalidade,  publicidade e eficiência.

No  caso  em  apreço,  destaque-se  que  o  fato  é  reconhecidamente

incontroverso.  O  próprio  juízo  a  quo  reconheceu  em sua  sentença.  Logo,  o

ponto  controvertido  da  matéria  é  saber  se  a  conduta  dos  apelados  pode  ser

considerada ato de improbidade administrativa.

Cediço  que  ao  Ministério  Público  é  garantida  a  prerrogativa  de

requisitar  informações  e  documentos  de  autoridades  de  qualquer  das  três

esferas  da  Administração  Pública,  para  fins  de  instrução  de  seus

procedimentos  investigatórios  e,  de  acordo  com  o  art.  8º,  §1º,  da  Lei  n.

8.743/85  (Lei  da  Ação  Civil  Pública),  para  tanto,  o  Parquet  poderá

assinalar qualquer prazo, desde que não inferior a dez dias. Observe-se:

Art .  8º  ( . . . )

§  1º  O  Minis tér io  Públ ico  poderá  instaurar,  sob  sua  presidência,  inquéri to

civi l ,  ou  requis i tar,  de  qualquer  organismo  públ ico  ou  part icular,  cert idões,

informações,  exames  ou  perícias ,  no  prazo  que  assinalar,  o  qual  não poderá

ser  inferior  a 10 (dez)  dias  úteis .

Nesse  cotejo,  uma  situação  como  a  apresentada  não  pode  ser

considerada  uma  irrelevante  falha,  em  harmonia  com  os  preceitos  regentes

da  probidade  administrativa,  pois  inteiramente  divorciada  da  legalidade,

que  deve  permear  os  atos  administrativos.  O  dolo,  in  casu ,  desponta  da

injustificada  contumácia  em  prestar  as  informações  e  documentação

requisitadas,  via  ofício,  pelo  Ministério  Público,  o  que  levou  a  severos

embaraços a atuação desse órgão de relevância constitucional.

Acerca  da  caracterização  do  ato  de  improbidade  administrativa

previsto no artigo 11 da Lei  n.  8.429/92, em decorrência  do desatendimento

de  requisições  realizadas  pelo  Parquet ,  releva  transcrever  as  lições
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Emerson  Garcia  e  Rogerio  Pacheco  Alves  (Improbidade  Administrativa.  8ª

ed.  São Paulo: Saraiva,  2014, p. 808-809):

Além  de  def lagrar  a  persecução  penal ,  pode  o  Minis tér io  Públ ico  valer-se

do  mandado  de  segurança  e  de  outras  medidas  judiciais  com  vis tas  a

observância  de  seu  poder  requis i tório,  fundamentando  seu  pedido  nas  já

referidas  regras  legais ,  nos  correlatos  disposi t ivos  das  leis  orgânicas  (Lei

n.  8 .625/93  e  Lei  Complementar  n.  75/93)  bem  assim  no  art .  129,  III  e  VI,

da Consti tuição Federal .

Os  poderes  requisi tórios  do  Ministér io  Públ ico  vão  também  encontrar  no

âmbito  da  própria  Lei  n .  8 .429/92  mecanismos  de  reafirmação  de  eficácia,

não  se  tendo  qualquer  dúvida  quanto  à  caracterização  de  improbidade

administrat iva  relat ivamente  à  conduta  do  agente  públ ico  que  recusa,

retarda  ou  se  omite  na  prestação das  informações  requisi tadas,  nos  termos

e  para  os  f ins  do  art .  11,  caput  e  inciso  II ,  da  Lei  de  Improbidade

Administrat iva.  Por  evidente,  também  aqui  se  torna  necessária  a

demonstração  do  dolo  informativo  da  ação  ou  da  omissão  do  dest inatário

da requisi t io .  

Sem  prejuízo  das  observações  acima,  tal  poder  requis i tório,  hoje,  deve  ser

estudado  não  mais  sob  a  t ímida  discipl ina  da  Lei  da  Ação  Civi l  Pública,

mas,  antes ,  numa  perspect iva  const i tucional .  Com  efei to ,  ao  erigir  o

Minis tér io  Público  –  inst i tuição  permanente  e  essencial  a  função

jurisdicional  –  ao  papel  de  defensor  “da  ordem  jurídica,  do  regime

democrát ico  e  dos  interesses  sociais  e  individuais  indisponíveis”,  o  texto

const i tucional ,  considerando  que  quem  dá  os  f ins  deve  também  prover  os

meios,  legit ima-o  a  instauração  do  inquéri to  civi l  e  a  proposi tura  da  ação

civi l  públ ica  (art .  129,  III) ,  ins trumental izando-o  a  expedição  de

not i f icações  “nos  procedimentos  adminis trativos  de  sua  competência”,  com

a expressa  possibi l idade de  requis ição  de  “informações  e  documentos”  para

instrução  de  tais  procedimentos ,  na  forma  da  lei  complementar  respect iva

(art .  129,  VI,  da Const i tuição  Federal) .  (destaque do subscri tor) .

Esse  entendimento  é  corroborado  por  precedente  do  Superior

Tribunal de Justiça,  que, ao apreciar causa análoga à presente, reconheceu a

violação  dos  princípios  da  Administração  Pública  e  consequente  existência

de  dolo,  diante  do  reiterado  silêncio  do agente  em responder  às  requisições

efetuadas pelo Ministério Público:
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PROCESSUAL CIVIL E  ADMINISTRATIVO.  OFENSA AO  ART.  535  DO  CPC.

INOCORRENCIA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  AMBIENTAL.

(OITO)  OFICIOS  ENVIADOS  PELO  MPF  A  FIM  DE  INSTRUIR

INQUERITO  CIVIL  COM  OBJETIVO  DE  PROPOSITURA  DE  ACAO

CIVIL  PUBLICA  PARA  CONTENCAO  DE  DEGRADACAO  AMBIENTAL.

SILENCIO  INJUSTIFICADO  (PELA  DEMORA  DE  TRES  ANOS)  DA

PARTE  RECORRIDA.  ELEMENTO  SUBJETIVO  DOLOSO.

CARACTERIZACAO. ART.  11 DA LEI N.  8.429/92.  INCIDENCIA.

1.  Os  órgãos  julgadores  não  estão  obrigados  a  examinar  todas  as  teses

levantadas  pelo  jurisdicionado  durante  um  processo  judicial ,  bastando  que

as  decisões  proferidas  es tejam  devida  e  coerentemente  fundamentadas,  em

obediência  ao  que  determina  o  art .  93,  inc.  IX,  da  Lei  Maior.  Isso  não

caracteriza  ofensa  ao  art .  535  do  CPC.  Neste  sent ido,  exis tem  diversos

precedentes  desta Corte.  Precedentes .

2.  Tem-se,  na  origem,  ação  civi l  públ ica  por  improbidade  adminis trat iva

ajuizada  em  face  da  parte  ora  recorrida  em  razão  do  não-atendimento

injusti f icado  de  8  (oi to)  ofícios  a  ela  enviados  pela  parte  recorrente,  os

quais  objet ivavam instruir  demanda ambiental .

3 .  O  acordão  recorrido,  em  relação  a  este  conjunto  fát ico-probatório,

entendeu  que,  embora  desarrazoado  o  tempo  exigido  para  a  confecção  de

uma única  resposta  aos  referidos  of ícios ,  as  condutas  impugnadas  poderiam

ser  imputadas  a  parte  ré  no  máximo  a  t í tulo  de  culpa  (por  desídia) ,  mas

nunca a t í tulo de má- fé ou dolo.

4.  Para  rat i f icar  tal  conclusão,  os  magistrados  a  quo  asseveraram,  ainda,

que  a  empresa  sobre  a  qual  se  pretendia  obter  informações  e  o  ente

responsável  por  fornece- las  (de  que  a  recorrida  era  diretora-geral)

local izavam-se  a  trezentos  e  cinquenta  qui lômetros  de  Salvador/BA,  sede  da

parte recorrente  of iciante,  o  que justi f icaria a demora.

5.  Levantou-se,  por  f im,  que  a  depreciação  das  estruturas  publ icas  acarreta

natural  demora na consecução  das atividades  a elas  inerentes .

6.  Não  se  aplica  o  Verbete  n.  7  desta  Corte  Superior  em  questões  de

improbidade  administrat iva  quando  a  origem  deixa  bem  consignado,  no

acordão  recorrido,  os  fatos  que  subjazem  a  demanda.  Is to  porque  a

prestação  jurisdicional  pelo  Superior  Tribunal  de  Just iça  no  que  tange  a

caracterização  do  elemento  subjet ivo  não  é  matéria  que  envolva  a

reapreciação  do  conjunto  probatória  e  muito  menos  incursão  na  seara

fát ica,  t ratando-se  de  mera  qual i f icação  jurídica  dos  mesmos  -  o  que  não

encontra óbice  na referida sumula.  7 .  O que está em exame,  agora,  e  se,  os
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fatos ,  como  narrados  no  acordão,  podem  levar  em  tese  a  configuração  do

dolo  para  f ins  de  enquadramento  da  conduta  no  art .  11,  inc.  II ,  da  Lei  n.

8.429/92.  E,  adiante-se,  a  resposta e posi t iva.

8.  Sem  dúvida,  são  relevantes  os  fundamentos  da  origem  no  que  tange  a

dis tância  exis tente  entre  o  órgão  of iciante  e  o  órgão  of iciado,  bem  como  a

rot ineira  falta  de  apoio  estrutural  e  logíst ico  dos  órgãos  públ icos  -  mui to

embora,  frise-se,  o  órgão  oficiado,  conquanto  dis tante  do  órgão  oficiante,

es tava  próximo  dos  fatos  e  da  empresa  sobre  a  qual  recair ia  o  inquérito

civi l  (perto,  em  resumo,  dos  fatos  sobre  os  quais  deveria  prestar

informações) .

9 .  No  entanto,  em  razão  das  peculiaridades  do  caso  concreto,  nenhum

deles  é  suficiente  para  afastar  o  elemento  subjet ivo  doloso  presente  nas

condutas externadas.

10.  Na  esteira  do  que  foi  asseverado  antes ,  na  espécie,  a  parte  recorrida

deixou  de  responder  a  diversos  ofícios  enviados  pelo  Minis tér io  Públ ico

Federal  com  o  objet ivo  de  instruir  demanda  cujo  objetivo  era  combater

danos  ambientais .  Foram  necessários  oi to  ofícios  solici tando  informações

para,  somente três  anos,  depois ,  a  recorrida prestar  resposta.

11.  É  evidente  que  o  prazo  de  cinco  dias  usualmente  constante  dos  pedidos

remet idos  pela  parte  recorrente  poderia  ser  insuficiente  para  uma resposta

adequada.  Tanto  que  a  autoridade  recorrida  sol ici tou  prorrogação,  tendo

sido esta deferida  pelo próprio órgão oficiante.

12.  Nada  obstante,  a  inércia  da  Diretora-Geral  do  Conselho  de  Recursos

Ambientais  do  Estado  da  Bahia  (CRA/BA)  por  longos  três  anos  manifesta

uma  falta  de  razoabi l idade  sem  tamanho,  mesmo  levando  em  consideração

a dis tância e  o eventual  mal  aparelhamento das unidades  adminis trat ivas .

13.  O  dolo  é  abstratamente  caracterizável ,  uma  vez  que,  pelo  menos  a

part ir  do  primeiro  ofício  de  rei teração,  a  parte  recorrida  já  sabia  estar  em

mora,  e ,  além dis to,  já  sabia  que  sua  conduta  omissiva  estava  impedindo a

instrução  de  inquérito  civi l  e  a  posterior  propositura  da  ação  civi l  pública

de contenção de lesão ambiental .

14.  Inclusive,  da  inicial  dos  autos ,  consta  que,  no  úl t imo  ofício  enviado

por  membro  do  Minis tér io  Públ ico  Federal  constavam  advertências

expl íci tas  e  pontuais  dirigidas  à  recorrida  a  respei to  da  possível

caracterização de  crime e improbidade administrat iva.

15.  Não  custa  pontuar  que,  na  seara  ambiental ,  o  aspecto  temporal  ganha

contornos  de  maior  importância,  pois ,  como  se  sabe,  a  potencial idade  das

condutas  les ivas  aumenta  com  a  submissão  do  meio  ambiente  aos  agentes

degradadores .
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16.  Tanto  é  assim  que  os  princípios  basi lares  da  Adminis tração  Publ ica  são

o  da  prevenção  e  da  precaução,  cuja  base  empírica  é  justamente  a

constatação  de  que  o  tempo  não  é  um  al iado,  e  s im  um  inimigo  da

restauração e da recuperação ambiental .

17.  Note-se,  vez  mais ,  que  ambos  foram  amplamente  incorporados  pelo

ordenamento  jurídico  vigente,  ainda  que  de  modo  implíci to ,  como  deixam

crer  os  arts .  225  da  Const i tuição  da  Republ ica  e  4o  e  9o  (notadamente  o

inc.  III)  da  Lei  n .  6 .938/85,  entre  outros ,  passando a  incorporar  o  princípio

da legal idade ambiental .

18.  Recurso  especial  parcialmente  conhecido  e,  nesta  parte,  provido,  a  f im

de  remeter  os  autos  a  origem  para  sequência  da  ação  de  improbidade

adminis trat iva.  (STJ  –  REsp  1116964/PI,  Relator:  Min.  MAURO

CAMPBELL,  2a  Turma,  Data  de  julgamento:  15/03/2011,  Publ icação:  DJe

02/05/2011).  (destaque do subscri tor)

Vale  destacar,  ainda,  que  a  conduta  perpetrada  pelos  apelados  é

considerada  penalmente  típica,  conforme dispõe o artigo  10 da Lei  de Ação

Civil  Pública,  in verbis :

Art .  10.  Const i tui  cr ime,  punido  com  pena  de  reclusão  de  1  (um)  a  3  ( três)

anos,  mais  mul ta  de  10  (dez)  a  1.000  (mil )  Obrigações  Reajustáveis  do

Tesouro  Nacional  -  ORTN,  a  recusa,  o  retardamento  ou  a  omissão  de  dados

técnicos  indispensáveis  a  propositura  da  ação  civi l ,  quando  requis i tados

pelo Minis tér io Públ ico.

Desse  modo,  a  afronta  aos  princípios  da  Administração  Pública  é

indiscutível,  mormente  a  legalidade  e  moralidade,  razão  pela  qual  os

apelados  recorrido  incorreram em violação  ao  artigo  11  da  Lei  n.  8.429/92,

fazendo-se, assim, necessária sua penalização, nos termos do artigo 12, III.

Além disso,  ressalte-se  que  o  dolo  que  caracteriza  a  improbidade

administrativa  por  violação  aos  princípios  da  Administração  Pública  não

requer finalidade específica; o dolo é genérico,  basta a simples vontade de

desrespeitar os preceitos legais sem qualquer finalidade.

Nesse sentido:
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PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA.  ART.  11  DA  LEI  Nº  8.429/92.  DOLO  GENÉRICO.

LICITAÇÃO.  CONLUIO  ENTRE  MEMBROS  DA  COMISSÃO  DE

RECEBIMENTO  DE  MATERIAL  E  EMPRESA  VENCEDORA  DA  LICITAÇÃO.

FALSIDADE  DOCUMENTAL.  VIOLAÇÃO  DE  PRINCÍPIOS

ADMINISTRATIVOS.  1.  As  instâncias  ordinárias ,  com  base  no  acervo

fát ico-probatório  dos  autos ,  consignaram  que  "os  Réus  em  conluio  com  a

empresa,  forjaram  a  declaração  de  entrega  das  mercadorias  de  forma  a

ocul tar  a  incapacidade  da  Servi tech  em  cumprir  o  objeto  da  l ici tação  na

forma  proposta  no  certame"  ( f l .  279).  2 .  Conforme  o  quadro  fát ico

del ineado  no  acórdão,  restou  claramente  demonstrado  o  dolo  genérico  na

inobservância  das  regras  edi tal ícias  da  l ici tação  em  comento.  Tal  conduta,

atentatória  aos  princípios  da  impessoal idade,  da  moral idade  e  da

legal idade,  nos  termos  da  jurisprudência  desta  Corte,  é  suf iciente  para

conf igurar o ato de improbidade capitulado no art .  11 da Lei  nº  8 .429/92.  3 .

Este  Tribunal  Superior  tem  rei teradamente  se  manifestado  no  sent ido  de

que  "o  elemento  subjet ivo,  necessário  à  configuração  de  improbidade

administrat iva  censurada nos termos do art .  11  da Lei  8 .429/1992,  é  o  dolo

genérico  de  real izar  conduta  que  atente  contra  os  princípios  da

Administração  Pública,  não  se  exigindo  a  presença  de  dolo  específ ico"

(REsp  951.389/SC,  Rel .  Minis tro  Herman  Benjamin,  Primeira  Seção,  DJe

4/5/2011).  4 .  Agravo  regimental  a  que  nega  provimento.  (STJ  -  AgRg  no

AREsp:  324640  RO  2013/0090835-0,  Relator:  Ministro  SÉRGIO  KUKINA,

Data  de  Julgamento:  26/08/2014,   T1  -  PRIMEIRA  TURMA,  Data  de

Publ icação:  DJe 02/09/2014).  (destaque do subscritor) .

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL CIVIL.  IMPROBIDADE.  EQUIVOCADA

REJEIÇÃO INICIAL DA AÇÃO. ACÓRDÃO QUE NÃO

REGISTRA  NENHUMA  DAS  HIPÓTESES  PREVISTAS  NO  ART.  17,  §  8º ,  DA

LEI  8.429/92.  EXTINÇÃO  PRECOCE  DA  AÇÃO.  DILAÇÃO  PROBATÓRIA

INVIABILIZADA.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  1.  Cuida-se,  na  origem,  de

Ação  Civi l  Públ ica  por  Improbidade  Adminis trat iva  que  busca

responsabi l izar  o  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Catalão  pela  criação

i legal  de  10  cargos  comissionados  em  desatenção  as  disposições

orçamentárias  (provendo-os  por  cr i tér ios  es tranhos  ao  interesse  públ ico) ,

pela  promoção  de  l ici tação  dir igida,  pela  prática  de  assistencial ismo  com

recursos  públ icos  e  pela  fals i f icação  de  nota  f iscal  relat iva  a  doação  de

pneus  para  ambulância.  2 .  O  art .  17,  §  6º ,  da  Lei  8 .429/92  exige  apenas  a
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prova  indiciária  do  ato  de  improbidade,  ao  passo  que  o  §  8º  do  mesmo

disposit ivo  estampa  o  princípio  in  dubio  pro  societate  ao  estabelecer  que  a

inicial  somente  será  rejei tada  quando  constatada  a  " inexis tência  do  ato  de

improbidade,  a  improcedência  da  ação  ou  a  inadequação  da  via  elei ta" .

Nesse  sent ido:  AgRg  no  REsp  1.382.920/RS,  Rel .  Ministro  Humberto

Mart ins ,  Segunda  Turma,  DJe  16/12/2013;  REsp  1.122.177/MT,  Rel .

Minis tro  Herman  Benjamin,  Segunda  Turma,  DJe  27/4/2011;  AgRg  no  REsp

1.317.127/ES,  Rel .  Minis tro  Mauro  Campbel l  Marques,  Segunda  Turma,  DJe

13/3/2013;  AgRg  no  Ag  1.154.659/MG,  Rel .  Minis tro  Mauro  Campbel l

Marques,  Segunda Turma,  DJe  28/9/2010;  AgRg no  REsp  1.186.672/DF,  Rel .

Minis tro  Benedi to  Gonçalves ,  Primeira  Turma,  julgado  em  5/9/2013,  DJe

13/9/2013.  3 .  In  casu,  não  tendo  o  acórdão  recorrido  ident i f icado  nenhuma

das  hipóteses  previs tas  nos  §§  6º  e  8º  do  art .  17  da  LIA,  não  se  just i f ica  a

rejeição  prel iminar  da  Ação  de  Improbidade,  especialmente  considerando  a

inicial  apontar  desvios  prat icados  no  provimento  de  cargos  públ icos  em

desacordo  com  a  f inal idade  estabelecida  em  lei .  4 .  Fora  das  hipóteses  de

demanda  temerária,  a  precoce  ext inção  da  ação  de  improbidade  sob  o

argumento  de  ausência  de  provas  caracteriza  induvidoso  cerceamento  de

defesa  (e,  in  casu,  do  interesse  públ ico)  e  afronta  ao  devido  processo  legal ,

na  l inha  do  entendimento  preconizado  pelo  Superior  Tribunal  de  Just iça  em

relação  ao  julgamento  antecipado  da  l ide,  apl icável  ao  caso  concreto  por

analogia.  Precedentes :  AgRg  no  REsp  1.394.556/RS,  Rel .  Minis tro

Humberto  Mart ins ,  Segunda  Turma,  DJe  20/11/2013;  AgRg  no  AREsp

371.238/GO,  Rel .  Ministro  Humberto  Mart ins ,  Segunda  Turma,  DJe

14/10/2013;  AgRg  no  REsp  1.354.814/SP,  Rel .  Minis tro  Mauro  Campbel l

Marques,  Segunda  Turma,  DJe  10/6/2013;  AgRg  no  AgRg  no  REsp

1.280.559/AP,  Rel .  Minis tro  Herman  Benjamin,  Segunda  Turma,  DJe

13/9/2013;  REsp  1.228.751/PR,  Rel .  Minis tro  Sidnei  Benet i ,  terceira  Turma,

DJe  4/2/2013;  EDcl  no  Ag  1.211.954/SP,  Rel .  Minis tra  Maria  Isabel

Gal lot t i ,  Quarta  Turma,  DJe  11/4/2012.  5 .  Segundo  a  jurisprudência  do

STJ,  "o  dolo  que  se  exige  para  a  configuração  de  improbidade

administrat iva  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  Direi to  quando  o  agente

público  ou  privado  deveria  saber  que  a  conduta  praticada  a  eles  levaria  - ,

sendo despiciendo perquirir  acerca  de  f inalidades  específ icas .  Em resumo:

trata-se  do  'dolo  genérico'  ou  s implesmente  'dolo'  (desnecessidade  de

'dolo  específ ico'  ou  'especial  f im  de  agir ' )" .  (EDcl  no  Ag  1.092.100/RS,

Rel .  Minis tro  Mauro  Campbel l  Marques,  Segunda  Turma,  DJe  31/5/2010).
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No  mesmo  sent ido:  REsp  951.389/SC,  Rel .  Minis tro  Herman  Benjamin,

Primeira  Seção,  DJe  4/5/2011.  6 .  Não  se  pode,  todavia,  confundir  a

caracterização  do  dolo  com a  exigência  da  prova  diaból ica  –  e  impossível  –

da  conf issão  do  agente  quanto  a  prát ica  do  ato  ímprobo,  sendo  certo  que  a

demonstração  do  l iame  subjet ivo  entre  o  agente  e  a  improbidade  se  dá

mediante  ampla  produção  probatória  que  permita  ao  autor  demonstrar  essa

vinculação  e  ao  réu  dela  se  defender.  7 .  No  caso  concreto,  ademais ,  o

acórdão  recorrido  assentou  a  equivocada  premissa  de  que  o  enriquecimento

sem  justa  causa  ou  o  prejuízo  ao  erário  são  requis i tos  indispensáveis  ao

ajuizamento  da  ação  em  epígrafe,  sendo  que  "o  dano  ao  erário  não  é

elementar  a  conf iguração  do  ato  de  improbidade"  estampada  no  art .  11  da

LIA,  que  t ipi f ica  os  atos  atentatórios  aos  princípios  da  Administração

Públ ica  (REsp  1.395.771/SP,  Rel .  Ministro  Humberto  Mart ins ,  Segunda

Turma,  DJe  14/11/2013).  No  mesmo  sent ido:  AgRg  nos  EREsp

1.119.657/MG,  Rel .  Minis tro  Arnaldo  Esteves  Lima,  Primeira  Seção,  DJe

25/9/2012.  8 .  Ademais ,  a  fraude  a  l ici tação  apontada  na  inicial ,  se  bem

apurada,  dá  ensejo  ao  chamado  dano  in  re  ipsa,  conforme  entendimento

adotado  no  AgRg  nos  EDcl  no  AREsp  178.852/RS,  Rel .  Minis tro  Herman

Benjamin,  Segunda  Turma,  DJe  22/5/2013;  REsp  1.171.721/SP,  Rel .

Minis tro  Herman  Benjamin,  Segunda  Turma,  DJe  23/5/2013,  REsp

1.280.321/MG,  Rel .  Ministro  Mauro  Campbel l  Marques,  Segunda Turma DJe

9.3.2012;  REsp  1.190.189,  Relator  Min.  Mauro  Campbel l  Marques,  Segunda

Turma,  DJe  10.9.2010;  STF,  RE  160.381/SP,  Rel .  Min.  Marco  Aurél io ,

Segunda  Turma,  DJ  12.8.1994.  9 .  Recurso  Especial  provido. (destaque  do

subscri tor) .

Essa Egrégia Corte também possui o mesmo entendimento:

Apelação.  Ação  civi l  públ ica  de  improbidade  adminis trat iva.  Denominação

de  bens  públ icos .  Usurpação  da  competência  do  Legis lat ivo  municipal .

Promoção  pessoal .  Elemento  Subjet ivo.  Pena  nos  contornos  da

razoabi l idade.

1.  Há  de  ser  t ida  como  ímproba  conduta  de  prefei to  que,  usurpando  a

competência  privat iva  da  Câmara  de  Vereadores ,  por  meio  de  Decretos ,  dá

a  diversos  prédios  municipais  o  nome  de  famil iares ,  com  o  claro  objeto  de

promoção para f ins  elei torais  com vis toso desvio de f inalidade.

2.  O  elemento  subjet ivo  necessário  à  configuração  da  improbidade

administrat iva  previs ta  no  art .  11  da  LIA é  o  dolo  eventual  ou  genérico  de

real izar  conduta  que  atente  contra  os  princípios  da  Administração
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Pública,  não  se  exigindo,  pois ,  a  presença  de  intenção  específ ica,  sendo

certo  que  a  atuação  deliberada  em  desrespei to  às  normas  legais ,  cujo

desconhecimento é  inescusável ,  evidencia  a presença do dolo.

(Apelação,  Processo  nº  0028300-63.2008.822.0014,  Tribunal  de  Just iça  do

Estado  de  Rondônia,  1ª  Câmara  Especial ,  Relator(a)  do  Acórdão:  Des.

Gilberto  Barbosa,  Data  de  julgamento:  17/06/2016).  (destaque  do

subscri tor) .

Seguindo  o  entendimento  acima  exposto,  é  bem  oportuna  a

transcrição  do  artigo  científico  elaborado  pela  Procuradora  de  Justiça  do

Estado de São Paulo, Dra. Evelise  Pedroso Teixeira Prado Vieira 1 :

É  claro  que  a  conf iguração  do  i l íci to  sempre  dependerá  das  condições  de

fato  em  que  est iver  o  agente  públ ico.  No  entanto,  ainda  assim,  é  possível  a

proposta de parâmetros  que  se  mostrem úteis  a  caracterizar  o dolo genérico

e  extremá-lo da culpa.

Desde  logo,  não  é  possível  que  o  dolo  seja  constatado  por  especial  f im  do

agente  (de  favorecer,  ou  de  at ingir  determinado  f im),  já  que  o  dolo  exigido

é,  como af irmado,  o  genérico.

Tampouco  é  possível  considerar  a  ausência  de  dano  ou  de  enriquecimento

i l íci to .  A uma,  porque  se  exis tente  qualquer  um deles ,  a  conduta  encontrará

adequação nos artigos 10 e  11,  respect ivamente,  da Lei  n .  8 .429/92.  A duas,

porque  a  jurisprudência,  atenta  ao  disposto  no  art .  21,  I ,  da  Lei ,  caminha

no  sent ido  de  que  para  a  caracterização  da  improbidade  adminis trativa

previs ta  no  art .  11  da  Lei  n .  8 .429/92  não  é  necessário  o  dano [30]  .

Tampouco  é  necessário  o  enriquecimento  i l íci to [31]  .  Basta,  portanto,  a

efet iva  violação  dos  princípios  consti tucionais  que  regem  a  Administração

Públ ica.

Já  foi  af irmado  que  no  direi to  brasileiro  a  ninguém  é  dado  alegar  a

ignorância da lei .

Há,  pois ,  presunção  absoluta  do  conhecimento  da  lei :  pouco  importa  a

alegação de sua ignorância.

Este  princípio  apl ica-se  a  todos  quantos  es tejam  submet idos  ao

ordenamento  jurídico  brasi leiro,  mesmo  aqueles  a  quem  falta  o  mínimo

para  viver.  Apl icando-se  a  todos  –  ao  mais  miserável  dos  miseráveis  –  com

certeza  é  apl icável  aqueles  que  são,  ou  que  podem  ser,  autores  de  atos  de

improbidade.

1 Disponível  em:  http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,a-improbidade-administrativa-prevista-no-artigo-11-da-lei-
n-842992-e-o-seu-elemento-subjetivo,47814.html
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No  âmbito  da  improbidade  administrat iva,  uma  solução  possível  para

caminhar  no  sentido  da  uni formização  de  entendimento  seria  a  de

considerar  doloso  todo  ato  prat icado  com  voluntariedade,  a  vis ta ,

especialmente,  do princípio de  que a ninguém é dado desconhecer  a lei .  

Em  consequência,  restaria,  num  primeiro  momento,  caracterizado  o  dolo

genérico.  

Aos  réus  caberia  demonstrar  a  falta  da  representação  e  da  vontade  acerca

da i l ici tude  da conduta,  vale  dizer,  o  erro de direi to  inevi tável .

A  lei  penal  trata  do  erro  inevi tável  no  art .  21,  segunda  parte,  do  Estatuto

Repressivo.  O Direi to  Civi l ,  ao tratar  do erro  substancial ,  dispõe que  ele só

se  caracteriza,  sendo de  direi to ,  se não impl icar recusa  a aplicação da lei .

Assim,  aos  imputados  caberia  a  comprovação  dos  fatos  que  demonstrem,

cabalmente,  o  erro  de  direi to  inevi tável ,  sendo  de  nenhuma  relevância  o

erro  evi tável .

Com  is to,  poderiam ser  afastadas  alegações  de  ausência  de  dolo,  vazias  de

sent ido ét ico ou jurídico.  Ao Réu cumprir ia provar  fato certo  que  s ignif ique

erro  inevi tável ,  dis tr ibuindo-se corretamente  o ônus da prova.

Nesse  sentido,  a  presente  demanda  imputa  à  conduta  voluntária

dos  apelados  como  ato  ímprobo,  que  viola  os  princípios  da  Administração

Pública,  conforme o disposto no artigo 11 da Lei 8.429/92. 

Por  derradeiro,  vale  citar  a  lição  de  Celso  Antônio  Bandeira  de

Mello sobre a importância do respeito aos princípios.  Observe-se:

Violar  um  princípio  é  muito  mais  grave  que  transgredir  uma  norma

qualquer.  A  desatenção  ao  princípio  impl ica  ofensa  não  apenas  a  um

especí f ico  mandamento  obrigatório,  mas  a  todo  o  sis tema  de  comandos.  É  a

mais  grave  forma  de  i legal idade  ou  inconst i tucional idade,  conforme  o

escalão  do  princípio  at ingido,  porque  representa  insurgência  contra  todo  o

sis tema,  subversão  de  seus  valores  fundamentais ,  contumél ia  irremissível  a

seu  arcabouço lógico  e corrosão de  sua estrutura mestra 2 .

Logo,  não  há  outro  caminho  que  não  seja  a  reforma  da  sentença

ora  combatida,  pois  comprovadamente  demonstrado  o  dolo  na  conduta  dos

apelados,  bem  como  a  perfeita  configuração  de  ato  de  improbidade

2ME L L O ,  Ce l so  An tôn io  Ba nde i ra  de .  Cu r so  de  D i re i t o  A dmin i s t r a t i vo .  S ão  Pa u lo :  Ma lhe i r o s ,  2000 ,  p .
748 .
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3ª Procuradoria de Justiça

administrativa.

Ante  o  exposto,  o  Ministério  Público  do  Estado  de  Rondônia

opina  pelo  conhecimento  do  recurso,  pois  próprio  e  tempestivo  e,  no

mérito,  pelo seu provimento.  

Porto Velho, 1º de fevereiro de 2021.

Eriberto Gomes Barroso

Procurador de Justiça
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