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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

3ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA

PARECER Nº 5145/2020 (PJe)  

Apelação nº 7001742-42.2019.8.22.0022 – 1ª Câmara Especial
Origem : Vara Única de São Miguel do Guaporé
Apelante : Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado : Cornélio Duarte de Carvalho
Relator : Des. Gilberto Barbosa

Ilustre Relator,
Colenda Câmara Especial

1. Apelação  interposta  pelo  Ministério  Público  contra  sentença  (fls.
117/120) do Juízo da Vara Única de São Miguel do Guaporé que, em ação civil pública
por ato de improbidade, julgou improcedente o seu pedido. 

2. Em síntese, aduz o autor apelante que o réu Cornélio Duarte atentou
contra a legalidade por desrespeitar o art. 11, caput, e inciso II, da Lei nº 8.429/92, bem
como  ofendeu  os  princípios  da  publicidade,  eficiência  e  moralidade.  Requer  a
condenação do Apelado ante a presença do dolo genérico, devendo ser aplicadas as
penas previstas no art. 12, III, da Lei n. 8.429/92 (fls. 130/137).

3. Foram apresentadas as contrarrazões por Cornélio Duarte de Carvalho
(fls. 140/145) e pelo Município de São Miguel do Guaporé (fls. 147/153).

É o breve relato.

4. O apelo merece provimento.

5. O ponto central do presente caso impõe analisar se o apelado agiu ou
não com dolo. A sentença entendeu que não, sustentando que as omissões do réu foram
meras  irregularidades,  sem  o  potencial  de  caracterizar  improbidade  por  ofensa  a
princípios administrativos.

6. Segundo a peça inicial, Cornélio Duarte de Carvalho, na qualidade de
Prefeito de São Miguel do Guaporé praticou ato de improbidade quando não respondeu,
nos  anos de  2018 e  2019,  os  ofícios  e  requisições  da  Promotoria  de  Justiça  e  não
atendeu às  informações  pedidas  por  Vereadores  da  Câmara Municipal,  praticando a
conduta proibida em lei.
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A sentença,  como  dito,  julgou  improcedente  o  pedido,  sustentando  não
comprovada a intenção dolosa do agente.

7. Verifica-se  que  as requisições  ministeriais  destinavam-se  às
investigações de fatos sobre a regularidade dos serviços públicos municipais e, pois,
têm amparo na lei,  que prevê requisição tais  para  a  fiscalização por esse  órgão de
controle externo (art. 26, I, b, Lei 8.625/93). De sua parte, também as solicitações feitas
por  vereadores,  ainda  que  individualmente,  igualmente  encontram  guarida  na
Constituição Federal e na lei que rege o acesso às informações públicas. A propósito, o
STF, em repercussão geral no RE 865.401 fixou a tese de que “O parlamentar,  na
condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso a
informações de interesse pessoal ou coletivo, nos termos do art. 5º, inciso XXXIII, da
CF  e  das  normas  de  regência  desse  direito”,  mitigando  assim,  pela  técnica  do
distinguishing, o entendimento dessa Corte,  na ADI 3.046, que não permitia a ação
individual  do  vereador  (ou  parlamentar  estadual  ou  federal)  senão  apenas
colegiadamente e por intermédio das comissões da Casa.

8. Assente-se  que  a  caracterização  da  improbidade  por  violação  aos
princípios prescinde, em rigor, da ocorrência de dano material; basta a presença de dolo,
ainda que genérico.

9. Ora, no caso dos autos, diferentemente do que concluiu a sentença, a
presença do conduta dolosa do apelado salta aos olhos!

Ele já respondia semelhante ação de improbidade na mesma comarca (feito
n. 7000724-97.2018.8.22.0022)1 exatamente por não atender, no ano de 2017, a várias
requisições do Ministério Público e de vereador sobre questões vinculadas à sua gestão
como Prefeito.

10. Como se vê, a omissão do réu já vinha de antes e intuitivo que, por
mera pirraça  (dolo,  pois!)  e  não  por  deficiência  de  servidores  (jamais  comprovada,
apenas alegada) é que não atendia às requisições do Ministério Público e dos edis.

E tem mais: ante as omissões ilegais tratadas na presente ação, a Promotora
de Justiça chegou a expedir, em 11/06/2019 (sublinha a data, que expressa a deliberada
demora do atendimento) uma recomendação ao Prefeito (Recomendação 10/2019, ID
8951145, fls. 66/69) alertando-o da necessidade de atender às requisições do vereador e
do Ministério Público sob o risco de responder por improbidade.

E aqui uma pertinente observação: as recomendações, é certo, não têm efeito
coercitivo. Mas sem dúvida prestam-se a definir a intenção do agente em sua ação ou
omissão em atendê-las. Noutras palavras: a postura do agente não atendendo à legítima

1 também julgada improcedente por falta de dolo, ora também em grau de recurso)
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recomendação atestará sua má-fé (o dolo!, pois), que a sentença, equivocadamente, não
viu presente.

Por outro lado, o réu alega que atendeu, ainda que a destempo, às requisições
do MP e os pedidos do vereador.  Mas veja-se que até nesse  atendimento agiu com
menoscabo, ao responder muito tempo depois (em set/2019, dez/2019 e fev/2020, Id
8951160), meses após a recomendação e quando já havia sido proposta esta ação em
agosto/2019.

Evidente  que  esse  atendimento  serôdio,  motivado  por  pura  esperteza
processual, teve por fim exclusivo tentar afastar o dolo antecedente, o que já não mais
era possivel, pois a conduta ilegal já estava consumada. Observa-se que a contestação
(acompanhada de alguns documentos sobre a resposta tardia a algumas requisições) foi
apresentada em fevereiro/2020 e a ação proposta em agosto/2019. O certo é que o réu
tinha conhecimento formal da ação seguramente  desde setembro/2019,  mês em que
notificado  para  a  defesa  preambular,  afora  já  alertado  pela  citada  recomendação  e
sobretudo por aqueloutra anterior ação que já respondia por omissões semelhantes. Mas
no entanto só foi responder muito tempo depois (em set/2019, dez/2019 e fev/2020).

11. Por fim, atente-se que não foram uma, duas ou três vezes a renitência
do Prefeito  em responder  às  requisições  do  MP e  dos  vereadores,  para  que,  numa
interpretação branda, pudesse, a omissão, ser considerada mera irregularidade, sem a
marca da improbidade. Não, a postura omissa do Prefeito frente a essas requisições era
uma constante, tendo se negado a atendê-las por quase duas dezenas de vezes, muitas
das quais já eram reiterações de requisições anteriores não atendidas.

12. Enfim, o dolo está patente nos autos, daí dever ser provido o recurso para
a condenação do apelado,  ainda que seja  tão somente  à multa civil  por  atenção ao
princípio da razoabilidade.

Porto Velho, 15 de fevereiro de 2021.

Charles Tadeu Anderson
Procurador de Justiça
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