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Remetam-se os autos ao Órgão Ministerial, para fins de manifestação.

À Secretaria para os devidos fins. Retornem conclusos.

Cumpra-se.

Belém/PA, 23 de setembro de 2014.

                   JOSÉ ROBERTO P. M. BEZERRA JÚNIOR
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                           JUIZ CONVOCADO - RELATOR

Data: 06/05/2014 DECISÃO INTERLOCUTÓRIATipo:
Ação Ordinária
 

 

DESPACHO

 
 

Vistos etc.
 
 
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que se enquadra nas hipóteses previstas no art. 520 do CPC
 
O recurso é tempestivo nos termos do 508 do CPC, devendo a Secretaria certificar nos autos.
 
Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, com as nossas homenagens.
 
Capitão Poço, 06 de maio de 2014.

 
LUIZ GUSTAVO VIOLA CARDOSO
Juiz de Direito Substituo respondendo

Data: 13/02/2014 DECISÃO INTERLOCUTÓRIATipo:
Processo: 0000029-27.2012.8.14.0014
 
 
 
 

DECISÃO

 
 
 
1. A ré apelou da sentença condenatória tempestivamente.
 
2. A jurisprudência ao analisar a questão dos efeitos em que é recebida a apelação nos casos de improbidade e ações civis públicas
afirma que caso deve ser regrado pelas próprias Leis 7.347/85 e 8.429/92, neste sentido:
 
¿AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO RECEBIDA APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO.
ADEQUAÇÃO PARA TUTELA DE INTERESSE DIFUSO, NO CASO A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LEI Nº 7.347/85
APLICÁVEL À HIPÓTESE. O ARTIGO 14 DA LEI Nº 7.347/85 AUTORIZA O EFEITO SUSPENSIVO PARA EVITAR DANO
IRREPARÁVEL À PARTE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. Código de Processo Civil aplicado subsidiariamente no
caso de ausência de disciplina geral nas Leis 7.347/85 e 8.429/92. Recurso improvido.¿ (TJSP, Agr. Instr. 397.019.5/7, Acórdão n.
3346122, São Paulo, 4ª Câmara de Direito Público, Relator Luís Fernando Nishi, DJESP 14/1/2009)
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3. Em se tratando de ação de improbidade, tal como ocorre na espécie, a Lei nº. 8.429/92 conta com disposição expressa que
inviabiliza a execução provisória do julgado no tocante às penalidades de suspensão dos direitos políticos e de perda da função
pública, o que somente poderá ser efetivado após o trânsito em julgado da condenação:

"Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença
condenatória.
Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício
do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual."
 
4. Com efeito, é de se registrar que o afastamento provisório de que trata o parágrafo único do mencionado dispositivo de regência
cuida de medida excepcional restrita à garantia da instrução processual de feito em trâmite, não se aplicando, pois, à espécie, eis
que já prolatada a sentença condenatória.
 
5. Desse modo, diante da inequívoca expressão legal, uma vez que as referidas penalidades somente comportam efetivação após o
trânsito em julgado da ordem judicial, é indiscutível que, nesse aspecto, o recurso aviado pela parte interessada necessariamente
gozará de efeito suspensivo. Sobre o tema já se manifestou o STJ:
 
"PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR DE
AFASTAMENTO DO CARGO. INTELIGÊNCIA DO ART. 20 DA LEI 8.429/92. 1. Segundo o art. 20, caput, da Lei 8.429/92, a perda
da função pública e a suspensão dos direitos políticos, como sanção por improbidade administrativa, só se efetivam com o trânsito
em julgado da sentença condenatória. Assim, o afastamento cautelar do agente de seu cargo, previsto no parágrafo único, somente
se legitima como medida excepcional, quando for manifesta sua indispensabilidade. A observância dessas exigências se mostra
ainda mais pertinente em casos de mandato eletivo, cuja suspensão, considerada a temporariedade do cargo e a natural demora na
instrução de ações de improbidade, pode, na prática, acarretar a própria perda definitiva. 2. A situação de excepcionalidade não se
configura sem a demonstração de um comportamento do agente público que importe efetiva ameaça à instrução do processo. Não
basta, para tal, a mera cogitação teórica da possibilidade da sua ocorrência. 3. Para configuração da indispensabilidade da medida é
necessário que o resultado a que visa não possa ser obtido por outros meios que não comprometam o bem jurídico protegido pela
norma, ou seja, o exercício do cargo. Assim, não é cabível a medida cautelar de suspensão se destinada a evitar que o agente
promova a alteração de local a ser periciado, pois tal perigo pode ser contornado por simples medida cautelar de produção
antecipada de prova pericial, nos exatos termos dos arts. 849 a 851 do CPC, meio muito mais eficiente que a medida drástica
postulada. 4. Recurso especial provido." (STJ - REsp 550.135/MG - Rel. Min. Teori Albino Zavascki - Publicação: 08/03/2004).
 
6. Destarte, recebo a presente apelação com efeito suspensivo e devolutivo. Intime-se o apelado para responder, em quinze dias,
nos termos do artigo 518 do CPC.
 
7. Apresentada a resposta ou esgotado o prazo para tal, encaminhe-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
do Pará para a análise do feito.
 
8. Em relação ao pedido ao pedido de Câmara de Vereadores do Município, informe a mesma que a ré foi condenada na ação de
improbidade em tela a qual esta em grau de recurso, salientando que foi conferido o efeito suspensivo da sentença condenatória.
 
9. Abra-se vistas dos autos Ministério Público nos termos do artigo 17, § 4º da Lei 8.429/92.
 
 
Expeça-se o for necessário, cumpra-se
 
Ourém, 13 de fevereiro de 2013.
 
 
OMAR JOSÉ MIRANDA CHERPINSKI
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém, respondendo cumulativamente pela Comarca de Capitão Poço

Data: 16/01/2014 SENTENÇATipo:
Ação de Improbidade Administrativa
Parte Autora: Ministério Público do Estado do Pará
Parte Ré: Antônia Diana Mota de Oliveira
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SENTENÇA
Vistos. R.H.
 

 Cuida-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa promovido pelo Ministério Público do Estado do Pará
em face Antônia Diana Mota de Oliveira, aduzindo em síntese que a ré deliberadamente começou a veicular publicidade estatal
através de cartazes, com divulgação de fotografias, nomes e expressões não oficiais no qual consta expressamente o nome da
Prefeita de Capitão Poço associada à Prefeitura deste município.
 
 Afirma ainda que tais atos contrariam expressamente o disposto no art. 37, §1ª da CF/88.
 
 Pede condenação por ato de improbidade administrativa nas sanções do art. 12, III da Lei 8.429/92.
 
 Juntou documentos de fls. 18/74.
 
 Notificada a ré apresentou manifestação preliminar de fls. 78/97.
 Decisão rejeitando a manifestação e recebendo a inicial de fls. 99, determinando a Citação da ré.
 
 Contestação apresentada de fls. 113/122, afirmando ilegitimidade passiva da requerida, bem como inexistência de ato ilícito e
ímprobo, pois não houve dolo por parte do agente público. Pede julgamento pela improcedência.
 
 O processo encontra-se na Meta 18-CNJ.
 
 Vieram conclusos.
 
DECIDO.
 
 Antes de adentra na analise das questões, friso que a presente demanda encontra-se inserida na Meta 18 do Conselho Nacional de
justiça.
 

A questão de mérito é unicamente de direito. Assim, aplico ao presente o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330,
inciso I, do Código de Processo Civil.
 
Nesse diapasão, não entendo necessário a oitiva de testemunhas, forte na previsão do art. 400, inciso I e II do CPC.

Art. 400. A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas
sobre fatos:

I - já provados por documento ou confissão da parte;

II - que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados.

Neste sentido, está pacificada a jurisprudência. A título de exemplo colaciono os seguintes julgados:
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¿EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE
OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA 1. O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC),
não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória. (Precedentes) 2. O art. 131, do CPC consagra o
princípio da persuasão racional, valendo-se o magistrado do seu livre convencimento, que utiliza-se dos fatos, provas, jurisprudência,
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, rejeitando diligências que delongam o
julgamento desnecessariamente. Trata-se de remédio processual que conspira a favor do princípio da celeridade do processo.¿
(destaquei)

 

 
 Pois bem. Passo a preliminar de mérito.
 
Ilegitimidade do Agente Político
 

Em relação a esta preliminar, a mesma é protelatória.
 
A matéria já está superada, no âmbito jurisprudencial, com o julgamento da ADIn nº 2.797-DF pelo egrégio Supremo Tribunal
Federal, onde foi reconhecida a inconstitucionalidade da Lei nº 10.628/2002. 2. A ação civil pública de improbidade administrativa é
via eleita para se demonstrar afronta a princípios da Administração Pública e de eventual dano e/ou enriquecimento ilícito por parte
do requerido ao erário, e consequente condenação nas sanções pela prática de suposto ato de improbidade (Lei nº 8.429/92, arts. 12
e 17). 3. A orientação do STF é de que, como algumas sanções previstas na Lei 8.429/92 são também previstas em normas
especiais como penas aplicáveis pela prática de delitos político administrativos, a competência para fixá-las seria do STF, nos termos
da alínea "c" do inciso I do art. 102 da Constituição. Logo, os prefeitos e Ex-Prefeitos não estão de fora da abrangência da LIA
porque não há foro privilegiado no caso.
 
Nesse sentido, para citar somente algumas decisões:

 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. EX-PREFEITO. MUNICÍPIO. REPASSE DE VERBAS FEDERAIS. FUNDO
NACIONAL DA EDUCAÇÃO - FNDE. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. AUSÊNCIA DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. SANÇÕES. MULTA. PROPORCIONALIDADE AO ATO PRATICADO.
INOBSERVÂNCIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE NÃO
SUJEIÇÃO DE AGENTE POLÍTICO À LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEITADAS. 1. Não há se falar em prerrogativa
de foro no julgamento de ação civil pública por ato de improbidade. A matéria já está superada, no âmbito jurisprudencial, com o
julgamento da ADIn nº 2.797-DF pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, onde foi reconhecida a inconstitucionalidade da Lei nº
10.628/2002. 2. A ação civil pública de improbidade administrativa é via eleita para se demonstrar afronta a princípios da
Administração Pública e de eventual dano e/ou enriquecimento ilícito por parte do requerido ao erário, e consequente condenação
nas sanções pela prática de suposto ato de improbidade (Lei nº 8.429/92, arts. 12 e 17). 3. A orientação do STF é de que, como
algumas sanções previstas na Lei 8.429/92 são também previstas em normas especiais como penas aplicáveis pela prática de delitos
político administrativos, a competência para fixá-las seria do STF, nos termos da alínea "c" do inciso I do art. 102 da Constituição.
Logo, os prefeitos e Ex-Prefeitos não estão de fora da abrangência da LIA porque não há foro privilegiado no caso. 4. Como o réu foi
condenado, em acórdão do Tribunal de Contas da União, na restituição do valor total da verba transferida ao Município, não vinga a
pretensão do autor, nesta ação de improbidade, de condenação do recorrido na restituição do mesmo valor, sob pena de ocorrer o
bis in idem. 5. Inacolhível a pretensão de condenação do requerido na perda da função pública. Para eventual decretação de perda
da função pública, necessário seria que o requerido ainda estivesse no exercício do mandato. Não é o caso. Trata-se de ex-prefeito.
6. Multa civil, em desfavor do réu, reduzida. Observância do princípio da proporcionalidade. 7. Apelação do Ministério Público
improvida. 8. Apelação do réu parcialmente provida. (Apelação Cível nº 0017442-27.2008.4.01.3300/BA, 4ª Turma do TRF da 1ª
Região, Rel. Hilton Queiroz, Rel. Convocado Marcus Vinícius Reis Bastos. j. 14.06.2011, e-DJF1 29.06.2011, p. 126).
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ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. AGENTE POLÍTICO. APLICAÇÃO DA
LEI Nº 8.429/92. RECLAMAÇÃO STF Nº 2.138/DF. INEXISTÊNCIA DE EFEITO ERGA OMNES DA DECISÃO. ENTENDIMENTO DO
STF. SUJEIÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS À LEI DE IMPROBIDADE. EX-PREFEITO. CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE
CRISTINO CASTRO/PI E A FUNASA. VERBAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE 118 UNIDADES SANITÁRIAS. AUSÊNCIA DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADO. 1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-
se no sentido de que as disposições da Lei nº 8.429/92 aplicam-se aos agentes políticos. 2. Constitui ato de Improbidade
Administrativa a conduta do ex-gestor municipal que deixa de prestar contas quando obrigado a fazê-lo, ensejando sua condenação
com fundamento no art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/92. 3. Tendo o réu deixado de praticar, voluntária e injustificadamente, quando
na condição de gestor, ato funcional de sua competência, consubstanciado na falta de prestação de contas de verbas repassadas ao
Município de Cristino Castro/PI pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, que tinha por objeto a construção de 118 unidades
sanitárias populares, contribuindo, assim, para a instalação de incertezas quanto à correta aplicação de verba federal de interesse
público relevante, terminou por faltar com o dever de lealdade para com a Administração Pública, incorrendo, assim, em ato de
improbidade administrativa. 4. Apelação do réu improvida. (Apelação Cível nº 0000384-55.2002.4.01.4000/PI, 4ª Turma do TRF da 1ª
Região, Rel. Hilton Queiroz, Rel. Convocado Marcus Vinicius Bastos. j. 20.07.2010, e-DJF1 06.08.2010, p. 061).
 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EX-GOVERNADOR E EX-SECRETÁRIO DE ESTADO. RECLAMAÇÃO 2.138.
RECURSO PRÓPRIO. PROCURAÇÃO DOS AGRAVADOS JUNTADAS. AFASTAMENTO DA APLICABILIDADE DA LEI DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA A AGENTE POLÍTICO. PRELIMINARES REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE EFEITO ERGA
OMMES DA DECISÃO. PRECEDENTES DO PRÓPRIO STF. 1. Preliminares de inadequação do recurso e de incompleta formação
do agravo rejeitadas. 2. É cabível Ação de Improbidade Administrativa para processo e julgamento de ex-governador e ex-secretário
de Estado, ainda que estes possam responder por crime de responsabilidade. 3. A decisão da reclamação 2.138 não tem efeito erga
ommes. 4. A Lei 8.429/92 não exclui os agentes políticos do rol daqueles que se sujeitam à sua aplicação. Excluí-los afronta o
princípio da isonomia. 5. Agravo de instrumento provido. 6. Pedido de reconsideração prejudicado. (Agravo de Instrumento nº
2009.01.00.014484-7/RR, 4ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Convocado Marcos Augusto de Sousa. j. 28.07.2009, unânime, DJe
13.08.2009)

 Passo ao mérito.

 
Pois bem. Entendo plenamente caracterizado nos autos, tanto nos documentos colacionados quanto aos reproduzidos que foi
veiculada, por meio de várias faixas, cartazes e periódicos espalhados pela sede do município e por suas adjacências, propaganda
de cunho relevante à administração pública realizada pela Prefeita Municipal, a ré Antônia Diana Mota de Oliveira.
Por assim, verificam-se dos documentos colacionados às fls. 22/23, 24/25, 41, 57, 58, os prefalados cartazes, camisetas, faixas e
periódicos com nitidez solar destacando a imagem da ré Antônia Diana Mota de Oliveira, Prefeita Municipal desta cidade de Capitão
Poço; fotografias de expoentes de obras realizadas em sua administração; e, ainda, faixas penduradas em elevada altura nas ruas da
cidade com o seguinte dizer ao lado ¿Adm. Diana Belo¿, sem mencionar os cartazes que dizem ¿Adm. Prefeita Municipal Antônia
Diana Mota de Oliveira¿
Claramente, o ato expresso, por seus nítidos elementos prefalados, indicam a burla do §1º, do artigo 37 da Constituição Federal, cujo
teor rememoro: "§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter
educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou ervidores públicos." (grifei)
Não se abstraem dos elementos constantes da propaganda instrumentalizada nos famigerados cartazes, faixas e periódicos qualquer
relação ou intento de composição educativa, informativa ou de orientação social, bem como, e ainda na contramão do mandamento
constitucional, constam, em expresso, o nome da gestora municipal, o símbolo do município e a imagem de obra pública realizada
em seu mandato.
Clara a afronta ao específico texto constitucional, bem como ao princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade, afetos à
administração pública, nos exatos termos do caput, do artigo 37, da Carta da República.
Portanto não há como acatar a tese de ausência de má-fe e muito menos de dolo, conquanto porque protagonizou a confecção e
distribuição e inclusive todo o custeio da propaganda, por meio da colocação das faixas em via pública, distribuição dos periódicos e
confecção dos cartazes o que indica intento de laurear a autoridade máxima municipal.
Não me afigura condizente com o exercício do múnus público, mormente o que atrela à responsabilidade de um Prefeito Municipal,
simples ou simploriamente, afirmar nos autos que não agiu com dolo não tendo concorrido ele para quaisquer momentos de sua
criação e veiculação, e, tanto assim, por não ter se efetuado sob o lastro das verbas públicas de sua administração; e, por tal,
desimcumbir-se de uma responsabilização.
Ressoa-me ineficaz e inapropriado a Prefeita-ré afirmar, não fosse, inclusive, paradoxal aos que habitam e trafegam pela extensão
territorial do município e adjacências, afirmar que não houve má-fe, vez que as faixas foram instaladas em pontos estratégicos de
determinadas localidades e, justamente, com o fito de alcance de pessoas afins ao conclame de base.
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O artigo 11 da Lei n. 8.429/1992 é bastante claro quanto à constituição de ato de improbidade administrativa, que se perfaz, inclusive,
pela omissão.
Rememoro o texto da lei:
"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..." (grifei)
Portanto, o fato da Prefeita-ré em permitir a instalação e a manutenção do instrumento da propaganda (faixas, cartazes, camisetas,
periódicos), claramente dissonante das normas intrínsecas contidas no §1º, do artigo 37 da Constituição Federal, encontra
adequação na figura típica prevista na lei de improbidade atividade, atentatória aos princípios da administração pública, bem como
aos deveres de honestidade e lealdade às instituições.
Nesse sentido:
 
 
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. PUBLICIDADE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CARACTERIZAÇÃO DE PROMOÇÃO
PESSOAL DE AUTORIDADE. VIOLAÇÃO DA MANDAMENTO CONSTITUCIONAL. PROCEDÊNCIA. REMESSA DE OFÍCIO
IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE. IMPESSOALIDADE MORALIDADE. PUBLICIDADE VEICULADA EM OUTDOOR EM
AFRONTA EXPRESSA AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 37 DA CF/1988. OMISSÃO DA AUTORIDADE.
ADEQUAÇÃO DE CONDUTA ÍMPROBA. ENQUADRAMENTO E IMPOSIÇÃO DE MULTA CIVIL. RECURSO PROVIDO. 1.
Presentes os pressupostos autorizativos em autos de cautelar - Caracterização de promoção pessoal de autoridade em publicidade
de obras e serviços públicos, em afronta e violação dos ditames constitucionais, procede a concessão liminar para determinar a
retirada do material veiculado, sob pena de pagamento de multa diária. Sentença mantida. Recurso improvido. 2. A omissão
administrativa, caracterizada pela inércia da autoridade ante a veiculação de publicidade de obras e serviços públicos, com claro e
inconteste efeitos de promoção pessoal, ainda que a ação se faça por obra de particulares ou interposta pessoa, traduz-se atentória
aos princípios afetos à Administração Pública - legalidade, impessoalidade e moralidade -, bem como aquela de que resulte violação
dos deveres insculpidos na Lei nº 8.429/1992, configurando-se ato de improbidade, não bastasse constituir-se flagrante burla aos
ditames constitucionais afetos ao caráter que deverá conter a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas de
órgãos públicos. 3. Adequada a conduta ímproba do agente, impõe-se subsunção às sanções cabíveis no inciso III, do artigo 12 da
LIA, in casu, a aplicação da multa civil adequada ao agente. Apelo provido. (Apelação Cível nº 0804024-80.2010.8.08.0069
(069108040242), 3ª Câmara Cível do TJES, Rel. Elisabeth Lordes. j. 09.10.2012, unânime, DJ 19.10.2012).
 
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. PROMOÇÃO
PESSOAL CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os atos dos agentes públicos devem ser
orientados pelo princípio da boa-fé objetiva, através de um comportamento leal e honesto, de acordo com um modelo de conduta
aceitável na sociedade, o que não ocorre no presente caso, eis que, ausentes as provas que possam demonstrar o contrário, ou seja,
resta comprovado que, in casu, o agente público utilizou-se de publicidade custeada pelo erário para auto promover-se, tornando-se
incurso na penalidade prevista no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. 2) Agravo interno que se nega provimento. (Agravo
Interno (arts. 557/527, II, CPC) em Apelação Cível nº 67050003630, 2ª Câmara Cível do TJES, Rel. Maria do Ceu Pitanga Pinto. j.
21.06.2011, DJ 03.08.2011).
 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. I - A Lei de Improbidade é aplicável aos agentes
políticos nos termos nela dispostos. II - A indicação do nome, símbolo ou imagem do administrador ou servidor público, associado
aos atos, programas, obras ou serviços do órgão público, configura, em tese, promoção pessoal e, consequentemente, ato de
improbidade censurado pelo art. 11 da Lei nº 8.429/1992, pois atenta contra os princípios da impessoalidade e moralidade
administrativas, além de ofender o art. 37, § 1º, da Constituição Federal, que restringe a publicidade governamental para fins
educacionais, informativos e de orientação social. III - Contudo, se a publicidade partiu da iniciativa de terceiro, que arcou com os
respectivos custos, sem que, por outro lado, haja prova de que o agente público tenha previamente consentido com a sua prática,
descabe falar de responsabilidade para fins de aplicação da Lei da Improbidade Administrativa. Precedente do STJ: REsp
1.154.230/PR (Rel. Ministro LUIZ FUX, j. 07.12.2010). (Apelação Cível nº 0000263-87.2008.8.10.0037 (117169/2012), 1ª Câmara
Cível do TJMA, Rel. Jorge Rachid Mubárack Maluf. j. 12.07.2012, unânime, DJe 17.07.2012).
 
 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar ANTONIA DIANA MOTA DE OLIVEIRA como incurso nos art. 11, II
c/c 12, III da Lei de Improbidade Administrativa e, por conseguinte, NAS SEGUINTES SANÇÕES:
(a) Perda da função pública de Prefeita Municipal de Capitão Poço/PA, DETERMINANDO SEU IMEDIATO AFASTAMENTO.
(c) Suspensão dos direitos políticos de por três anos;
(d) Pagamento de multa civil equivalente a 3 (três) remunerações mensais, entendido como o total da última percebida, atualizados
monetariamente, acrescidos de juros nos termos da Lei 11.960/09.
Acaso a autora pretenda se valer - de pronto - da hipoteca judiciária deverá indicar os imóveis sobre os quais a medida deverá incidir.
Após o trânsito em julgado comunique-se o TRE, consoante art. 15, V da CRFB;
Ainda, preencha-se o cadastro do CNJ, consoante art. 3º da Resolução nº. 44/07 do CNJ.
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Ciência ao Ministério Público e a parte autora.
Intime-se via DJE.
Sem custas na forma da lei.
Cumpra-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 

Capitão Poço, 16 de janeiro de 2014.

 
 
Luiz Gustavo Viola Cardoso
Juiz de Direito Substituto

Data: 16/05/2012 DECISÃO INTERLOCUTÓRIATipo:
Processo: 0000029-27.2012.814.0014

 
DECISÃO
 
 
       O Ministério Público Estadual moveu ação civil pública com pedido de liminar por ato de improbidade administrativa em desfavor
de ANTONIA DIANA MOTA DE OLIVIERA , alegando em síntese, que a requerida por ocasião do Círio de Capitão Poço, usando a
Administração Municipal de Capitão, a qual exerce o cargo de Prefeita, confeccionou e veiculou cartazes com divulgações de
fotografias, nomes e expressões não oficiais.
 
         E que também confeccionou uma faixa contendo os seguintes dizeres: ¿PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO ¿
OBRA DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA ¿ RECUPERAÇÃO DE RUAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. OBRA EXECUTADA
COM RECURSOS PRÓPRIOS - ADM: DIANA BELO. A faixa em referência ficou pendurada na Av. 29 de Dezembro, juntamente com
várias outras faixas que felicitavam Nossa Senhora.
 
       Posteriormente o Ministério Público aditou a inicial para aduzir também que chegou ao conhecimento do Órgão Ministerial de que
existia uma revista denominada ¿ESTAÉ ¿ A REVISTA INFORMATIVA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL¿, a qual estava sendo
distribuída nesta cidade de Capitão Poço. O informativo destaca em todas as notícias de obras da prefeitura o nome da requerida e
fotografias suas.
 
       Requer a decretação   liminar da indisponibilidade dos bens da demandada e o af astamento desta de suas funções .
       
       Juntou documentos.
 
       Notificada, a requerida apresentou manifestação, salientando, a ausência de ato desonestidade, e da ausência de dolo ou culpa
para configuração de improbidade administrativa, e a impossibilidade de concessão dos pedidos liminares fls. 78/98 .
 
       DECIDO.
 
       Nos termos da Lei de Improbidade Administrativa e da Constituição Federal, em seu artigo 129, o Ministério Público tem
legitimidade ativa ad causam para ingressar com a ação civil pública por improbidade administrativa, podendo tal ação ter por objeto
a aplicação de sanções por atos de improbidade administrativa e a condenação em ressarcimento dos danos causados ao erário
.
       A Lei n° 8.429/92, não padece de vício de inconstitucionalidade formal, tendo sido tal diploma legal elaborado de acordo com os
ditames constitucionais.
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       A ação civil pública é o remédio processual correto para a defesa dos interesses difusos e coletivos, neste caso incluída também
a verificação de prática de atos lesivos ao patrimônio público, nada impedindo o seu uso em matéria de atos de improbidade
administrativa, inexistindo incompatibilidade entre as leis 7.437/85 e 8.429/92.
 
       No recebimento da inicial se faz um juízo superficial dos fatos e documentos trazidos pelo autor, verificando-se os requisitos
processuais exigidos. A análise da existência de improbidade pertence ao mérito da ação civil pública, que necessita de cognição
ampla e exauriente, realização do contraditório, dentro do devido processo legal, que será oportunizado no decorrer da ação.
 
       Com efeito, os fatos narrados na inicial, se provados, poderá em tese, caracterizar ato de improbidade administrativa. Os fatos
foram expostos de forma clara e dos mesmos há uma conclusão lógica, como também foram acompanhados de documentos.
 
       A ocorrência de dolo ou culpa deverá ser melhor analisada quando da prolação de sentença, quando da analise das provas
produzidas e mediante a convicção motivada do Sentenciante.
 
       Quanto aos pedidos liminares não vejo como possam ser acolhidos nesse momento, ante a ausência dos requisitos ensejadores,
especialmente a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Entretanto, durante a instrução processual poderá o pedido liminar ser
concedido, se necessário.
 
       Quanto ao afastamento do cargo público, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
o ato extremo só se justifica na hipótese de interferimento do investigado na produção probatória, podendo, desta forma, dificultar ou
impedir a viabilidade da ação civil.
 
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR. AFASTAMENTO DO CARGO DE PREFEITO. LESÃO À ORDEM PÚBLICA. A
norma do art. 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração
dos atos de improbidade administrativa, só pode ser aplicada em situação excepcional.
Hipótese em que a medida foi fundamentada em elementos concretos a evidenciar que a permanência no cargo representa risco
efetivo à instrução processual. Pedido de suspensão deferido em parte para limitar o afastamento do cargo ao prazo de 120 dias.
Agravo regimental não provido.
(AgRg na SLS 1.442/MG, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro PRESIDENTE DO STJ, CORTE ESPECIAL,
julgado em 24/11/2011, DJe 29/02/2012)
 
       Assim, rejeito, pois a manifestação prévia (Lei 8.429/92, art. 17, § 8°), e determino a citação do requerido(a) para, querendo,
apresentar contestação no prazo de 15 dias (Lei 8.429/92, art. 9º, c/c o art. 297 do CPC).
       
       A seguir, vistas ao MP.
 
       Capitão Poço, 11 de julho de 2.012.
 
 
        FRANCISCO DANIEL BRANDÃO ALCÂNTARA
        Juiz de Direito Substituto, respondendo.

Data: 16/02/2012 DESPACHOTipo:
DESPACHO

1. Verifico que a exordial e o aditamento, se encontram instruídos com fatos que apontam possíveis
atos de improbidade administrativa, nos termos do art. 17, § 6º, da Lei 8.429/1992.

2. Notifique-se a Requerida, para, querendo, oferecer no prazo de 15 (quinze) dias manifestação por
escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações.

3. Saliento que a decisão acerca do recebimento da petição inicial será realizada após o procedimento
do item anterior ou, o decurso do prazo sem manifestação.

4.  Deve, ainda, a requerida, querendo apresentar manifestação no prazo acerca do pedidos liminares.
5. Cumpra-se.
6. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação venham os autos conclusos.

Capitão poço, 16 de fevereiro de 2012.

FRANCISCO DANIEL BRANDÃO ALCÂNTARA
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Juiz de Direito Substituto, respondendo.

TRAMITAÇÕES
Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140460974616 24/09/2014 SECRETARIA 2ª CÂMARA
CÍVEL ISOLADA

MINISTERIO PUBLICO

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140460974616 23/09/2014 GABINETE DE
DESEMBARGADOR JOSE
ROBERTO P M BEZERRA
JUNIOR - JUIZ CONVOCADO

SECRETARIA 2ª CÂMARA CÍVEL
ISOLADA

24/09/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140460974616 16/09/2014 SECRETARIA 2ª CÂMARA
CÍVEL ISOLADA

GABINETE DE DESEMBARGADOR
JOSE ROBERTO P M BEZERRA
JUNIOR - JUIZ CONVOCADO

16/09/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140460974616 15/09/2014 SETOR DE AUTUACAO
(TRIBUNAL)

SECRETARIA 2ª CÂMARA CÍVEL
ISOLADA

16/09/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140460974616 12/09/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DO TRIBUNAL

SETOR DE AUTUACAO
(TRIBUNAL)

15/09/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20120013896864 08/08/2014 SECRETARIA DA VARA
UNICA DE CAPITAO POCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20120013896864 06/05/2014 GABINETE DA VARA UNICA
DE CAPITAO POCO

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
CAPITAO POCO

08/05/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20120013896864 30/04/2014 SECRETARIA DA VARA
UNICA DE CAPITAO POCO

GABINETE DA VARA UNICA DE
CAPITAO POCO

30/04/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20120013896864 11/04/2014 SECRETARIA DA VARA
UNICA DE CAPITAO POCO

PROMOTOR DE JUSTIÇA -
CAPITAO POCO

30/04/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140115022079 08/04/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE CAPITAO POCO

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
CAPITAO POCO

10/04/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20120013896864 19/02/2014 SECRETARIA DA VARA
UNICA DE CAPITAO POCO

PROMOTOR DE JUSTIÇA -
CAPITAO POCO

11/04/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20120013896864 13/02/2014 GABINETE DA VARA UNICA
DE CAPITAO POCO

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
CAPITAO POCO

13/02/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20120013896864 10/02/2014 SECRETARIA DA VARA
UNICA DE CAPITAO POCO

GABINETE DA VARA UNICA DE
CAPITAO POCO

11/02/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140041808710 10/02/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE CAPITAO POCO

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
CAPITAO POCO

10/02/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20120013896864 10/02/2014 GABINETE DA VARA UNICA
DE CAPITAO POCO

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
CAPITAO POCO

10/02/2014
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Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140036669844 05/02/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE CAPITAO POCO

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
CAPITAO POCO

10/02/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140036222286 05/02/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE CAPITAO POCO

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
CAPITAO POCO

10/02/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20120013896864 04/02/2014 SECRETARIA DA VARA
UNICA DE CAPITAO POCO

GABINETE DA VARA UNICA DE
CAPITAO POCO

04/02/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140031459198 31/01/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE CAPITAO POCO

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
CAPITAO POCO

03/02/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20120013896864 27/01/2014 SECRETARIA DA VARA
UNICA DE CAPITAO POCO

31/01/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20120013896864 16/01/2014 GABINETE DA VARA UNICA
DE CAPITAO POCO

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
CAPITAO POCO

16/01/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130067956758 20/03/2013 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE CAPITAO POCO

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
CAPITAO POCO

20/03/2013

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20120013896864 19/03/2013 SECRETARIA DA VARA
UNICA DE CAPITAO POCO

GABINETE DA VARA UNICA DE
CAPITAO POCO

20/03/2013

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130065386646 18/03/2013 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE CAPITAO POCO

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
CAPITAO POCO

19/03/2013

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20120013896864 05/03/2013 SECRETARIA DA VARA
UNICA DE CAPITAO POCO

13/03/2013

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20120013896864 11/07/2012 GABINETE DA VARA UNICA
DE CAPITAO POCO

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
CAPITAO POCO

19/07/2012

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20120013896864 25/04/2012 SECRETARIA DA VARA
UNICA DE CAPITAO POCO

GABINETE DA VARA UNICA DE
CAPITAO POCO

26/04/2012

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20120013896864 17/02/2012 GABINETE DA VARA UNICA
DE CAPITAO POCO

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
CAPITAO POCO

23/02/2012

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20120013896864 12/01/2012 SECRETARIA DA VARA
UNICA DE CAPITAO POCO

GABINETE DA VARA UNICA DE
CAPITAO POCO

16/01/2012

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20120013896864 12/01/2012 SECRETARIA DA VARA
UNICA DE CAPITAO POCO

SECRETARIA DO FÓRUM -
CAPITAO POCO

12/01/2012

MANDADOS
Data da Distribuição Tipo de Mandado Data Devolução Situação

INTIMACAO DE SENTENCA CADASTRADO

Data da Distribuição Tipo de Mandado Data Devolução Situação

MANDADO DE CITACAO CADASTRADO
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PROTOCOLOS
Documento Data Situação

20140115022079 08/04/2014 JUNTADO

20140041808710 10/02/2014 JUNTADO

20140036669844 05/02/2014 JUNTADO

20140036222286 05/02/2014 JUNTADO

20140031459198 31/01/2014 JUNTADO

20130067956758 20/03/2013 JUNTADO

20130065386646 18/03/2013 JUNTADO

CUSTAS
Não existem custas cadastradas para este processo.
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