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PROCESSO Nº: 0002729-09.2010.4.05.8201 - AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
 AUTOR: MUNICIPIO DE SOLANEA e outro 

 ADVOGADO: Genival Lavine Viana Lopes De Azevedo e outro 
 RÉU: SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ 

ADVOGADO: Elyene De Carvalho Costa e outro 
 12ª VARA FEDERAL - PB (JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO)

 

  SENTENÇA

 

 I - RELATÓRIO

 

 1.         O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou a presente Ação Civil Pública em face de
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ objetivando a condenação do demandado nas sanções
previstas no art. 12, III, da Lei nº 8.429/92, em razão da prática de ato de improbidade administrativa contra os
princípios da Administração Pública, enquadrado no art. 11, II, da Lei nº 8.429/92, quando exercia o cargo de
Prefeito do município de Solânea/PB.

2.         O MPF alegou que:

a) Conforme apurado pela Receita Federal do Brasil, o Município de Solânea, no período de julho de 2001 a
janeiro de 2007, quando era administrado pelo réu, por oportunidade da elaboração e apresentação das GFIPs
(Guia de Recolhimento do FGTS e Informações da Previdência Social), omitiu remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados, inclusive caracterizados como tais, e aos contribuintes individuais
(autônomos). Tais omissões foram descobertas através do confronto entre as informações prestadas pelas GFIPs
(cadastradas no sistema CNIS) e a folha de pagamento da prefeitura, bem como relação de empenhos, no caso
dos contribuintes autônomos;

b) Realizada a ação fiscal da RFB foram lavrados dois autos de infração: i) AI 37.088.906-1 - lavrado contra o
réu e tendo por objeto multa no valor de R$ 1.257.932,00 (um milhão, duzentos e cinquenta e sete mil,
novecentos e trinta e dois reais), devidamente constituída e inscrita em dívida ativa da União, sem registro de
parcelamento ou pagamento; ii) AI 37.088.907-1 - lavrado contra o município de Solânea/PB  em razão da
ausência de repasse das contribuições previdenciárias no valor total de R$ 2.255.145,41 (dois milhões, duzentos
e cinquenta e cinco mi, cento e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos). O débito se encontra com sua
exigibilidade suspensa para a inclusão em parcelamento especial instituído pela Lei n. 11.960/2009;

c) Instaurado o Inquérito (nº 2008.82.01.001667-0), a autoridade policial interrogou o então prefeito
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ por duas vezes, tendo ele confessado inteiramente a
conduta, ou seja, que, de fato, deixou de recolher as contribuições previdenciárias de diversos servidores da
prefeitura no período de 2001 a 2007;

d) Os fatos descritos configuram ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, II, da Lei nº 8.429/92,
na medida em que o gestor público deixou de praticar indevidamente ato de ofício, ou seja, informar ao órgão
previdenciário as contribuições devidas e recolhê-las;

e) Em que pese a ausência de repasse das contribuições previdenciárias, não há indícios de que o réu tenha se
locupletado ilicitamente com os valores não repassados ao INSS;

f) Por sua vez, é o próprio demandado SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ que deve pagar os
valores do AI 37.088.906-1, lavrado contra sua própria pessoa, por ser multa pessoal, portanto. O débito
acessório não foi parcelado, encontrando-se inscrito em dívida ativa;

g) A simples caracterização do parcelamento da dívida principal, apesar de impedir o prosseguimento da ação
penal destinada a apurar tais fatos, nos termos do art. 9º da Lei n. 10.684, não afasta a responsabilidade do
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prefeito pelos desmandos administrativos, pois deixou de praticar ato de ofício ao não recolher os valores
referentes às contribuições previdenciárias.

3.         Determinou-se a notificação do INSS e do Município de Solânea/PB para os fins do art. 17, § 3º, da Lei
nº 8.429/92, bem como a notificação do réu para apresentação de manifestação por escrito na forma do art. 17, §
7º, da Lei nº 8.429/92 (fl. 14).

 
4.         Deferido o pedido de ingresso do Município de Solânea/PB na condição de litisconsorte ativo (fl. 48).  A
União (Fazenda Nacional) manifestou interesse em ingressar no feito na condição de litisconsorte ativo e
requereu a decretação de indisponibilidade de dois veículos registrados no nome do réu (fl. 60).

5.         Notificado, o réu SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ apresentou defesa preliminar às fls.
64-78, na qual alegou que: a) a conduta descrita na petição inicial não configura, em abstrato, a prática de
improbidade administrativa capaz de ensejar as sanções legais, uma vez que não houve dano ao erário e nem
conduta omissiva dolosa; b) o dispositivo legal que impôs a penalidade de multa pessoal ao promovido (art. 32,
§ 5º da Lei n. 8.213/91) foi revogado por força do art. 79, I, da Lei n. 11.941/2009, não havendo que se falar em
ato de improbidade.

6.         A decisão de fls. 82-85 deferiu o pedido da União de ingresso na relação processual, mas indeferiu o
pedido de indisponibilidade de bens do demandado.

7.   Determinada a conclusão dos autos para sentença (fl.96), decidiu-se pelo indeferimento da inicial, na forma
do art. 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92, por se considerar que a conduta imputada ao réu constitui "mera
irregularidade administrativa, eis que não há indícios suficientes de que o Réu tenha agido com dolo ou má-fé,
nem o ato imputado ao Réu tem a gravidade suficiente para enquadra-se como ato de improbidade
administrativa." (fls. 98/103).

8.         Após a interposição de apelação pelo MPF (fls. 108-122), o Juízo da 4ª Vara Federal declarou sua
incompetência para apreciar e julgar a causa em razão da criação da 12ª Vara Federal da Subseção Judiciária de
Guarabira-PB, ocasião em que determinou a remessa dos autos a este Juízo (fls. 124).

9.         Recebidos os autos por esta 12ª Vara Federal da SJPB (fl. 127), o réu apresentou suas contrarrazões ao
recurso interposto pelo MPF (fls. 134-143), determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal
da 5ª Região.

10.      A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu provimento ao recurso e à remessa
oficial, para anular a sentença, receber a petição inicial e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para
que desse continuidade ao feito (fls. 165-174).

11.      Os embargos de declaração interpostos pelo demandado (fls. 180-191) foram rejeitados (fls. 235-250). O
Recurso Especial (fls. 252-274) por ele interposto, por sua vez, não foi admitido (fls. 289/290).

12.      Após o retorno dos autos à primeira instância, determinou-se a citação da parte ré para oferecer
contestação no prazo legal (fl. 294).

13.      Citado (fl. 354v), o réu deixou o prazo transcorrer sem ofertar contestação, razão pela qual a decisão de
fls. 386-388 decretou a sua revelia, sem a aplicação dos efeitos materiais e processuais, e determinou a
intimação das partes para especificação de provas.

14.      O MPF requereu que fosse requisitada ao TCE-PB cópia do Ofício Circular n. 13-2005-TCE-GAPRE,
bem como a oitiva da testemunha Teodulfo Victor Soares da Silva, ex-vereador de Solânea-PB, que foi quem
primeiro denunciou os atos de improbidade administrativa discutidos nos autos (fls. 391-392).

15.      A União peticionou nos autos alegando não ter mais interesse em integrar a lide, requerendo sua exclusão
do pólo ativo (fls. 403).

16.      O réu, por sua vez, requereu expedição de ofício ao INSS para que informasse se o débito decorrente do
não recolhimento das contribuições previdenciárias encontra-se devidamente parcelado e se o Município se
encontra adimplente com o parcelamento, ou que seja concedido prazo para a juntada dos parcelamentos.
Também requereu a oitiva das testemunhas José Iran da Silva e Radmaker Alverga (fls. 408-409).
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17.      O demandado noticiou às fls. 412/422 a interposição de agravo de instrumento contra a decisão de fls.
386-388, que decretou a sua revelia.

18.      A decisão de fls. 426-428: a) excluiu a União do pólo ativo da lide; b) indeferiu o pleito do MPF de fls.
391-392, concedendo ao Parquet o prazo de 20 (vinte) dias para acostar aos autos a documentação indicada; c)
concedeu ao réu o prazo de 20 (vinte) dias para acostar a documentação requerida às fls. 408-409.

19.      O MPF veio aos autos requerer a juntada do Ofício Circular n. 13-2005-TCE-GAPRE (fls. 438-443).

20.      Este Juízo determinou a designação de audiência de instrução para a oitiva das testemunhas arroladas
pelo MPF e pelo promovido (fls. 450-451).

21.      Em audiência realizada no dia 22 de março de 2017, foi deferido pedido do réu de dispensa da
testemunha José Iran Leite e colhidos os depoimentos da testemunha arrolada pelo MPF, Teodulfo Victor Soares
da Silva, e da testemunha de defesa Radmaker dos Santos Alverga. Ao final, o MPF requereu expedição de
ofício à Receita Federal para que fosse esclarecida a situação atual dos débitos referidos na inicial. No entanto,
este Juízo indeferiu o pedido, mas concedeu prazo de 20 (vinte) dias para a parte autora juntar aos autos a
referida documentação. Por fim, após o decurso do prazo para apresentação da referida documentação, abriu
prazos sucessivos para o MPF, o Município de Solânea e o réu apresentarem suas alegações finais (fls. 461-
465).

22.      O MPF ofertou razões finais às fls. 507-515, através da qual reiterou os argumentos manifestados na
exordial e acrescentou que:

a)     A testemunha de acusação Teodulfo Victor Soares da Silva informou que tomou conhecimento das
irregularidades no repasse das contribuições previdenciárias quando exercia o mandato de vereador em Solânea.
A  testemunha de defesa Radmarker Alverga informou que trabalhou na prefeitura de Solânea entre 2003 e 2008
no setor de recursos humanos e finanças e reconheceu que, no período indicado pelo MPF, o recolhimento
previdenciário dos prestadores de serviço não foi procedido pela prefeitura;

b)     Durante o período de constatação das irregularidades no município de Solânea, o órgão de controle externo
(TCE-PB) remeteu ao então prefeito e ao Presidente da Câmara de Vereadores o Parecer Normativo 52/2004,
alertando que a não retenção ou não recolhimento das contribuições previdenciárias aos órgãos competentes
(INSS ou órgão de regime próprio de previdência) acarretaria emissão de parecer contrário à aprovação de
contas, por constituir flagrante ilegalidade, circunstância que evidencia a existência de dolo na conduta do
demandado;

c)      O réu não apresentou os motivos que o levaram a omitir informações ao órgão previdenciário ou ter
deixado de recolher as contribuições devidas;

d)     A decisão judicial proferida pelo Juízo da Comarca de Solânea-PB, na qual reconhece a incidência da
anistia prevista pelo art. 12 da Lei n. 12.024/2009 sobre a multa pessoal que fora imposta ao demandado não
afasta sua responsabilidade diante da independência entre as sanções penais, civis e administrativas, nos termos
do art. 12 da LIA.

 

23.      Às fls. 529-530, o Município requereu reabertura do prazo para apresentar alegações finais.

24.      Nas suas alegações finais (fls. 536/549), o réu sustentou a improcedência do pedido do MPF sob o
fundamento, em suma, de que:

a)     A conduta descrita na inicial não configura, em abstrato, ato de improbidade administrativa, pois, ainda
que fosse comprovado o desvio de verba, não houve a imputação ao réu de conduta omissiva dolosa;

b)     As condutas tipificadas no art. 11 da LIA requerem a prova do elemento subjetivo doloso, não sendo
admitida a conduta culposa para configuração dessa modalidade de ato de improbidade administrativa;

c)      O auto de infração AI 37.088.906-1 que fundamenta a presente ação de improbidade tem por fundamento
o art. 32, IV, § 5º da Lei n. 8.212/91, que, no entanto, foi revogado pela MP n. 449/2008, posteriormente
convertida na Lei n. 11.941/2009;
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d)     O art. 12 da Lei n. 12.024/2009 estabeleceu a anistia aos agentes públicos a quem foram impostas
penalidades pecuniárias pessoais, até a data da publicação da referida lei, com base no art. 41 da Lei n.
8.212/91, revogado pela Lei n. 11.941/09;

e)     Logo, tendo sido anistiados os agentes públicos aos quais foram impostas penalidades com base no art. 41
da Lei n. 8.212/91, não há como enquadrar a conduta do réu como ato de improbidade administrativa (fls. 536-
549).

 

25.      O despacho de fl. 554 deferiu o pedido da Edilidade de Solânea e reabriu o prazo para a apresentação das
razões finais.

26.      A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo réu (processo n. 0804735-08.2016.4.05.0000), para, anulando a decisão agravada (fls. 386-388),
determinar a devolução integral do prazo para a apresentação de contestação (fls. 561-564).

27.      Em cumprimento à decisão da instância superior, determinou-se a intimação do réu, por publicação, para
apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (fl. 564).

28.      O demandado ofertou contestação às fls. 569-583, repetindo os mesmos termos das alegações finais.

29.      A decisão de fls. 585- 586 reabriu o prazo de 10 (dez) dias para as partes especificarem as provas de seu
interesse.

30.      Intimado, o réu requereu o prosseguimento da demanda, observando o atual estágio do processo, sem
requerer provas (fls. 589-590).

31.      O MPF manifestou desinteresse na dilação probatória e requereu o seguimento do feito (fl. 600).

32.      O Município de Solânea, da mesma forma, informou não ter interesse em produzir de novas provas (fl.
603).

33.      O promovido requereu a oitiva da testemunha Radmaker Alverga e a juntada de acórdão proferido pela 2ª
Turma do TRF da 5ª Região (fls. 606-611).

34.      Considerando que a testemunha requerida pelo réu já fora ouvida em juízo, encontrando-se seu
depoimento gravado em mídia digital à fl. 465, a decisão de fls. 614-616 indeferiu o pedido de prova
testemunhal e reabriu prazo para apresentação das alegações finais.

35.      O Parquet reiterou os termos dos memoriais de fls. 507-515 (fls. 621/622).

36.      Nas alegações finais de fls. 625-626, o Município de Solânea requereu a condenação do demandado.

37.      O réu apresentou razões finais nos mesmos termos dos memoriais ofertados anteriormente (fls. 632-644).

 

II - FUNDAMENTAÇÃO

 

38.      Não havendo preliminares pendentes de apreciação, passo diretamente à análise do mérito.

 

Dos atos de improbidade administrativa 

 

39.      Não há dúvidas de que a moralidade constitui pressuposto indissociável ao desenvolvimento das
atividades da Administração Pública. A par disso, uma administração eficaz requer honestidade de seus
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gestores, comprometidos com o interesse público primário. A moralidade permeia, assim, as boas práticas
administrativas, ultrapassando o princípio da legalidade, ao exigir que a conduta dos agentes públicos esteja
pautada não apenas na lei, mas nos padrões da honestidade.

40.      Diante desse quadro, objetivando expurgar as condutas ímprobas e atender aos objetivos fundamentais do
nosso Estado Democrático de Direito, é que devem ser adotados controles contra a malversação dos recursos
públicos, aventando, desta sorte, a Carta Magna, em seu art. 37, § 4º, a possibilidade de cominação de sanções
para os atos considerados ímprobos. Tal disposição constitui a matriz e o fundamento de validade da legislação
infraconstitucional acerca da matéria.

41.      Para regulamentá-la, o legislador editou a Lei n. 8.429/92, prestigiando o caráter normativo dos
princípios administrativos e o próprio patrimônio público, ao impor sanções aos agentes que, não obstante
tenham se comprometido em preservar tais valores, passaram a vilipendiá-los. Referido diploma normativo, em
enumeração e definição não exaustivas, distingue os atos de improbidade administrativa em três categorias: a)
os que importam enriquecimento ilícito do agente público, independentemente da ocorrência de danos ao erário
(art. 9º); b) os que causam prejuízo ao erário (art. 10); c) os que atentam contra os princípios da Administração
pública, causando ou não prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito (art. 11).

42.      Sujeitam-se às sanções da LIA os agentes públicos vinculados à conduta ímproba (art. 2º) e os
particulares que tenham induzido ou concorrido para a prática daquele ato, bem como os que dela se
beneficiem, direta ou indiretamente (art. 3º).

43.         Quanto ao elemento subjetivo, mister ressaltar que a jurisprudência do STJ considera indispensável,
para a caracterização da improbidade, que a conduta seja dolosa, para a tipificação daquelas descritas nos arts.
9º e 11 da Lei n. 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10 (AGARESP 201101207659,
ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA: 15/08/2013).

44.      Feitas essas considerações iniciais, insta apreciar o caso concreto à luz das disposições legais, dos
elementos de prova constantes dos autos e das teses da defesa.

 

Dos alegados fatos ímprobos

 

45. Segundo a inicial, o réu SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ,  no período de 07/2001 a
01/2007 - quando exercia o cargo de prefeito do município de Solânea - omitiu nas GFIPs (Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações da Previdência Social),  remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados, inclusive caracterizados como tais, e aos contribuintes individuais (autônomos), o que
motivou a lavratura de dois autos de infração:

a)     AI 37.088.907-1 - lavrado contra o município de Solânea/PB em razão da ausência de repasse das
contribuições previdenciárias no valor total de R$ 2.255.145,41 (dois milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil,
cento e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos). O débito se encontra com sua exigibilidade suspensa
para a inclusão em parcelamento especial instituído pela Lei n. 11.960/2009 - fls. 21/114 do Apenso I, Vol. III;

b)     AI 37.088.906-1 - lavrado contra o réu e tendo por objeto multa no valor de R$ 1.257.932,00 (um milhão,
duzentos e cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e dois reais), devidamente constituída e inscrita em dívida
ativa da União, sem registro de parcelamento ou pagamento - fls. 08/20 do Apenso I, Vol. III;

46.             O MPF qualificou essa conduta como ato de improbidade administrativa contra os princípios da
Administração Pública, enquadrado no art. 11, II, da Lei nº 8.429/92, pugnando pela aplicação ao réu das
sanções previstas no art. 12, III, da Lei nº 8.429/92.

 
47.            Observo, de início, que não foi instaurada controvérsia quanto à materialidade e autoria das condutas
descritas na inicial. Com efeito, o réu não nega as condutas que lhe foram imputadas, sustentando, contudo, que
não se revestem da qualidade de atos de improbidade administrativa. Nesse sentido, vale consignar que o réu,
nos dois depoimentos que prestou perante a autoridade policial, admitiu o não recolhimento das contribuições
previdenciárias nos períodos indicados na inicial - fls. 44 e 63/64 do Apenso I, Vol. I.
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48.      Trata-se, portanto, de fatos incontroversos a materialidade e a autoria da conduta descrita na inicial,
consistente na falta de repasse das contribuições previdenciárias destinadas ao INSS, nos exercícios de julho de
2001 a janeiro de 2007, no Município de Solânea/PB, sob a gestão do réu SEBASTIÃO ALBERTO
CÂNDIDO DA CRUZ.

 

Do Enquadramento Legal

 

49.      Como observado anteriormente, o MPF sustenta que as condutas imputadas ao réu configuram atos de
improbidade administrativa na forma do art. 11, II, da Lei n.º 8.429/92:

 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:

(...)

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

 

50.      Aduz a defesa que a conduta imputada ao réu não configura ato de improbidade administrativa, pois não
restou comprovada sua atuação dolosa, além de não ter havido desvio de verba ou dano ao erário.

51.      Não configuram elementares dos atos de improbidade administrativa descritos no art. 11 da Lei nº
8.429/92 o enriquecimento ilícito e a existência de dano ao erário. Ademais, conforme dispõe expressamente o
art. 21, I, da Lei nº 8.429/92, a aplicação das sanções previstas no referido diploma legal independe da efetiva
ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo no que se refere à pena de ressarcimento.

52.      Ademais, como consignou o próprio réu nas suas alegações finais, não lhe foi "imputado desvio de
valores não repassados ao INSS (a inicial já explicita tal situação) nem a lesão direta ao erário, mas a omissão
na adoção de providências para o correto repasse das informações previdenciárias, bem como seu
recolhimento. A conduta descrita, portanto, não configura ato de improbidade que causa prejuízo ao erário,
mas ato de improbidade que importa apenas a violação de princípio." (fls. 634/635)

53.    É justamente disso que se trata, qual seja: imputação de ato de improbidade administrativa que atenta
contra princípios da Administração Pública, enquadrado pelo MPF no art. 11, II, da Lei nº 8.429/92.

54.    Tendo em vista, portanto, os termos da imputação - da qual o réu demonstrou possuir sua exata
compreensão - é irrelevante a alegação da defesa de que não houve desvio de bens nem dano ao erário.

55.   Posto isso, cumpre aferir se o réu atuou dolosamente, visto que os atos de improbidade administrativa de
que trata o art. 11 da Lei nº 8.429/92 exigem o dolo como elemento subjetivo, não se admitindo a modalidade
culposa.

56.      Conforme o disposto no art. 11, inciso II, da LIA, incide em improbidade administrativa aquele que,
dolosamente, retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.

57.      No caso em tela, durante o período de 7 (sete) anos - de julho de 2001 a janeiro de 2007 - o Município de
Solânea/PB, por oportunidade da elaboração e apresentação das GFIPs (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações da Previdência Social), omitiu remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados, inclusive caracterizados como tais, e aos contribuintes individuais (autônomos). Tais omissões
foram descobertas através do confronto entre as informações prestadas pelas GFIPs (cadastradas no sistema
CNIS) e a folha de pagamento da prefeitura, bem como relação de empenhos, no caso dos contribuintes
autônomos.

58.      A conduta imputada ao réu foi reiterada por 7 (sete) longos anos. Não se trata, portanto, de um fato
isolado ou pontual, que pudesse ser atribuído a eventual negligência ou descuido de algum subordinado. Essa
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atuação uniforme por mais de 7 (sete) anos evidencia, de forma inequívoca, a decisão do gestor municipal de
deixar de repassar aos cofres públicos as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
omitidas nas GFIPs apresentadas pelo município de Solânea/PB no período de julho de 2001 a janeiro de 2007.

59.       Tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, o dolo na conduta do réu.

60.      Não bastasse isso, o órgão de controle externo (TCE-PB) remeteu ao então prefeito e ao Presidente da
Câmara de Vereadores o Parecer Normativo 52/2004, alertando que a não retenção ou não recolhimento das
contribuições previdenciárias aos órgãos competentes (INSS ou órgão de regime próprio de previdência)
acarretaria emissão de parecer contrário à aprovação de contas, por constituir flagrante ilegalidade (fl. 442),
circunstância que também evidencia a existência de dolo na conduta do demandado.

61.      Confirmando essa informação, a testemunha arrolada pelo MPF Teodulfo Victor Soares da Silva,
declarou, no depoimento prestado em Juízo, que tomou conhecimento das irregularidades quando exercia o
mandato de vereador naquele município, quando então teve acesso aos documentos da prefeitura, tendo
solicitado fiscalização para apurar o fato (depoimento gravado em mídia digital acostada à fl. 465).

62.      Por sua vez, a testemunha de defesa Radmaker dos Santos Alverga informou que trabalhou na prefeitura
de Solânea entre os anos de 2003 a 2008 no setor de recursos humanos e finanças e que, durante o período das
irregularidades, o recolhimento previdenciário dos prestadores de serviços não foi realizado pela prefeitura, de
forma que o município foi autuado (depoimento gravado em mídia digital acostada à fl. 465).

63.        Alega a defesa, contudo, que "a própria petição inicial descarta a conduta dolosa ao sustentar que
configura ato de improbidade omissão na prática de ato oficial, sem qualquer motivo escusável, 'já que não há
indícios de que o réu tenha se locupletado indevidamente de valores repassados ao INSS", razão pela qual,
conclui a defesa, "a conduta descrita na petição inicial não configura, em abstrato, a prática de ato de
improbidade administrativa capaz de ensejar as sanções legais."

64.          O argumento defensivo é manifestamente descabido, pois, conforme já ressaltado, não constitui
elementar dos atos de improbidade de que trata o art. 11 da Lei nº 8.429/92 a apropriação ou desvio de bens ou
rendas públicas. Basta, para a configuração da omissão dolosa, a vontade livre, consciente e deliberada de
deixar de praticar, indevidamente, de ofício.

65.           Cumpre registrar que o inadimplemento inescusável de obrigação legal por parte do gestor público é
suficiente, por si só, para configurar ato de improbidade administrativa na forma do art. 11, II, da Lei nº
8.429/92.

66.         Ocorre que, no caso em tela, e diferente do que sustenta a defesa, não se trata de mero "inadimplemento
de obrigação." Com efeito, houve, na verdade, a supressão de tributo mediante a omissão nas GFIPs de 07/2001
a 01/2007 de remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, inclusive caracterizados
como tais, e aos contribuintes individuais (autônomos). Nesse sentido, como bem observou o eminente
Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, "como qualificar como 'mera irregularidade administrativa'
comportamento tipificado, inclusive, penalmente - art. 168-A do CP?)." - fl. 169.

67.      Também não merece melhor sorte a alegação da defesa de que não teria sido demonstrado o caráter
indevido da omissão. Com efeito, para além da obrigação legal de adimplir as obrigações previdenciárias (art.
15, inciso I, e art. 30, inciso I, alínea 'a' da Lei n. 8.212/91), desnecessário afirmar a obrigação legal do gestor de
apresentar as GFIPs conforme a verdade. Não bastasse isso, o réu não apresentou nenhuma razão para tentar
justificar sua conduta.

68.            A revogação dos dispositivos legais que fundamentaram a aplicação da multa pessoal ao réu (art. 32,
§ 5º, e art. 41 da Lei nº 8.212/91, revogados pela Lei nº 11.941/2009) e a anistia veiculada pelo art. 12 da Lei nº
12.024/2009 produziram somente efeitos de natureza tributária, para desconstituir as multas aplicadas, sem
prejuízo da responsabilidade do gestor pelos crimes e atos de improbidade administrativa que tenha praticado.

69.            Por fim, as razões expostas pelo eminente Relator do recurso de apelação interposto pelo MPF -
Desembargador Federal Francisco Cavalcanti - demonstram, de forma inequívoca, a omissão dolosa do
demandado e, por conseguinte, a prática de ato de ato de improbidade administrativa na forma do art. 11, II, da
Lei nº 8.429/92. Vejamos:
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"Comunga-se, nesse tocante, com a perplexidade ministerial: como crer que não havia dolo na
conduta do ex-gestor público que passou 7  anos descumprindo a lei que determina o repasse à
Previdência Social dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária dos seus
empregados, não tendo o réu sequer alegado (até porque seria absurdo, consideradas as
peculiaridades do caso concreto) ignorância quanto às normas jurídicas, nem tendo oposto qualquer
outro motivo justificador de seu comportamento injurídico?

Entende-se por dolo a consciente vontade de portar-se de modo ilícito, o que aqui está demonstrado,
ao menos para fins de recebimento da petição inicial, não se tratando de 'mera irregularidade
administrativa' (como qualificar como 'mera irregularidade administrativa' comportamento tipificado,
inclusive, permanente - art. 168-A do CP?).

De se notar, inclusive, que, de acordo com a denúncia feita ao autor, acerca da situação em comento
(fl. 10 do v. 2, do apenso), que terminou por ensejar esta actio, o então Prefeito já havia sido
alertado, em 2005, pelo TCE, acerca da inadmissibilidade do não repasse, mantendo, contudo, sua
omissão, fatos que impõem a adequada apuração do comportamento do réu.

Note-se que não há que se confundir o dolo com dano ao erário ou enriquecimento ilícito do réu.
Mesmo que, no caso concreto, não tenha se configurado prejuízo aos cofres públicos (o que nem se
pode afirmar in casu, já que a Edilidade terá que recolher, com os acessórios devidos, os valores não
repassados no momento próprio), nem enriquecimento injurídico do réu, se está materializado o dolo,
é de se reconhecer a ocorrência da prática de improbidade administrativa no art. 11, II, da Lei nº
8.429/92.

Ademais, não obsta o acatamento da petição inicial, o fato de já teriam sido tomadas medidas na via
fiscal. Por regra, são independentes as esferas de responsabilização (civil, penal e administrativa). 'O
tema envolve a relativa independência das instâncias (civil e criminal), não sendo matéria
desconhecida no Direito Brasileiro. De acordo com o sistema jurídico brasileiro, é possível que de um
mesmo fato (aí incluída a conduta humana) possa decorrer efeitos jurídicos diversos, inclusive em
setores distintos do universo jurídico. Logo, um comportamento pode ser, simultaneamente,
considerado ilícito civil, penal e administrativo, mas também pode repercutir em apenas uma das
instâncias, daí a relativa independência' (STF, RHC 91110, Relatora Min. ELLEN GRACIE, Segunda
Turma, julgado em 05.08.2008, DJe-157, p. 22.08.2008)" - fl. 169.

 
 

 70.      Assim, o réu, ao praticar a conduta acima descrita, cometeu ato de improbidade administrativa previsto
no art. 11, inciso II, da Lei n. 8.429/92, tendo em vista que, dolosamente, deixou de praticar, indevidamente, ato
de ofício. 

 
Sanções

71.      As sanções devem ser aplicadas com base nos seguintes critérios: o princípio da proporcionalidade,
correlacionando-se a natureza da conduta de improbidade e a penalidade imposta; a extensão do dano
eventualmente causado e o proveito patrimonial possivelmente obtido pelo agente; a intensidade do dolo ou da
culpa do agente; a reincidência do agente, as circunstâncias do fato e ainda a quantidade de atos de improbidade
praticados, bem como a responsabilidade inerente ao cargo ocupado.

72.      Cumpre observar que, nos termos do art. 12, caput, da Lei nº 8.429/92, na redação dada pela Lei nº
12.120/2009, as sanções "podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do
fato".

73.        Cumpre registrar que, por força dos princípios dispositivo e da ampla defesa, tendo o autor da ação
afirmado expressamente que "não há indícios de que o réu tenha se locupletado ilicitamente com os valores
repassados ao INSS" (fl. 07) e, ainda, não lhe tendo imputado a responsabilidade por eventual dano ao erário,
não há como aplicar ao réu as penas de perda de bens e de ressarcimento ao erário.

 
74.      Posto isso, tendo o réu Sebastião Alberto Cândido da Cruz praticado atos ímprobos enquadrados no
art. 11, inciso II, da Lei n. 8.429/92, passa-se a determinação das sanções cabíveis e indispensáveis à repressão
dos atos ilícitos, conforme o disposto no art. 12, inciso III, da Lei n. 8.429/92.



01/10/2018 https://pje.jfpb.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?idProcessoDocume…

https://pje.jfpb.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?idProcessoDocumento=de9479c… 9/10

75.      Levando em conta a quantidade de atos praticados, a reiteração da conduta do promovido em não efetuar
os repasses devidos ao INSS, durante o período de julho de 2001 a janeiro de 2007, violando preceitos basilares
da Administração Pública, considero necessárias e suficientes as seguintes sanções: suspensão dos direitos
políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos; e multa civil no montante de 10 (dez) vezes o valor da
última remuneração percebida pelo réu no mandato de prefeito de Solânea/PB, atualizada monetariamente até a
data do efetivo pagamento na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça
Federal.

 
76.      Não obstante a gravidade e a reiteração dos atos de improbidade administrativa, incabível, no caso, a
aplicação da pena de perda da função pública, tendo em vista que o réu não mais exerce o mandato de prefeito
de Solânea/PB. Com efeito, conforme julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça, "a sanção da perda do
cargo público prevista entre aquelas do art. 12 da Lei n. 8.429/1992 não está relacionada ao cargo ocupado
pelo agente ímprobo ao tempo do trânsito em julgado da sentença condenatória, mas sim àquele (cargo) que
serviu de instrumento para a prática da conduta ilícita." (AgRg no AREsp 369518/SP, Rel. Min. Gurgel de
Faria, Primeira Turma, DJe 28/03/2017).

 
 
 III - DISPOSITIVO

 

77.      Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial do Ministério Público Federal, para
condenar o réu SEBASTIÃO ALBERTO CÂNDIDO DA CRUZ pela prática de ato de improbidade
administrativa previsto no  art. 11, inciso II, da Lei n.º 8.429/92, cujas sanções, com base no art. 12, inciso III,
do referido diploma normativo, seguem abaixo:

a) Pagamento de multa civil - no valor de 10 (dez) vezes da remuneração percebida pelo agente ao final de seu
mandato, atualizada monetariamente até a data do efetivo pagamento na forma do Manual de Orientação de
Cálculos da Justiça Federal.

b) Suspensão dos direitos políticos - pelo prazo de 05 (cinco) anos;

c) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário - pelo prazo de 03 (três) anos.

78.      Defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao réu na forma dos arts. 98 a 102 do CPC.
 

79.      Sem condenação em custas processuais - art. 4º, II, da Lei n. 9.289/96.

80.      Observando absoluta simetria de tratamento, é incabível a condenação do réu vencido ao pagamento de
honorários advocatícios ao MPF, visto que o Ministério Público, em sede de ação civil pública, somente é
condenado ao pagamento de honorários em caso de comprovada e inequívoca má-fé. Nesse sentido: STJ,
EREsp 895530, Rel. Min. Eliana Calmon, 1ª Seção, DJe 18/12/2009.

81.      Após a certificação do trânsito em julgado:

a) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba para fins de ciência da suspensão dos direitos políticos ora
aplicada;

b) oficiem-se ao Tribunal de Contas da União - TCU, à Controladoria Geral da União (CGU); ao Tribunal de
Contas do Estado da Paraíba; ao Banco Central do Brasil - BCB; ao Banco do Brasil S/A; à Caixa Econômica
Federal - CEF; e ao Banco do Nordeste do Brasil - BNB, dando notícia desta sentença, para que eles observem a
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou de creditícios;

c) providencie-se o cadastramento deste processo na página do Conselho Nacional de Justiça - CNJ na internet,
no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa.
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82.      A publicação e o registro desta sentença decorrerão de sua validação no sistema eletrônico PJE. Intimem-
se.

 Guarabira/PB, data da validação no sistema.

 

TÉRCIUS GONDIM MAIA

Juiz Federal Titular da 12ª Vara da SJPB 
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