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PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª Vara da Fazenda Pública DE Natal
AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 0806343-90.2013.8.20.0001
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTORES DE JUSTIÇA: PAULO BATISTA LOPES NETO E OUTROS
INTERESSADO: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR: ANTENOR ROBERTO S. DE MEDEIROS
PARTE RÉ: MAYNAR NOGUEIRA RODRIGUES DE CARVALHO

VISTOS ETC

O MINISTÉRIO PÚBLICO promoveu ação de improbidade administrativa em
desfavor de MAYNAR NOGUEIRA RODRIGUES DE CARVALHO, nos autos qualificado,
alegando o cometimento, pelo demandado, o ato ímprobo previsto no art. 9º, I, da Lei nº
8.429/92, bem como do ato ímprobo previsto no art. 11 da mesma Lei. Ao final, requereu a
condenação do demandado nas sanções dos incisos I e III da LIA.

Ao deduzir sua pretensão, alega o órgão autor que o demandado, na condição de
agente penitenciário, foi preso em flagrante no dia 23/11/2012, após exigir e receber vantagem
indevida de Michelle Aparecida Sálvio Lagareiro. Tal fato ensejou a instauração de inquérito
policial e posterior ação penal – Proc. Nº 0144585-96.2012.8.20.0001 – 8ª Vara Criminal -,
que se encontra conclusa para sentença. Diz que o demandado ligou para a vítima cobrando
uma dívida de R$ 1.200,00 que teria sido supostamente contraída pelo seu marido, o preso de
justiça João Ricardo Gameiro Santiago, que se encontrava recolhido na Penitenciária de
Parnamirim, local onde o demandado exercia sua funções. Diz que não era a primeira vez que
o demandado exigia dinheiro da vítima, pois já teria ido buscar R$ 600,00, referente à venda
de um aparelho celular feita ao seu marido dentro da penitenciária. Cita trechos de
depoimentos de testemunhas dos fatos, e informa que a prisão foi feita pela Polícia Civil, que
já sabia do encontro ilícito entre o demandado e a vítima.
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Afirma que ao ser preso em flagrante o demandado confessou que estava recebendo
dinheiro da vítima em troca de "ajuda" ao seu marido. Diz que em Juízo, após negar o fato, o
demandado "resolveu confessar a cobrança indevida". Diz\ o órgão autor que as mídias
gravadas contêm todos os detalhes das ameaças feita pelo réu à vítima, e por isso foi
processado pelo crime de extorsão (art. 158, CP).

Sustenta que a conduta do réu tipifica o ato ímprobo previsto no inciso I do art. 9º da
Lei nº 8.429/92, consistente em cobrança indevida de valores à vítima. Tal conduta também
teria violado o disposto no art. 11 da mesa Lei, pois feriu o dever de honestidade, uma vez que

O Estado do Rio Grande do Norte foi notificado para manifestar interesse na demanda,
tendo pugnado pela sua participação no polo ativo.

O Ministério Público requereu a juntada de 03 (três) mídias em autos físicos apartados,
em face da impossibilidade de juntar no ambiente virtual. A Secretaria da Vara faz a abertura
de autos físicos para a juntada do material, conforme certidão exarada à folha 176.

O demandado foi intimado para apresentar suas alegações preliminares. No prazo para
tanto, apresentou diretamente contestação, consoante certificado pela Secretaria da Vara.
Alega o demandado, em preliminar, inépcia da inicial em razão da inexistência de causa de
pedir, pois o não houve atos de improbidade administrativa praticado pelo réu, uma vez que
agiu fora do local e horário de trabalho, e foi ao local do crime "cobrar um sinal" relativo a um
contrato firmado com João Ricardo sobre a venda de um notebook que o mesmo pretendia
adquirir para a sua esposa, Michele Aparecida, que era responsável pelo pagamento. Sustenta
ainda que os fatos não se passaram conforme narrado pelo autor, e narra o que no seu entender
teria ocorrido em seu encontro com a pessoa de Michelle Aparecida. Sustenta que sempre teve
um bom comportamento funcional, que se sua conduta for enquadrada como crime terá que
ser pelo crime previsto no art. 345, do CP, e não por improbidade administrativa. Cita
doutrina e jurisprudência, e pede que, em razão do princípio da proporcionalidade, seja
limitada a aplicação da multa civil que vier a ser aplicada, em razão de estar desempregado.
Conclui pedindo a improcedência do pedido.

É o relatório.
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Trata-se de ação de improbidade administrativa onde o Ministério Público busca a
condenação do réu nas sanções dos incisos I e III do art. 12 da Lei nº 8.429/92, em razão de
ter o mesmo cometido os atos ímprobos previstos no inciso I do art. 9º, e no art. 11, da mesma
Lei. A inicial veio instruída com inquérito civil e outros documentos, inclusive relativos ao
inquérito policial e à ação penal promovida em desfavor do réu perante o Juízo da 8ª Vara
Criminal de Natal. Em razão desses documentos, o órgão autor informa, na inicial, que não
tem mais nenhuma prova a ser produzida.

Inicialmente, cumpre observar que a parte ré, ao ser intimada para apresentar a sua
manifestação prévia, nos termos do § 7º do art. 17, da Lei nº 8.429/92, já apresentou

este magistrado, perfilhando o entendimento doutrinário, que “a exigência de notificação
prévia busca estabelecer uma justa relação de equilíbrio entre o amplo exercício do direito
de ação no campo da tutela do patrimônio público, o que deve ser garantido, e o resguardo
da honorabilidade da Administração Pública e do agente público”1, observo que no caso em
apreço o réu teve a oportunidade para apresentar a manifestação preliminar, para formalização
do contraditório prévio, mas já ofertou diretamente a contestação, adentrando, nesta
oportunidade, no mérito da causa ao promover, na integralidade, a sua defesa.
Assim, penso que, na situação presente, a ausência de manifestação preliminar do réu
sobre a pretensão da parte autora não constitui nulidade, posto que compareceu ao processo
e já ofereceu contestação diretamente, ao invés da manifestação preliminar. Este também tem
sido o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se pode ver nos
julgados a seguir transcritos:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PRECATÓRIOS
POR MEIO DE ACORDO ENTRE PARTICULARES E
1Cf.

ALVES, Rogério Pacheco; GARCIA, Émerson. Improbidade Administrativa. 4ª ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2008, p. 702. Importante transcrever a observação do doutrinador: “Ao mesmo tempo em que
se admite uma imputação fundada em “meros documentos e justificações” ou até mesmo uma imputação
desacompanhada de qualquer elemento (§ 6º, in fine), exige-se, nessas e apenas nessas hipóteses, a
formação de um contraditório prévio, adotando o legislador a premissa, correta, de que a impugnação
desacompanhada de uma prévia e sistemática investigação pode ser injusta. {…} deve-se ter em vista que a
ratio da normativa provisoriamente instituída é a de evitar o nascimento de relação processual destituída
de justa causa, não se voltando, a defesa prévia, unicamente, ao exercício do contraditório, que será
posteriormente exercido na forma do § 9º.” (fl. 703)
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diretamente contestação à ação, suprimindo, assim, aquele fase preliminar. Embora entenda
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ENTIDADE

PÚBLICA.

RECEBIMENTO

DA

PETIÇÃO

INICIAL DA AÇÃO DE IMPROBIDADE. DESNECESSIDADE
DE ANÁLISE DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE
PROCESSUAL EM RAZÃO DA NÃO MANIFESTAÇÃO
PRÉVIA (ART. 17, § 7º, DA LEI Nº 8.429/92). ACÓRDÃO EM
SINTONIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
DO STJ. 1. {…}. 2. O entendimento jurisprudencial do STJ é no
sentido de que, não demonstrado o prejuízo, não há nulidade
processual em razão da ausência de manifestação prévia de um
dos réus em ação civil pública de improbidade administrativa.

Carvalhido, 1ª T, DJe 18/02/2011; REsp 1184973/MG, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, 1ª T, DJe 21/10/2010; EgRg no Ag
1379397/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª T, DJ e 07/12/2011;
REsp 1233629/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, 2ª T, DJ e
14/09/2011. 3. {…}. 4. {…}. 5.{...}.” (AgRg no AREsp 91516/DF,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 17/04/2012). (grifamos)
“EMENTA:

DIREITO

ADMINISTRATIVO.

AGRAVO

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS AO
ERÁRIO MUNICIPAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MP.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO AGENTE
PÚBLICO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.” (AgRg no
REsp

1128563/SC,

Rel.

Min.

Benedito

Gonçalves,

DJe

EMBARGOS

DE

04/06/2013).” (grifamos)

“EMENTA:

PROCESSUAL

CIVIL.

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL RECEBIDOS
COMO

AGRAVO

REGIMENTAL.

FUNGIBILIDADE.RECURSAL.

AÇÃO

PRINCÍPIO
CIVIL

DA

PÚBLICA.

ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEFESA
PRELIMINAR. ART. 17, § 7º, DA LIA. NULIDADE RELATIVA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
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PRECLUSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. {…}. 2.{...}. 3. In
casu, não há falar em cerceamento de defesa ou violação ao devido
processo legal, consoante entendimento deste Superior Tribunal
de Justiça acerca prescindibilidade da defesa prévia, dependendo
a declaração de nulidade pela ausência de efetivo prejuízo, o que
não ocorreu na espécie, tendo em vista a amplitude da
manifestação defensiva contida na manifestação preliminar
recebida como contestação. {…}. 4. “A falta da notificação
prevista no art. 17, § 7º, da Lei 8.429/92 não invalida os atos
processuais ulteriores, salvo quando ocorrer efetivo prejuízo.”

Arnaldo Esteves Lima, DJe 30/05/2012).

Conforme se percebe com facilidade, o processo está muito bem instruído, inclusive
com cópias da ação penal movida contra o réu, de modo que é possível o julgamento
antecipado da lide, até porque, consoante pesquisa efetuada no Sistema SAJ, referida ação
penal já foi julgada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal, que condenou o réu Maynar Nogueira à
pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 40 dias-multa, em regime inicialmente fechado,
aplicando ainda as penas acessórias de perda de função pública e suspensão dos direitos
políticos, de modo que é possível tomar-se de empréstimo as provas ali produzidas, já que
elas podem repercutir na presente ação de improbidade administrativa.

Quanto à preliminar deduzida pelo réu, de inépcia da inicial, observa-se que ela se
funda em matéria de fato, e não de direito. Com efeito, afirma o réu que "não houve atos de
improbidade por parte do réu, haja vista que o mesmo agiu fora do local e horário de
prestação de serviços, e que na verdade foi ao local do crime cobrar um "sinal" relativo a um
contrato." Vê-se, pois, que tal matéria fática deve ser apreciada no mérito, e não como
preliminar. Assim, resta prejudicada a preliminar, de forma como deduzida, e a matéria fática
será apreciada no mérito.

Os fatos atribuído ao réu são muito graves. Tanto é verdade que no Juízo Criminal o
réu foi condenado pelo delito de extorsão (art. 158, CP) e pelo porte ilegal de arma (art. 14 da
Lei nº 10.826/03). Naquele Juízo o réu, ao ser interrogado, em um primeiro momento tentou
negar a acusação, mas depois confessou a prática do delito, tendo o magistrado registrado em
sua sentença que: "O acusado MAYNAR NOGUEIRA confessou o crime em juízo,
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aduzindo: tenho consciência de que pratiquei um crime." Diz mais o magistrado em sua
decisão: "Acrescentou que exigiu dinheiro porque estava precisando. Máxime é o valor
da confissão espontânea e voluntária do acusado, mormente quando em consonância
com as demais provas dos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas, não
havendo nenhuma outra prova que ilida a veracidade e autenticidade das declarações do
acusado."

Diferente não é o pensamento deste magistrado acerca das provas coletadas, que na
presente ação de improbidade estão a configurar os ilícitos previstos no inciso I do art. 9º, e no
art. 11, da LIA. Revela-se, por tais provas, que o réu efetivamente buscou auferir para si uma

Lagareiro, para poder beneficiar o esposo desta, que se encontrava preso. Tal fato restou
amplamente provado não só em razão da prisão em flagrante do réu, mas também na instrução
criminal realizada na ação penal acima mencionada, que concluiu pela prática do crime de
extorsão, grave ilícito penal previsto no art. 158, do CP. Sem dúvida, resta configurado o ato
ímprobo, na medida em que o réu, apesar de exigir da vítima a quantia de R$ 1.200,00 chegou
a baixar o valor para R$ 800,00, quantia que foi dividida para pagamento em duas parcelas de
R$ 400,00, e no momento da prisão em flagrante, foi encontrada em seu poder a quantia de
R$ 400,00, que havia sido entregue pela vítima. E o próprio réu confirmou que estava
recebendo o dinheiro em troca de "ajuda" ao esposo da vítima.

Vê-se, pois, que tanto a narrativa da inicial como as provas dos autos adequam-se à
perfeição ao disposto no inciso I do art. 9º, da LIA. No caso concreto, não há dúvida de que
houve o ato de recebimento de dinheiro por parte do réu, e as provas nos autos são robustas
neste sentido, consoante se conseguiu provar no Juízo Criminal, como já visto. Uma vez
configurada a tipicidade do ato ímprobo, resta patente que este foi lavrado com dolo pelo réu
no sentido de obter tal vantagem em detrimento de uma terceira pessoa, inclusive com grave
ameaça. E tal elemento – o dolo - é exigido, na hipótese, para a configuração do ato ímprobo
do inciso I do art. 9º da LIA. O excepcional jurista FÁBIO MEDINA OSÓRIO, ex-membro
do Ministério Público do RS, autor da melhor obra nacional sobre a teoria da improbidade
administrativa, ensina que “Não se pode dissociar o ato ímprobo do processo de adequação
típica e do reconhecimento da culpabilidade constitucional, aquele do qual o dolo e culpa
derivam diretamente. A responsabilidade subjetiva, no bojo do tipo proibitivo, é inerente à
improbidade administrativa, sendo exigíveis o dolo ou a culpa grave, embora haja silêncio
da LGIA sobre o assunto. Isso se dá, como já dissemos à exaustão, por força dos textos
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vantagem econômica, de forma direta, e o que é mais grave, com ameaça à pessoa de Michelle
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constitucionais que consagram a responsabilidade subjetiva dos agentes públicos em geral,
nas ações regressivas, e que contemplam o devido processo legal, a proporcionalidade, a
legalidade e a interdição à arbitrariedade dos Poderes Públicos no desempenho de suas
funções sancionatórias. Portanto, a improbidade envolve, modo necessário, a prática de
condutas gravemente culposas ou dolosas, inadmitindo responsabilidade objetiva. Sem tais
peculiaridade, a conduta não pode se enquadrar na enfermidade que se pretende
diagnosticar.”2

Não há dúvida, no campo doutrinário e jurisprudencial, de que o elemento subjetivo é
exigido nos dispositivos (artigos 9º e 11) da LIA, como mostra a vasta doutrina sobre o tema e

que revela, por todos, claramente, a posição daquela Corte, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA

POR

ATO

DE

IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.

ELEMENTO

SUBJETIVO,

INDISPENSÁVEL À CONFIGURAÇÃO DO ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LIA.
AUSÊNCIA

DE

REVOLVIMENTO

DOLO.
DO

DESCONSTITUIÇÃO.
CONJUNTO

FÁTICO-

PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
Os embargos de declaração, a teor do art. 535 do Código de
Processo civil, prestam-se a sanas obscuridade, contradição
ou omissão eventualmente presente no julgado, o que não
ocorreu na espécie.
O

Superior

Tribunal

imprescindibilidade

do

de

Justiça

elemento

decidiu

subjetivo

pela

para

a

configuração do ato de improbidade administrativa .
No caso em exame, as instâncias ordinárias concluíram pela
ausência de comprovação do elemento subjetivo para a
configuração do dolo nas condutas dos réus a evidenciar ato
2OSÓRIO,

Fábio Medina. Teoria da Improbidade Administrativa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2007, p. 291.
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de improbidade.
A desconstituição do julgado não encontra campo na via
eleita, dada a necessidade de revolvimento do conjunto fáticoprobatório para se aferir a presença dos elementos essenciais
aptos a configurar o ato de improbidade administrativa,
procedimento de análise próprio das instâncias ordinárias e
vedado ao Superior Tribunal de Justiça, a teor da Súmula
7/STJ.
Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
70789/MG,

Rel.

Min.

Arnaldo

Esteves

Lima,

Dje

É também imputado ao réu, pelo órgão autor, a prática do ato ímprobo consistente em
lesão aos princípios da administração pública, pelo que restaria tipificado, segundo a inicial, o
ilícito previsto no art. 11 da Lei de Improbidade. Conforme entendimento unânime da
doutrina, o dever de probidade passa pela valoração das normas constitucionais que regulam a
Administração Pública, onde se destacam os princípios, tanto explícitos como implícitos, que
operam “numa perspectiva de hierarquização e, sobretudo, de articulação dos valores e
regras incidentes. Por isso se diz que toda improbidade administrativa conduz a uma
vulneração do disposto nos arts. 37, caput, e 11 da LGIA, cuja funcionalidade é subsidiária
e, paradoxalmente, indicadora da base conceitual da própria improbidade administrativa”,
consoante lembra FÁBIO MEDINA OSÓRIO.3 (grifamos). E essa vulneração aos princípios
deve ser sempre analisada com muita cautela, em razão do assustador caráter aberto do caput
do art. 11 da LIA, pois afinal não se pode esquecer que nos dias atuais a ação de improbidade
vem se transformando em remédio para todos os males, ao argumento de que o
descumprimento, por qualquer ação ou omissão, dos deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade e lealdade, ainda que por inabilidade do gestor público, deve sempre levar às
severas penalidades da LIA, quais sejam, suspensão dos direitos políticos, perda da função
pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário.

MAURO ROBERTO GOMES DE MATOS leciona que “a má-fé, caracterizada
pelo dolo, comprometedora de princípios éticos ou critérios morais, com abalo às
instituições, é que deve ser penalizada, abstraindo-se meros pecados veniais, suscetíveis de

3

Op. cit., pp. 306-307.
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orreção administrativa.” 4 Dito de outro modo, e a par do que também apregoam vários
doutrinadores, a violação a preceitos morais, isoladamente, sem que eles tragam em seu
contexto um ato devasso com atitude dolosa que leve ao prejuízo do erário público ou
enriquecimento ilícito do agente público ou do particular, terá que ser analisado com
temperamentos, para que não destoe da razoabilidade. Daí a conclusão do autor acima citado,
no sentido de que “O combate às violações, aos princípios éticos da Administração Pública,
via ação de improbidade administrativa, não poderá se dar em caráter aberto, pois
necessário se faz que haja a existência de dolo conjugado ao prejuízo ao erário, para que
exista o divisor de águas, sobre que tipo de combate legal será levado a efeito pelos

Em suma, a conduta do agente público terá que ser dolosa para que ocorra a tipificação
do art. 11 da LIA. E esse entendimento é remansoso nas hostes do Superior Tribunal de
Justiça. Conforme se constata na pesquisa de julgados antigos, aquela Corte já entendia que
para que seja tipificada a improbidade administrativa do art. 11 da LIA, faz-se necessário que
tenha havido a caraterização inequívoca de dolo, ou seja, que houve vontade deliberada do
agente de fraudar a lei. Julgados mais recentes não mudaram tal entendimento, antes só o
reforçaram, senão vejamos: “[...] 2. Conforme pacífico entendimento do STJ, “não se pode
confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é ilegalidade tipificada
e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a
jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade,
que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos
artigos 9º e 11 da Lei nº 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do art. 10”
(AIA 30/AM, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/09/2011).
(grifamos)

No mesmo sentido, e com agregação de mais argumentos, é o que restou proclamado
no acórdão proferido no AgRg no AREsp 21662/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe 15/02/2012, verbis: “[...] 2. Não se tolera, porém, que a conduta culposa dê ensejo à
responsabilização do servidor por improbidade administrativa; a negligência, a
imprudência ou a imperícia, embora possam ser consideradas condutas irregulares e,
portanto, passíveis de sanção, não são suficientes para ensejar a punição por
4

MATTOS, Mauro Roberto Gomes. O limite da improbidade administrativa. 4ª ed. Rio de Janeiro: Editora
Ímpetus, 2009, p. 389.
4 MATTOS, Mauro Roberto Gomes. O limite da improbidade administrativa. 4ª ed. Rio de Janeiro: Editora
Ímpetus, 2009, p. 389.
5 Op. cit, p. 393.
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rresponsáveis pelo controle dos atos públicos.”5 (grifamos).
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improbidade; ademais, causa lesão à razoabilidade jurídica o sancionar-se com a mesma
e idêntica reprimenda demissória a conduta ímproba dolosa e culposa (art. 10 da Lei nº
8.429/92), como se fossem igualmente reprováveis, eis que objetivamente não o são. 3. O
ato ilegal só adquire os contornos de improbidade quando a conduta antijurídica fere os
princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvada pela má-intenção do
administrador, caracterizando a conduta dolosa.” No mesmo sentido são os seguintes
julgados: RESP 939118/SP, rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/02/2011; RESP 1182968/RJ, Rel.
Min. Eliana Calmon. DJe 30/08/2010.

Em resumo, é pacífico o entendimento do STJ – não destoando da pregação

exige-se o dolo. Ou seja, o ato ilegal somente adquire contornos de improbidade quando a
conduta antijurídica do agente fere os princípios constitucionais da Administração Pública
movida pela má-fé, má-intenção, caracterizando a conduta dolosa. No caso dos autos, já se viu
que restou demonstrado que o réu agiu com dolo intenso, diga-se, adotado uma conduta
coadjuvada pela intenção maléfica e pela vontade livre e consciente de perpetrar lesão aos
princípios constitucionais. Tinha plena consciência – até em razão do cargo de agente
penitenciário, que exercia então – que o seu ato consistia em ilícito penal, uma vez que estava
extorquindo dinheiro de uma pessoa que se encontrava em situação de desespero, de
fragilidade, por ter o seu marido preso em uma penitenciária onde o réu exercia suas funções e
tinha controle sobre a vida carcerária do preso.

MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS, já citado, após discorrer sobre a
violação aos princípios da Administração Pública, resume com simplicidade e maestria essa
exigência, que não pode, em absoluto, ser desprezada pelo intérprete e julgador dos fatos,
verbis: “[...] Assim, o ato administrativo que agride os princípios constitucionais (art. 11 da
Lei nº 8.429/92) deverá ser imoral, configurado

por uma desonestidade intencional,

desatrelada de peculiaridades pessoais negativas, como a inabilidade e o despreparo
cultural do agente público, que não dão azo à ação de improbidade. A improbidade
administrativa transcende a ilegalidade do ato para penetrar se houve ou não boa-fé
quando da atuação pública, pois ela se presume, sendo certo que a má-fé terá que ser
provada.”6 Resta, pois, induvidoso, à luz das construções jurisprudenciais e doutrinárias, que
o tipo do art. 11, que tanto pode ser ato comissivo ou omissivo, exige como pano de fundo,
em ambas as situações, o dolo. Na ausência desse elemento subjetivo, resta caracterizada a
6Op.

cit., p. 403.
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doutrinária -, que para a caracterização do ato de improbidade tipificado no art. 11 da LIA
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atipicidade da conduta, não restando outro caminho ao julgador senão o de rejeitar a ação de
improbidade ou julgá-la improcedente. Porém, este não é o caso dos autos. Houve, sim, dolo
intenso do réu no sentido de exigir o dinheiro, agindo de má-fé, com desonestidade e
deslealdade e, pior, sabendo que estava praticado um ato vedado por lei.

Discorrendo sobre o tema – presença do elemento subjetivo como requisito do ato de
improbidade -, o notável integrante do Ministério Público paulista FERNANDO CAPEZ,
observa que na atualidade existem “diplomas não formalmente penais que punem os ilícitos
de forma tão ou mais drástica que a própria seara penal, tal como ocorre com os atos de
improbidade administrativa. Tal punição tem sido estabelecida mediante um alargamento

extrema gravidade, tão infamantes quanto as de natureza formalmente penal, vêm sendo
impostas, como já dito, com a simples caracterização do dolo civil, menoscabando-se o
principal instrumento contendor do jus puniendi estatal: o estabelecimento do nexo causal.
Muitas vezes, sequer o elemento subjetivo tem sido utilizado como critério limitador do
nexo causal, sendo as gravosas penas impostas sem ao menos se analisar o dolo ou a culpa,
e, portanto, apenas com base na mera causalidade fática. A ânsia desmensurada em punir
o administrador público com uma pena exemplar é resultado da pressão da mídia ou da
opinião pública, o que tem tornado a Lei de Improbidade Administrativa um perigoso
instrumento de vingança, cuja incidência, com menoscabo a garantias individuais,
produtos de uma árdua e longa conquista histórica, constitui um grave retrocesso ao
Estado Democrático de Direito. Com isso, a Lei de Improbidade Administrativa tem sido
realizada com a proscrição de inúmeros direitos e garantias individuais erigidos após uma
longa e árdua luta histórica contra o arbítrio estatal que impunha penas desumanas, sem
análise do dolo ou da culpa.”7(grifamos).

Como se vê, é preciso que o dolo esteja presente, seja em que situação for, mormente
na hipótese do art. 11 da LIA, pois não há como se afastar, especialmente em caso de
improbidade administrativa, essa figura jurídica que é uma das maiores conquistas da
humanidade no campo do Direito, que é a presença do dolo (ou da culpa, se for o caso) para
responsabilizar alguém penalmente por um ato ilícito, e dúvida não há que a lei de
improbidade, apesar da sua natureza civil, contempla severas sanções de natureza penal, tão
ou mais drásticas que aquelas previstas na seara formalmente penal. Retomo, nesse pensar, o
ensinamento de FÁBIO MEDINA OSÓRIO, que também é compartilhado pela unanimidade
7Op.

cit., p. 297.
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da doutrina, quando pontua que “Não se pode dissociar o ato ímprobo do processo de
adequação típica e do reconhecimento da culpabilidade constitucional, aquela da qual o
dolo e a culpa derivam diretamente. A responsabilidade subjetiva, no bojo do tipo
proibitivo, é inerente à improbidade administrativa, sendo exigíveis o dolo ou a culpa grave,
embora haja silêncio da LGIA sobre o assunto. Isso se dá, como já dissemos à exaustão,
por força dos textos constitucionais que consagram responsabilidades subjetivas dos
agentes públicos em geral, nas ações regressivas, e que contemplam o devido processo
legal, a proporcionalidade, a legalidade e a interdição à arbitrariedade dos Poderes
Públicos no desempenho de suas funções sancionatórias. Portanto, a improbidade
administrativa envolve, modo necessário, a prática de condutas gravemente culposas ou
pode se enquadrar na enfermidade que se pretende diagnosticar.”8 (grifamos). Estando
presente o dolo na conduta do réu, no presente caso, outro caminho não há que não seja o de
reconhecer a procedência do pedido relativo à prática de ato ímprobo.

Portanto, quanto ao cometimento do ato de improbidade previsto no art. 11, é de se
destacar que o próprio réu tinha plena consciência da ilicitude dos seus atos, consoante deixa
claro todas as provas dos autos. E tal fato restou muito bem demonstrado na sentença do Juízo
Criminal, apesar do réu ter negado o fato quando do seu interrogatório, mas o confirmou
depois, alegando que "precisa do dinheiro". Não haveria como o réu negar o fato, pois todos
os elementos coletados contradizem fortemente o que foi por ele afirmou de início. Tanto é
verdade, que terminou confessando o fato. Demais disso, o fato reveste-se de gravidade maior
se considerarmos que a exigência de dinheiro foi feita com grave ameaça à vítima. Mas o réu
não pensou nisso também. Resta patente, pois, o malefício de sua conduta. Tenho, pois, como
configurado o ato ímprobo de que trata o art. 11, da Lei nº 8.429/92, posto que a conduta do
réu violou o dever de honestidade e de obediência à lei.

ISTO POSTO, julgo procedente a presente ação de improbidade administrativa
para condenar o réu MAYNAR NOGUEIRA RODRIGUES DE CARVALHO pela
prática dos atos ímprobos previstos no inciso I do art. 9º, e no art. 11, da Lei nº 8.429/92.
Observo que o Juízo Criminal da 8ª Vara já aplicou ao réu as seguintes sanções: a) pena
concreta e definitiva de 6 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa; b) perda da
quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que foi encontrada em seu poder; c) perda do
cargo de agente penitenciário do Estado, comunicando-se à SEJUC, SEARH e Gabinete
8Op.

cit., p. 291
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Civil da Governadoria do Estado para fins de cumprimento da decisão de perda do
cargo público do acusado; d) suspensão dos direitos políticos. Assim, considerando que
já foram aplicadas no Juízo Criminal a perda do cargo público e suspensão dos direitos
políticos, bem como do valor que foi extorquido pelo réu, deixo de aplicar as sanções de
perda da função pública, restituição do dinheiro indevidamente obtido e suspensão dos
direitos políticos. Quanto à pena de perda da função pública, observo ainda que o
próprio réu declara estar desempregado, sendo possível, pois, concluir que a pena de
demissão foi efetivada pela Administração Pública, em decorrência do Processo
Administrativo instaurado através da Portaria nº 364/2012-CEPA/SEJUC/RN,
publicada na página oficial do Governo do Estado do RN, consoante busca realizada

aplicar, como de fato aplico, as seguinte sanções ao réu: 1) fazendo ponderação entre os
limites da multa civil prevista nos incisos I (3 vezes o valor do acréscimo patrimonial) e
III (100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente) do art. 12, da Lei nº
8.429/92, pagamento de multa civil de 50 (cinquenta) vezes o valor do acréscimo
patrimonial obtido ilicitamente, e considerando que as provas mostram que o réu obteve
a vantagem de R$ 400,00 (quatrocentos reais), encontrados em seu poder ao ser preso
em flagrante, torno concreta a multa civil em 20.000,00 (vinte mil reais); 2) proibição de
contratar com o poder público ou receber benefício ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, pelo prazo de 6
(seis) anos. Adoto tal posicionamento nos termos do Parágrafo único do art. 12, da Lei nº
8.429/92, considerando que não houve proveito patrimonial do réu em detrimento do
erário público, mas o dano foi grave em relação a terceiro, em razão da extorsão, e já
resultou em condenação à pena restritiva de liberdade, perda da função pública e do
valor obtido de terceiro mediante o ato ilícito. Condeno ainda o réu no pagamento das
custas processuais. Com o trânsito em julgado, faça-se as comunicações de estilo, bem
como o lançamento do réu no Cadastros dos Condenados por Improbidade
Administrativa, do CNJ. Publique-se e intime-se.

Natal/RN, 05 de novembro de 2013.

CÍCERO MARTINS DE MACEDO FILHO
Juiz de Direito

Este documento foi assinado digitalmente por CICERO MARTINS DE MACEDO FILHO.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjrn.jus.br/esaj, informe o processo 0806343-90.2013.8.20.0001 e o código 15F761.

naquele sítio. Contudo, nos termos dos incisos I e III do art. 12, da LIA, resta possível

