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AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 0019552-21.2019.8.27.2729/TO

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO
RÉU: LIAMAR DE FÁTIMA GUIMARÃES ROSA E OUTROS

SENTENÇA

Versam os autos sobre AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
COLETIVO COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE EVIDÊNCIA proposta pelo
Ministério Público Estadual contra AMADO CILTON ROSA, ANTÔNIO DOS REIS
CALÇADO JÚNIOR, ITELVINO PISONI e LIAMAR DE FÁTIMA GUIMARÃES ROSA,
todos devidamente qualificados nos autos.

 

A narrativa do Parquet traz em sua contextualização os fatos decorrentes da
denominada “Operação Maet” deflagrada em 16 de dezembro de 2010 e que teria desbaratado
3 núcleos de uma associação criminosa voltada à negociação de decisões judiciais no âmbito
do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.

 

Nestes autos discutiu-se acerca do Habeas Corpus nº 4.986, impetrado em favor
do paciente Fábio Pisoni, sendo da relatoria do Desembargador Amado Cilton Rosa sendo
que na alegação do Ministério Público, Itelvino Pisoni, pai do paciente, teria pago o valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o fim de obter decisão favorável no citado Habeas
Corpus, sendo que tal fato teria tido a participação também de Liamar de Fátima Guimarães
Rosa e Antônio dos Reis Calçado Júnior.

 

Dos R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mencionado, constou dos autos que
seriam R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a concessão da liminar e R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) no julgamento do mérito da ação.

 

Aduz ainda que o réu Antônio dos Reis Calçado Júnior teria recebido a quantia
mencionada e a teria repassado a Liamar de Fátima Guimarães Rosa.

 

Requereu em sede de tutela de evidência a indisponibilidade de bens dos réus e,
no mérito a condenação às penas impostas pelo artigo 12, inciso I e, subsidiariamente no
inciso III, da Lei nº 8.429/92, inclusive com a condenação ao pagamento de dano moral
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coletivo, multa civil e aos ônus da sucumbência.

 

Deu-se à causa o valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

Acompanha a inicial a íntegra da Ação Penal nº 690, em curso perante o STJ,
aportada em cartório ante ao volume dos arquivos.

 

No evento 14 a liminar pleiteada no presente feito foi deferida, restando
decretada a indisponibilidade dos bens dos requeridos no montante de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais).

 

No evento 28, Itelvino Pisoni, fundado no §7° do art. 17 da Lei nº 8.429/92
ofertou manifestação, oportunidade em que alega ter operado a prescrição da pretensão
deduzida em juízo, bem como a inépcia da inicial sob o argumento de que esta deixou de
descrever com precisão os fatos e suas circunstâncias, bem como a participação de cada um
dos envolvidos, pugnando pelo não recebimento da mesma.

 

Conclui com a alegação de que o requerido não figurou como réu na demanda
penal em curso, inexistindo delito cometido pelo mesmo, refutando assim as alegações
trazidas pelo Ministério Público no presente feito, pugnando pelo reconhecimento das
preliminares arguidas e, caso vencido, requereu a citação para fins de apresentação da
contestação.

 

No evento 31 a defesa de Amado Cilton Rosa apresentou a manifestação prévia
alegando em sede de preliminar, a ocorrência da prescrição, bem como a inépcia da inicial
fundada em descrição genérica e imprecisa dos fatos trazidos pelo Parquet.

 

Alega a ausência de elemento subjetivo, discorrendo sobre a falta de
demonstração clara e objetiva acerca das imputações feitas pelo Ministério Público,
discorrendo acerca da falta de demonstração da ocorrência de ato improbo praticado pelo
requerido.Sobre a indisponibilidade de bens apresentou a tese que entende convergir para a
improcedência, uma vez que não teria havido o cometimento de nenhum ilícito, restando
ausente o dano ao erário ou a demonstração da necessidade de garantir qualquer valor.
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Refuta o pleito de condenação em danos morais coletivos, aduzindo que o
Ministério Público atribuiu de forma aleatória a imputação, deixando de demonstrar qualquer
recebimento de propina pelo réu ou mesmo dano ao erário público.

 

Pede o reconhecimento da prescrição com alternatividade para a inépcia da
inicial, com a revogação da tutela de evidência concedida e, superado tais pleitos
preliminares, pugna pelo indeferimento total da petição inicial, vez que não instruída com
documentos a evidenciarem indícios suficientes da existência de ato de improbidade
praticado pelo requerido.

 

No evento 32 a manifestação apresentada pela ré Liamar de Fátima Guimarães
Rosa repisa os argumentos trazidos na defesa apresentada pelo seu esposo, Amado Cilton
Rosa, pugnando pelo reconhecimento da prescrição, bem como pela inépcia da inicial e,
diante da não ocorrência de ato improbo, requer o não recebimento da inicial, com revogação
da tutela de urgência que decretou a indisponibilidade de seus bens, pugnando ainda pelo
afastamento do dano moral coletivo.

 

No evento 33 o réu Antônio dos Reis Calçado Júnior apresenta sua
manifestação, oportunidade em que pugna pelo reconhecimento da prescrição, buscando
demonstrar a inépcia da inicial e a inadequação da improbidade administrativa.

 

Continua na busca da demonstração de inexistência de dano ao erário bem como
da não prática de ato improbo, atacando a decisão que decretou a indisponibilidade de bens.

 

Discorre sobre o não cabimento da condenação em dano moral coletivo, bem
como da multa civil e honorários sucumbenciais.

 

Por fim, alega que o Ministério Público se baseou em depoimento prestado na
fase inquisitorial, sendo que referida testemunha, quando inquirida na fase judicial esclareceu
os fatos, narrando que este não esteve presente na oportunidade da ocorrência dos fatos e,
ainda, tal réu não teria realizado qualquer contato quanto aos fatos narrados.
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Conclui alegando que o pai do paciente naquela impetração, em depoimentos
prestados rechaça qualquer alegação de que tenha ocorrido uma negociação buscando a
concessão do Habeas Corpus em questão.

 

Pede o acolhimento das preliminares com a rejeição da inicial e, caso superados,
requer a citação para fins de instrução processual.

 

É o relatório do necessário. Decido.

 

Inépcia da petição inicial

 

A preliminar de inépcia da inicial ofertada pelos requeridos, arguindo que a
imputação é genérica e carente de comprovação dos fatos trazidos pelo autor não encontra
respaldo uma vez, apesar de não descrever claramente os fatos que pretende imputar aos réus,
aponta fragilmente a sua pretensão, o que torna possível o exercício da ampla defesa.

 

Como se sabe, a ação de improbidade administrativa não exige o detalhamento
das condutas de forma minuciosa e detalhada e, apesar da peça de ingresso deixar de trazer
detalhadamente a conduta que entende praticada pelos réus, é possível perceber a pretensão
do autor da demanda, possibilitando assim aos réus exercerem suas defesas.

 

Sendo assim, desacolho a aventada preliminar.

 

Prescrição

Passo a me posicionar sobre a verossimilhança da denúncia ofertada e sua
regularidade formal e, desde já, verifico que a tese preliminar de prescrição suscitada pelos
réus merece acolhimento.

 

Neste ponto, importante pontuar que a ação civil pública para apuração de ato
de improbidade supostamente praticado por agente público, quando o ato também constitui
ilícito penal, é regulado pelo disposto no artigo 23, inciso II, da Lei 8.429/92, que dispõe:
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Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei
podem ser propostas:

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas
disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de
cargo efetivo ou emprego

 

Desta forma, constata-se que no presente caso a análise da prescrição remete à
legislação específica que, no caso presente trata-se da Lei nº 1.818/07, que dispõe sobre o
Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Tocantins, descrevendo em seu artigo
165, I:

 

Art. 165. A ação disciplinar prescreve:

I - em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de
aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão.

 

Ocorre que referida lei não remete ao Código Penal a prescrição de casos em
que, além da falta administrativa também se encontram inseridos na esfera penal, como
ocorrem em casos regulados por outras legislações que fazem tal regulamentação, restando
assim, no caso presentes, a adoção do disposto na referida legislação, que impõe o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos no presente feito.

 

A pretensão deduzida pelo autor de fazer regular tal prazo prescricional pelo
disposto na Resolução nº 135 do CNJ, datada de 13/07/2011, não encontra respaldo legal para
adoção no presente caso, uma vez que os fatos que supostamente seriam tidos por ímprobos,
trazidos no presente feito, teriam ocorrido em data anterior à edição da citada norma,
surgindo o conhecimento pleno em 16/12/2010, data da deflagração da operação policial, fato
este que inclusive foi objeto de confissão do autor da presente demanda, não comportando
maiores discussões sobre a questão.

 

No presente caso, a retroatividade do dispositivo legal encontra óbice
intransponível na legislação pátria, que traz a defesa do sólido princípio tempus regit actum,
bem como da segurança jurídica.
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Com isso, tendo em vista que o ajuizamento da presente demanda se deu
somente em 11 de maio de 2019, bem depois de escoado o prazo prescricional de 5 (cinco)
anos, cujo início da contagem se deu na data do conhecimento dos fatos, 16/12/2010,
evidenciando assim, a falência do direito de ação para perseguir a condenação nas sanções
dos artigos 12 da Lei 8.429/92 ante ao impedimento trazido pela prescrição.

 

Assim, acolho a preliminar e reconheço a prescrição.

 

Ato improbo a gerar dano ao erário ensejando a continuidade da ação
neste ponto.

Importante pontuar, finalmente, que não há que se falar neste caso da aplicação
da regra de imprescritibilidade envolvendo a pretensão adicional de ressarcimento do prejuízo
supostamente sofrido pelo erário porque o mesmo não é objeto do pleito do autor em sua peça
inicial e, em análise dos autos verifica-se que não existiu qualquer dano ao erário a
possibilitar a continuidade da presente demanda neste particular.

 

No caso dos autos não ficou minimamente demonstrado o indício da prática de
ato improbo praticado pelos requeridos.

 

Ante a independência das esferas cível, administrativa e penal não impõe a
vinculação entre elas.

 

Constata-se que no tocante ao réu Antônio dos Reis Calçado Júnior, a
testemunha Egon Just em seu depoimento prestado em Juízo, devidamente comprometida, foi
categórico ao afirmar que os fatos narrados não contaram com a participação deste requerido.
Quanto a este réu não existe qualquer indício mínimo de que tenha concorrido com a prática
de ato improbo com dano ao erário.

 

Também, em momento algum a referida testemunha trouxe ao menos indícios
relevantes de que teria havido participação do réu Amado Cilton Rosa na alegada empreitada.
Tais alegações merecem ser vistas com ressalvas, uma vez que encontra-se isolada de outros
fatos a caracterizarem o alegado.
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Ademais, a pessoa que teria pago mencionados valores (réu Itelvino Pisoni)
negou ter ocorrido tal fato, merecendo ainda observação o fato de que citada testemunha
alegou que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) foi pago quando do julgamento de
mérito, entretanto, analisando os autos do citado Habeas Corpus, este teve o seu mérito
negado, não sendo plausível crer que tal valor tenha sido pago diante da negativa ocorrida,
fato que corrobora para a fragilidade do depoimento apoiado pelo autor.

 

Tenta corroborar as acusações através de mensagens telefônicas encontradas em
aparelho entregue à polícia pela testemunha Egon just, sob o argumento de que tais
mensagens tratavam das negociações decorrentes do citado Habeas Corpus. Entretanto, em
análise dos autos temos que referidas mensagens e os fatos narrados encontram-se
dissociados no tempo, como trazido na peça de defesa.

 

As referidas mensagens apontadas datam de fevereiro e março do ano de 2007
(perícia acostada às fls. 1.195/1.200da APN 690) sendo que o crime que teria originado a
impetração ocorreu em 08/12/2007 e a decisão liminar foi datada de 19/12/2007, ou seja,
tais mensagens certamente não tiveram relação com os fatos citados, uma vez que tais
mensagens antecederam ao próprio crime que ensejou a impetração, em 9 meses, não sendo
viável a utilização de tais “provas”.

 

Também, no tocante ao citado cheque que teria sido entregue a título de
“garantia”, não encontra sustentação, uma vez tal cheque certamente foi entregue em data
bem anterior, tendo em vista que em análise aos extratos juntados aos autos da APN 690, a
folha de cheque que antecedente, bem como a subsequente à citada cártula, foram
apresentadas ao sacado na data de 10 de agosto de 2006, demonstrando que a entrega do
referido cheque certamente decorreu de outros fatos, não sendo plausível a separação de uma
folha de cheque para utilizá-la como garantia há mais de um ano à frente, sendo que as
posteriores já haviam sido levadas a compensação. (fls. 1.761/1.794 da APN 690)

 

Assim, em análise dos autos não vislumbro a existência de indício mínimo de
ocorrência de dano ao erário e nem mesmo de ato improbo praticado pelos requeridos, a
ensejar o recebimento da inicial com fundamento na imprescritibilidade do dano ao erário.

 

Neste sentido:

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
2ª Vara da Fazenda e Reg. Públicos de Palmas



03/06/2020 :: 773814 - eproc - ::

https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9a4ad144f972… 8/10

0019552-21.2019.8.27.2729 773814 .V2

1. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALIENAÇÃO DE LOTES PÚBLICOS.
POSSÍVEL VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PRELIMINAR
AFASTADA. Inexiste nulidade processual, por ofensa ao princípio da não surpresa e
contraditório, se a defesa prévia apresentada em nada inovou na matéria fática, tampouco
revelou fato novo e desconhecido do autor, sobretudo porque, após a apresentação da defesa,
o próximo passo é o recebimento ou rejeição da ação, nos termos do artigo 17, § 8º, da Lei no
8.429, de 1992, o que efetivamente foi realizado pelo magistrado sentenciante. 2.
AFERIÇÃO DO DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE ÍNDÍCIOS MÍNIMOS. ÔNUS
DO AUTOR DA AÇÃO. REJEIÇÃO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. 2.1 Embora na
fase de recebimento da inicial vigore o princípio in dubio pro societate, não se pode
olvidar que o autor da ação civil pública tem obrigação de apresentar documentos que
contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade imputado, sob pena
de, quando analisada a justa causa, ser rejeitada a ação ante a ausência de lastro
probatório mínimo (artigo 17, § 6o da Lei no 8.429, de 1992). 2.2 As provas oferecidas
não permitem concluir acerca da materialidade do suposto ato de improbidade de
dispensa indevida de licitação, o que conduz a improcedência da ação e o seu não
recebimento, especialmente porque a versão de alienação do lote público por preço
ínfimo baseia-se apenas em informações que não trazem qualquer indício de dilapidação
do patrimônio público, dano ao erário, conluio entre os réus ou mesmo enriquecimento
ilícito. Apesar de o preço vil ser a maior evidência dos atos ímprobos, não há conclusão
do TCE neste sentido, pois a alienação tomou por base o valor venal do imóvel
consignado na Planta de Valores Genéricos da Prefeitura de Palmas (Lei Municipal n o
1.593, de 2008). (APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA No 0020331-
15.2019.827.0000, RELATOR: Des. MARCO VILLAS BOAS)

 

Também não se vislumbra a ocorrência de dano ao erário decorrente do fato
narrado, tanto que tal figura não foi nem mesmo objeto da demanda trazida pelo Ministério
Público, como já mencionado, o que acarreta a extinção desta por completo.

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. PREENCHIMENTO PELO AGENTE PÚBLICO DE NOTAS
FISCAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DOLO OU
CULPA. I - O ato de improbidade administrativa, relacionado a lesão ao erário (art. 10 da Lei
nº 8.429/92), exige sua efetiva comprovação, além da demonstração de dolo ou culpa. II - No
caso, constatando-se que o autor da ação civil pública por ato de improbidade administrativa,
não comprovou o prejuízo ao erário e o dolo ou culpado réu, a improcedência do pedido
inicial é medida impositiva, vez que a Lei de Improbidade Administrativa pretende punir o
gestor público que age com desonestidade, má-fé, utilizando-se da função pública para obter
vantagens ilícitas e imorais para si ou para terceiros, inocorrentes na hipótese dos autos. III -
APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (4ª Câmara Cível do
TJGO, DJ 660 de14/09/2010, ACÓRDÃO: 19/08/2010, Rel. Des. KISLEU DIAS MACIEL
FILHO, 213153-24.2001.8.09.0142, APELAÇÃO CÍVEL).
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Diante da inexistência do dano ao erário e indício mínimo de ato de
improbidade praticado pelos réus, não há que se falar em prosseguimento da presente
demanda nesta seara, fundamentado na sua imprescritibilidade adotada pela Corte Suprema.

 

Com isso, sem respaldo a decisão que decretou a indisponibilidade de bens dos
réus, tendo em vista a inexistência de indícios mínimos de ato improbo praticado pelos
mesmos, como restou demonstrado nesta oportunidade e, ainda, diante da ausência de dano
ao erário.

 

Por fim, não procede o pleito de condenação em dano moral coletivo ou na
multa civil, uma vez que o autor não demonstrou minimamente a ocorrência de abalo capaz
de justificar sua pretensão.

 

Tal pleito não possui o caráter de ressarcimento patrimonial e, não sendo
demonstrado qualquer elemento que o justifique, bem como os indícios mínimos de
visualização do ato improbo, não tendo este o caráter imprescritível, sua refutação é medida
desde já adotada.

 

Diante do exposto, incidindo a prescrição do direito de ação,julgo extinto o feito
com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC e, ante à inexistência
de dano ao erário e ato improbo, o que seria abarcado pela imprescritibilidade, INDEFIRO a
pretensão aviada em sua totalidade, rejeitando assim a presente ação e, como consequência
lógica, revogo desde já a tutela de evidência concedida nos presentes autos.

 

Deixo de condenar o Ministério Público ao pagamento de custas processuais por
força do disposto no artigo 91 do CPC.

 

Igualmente, fica isento do pagamento de honorários advocatícios por ausência
de comprovação de má-fé no ajuizamento da lide.
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Feito não sujeito ao reexame necessário, consoante específico aprovado no
Jornada de estudos sobre improbidade administrativa realizada no Tocantins pela ENFAN e
porque a Lei nº 8.429/92 não contém norma expressa a respeito do reexame necessário da
sentença, em ações de improbidade administrativa, o esmo ocorrendo com a Lei nº 7.437/85,
pelo que a existência de remessa de ofício da sentença regula-se pelo disposto no artigo 496
do CPC. (TRF1, AC 0004927-20.2010.4.01.3904/PA, Re. Des. Federal CÂNDIDO
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA).
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