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S E N T E N Ç A
        

     Vistos e examinados, etc.

Trata-se de Ação por ato de Improbidade Administrativa proposta em
desfavor de Romildo Nunes Pimenta, Alexandre Soares de Melo, Rafael Bonicen da Silva,
Ronaldo dos Reis, Jean Carlois da Silva Gonçalves, Marco Antônio Telles Deorce, Paulo
Henrique da Vitória e Luciene Elieth de Freitas Ribeiro. 

O Ministério Público narra em sua inicial que no dia 25.05.2005, em
Vitória, os cinco primeiros requeridos violentamente agarraram e algemaram o Promotor
de Justiça Luiz Alberto Nascimento, tendo o sexto requerido o agredido este fisicamente.
Fundamenta que a prisão se deu sob o pretexto de desacato ao Aspirante Bonicen que,
antes de executá-la, telefonou para o sétimo requerido, o qual, após, contactar com a
Delegada de Plantão, última requerida, confirmara que seria possível a condução
coercitiva do promotor por desacato. O terceiro requerido, além de consultar o oficial,
dirigiu-se a delegacia onde confirmou com a delegada sobre a legalidade da condução.
Afirmam que os cinco primeiros requeridos participaram ativamente na prisão ilegal do
promotor, os dois últimos incentivarama prática do ato abusivo, enquanto o sexto
requerido agradiu fisicamente o promotor.

Em síntese, afirma que os requeridos cometeram delito de abuso de
poder, sob a forma de excesso, já que tinham ciência de que o promotor não cometeu
nenhum crime inafiançável. 

Pugnam pela procedência dos pedidos, condenando os requeridos nas
sanções previstas no artigo 12, III, pela prática de atos de improbidade alistados no
artigo 11, caput e inciso I da Lei 8.429/92.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 21-386.

Os requeridos foram devidamente notificados conforme mandados de fls.
393, 394, 426, 427, 487, 488, 516, 528, 529 e 530; apresentando manifestação prévia
de fls. 396-405, 413-414, 421-425, 429-436, 491-498, 518-526, sendo que apenas o
requerido Romildo Nunes Pimenta deixou de apresentar defesa prévia.



Pelo Estado do Espírito Santo foi dito, coforme petição de fl. 405, que não
há interesse no ingresso da lide.

Pedido de assistência judiciária gratuita à fl. 429.

Inicial recebida por meio da decisão de fls. 534-536 pela qual também foi
determinada a citação dos requeridos.

Contestação do requerido Jean Carlos da Silva Gonçalves apresentada às
fls. 553-558, na qual aduz, em síntese, que o requerido estava em exercício de suas
funções, em estrito cumprimento do seu dever legal; sendo sua intenção manter a
ordem pública e não atentar contra a administração, pugnando pela improcedência da
demanda.

Contestação do requerido Ronaldo dos Reis às fls. 559-567, alega que não
houve tipificação do delito conforme o fato, requerendo a improcedência dos pedidos.

Os requeridos Marco Antonio Telles Deorce, Paulo Henrique da Vitoria e
Rafael Bonicen da Silva, trouxeram na petição de fls. 569-578 a alegação de que inexiste
nexo causal o que acarreta a improcedência dos pedidos.

Em razão do óbito do requerido Alexandre Soares de Melo, o processo foi
extinto sem resolução de mérito em face do mesmo, conforme decisão de fl. 580.

A requerida Luciene Elieth de Freitas Ribeiro apresentou contestação de
fls. 587-594, relatando que não houve abuso de autoridade, pugnando para que o pleito
seja julgado improcedente.

A contestação de fls. 595-604 é do requerido Romildo Nunes Pimenta,
posuindo a mesma fundamentação da contestação dos requeridos Marco Antonio Telles
Deorce, Paulo Henrique da Vitoria e Rafael Bonicen da Silva de que inexiste nexo causal
o que acarreta a improcedência dos pedidos.

Réplica às fls. 608-614.

Decisão saneadora de fls. 619-621, pela qual as preliminares foram
afastadas e foram fixados os pontos controvertidos.

Cópia do Processo Administrativo Disciplinar perante a Corregedoria da
Polícia Militar às fls. 675-1147.

Audiências de fls. 1171 e 1193 não foram realizadas em razão da ausência
de cumprimento dos mandados de intimação das testemunhas.

Depoimentos colhidos às fls. 1212-1217, 1247-1251 e 1267-1269.



Na audiência de fl. 1266 as partes disseram estar satisfeitas com as
provas já produzidas,  encerrando-se a instrução.

Alegações finais às fls. 1273-1288, 1291-1297, 1299-1308, 1310-1330.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a DECIDIR.

A priori, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita de fl. 429 do
requerido Ronaldo.

Não obstante a demanda já ter sido sanada, verifico que uma preliminar
deixou de ser apreciada, relativa a carência da ação, por ilegitimidade ativa do Ministério
Público, arguída às fls. 398 e 519.

Para que o requerente seja legítimo deve o mesmo ser o titular da
situação jurídica afirmada em juízo (art. 6º do CPC), isso quer dizer que, deve haver
ligação entre ele e o objeto do direito alegado, salvo expressar autorização legal.

Regra geral, no sistema do CPC, é parte legítima para exercer o direito de
ação aquele que afirma ser o titular em determinado direito e que precisa da tutela
jurisdicional.

A ação proposta a este juízo visa resguardar o patrimônio público, bem
como tutelar interesses coletivos, sendo estas funções típicas institucionais do Ministério
Público confome nossa Carta Magna:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;

Tratando-se Ação de Improbidade Administrativa, regida pela Lei
8.249/1992, o Ministério Público é legítimo para propor esta demanda em face do agente
público improbo, vale transcrever o artigo 17 da lei supra mencionada:

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo
Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias
da efetivação da medida cautelar.
§ 4º O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará
obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena de nulidade.

Ademais, este é o entendimento pacífico das jurisprudências nacionais,
inclusive, perante a Corte Superior:



ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. ART. 11 DA LEI 8.429/1992.
MINISTÉRIOPÚBLICO. LEGITIMIDADE. NOTIFICAÇÃO. DEFESA PRÉVIA.
DISPENSA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ACÓRDÃO PROFERIDO COM BASE EM
VASTO EXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. HIPÓTESE
QUE ADMITE CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. PENALIDADES APLICADAS. CORRETO JUÍZO
DE PROPORCIONALIDADE. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO PELA
ALÍNEA "C". [...] O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar Ação
Civil Pública com o intuito de combater a prática da improbidade
administrativa. Condutas ímprobas podem ser deduzidas em juízo por meio
de Ação Civil Pública, não havendo incompatibilidade, mas perfeita
harmonia, entre a Lei 7.347/1985 e a Lei 8.429/1992, respeitados os
requisitos específicos desta última. Precedentes do STJ. (REsp
1233629/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 14/06/2011, DJe 14/09/2011)

Por tais razões, rejeito a preliminar de carência da ação.

Ultrapassadas a questão preliminar, passo a analisar do mérito.

É cediço que a probidade administrativa consiste no dever do agente
público em servir a administração pública com honestidade, ao proceder no exercício de
suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades decorrentes do cargo em
proveito pessoal ou de terceiros. Dessa forma, o desrespeito a estes deveres elencados é
o que caracteriza um ato de improbidade.

Os atos de improbidade administrativa abrangem aqueles que importam
em enriquecimento ilícito para o agente público ou para o terceiro beneficiário, que
causam lesão ao erário e que são lesivos aos princípios norteadores da administração
pública. Para tanto, o legislador apresenta nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92
um rol exemplificativo de condutas que devem ser veementemente combatidas pelo
Poder Judiciário, através da cominação das sanções legalmente previstas para este fim. 

Entretanto, a subsunção de uma conduta fática presente nos referidos
artigos depende da demonstração cabal dos seguintes elementos: sujeito passivo,
sujeito ativo e ocorrência de ato danoso causador de enriquecimento ilícito, prejuízo ao
erário público ou atentado contra os princípios da administração pública.

Assim, somente com a presença de tais elementos é que o agente
administrativo e, eventualmente, um terceiro poderão sofrer as sanções do artigo 12 da
Lei nº 8.429/92, caso contrário, não havendo a identificação de alguns deles,
inviabilizada está a condenação.

No caso tratado nos autos é necessário verificar se houve abuso de poder
por parte dos militares quando da prisão do Promotor de Justiça Luiz Alberto
Nascimento.

Segundo a Lei Orgânica do Ministério Público, Lei 8.625/93, o membro do
Ministério Público, possui a prerrogativa de ser preso somente por ordem judicial escrita,
salvo em crime em flagrante inafiançável, in verbis:



Art. 40. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público,
além de outras previstas na Lei Orgânica: 
III - ser preso somente por ordem judicial escrita, salvo em flagrante de
crime inafiançável, caso em que a autoridade fará, no prazo máximo de
vinte e quatro horas, a comunicação e a apresentação do membro do
Ministério Público ao Procurador-Geral de Justiça;

Compulsando os autos, verifiquei, fls. 688-693, que o motivo da prisão do
promotor de justiça foi o desacato aos militares que participaram da operação no dia
26.05.2005.

A Código Penal no seu artigo 331, prevê a pena no caso do crime de
desacato:

Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em
razão dela:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Desta forma conclui-se que a pena não é superior é 4 (quatro) anos
(artigo 331 do Código Penal). Não estando o crime de desacato descrito como
inafiançável (artigo 323), razão pela qual é possível aferir que o crime de desacato -
motivo da prisão do promotor - é afiançável.

Desta forma, é clara a violação da prerrogrativa dos membros do
Ministério Público, descrito no inciso III, do artigo 40 da Lei 8.249/92.

Ante a violação da prerrogativa garantida pela Lei 8.625/93, resta
constituído o abuso de autoridade, descrito pela Lei 4898/65, conforme transcrito:

Art. 3º. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado:
a) à liberdade de locomoção;
i) à incolumidade física do indivíduo;
j) aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional.

Art. 4º Constitui também abuso de autoridade:
a) ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual, sem as
formalidades legais ou com abuso de poder;
b) submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a
constrangimento não autorizado em lei;

Assim, conforme demonstrado pelo Ministério Público Estadual, observa-se
que o pólo passivo praticou ato de improbidade administrativa descritos no no caput e
no inciso I do artigo 11 da Lei nº 8.429, in verbis:

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:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso
daquele previsto, na regra de competência;

                        



Com isso, a prisão do membro do Ministério Público, sem que a tipificação
do crime a ele imputado seja inafiançável constitui abuso de autoridade, o qual
caracteriza a improbidade administrativa pois visa fim proibido em lei, violando o
princípio da legalidade.

Ademais, há de ser destacado a responsabilidade de cada um dos
requeridos pelo ato de improbidade ora reconhecido.

Os requeridos Romildo Nunes Pimenta, Ronaldo dos Reis e Jean Carlos da
Silva Gonçalves, a meu ver, foram apenas cumpridores de ordem passadas por seus
superiores. 

De fato faziam parte da equipe que prendeu o promotor, todavia, os
mesmos não tinham qualquer autoridade para comandar ou direcionar a operação, razão
pela qual, os mesmos era apenas cumpridores das determinações emandas por seu
superior hierárquico.

O requerido Rafael Bonicen da Silva, é superior hierarquicamente aos
primeiros três requeridos, sendo o policial que estava no comando da operação naquela
noite.

Apesar do mesmo afirmar nos seus diversos depoimentos que desconhecia
as prerrogativas dos membros do Ministério Público, tal assertiva não é suficiente para
afastar sua responsabilidade.

Ademais, o artigo 3º do Decreto-Lei 4657/1942 é claro ao dizer que
alegação de desconhecimento de certa lei não é capaz de escusar o cidadão do seu
cumprimento.

Sendo este o caso tratado nos autos, considerando que o aspirante
Bonicen deveria deter, em razão do cargo que ocupava,  o conhecimento das
prerrogativas no ato de prisão que certos cidadãos, o mesmo deverá ser
responsabilizado pois agiu com imperícia.  

Sua ausência de preparo restou em toda a instrução evidenciada, pois no
meio da operação interrompia a mesma com a intenção de buscar conhecimento que não
detinha, ficando, desta maneira, claro seu despreparo.

Com isso, toda a sua equipe 9que estava sob seu comando) executou mal
a missão a eles designada, ferindo as prerrogativas do promotor de justiça por total
imperícia do aspirante que conduzia esta operação.

Em relação ao requerido Marco Antônio Telles Deorce, não restou
demonstrado inequivocamente a agressão física alegada pelo parquet. 

Não obsntate ser o comandante direto sobre o Aspirante Bonicen, o
mesmo estava de folga no dia da operação, iniciando sua atuação somente após o
promotor de justiça estar algemado e presente  na delegacia de polícia.



Com isso, concluiu-se que o ato de improbidade já havia sido cometido
quando o mesmo tomou conhecimento dos fatos ocorridos na noite do dia 25.05.2005.
Por este motivo, entendo que o mesmo também não deve ser responsabilizado pelos
fatos narrados na inicial, inexistindo, portanto, qualquer participação antes da prisão do
promotor.

No que tange o requerido Paulo Henrique da Vitória, este sim, tinha o total
comando da operação realizada naquela noite, sendo que o mesmo estava de plantão
orientando os militares de como proceder, em especial o requerido Bonicen.

Com a leitura de trechos do depoimento do requerido Bonicen é
transparente que sua ação foi condicionada a orientação do sétimo requerido, seu
superior:

“[...] Que o depoente ligou para o Capitão Paulo Henrique pedindo
orientação [...]”
“[...] que o capitão Paulo Henrique mandou algemar o Promotor e mandar
para a delegacia [...]”
“[...] Que o Capitão Paulo Henrique disse para o depoente que seria
melhor algemar o promotor e retirá-lo do local; que houve ordem do
capitão Paulo Henrique para levar o promotor algemado [...]” (fl. 1267)

Este requerido poderia ter agido de forma diversa visando evitar todos os
transtornos suportados pelo membro do Ministério Público, em especial, orientando o
aspirante Bonicen.

Todavia, não foi desta forma que ocorreu, ao contrário, ateou mais a
situação que estava evidenciada, não agindo com imprudência no comando da operação,
infringindo o princípio da legalidade.

Por fim, em relação a requerida Luciene Elieth de Freitas Ribeiro, esta não
teve qualquer participação quanto a condução do promotor de justiça algemado até a
delegacia, pois apesar do requerido Bonicen ter buscado informações junto a mesma
(segundo alegações), este não possui qualquer subordinação a requerida, sendo a
atitude do aspirante pautada na instrução do requerido Paulo Henrique da Vitória e não
da delegada de plantão, razão pela qual a mesma não contribuiu para o ato de
improbidade.

No que diz respeito aos efeitos da decisão proferida na ação por ato de
improbidade administrativa, consoante já demonstrado, o requerido praticou atos de
improbidade descritos no caput e no inciso I, do artigo 11 da Lei de Improbidade
Administrativa, de modo que ensejaria, teoricamente, na aplicação das penalidades
estabelecidas no inciso III, do artigo 12 da mesma lei, que vale transcrever:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas
previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de
improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas
isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: 



III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver,
perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco
anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração
percebida pelo agente e 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 três anos.

Embora reconhecendo a natureza não penal das sanções estabelecidas na
Lei de Improbidade, tem-se enfatizado que sua aplicação "não raro, haverá de ser
direcionada pelos princípios básicos norteadores do direito penal, o qual sempre
assumirá uma posição subsidiária no exercício do poder sancionador do Estado, já que
este, como visto, deflui de uma origem comum, e as normas penais, em razão de sua
maior severidade, outorgam garantias mais amplas ao cidadão" (GARCIA, Émerson;
ALVES, Rogério  Pacheco. Improbidade administrativa. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2004, p 457).

Assim, "diante da omissão do legislador na elaboração da Lei 8.429/92,
são aplicáveis por analogia e no que for cabível, na fixação e na dosagem das
penalidades do art. 12, os princípios penais que norteiam a solução do conflito aparente
de normas, como os da especialidade, da subsidiariedade e da consunção, bem como do
concurso de infrações (formal, material e continuado), com as devidas adaptações"
(SANTOS, Carlos Frederico Brito dos. Improbidade administrativa. Rio de Janeiro:
Forense, 2002, p. 151).

A jurisprudência pátria orienta, em obediência aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, então substratos do princípio do devido processo
legal substantivo (art. 5º, LIV, Constituição Federal), que, na aplicação das sanções
previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92.

Outrossim, o mesmo artigo informa também que o magistrado, na fixação
das sanções, deverá levar em consideração a extensão do dano causado, assim como o
proveito patrimonial obtido com o ato. Outrossim, “o órgão jurisdicional deve proceder à
verificação da compatibilidade entre as sanções cominadas, o fim visado em lei e o ilícito
praticado, o que redundará no estabelecimento de um critério de proporcionalidade1”.

Inclusive, ao realizar a dosimetria das penalidades na sentença, deverá
declinar “os motivos que o levaram a suprimir determinada sanção do feixe que aplicou
ao agente2”. 

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INÉPCIA
DA INICIAL. AUSÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 12,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 8.429/92. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE.CUMULAÇÃO DE SANÇÕES. CERCEAMENTO

2GARCIA E ALVES, Emerson e Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 3. ed. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 501.

1Idem, p. 501.



DEFESA. ART. 330 DO CPC. SÚMULA N.º 7/STJ.[...] 3. O art. 12,
parágrafo único, da Lei n.º 8.429/92, fundado no princípio da
proporcionalidade, determina que a sanção por ato de improbidade
seja fixada com base na "extensão do dano causado" bem como no
"proveito patrimonial obtido pelo agente". No caso dos autos, o dano
causado aos cofres municipais é de pequena monta, já que se trata de
ação civil pública por ato de improbidade decorrente da acumulação
indevida de cargo e emprego públicos. E, também, o acórdão recorrido
reconheceu não haver "indícios de que o agente tenha obtido proveito
patrimonial".4. Não devem ser cumuladas as sanções por ato de
improbidade se for de pequena monta o dano causado ao erário e se o
agente não obteve proveito patrimonial com o ato. 5. Recursos especiais
conhecidos em parte e providos também em parte. (REsp 794155/SP, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2006, DJ
04/09/2006, p. 252).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA.
APLICAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE DA SIMPLES DISPENSA DA
SANÇÃO. 1. Reconhecida a ocorrência de fato que tipifica improbidade
administrativa, cumpre ao juiz aplicar a correspondente sanção. Para tal
efeito, não está obrigado a aplicar cumulativamente todas as penas
previstas no art. 12 da Lei 8.429/92, podendo, mediante adequada
fundamentação, fixá-las e dosá-las segundo a natureza, a
gravidade e as conseqüências da infração, individualizando-as, se
for o caso, sob os princípios do direito penal. O que não se
compatibiliza com o direito é simplesmente dispensar a aplicação da pena
em caso de reconhecida ocorrência da infração. 2. Recurso especial
provido para o efeito de anular o acórdão recorrido. (REsp 513576/MG,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2005, DJ 06/03/2006, p.
164).

Delimitado o inciso que será aplicado no caso em tela, é necessário dispor
sobre quais sanções serão efetivamente impostas.

In casu, verifico que a sanção a ser imposta aos requeridos Rafael Bonicen
da Silva e Paulo Henrique da Vitória, em razão do ato de improbidade de inobservância
de uma prerrogativa legalmente protegida, entendo que a aplicação de uma multa civil
mostra-se razoável pelo dano causado, dentro dos ditames da proporcionalidade de
razoabilidade.

Mostra-se excessiva a pretensão externada pelo Ministério Público em
relação a aplicação de todas as penalidades estabelecidas no inciso III do artigo 12 da
Lei nº 8.429/92, em especial a perda da função pública. 

A penalidade de de perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos de três a cinco anos mostra-se exarcebada, pois acredito que a conduta tenha
sido ordenada pelos ânimos exaltados das partes envolvidas encontravam-se. A perda
da função pública e dos direito políticos é severa demais para os fatos desta lide.

A sanção de 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, não mostra correlação com o ato de improbidade narrado
nestes autor, motivo pelo qual, deixo de aplicá-la.

De acordo com as peculiaridades dos caso, denota-se que os requeridos
não causaram danos materiais ao patrimônio público do Estado do Espírito Santo.  

Com efeito, tomando por base o ilícito praticado pelos requeridos Rafael
Bonicen da Silva e Paulo Henrique da Vitória e a extensão do dano causado, mostra-se
satisfatória a aplicação do pagamento de multa civil.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral em relação aos
requeridos Romildo Nunes Pimenta, Ronaldo dos Reis, Jean Carlos da Silva Gonçalves,
Marco Antônio Telles Deorce e Luciene Elieth de Freitas Ribeiro.

Em relação aos requeridos Rafael Bonicen da Silva e Paulo Henrique da
Vitória JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedido autorais, aplicando aos
requeridos a penalidade de multa civil prevista no artigo 12, inciso III da Lei de
Improbidade Administrativa.

Passo a individualização da pena do requerido Paulo Henrique da Vitória
amparado nos princípios do direito penal; da CULPABILIDADE, modalidade culpa in
comittendo, o próprio requerido afirma que sabia das prerrogativas que o membro do
Ministério Público possuía, deixando, todavia, de observá-las; NÃO REGISTRA
antecedentes criminais; é tecnicamente PRIMÁRIO; a CONDUTA SOCIAL e a
PERSONALIDADE DO AGENTE foram inadequadas, tendo em vista a inobservância do
artigo 40, III da Lei 8.625/93; DOS MOTIVOS DA IMPROBIDADE alega que é pessoa
honesta e dedicado, inexistindo nexo causal, todavia, tais argumentos não são capazes
de destituir o ato de improbidade cometido; AS CIRCUNSTÂNCIAS são desfavoráveis
pois afirma que tinha conhecimento das prerrogativas porém não as respeitou; AS
CONSEQUÊNCIAS da conduta são violação das prerrogativas garantidas legalmente.

Passo a individualização da pena do requerido Rafael Bonicen da
Silvaamparado nos princípios do direito penal; da CULPABILIDADE, modalidade culpa in
comittendo, pois foi este o responsável pela execução da operação que algemou o
promotor por suposto crime, sendo que este não era inafiançável; REGISTRA
antecedentes criminais, conforme processo tombado sob o número 024070651724; a
CONDUTA SOCIAL e a PERSONALIDADE DO AGENTE foram inadequadas, tendo em vista
a inobservância do artigo 40, III da Lei 8.625/93; DOS MOTIVOS DA IMPROBIDADE
alega que é pessoa honesta e dedicado, inexistindo nexo causal, todavia, tais
argumentos não são capazes de destituir o ato de improbidade cometido; AS
CIRCUNSTÂNCIAS são desfavoráveis pois comandava uma operação sem deter os
conhecimento  necessário para o seu bom cumprimento; AS CONSEQUÊNCIAS da
conduta são violação das prerrogativas garantidas legalmente.

Ainda tomando como parâmetro, do direito penal, na fixação de pena de
multa o juiz deverá considerar a situação econômica do réu (Oficiais da Polícia Militar) e
o caráter pedagógico almejado sem, contudo, inviabilizar a subsistência do condenado e



de sua família, entendo como razoável e proporcional, a fixação da multa no valor de 3
(três) vezes a remuneração do seu cargo.

Posto isto,  CONDENO os requeridos Rafael Bonicen da Silva e Paulo
Henrique da Vitória,  ao pagamento de multa civil de 3 (três) vezes o valor de suas
remunerações mensais percebida nesta data, com fundamento no inciso III do art. 12,
da Lei nº 8.429/92, corrigida monetariamente a partir da data do ajuizamento da ação,
e juros de mora legais desde a citação.

Ratifico as decisões de fls. 580 e 619-621.

Condeno, ainda, os requeridos Rafael Bonicen da Silva e Paulo Henrique da
Vitória no pagamento das custas processuais remanescentes, sendo indevidos os
honorários advocatícios.

P.R.I.

Após o trânstio em julgado, remetam-se os autos à Contadoria para
cálculo das custas, inclusive as remanescentes, se for o caso, intimando-se o vencido
para o pagamento. Não havendo pagamento voluntário das custas, inscreva-as em
Dívida Ativa, nos moldes do Provimento nº 024/2005, da Egrégia Corregedoria Geral da
Justiça e, em seguida inexistindo pendências arquivem-se.

Diligencie-se.

Vitória, 09 de janeiro de 2012.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
JUIZ DE DIREITO


