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EMENTA

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO  DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA.
INDÍCIOS DE CONDUTA ÍMPROBA. EXISTÊNCIA. QUESTÕES PRELIMINARES E EXAME DE
MÉRITO.  MOMENTO  PROCESSUAL  IMPRÓPRIO.  RECEBIMENTO  DE  PETIÇÃO  INICIAL.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO NÃO
PROVIDO.

1.  “A  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  em  razão  da  declaração  de
inconstitucionalidade da Lei 10.628/02, que acrescentou os §§ 1º e 2º ao art. 84 do Código de
Processo Penal, consolidou o entendimento de que não existe prerrogativa de foro nas ações de
improbidade administrativa, de sorte que compete aos juízes de primeiro grau o processamento e
julgamento  das  ações  de  improbidade,  ainda  que  figurem  como  parte  agentes  políticos.
(Precedentes do STF)”. Omissis.  (TRF1. AG 0009966-60.2016.4.01.0000/BA, Rel.  Juiz Federal
Klaus Kuschel (Conv.), Terceira Turma, e-DJF1 de 15/07/2016).

2. Preconiza o art. 17, § 8º, da Lei 8.429/1992, com a redação dada pela MP 2.225-45/2001, que o
magistrado somente poderá rejeitar a inicial da ação de improbidade administrativa se cabalmente
demonstrada a improcedência da ação, a inexistência do ato de improbidade administrativa ou a
inadequação da via eleita.

3. O momento processual do recebimento da inicial  não é o próprio para o esgotamento das
questões  de  mérito.  Nele  são  analisadas,  sumariamente,  as  alegações  das  partes  e  a
probabilidade da ocorrência de atos de improbidade.

4.  A análise acerca da existência ou não de dolo é incabível  por ocasião do recebimento da
petição inicial, pois tal elemento deve ser objeto de prova ao longo da instrução, sendo a sentença
o momento adequado para a formação de juízo a respeito desse dado, após o contraditório e a
ampla defesa.

5. A decisão que recebe a ação de improbidade não precisa ser extensa, mas é necessário que
tenha  um  mínimo  de  fundamentação,  ainda  que  concisa,  como  estabelece  o  art.  93,  IX  da
Constituição da República. Precedentes do STJ e desta Corte.

6.  "O  Superior  Tribunal  de  Justiça  entende  que,  existindo  indícios de  cometimento  de  atos
enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa, a petição inicial deve ser recebida, pois, na
fase inicial prevista no art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei 8.429/1992, vale o princípio do in dubio pro
societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público" (STJ. AGARESP 691.459,
Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJE de 03/02/2016).

7.  In casu, há indícios de que o requerido, ora agravante, tenha violado princípios basilares da
Administração Pública, tais como a publicidade, a legalidade, a moralidade e a impessoalidade, o
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que aponta para a possível prática de atos de improbidade administrativa, consistente na prática
de  atos  de  advocacia  administrativa,  pois,  aproveitando-se  da  condição  de  agente  político
ocupante do cargo de deputada federal, utilizou explicita e publicamente do peso, da influência e
prestígio para pressionar, intimidade e violar competências legais de auditores fiscais da Receita
Federal, com o objetivo velado de promover os interesses do grupo econômico do qual seria um
dos verdadeiros proprietários,  incidindo na prática prevista no art.  11,  caput  e inciso  I  da Lei
8.429/92 .

8. Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Decide a Turma, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento.

Terceira Turma do TRF da 1ª Região – Brasília, 9 de novembro de 2016.

Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
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