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EMENTA

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
PRESCRIÇÃO.  AFASTADA.  CONFIGURAÇÃO  DE  ATO  QUE  ATENTE  CONTRA  A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DANO AO ERÁRIO. PRESENÇA DE DOLO OU MÁ-FÉ.
APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA E RESSARCIMENTO
INTEGRAL DO DANO. DESPROPORCIONAL. 

1.  Diante  da  existência  de  indícios  de  que  o  requerido  teria
praticado  ato  tipificado  como  crime  (art.  312,  §  1º,  do  CP),
inclusive  com  ajuizamento  da  respectiva  ação  penal
(2009.35.04.000254-7), deve ser aplicado o disposto no § 2º do
art.  142  da  Lei  8.112/1990.  Tendo  em  vista  que  a  pena  máxima
prevista para o crime previsto no art. 312, § 1º, do Código Penal
é de 12 (doze) anos de reclusão, o prazo prescricional da pena
máxima é de 16 (dezesseis) anos, nos termos do art. 109, II, do
Código Penal.

2. Como o ato teria sido praticado em 2002 e a ação de improbidade
foi proposta em 2009, é inequívoco que não ocorreu prescrição da
pretensão  em  relação  ao  ora  apelante,  uma  vez  que  não  foi
ultrapassado mais de 16 (dezesseis) anos entre a data do ato e o
ajuizamento da aludida ação.

3. Restou devidamente comprovada a prática de ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da Administração
Pública, conforme disposto no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992,
bem como a ocorrência de dolo, uma vez que restou comprovado que o
apelante, na condição de responsável pela análise dos documentos
apresentados  pelo  requerente  José  Pires  da  Silva,  deixou  de
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cumprir com seu dever legal, não se utilizando dos mecanismos que
possuía para aferir a autenticidade do documento apresentado (CTPS
rasurada) e a veracidade da informação (vínculo não cadastrado no
CNIS),  o  que  importou  na  concessão  de  benefício  previdenciário
fraudulento.

4.  Com  relação  ao  dano  ao  erário,  tenho  que  também  restou
devidamente  comprovado,  isto  porque,  conforme  se  depreende  dos
autos,  o  requerido  José  Pires  da  Silva  recebeu  benefício
previdenciário  no  período  de  16/04/2002  a  31/01/2004,  cuja
concessão deu-se mediante apresentação de documento falso, o que
importou no pagamento indevido de aposentadoria no montante de R$
31.651,90 (trinta e um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e
noventa centavos).

5. O restabelecimento do benefício por meio de decisão judicial
não afasta o dano ao erário, nem convalida o ato administrativo de
concessão do benefício, isto porque a concessão foi feita de forma
fraudulenta,  sendo  inválido  o  benefício  concedido  originalmente
pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 

6. Considerando a gravidade dos fatos apurados e a dimensão da
ofensa ocorrida, afiguram-se adequadas, compatíveis, razoáveis e
proporcionais as penas aplicadas pelo juízo  a quo, não havendo
necessidade  de  aplicação  da  pena  de  ressarcimento  integral  do
dano, uma vez que este  vem sendo efetuado por meio de descontos
mensais no benefício recebido pelo requerido José Pires.

7. Também não vislumbro necessidade de aplicação da pena de perda
da função pública, isto porque, no caso dos autos, o requerido já
foi demitido em sede de processo administrativo disciplinar pelo
que não há se falar em perda da função pública se o mesmo já não
exerce o cargo público junto à autarquia previdenciária. 

8. Apelações não providas.

ACÓRDÃO

Decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira
Região, por unanimidade, negar provimento às apelações, nos termos
do voto Relator.

Brasília-DF, 26 de outubro de 2016.

Juiz Federal KLAUS KUSCHEL
Relator Convocado
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