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PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO 

Quinta Vara Cível da Comarca de MARÍLIA 

 
Processo nº 1.786/07 

 

 

 

 

 

 

VISTOS, 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, o MUNICÍPIO DE MARÍLIA e a CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARÍLIA,, todos com qualificação nos autos, propuseram a presente ação 

civil pública contra HERVAL ROSA SEABRA, igualmente qualificado, 

alegando que o réu, na condição de Presidente da Câmara Municipal, no 

período de 2005/2006, assinou vários cheques que, em tese, eram 

destinados ao pagamento de contas públicas, mas foram desviados pelo 

então Diretor Geral TOSHITOMO EGASHIRA que se apropriou dos valores. 

Alegam também que o réu agiu no mínimo com imprudência na medida em 

que assinou cheques nominais ao Diretor Geral sem qualquer conferência 

ou fiscalização, concorrendo para a prática de crime de peculato. Ao final 
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requer a procedência da ação para condenar o réu à devolução dos valores 

desviados; à perda da função pública; suspensão dos direitos políticos de 05 

a 08 anos; ao pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano; e 

a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de outra pessoa, pelo prazo de cinco anos. 

 

A inicial veio acompanhada dos documentos de 

fls. 31 e mais seis volumes de documentos que instruíram o inquérito civil 

sob nº 08/2005. 

 

Foi deferido o pedido de liminar para colocar 

em indisponibilidade os bens de propriedade do réu (fls. 34). 

 

O réu noticia a interposição de agravo de 

instrumento em razão da decisão que declarou a indisponibilidade dos bens 

e nulidade do procedimento (fls. 61/71), ao qual foi negado provimento (fls. 

391/411). Na sequência, foi interposto recurso especial (fls. 438/452), mas 

não foi admitido (fls. 455) e o requerido interpõe agravo de instrumento (fls. 

457) que também não foi acolhido (fls. 559/561 e 577 e 590).    

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA requer 

seu ingresso no polo ativo (fls. 56/57), o que foi deferido (fls. 113). 
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O MUNICÍPIO DE MARÍLIA também requer 

seu ingresso no polo ativo (fls. 90/91), o que foi deferido (fls. 113). 

 

O réu oferece defesa prévia (fls. 114/130).  

 

O representante do Ministério Público requer o 

recebimento da inicial (fls. 133/147). 

 

A inicial foi recebida (fls. 185/193), sendo 

afastadas as alegações do réu. 

 

O réu noticia a interposição de agravo de 

instrumento contra esta decisão (fls. 196).  

 

Em sede de contestação (fls.216/229), o réu 

alega que não praticou qualquer ato ilícito, tanto que coube a ele denunciar o 

fato, instaurando sindicância. Alega também que não é verdade que 

assinava cheques sem o devido empenho; que não é verdade que assinava 

cheque em branco. Alega ainda que não assinava cheques nominais em 

favor de TOSHITOMO e que as adulterações das cártulas ocorreram após 

sua assinatura. E ainda, que jamais assinou qualquer cheque em valores 

superiores ao do empenho. Por conseguinte, nenhuma responsabilidade lhe 

pode ser atribuída, porque o Diretor da Câmara, TOSHITOMO EGASHIRA é 

quem adulterava os cheques apropriando-se dos valores, fatos esses que 
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estão sendo apurados em ação penal junto à Terceira Vara local. Ao final 

requer a improcedência da ação.  

 

Réplica apresentada pelo Ministério Público a 

fls. 296/305. 

 

O réu, em razão do desfecho da ação penal, na 

qual foi absolvido, requer a revogação da liminar que colocou em 

indisponibilidade seus bens (fls. 511/514), o que foi indeferido (fls. 536). 

Noticia a interposição agravo de instrumento (fls. 539/546).  

 

É o relatório. 

 

DECIDO. 

 

A ação comporta julgamento no estado em que 

se encontra, em função da farta prova documental, da prova colhida no 

Inquérito Civil, que restou inatacada, o que faço com fundamento no artigo 

330, inciso I, do CPC. 

 

Por primeiro, é irrelevante para o deslinde da 

ação civil pública o desfecho da ação criminal, pois se sabe que 

responsabilidade administrativa e penal são distintas  e independentes. 
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A responsabilização civil em razão da prática 

de atos de improbidade administrativa não depende do julgamento ou 

desfecho da ação penal relativa aos mesmos fatos, pois as sanções 

previstas aos responsáveis por atos de improbidade são independentes das 

demais sanções penais, civis ou administrativas e estão previstas em 

legislações específicas. 

 

A respeito da matéria em apreço faz-se 

necessário trazer à baila a lição de Hely Lopes Meirelles: "Além dos crimes 

funcionais comuns, nos quais pode incidir qualquer servidor público, 

há ainda os crimes de responsabilidade dos agentes políticos (Chefes 

do Executivo federal, estadual e municipal, Ministros de Estado e do 

Supremo Tribunal Federal, Procurador Geral da República e Secretários 

de Estado), capitulados na Lei 1.079, de 10.4.1950 que regida o 

impeachment a ser aplicado como penalidade políticoadministrativa, 

sem prejuízo da ação penal, e no Decreto-lei 201, de 27.2.1967 (para os 

Prefeitos) – Direito Administrativo Brasileiro, Ed. RT, 13º ed.; p.416. 

 

Deste contexto, pode-se concluir que, mesmo 

nos casos de absolvição na ação penal, é perfeitamente possível a apuração 

de responsabilidade dos agentes políticos.  

 

Na hipótese que se apresenta, ainda que 

absolvido o réu na esfera criminal, é passível de condenação por ato de 

improbidade. 
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E ainda, o mesmo ato praticado pelo agente 

público, no exercício de função pública, pode configurar, simultaneamente, 

ato de improbidade administrativa e crime, por conseqüência, podem ser 

instauradas e ter simultânea tramitação as ações civil pública e penal 

respectivas, pois inexiste qualquer situação de litispendência ou 

prejudicialidade entre elas. 

 

Tem-se que a natureza da ação civil pública 

constitui instrumento de tutela jurisdicional dos direitos e interesses 

individuais que não permite seja ela confundida, em seus objetivos, com a 

ação penal que se destina exclusivamente a promover a responsabilidade 

criminal do infrator pela prática de fatos delituosos. 

 

De rigor, pois o prosseguimento do julgamento 

com os elementos trazidos para os autos, suficientes para a análise do 

mérito. 

  

Quanto a matéria de fundo, a ação é 

procedente. 

 

A hipótese em apreço cuida de ressarcimento 

de danos ao erário público, pois em razão do que foi apurado no inquérito 

civil público que deu origem à presente ação, o requerido, na qualidade de 

Presidente da Câmara Municipal de Marília, assinou vários cheques que, em 
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tese, eram destinados ao pagamento de contas públicas, mas foram 

desviados pelo então Diretor Geral TOSHITOMO EGASHIRA.  

 

Ficou ainda comprovado que os cheques foram 

emitidos nominais a TOSHITOMO, quando não poderia sê-lo; outros 

cheques foram emitidos sem os devidos empenhos; tantos outros cheques 

com valores superiores às despesas empenhadas; e outro grande número 

de cheques foi assinado em branco. 

 

O inquérito civil, assim como o inquérito penal, 

são procedimentos investigatórios prévios inquisitivos, cuja finalidade é a 

obtenção de indícios de prova para apuração de irregularidades e eventuais 

crimes cometidos, para que o titular da ação possa propô-la.  

 

Também não se pode olvidar que durante o 

seu desenrolar não vigoram os princípios constitucionais de ampla defesa 

por prevalecer o sigilo das investigações. 

 

Sobre a questão Hugo Nigro Mazzilli, em sina: 

"o inquérito civil é procedimento investigatório não contraditório, nele 

não se decidem interesses nem se aplicam sanções; antes ressalte-se 

sua informalidade. Como as investigações nele produzidas têm caráter 

inquisitório, é relativo o valor dos elementos de convicção hauridos no 

inquérito civil, da mesma forma ocorre com o inquérito policial. Assim, 

pode haver aproveitamento daquilo que seja harmônico com a 
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instrução judicial, não daquilo que tenha sido informado por provas 

colhidas sob o contraditório. A instauração do inquérito civil sequer é 

pressuposto processual para que o Ministério Público compareça a 

juízo: o inquérito pode ser dispensado se já existirem elementos 

necessários para propor a ação. Recomenda-se, porém, seja desde 

logo instaurado ao iniciar-se uma investigação, para evitar-se o mau 

vezo de apurar-se fatos de relevância, sem método ou continuidade, e 

sem controle algum" (A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. 19ª Ed., 

São Paulo: Saraiva, 2006, p. 400). 

 

Não obstante, no presente caso, foram 

observados tais princípios, não havendo qualquer violação aos princípios 

constitucionais que disciplinam a administração pública, pois o inquérito civil 

foi concluído inclusive com a realização de prova pericial. 

 

Assim, em razão da conclusão da prova 

pericial, muito bem elaborada, clara e precisa, nenhuma outra alegação é 

capaz de infirmá-la. 

 

Com efeito, pelo laudo pericial de fls. 650/720 

do Inquérito Civil, ficou constatado o desvio de valores em cinquenta e oito 

cheques. 

 

Treze cheques nominais à Câmara Municipal e 

ao banco Nossa Caixa foram sacados por TOSHITOMO e que não tiveram 
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destinação pública, mas assinados pelo réu (laudo  pericial anexo I - fls. 

1196/1200 do Inquérito Civil). 

 

Ora, se não teve destinação pública, com 

certeza os cheques foram assinados em branco e ou sem acompanhamento 

do empenho, pois caso contrário, a aceitar a tese do réu não poderiam 

existir. 

 

Tal conduta já é suficiente para caracterizar a 

culpa pelo dano ao erário. 

 

Os quinze cheques nominais a TOSHITOMO 

não apresentavam qualquer elemento digno de observação pericial (laudo 

pericial anexo III - fls. 1202/1204 do Inquérito Civil). 

 

Essa situação afasta qualquer defesa do réu no 

sentido de que a adulteração dos cheques ocorreu após sua assinatura. 

 

Com efeito, partindo-se da premissa de que os 

cheques, no momento da assinatura do réu, estavam com os campos todos 

preenchidos, inclusive nominado a pessoas diversas de TOSHITOMO, por 

óbvio haveria rasuras deixadas pela adulteração. Entretanto, não foi essa a 

conclusão da perícia, ou seja, não apresentavam qualquer elemento digno 

de observação pericial.   
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Por conseguinte, a responsabilidade do réu não 

pode ser afastada. 

 

Por outro ângulo, admitindo-se a tese de que 

réu não teria contribuído diretamente para o ato de improbidade, com dolo, 

passa-se a análise da responsabilidade na forma indireta, ou seja, 

culposamente.  

 

Como é cediço e de constatação óbvia, a Lei 

n.° 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) contempla três espécies de 

atos de improbidade administrativa, a saber: a) aqueles que importam 

enriquecimento ilícito do infrator (art. 9º); b) aqueles (ação ou omissão, 

dolosa ou culposa) dos quais decorre lesão ao erário público (art. 10); e c) 

aqueles que atentam contra os princípios da administração (art. 11). 

 

As irregularidades apontadas, aliadas aos 

demais elementos coligidos nos autos, demonstram claramente um total 

descontrole e desídia quanto à utilização de dinheiro público. No mínimo o 

réu agiu com omissão (artigo 10), causando da mesma forma prejuízo ao 

erário público, pois esta hipótese exige somente o comportamento culposo. 

 

Assim, ainda que aceita a tese de que o réu 

não participou diretamente dos atos ímprobos, participou indiretamente, 

assinando cheques em branco, desacompanhados do documento 

necessário, pois essa conclusão se extrai da prova pericial.  
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Agiu o réu no mínimo com culpa, devendo, sim, 

ser responsabilizado pelos danos causados ao erário público. 

 

É o que se tem decidido na Jurisprudência: 

 

“9209358-47.2003.8.26.0000 Apelação - 

Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Público - Data do julgamento: 

12/09/2011 - Data de registro: 14/09/2011 - Outros números: 3308645200 

- Ementa: RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DE EX-DETENTOR 

DE CARGO DE CONFIANÇA Réu que ocupava o cargo de Secretário 

Municipal da Fazenda Acusação de negligência presumida em episódio 

de peculato cometido por servidor subalterno, também detentor de 

cargo de confiança Instalação supostamente desautorizada de caixa 

externo à Tesouraria, para arrecadação dos tributos municipais, que 

ensejou desfalque cometido por servidor subalterno Incontroverso o 

prejuízo ao erário Ausência, contudo, do nexo de causalidade entre a 

determinação de instalação da máquina pelo ex-Secretário da Fazenda, 

e a apropriação dos valores por outro servidor Dolo do subalterno que 

não responsabiliza civilmente o ex-Secretário Municipal, mesmo 

porque o peculatário ainda teria outros dois superiores hierárquicos, 

que tampouco cuidaram de fiscalizá-lo nas atividades cotidianas da 

repartição; do contrário, até o Prefeito Municipal em exercício na 

ocasião dos fatos haveria de ser diretamente responsabilizado pelos 
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atos de seu Secretário imediato Apelação e reexame necessário não 

providos”.  

 

“0139517-17.2007.8.26.0053 Apelação - 

Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Público - Data do julgamento: 

02/05/2011 - Data de registro: 10/05/2011 - Outros números: 

990100664166  - Ementa: Apelação Cível. Ação Civil de Improbidade 

Administrativa. Imputação ao réu - pesquisador e professor 

universitário de prestação deficiente de contas referente ao emprego 

das verbas públicas que lhe eram repassadas pela Fundação autora. 

Pretensão de cominação ao réu das sanções previstas para os atos de 

improbidade administrativa e do ressarcimento dos danos causados. 

Ação julgada procedente na origem. Ausência da notificação prévia 

prevista no § 7o, do art. 17, da Lei n.° 8.429/92. Nulidade relativa que 

não prescinde da demonstração do prejuízo pela parte interessada (pas 

de nullité sans grief). Precedentes de ambas as Turmas que compõem 

a Ia Seção do STJ. Entendimento que, se traçado um paralelo com o 

processo penal e levados em consideração os postulados da 

celeridade e economia processual, mostra-se mais consentaneo com a 

ordem processual vigente. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 

Alegação de que o réu - que confessou as irregularidades perante 

autoridade policial e, também, perante a Comissão que presidia a 

sindicância instaurada para apuração dos fatos - padece de distúrbio 

psíquico (bipolaridade) e não se encontrava no pleno gozo de suas 

faculdades mentais à época das declarações. Irrelevância. Sentença 
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que se estribou, também, em outros elementos constantes dos autos 

para o desate da questão. Desnecessidade, ademais, de prova pericial 

contábil, apenas necessária caso se pretendesse demonstrar que o réu 

utilizou recursos públicos em proveito próprio (enriquecimento ilícito), 

fato este que não foi alegado na inicial. Conduta subsumida, pela r. 

sentença, ao disposto no art. 11, da Lei n.° 8.429/92. Caráter subsidiário 

dessa modalidade de improbidade administrativa. Conduta descrita na 

inicial que consistiu em gestão negligente da qual adveio prejuízo ao 

erário público. Subsunção ao disposto no art. 10, da LIA. Ausência de 

violação ao princípio da correlação. Réu que se defende dos fatos e 

não da capitulação a eles atribuída na inicial. Precedentes do STJ. 

Ausência de violação ao princípio do ne reformatio in pejus. 

Reajustamento das sanções impostas na r. sentença que, no caso 

específico dos autos, beneficia o réu. Responsabilização do agente 

pelos danos causados, a serem quantificados em liquidação. 

Aplicação, ademais, atendendo ao princípio da proporcionalidade, 

apenas da proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 

cinco anos. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido”. 

 

De rigor, portanto, a procedência da ação. 

 

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, o MUNICÍPIO DE MARÍLIA e a CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARÍLIA contra HERVAL ROSA SEABRA, todos com qualificação nos 
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autos, para, em consequência, tornar definitiva a liminar que colocou em  

indisponibilidade os bens do requerido,  declarar o ato praticado como de 

improbidade administrativa, por violação ao art. 10, “caput”, I e XII c.c. art. 5º 

da Lei 8.429/92 e por conseqüência condenar o réu à devolução dos valores 

desviados R$ 522.864,83, de forma solidária com o co-réu Toshitomo 

Egashira, acrescidos de correção monetária e de juros de mora desde a 

compensação dos cheques até o ressarcimento integral do dano; à perda da 

função pública; suspensão dos direitos políticos de 05 anos; ao pagamento 

de multa civil de uma vez o valor do dano; e a proibição de contratar com o 

Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 

direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de outra pessoa, pelo 

prazo de cinco anos. 

 

Condeno o réu em custas e despesas 

processuais. 

 

P. R. I. Oportunamente, arquivem-se os autos. 

 

Marília, 12 de março de 2012. 

     

     ANGELA MARTINEZ HEINRICH 

          Juíza de Direito 

 


