
 

Juízo: 10ª Vara da Fazenda Pública - Porto Alegre
Processo: 9006864-72.2019.8.21.0001
Tipo de Ação: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
:: Flora
Autor: ASSOCIAÇÃO GAUCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE NATURAL e outros
Réu: MAURICIO FERNANDES DA SILVA e outros
Local e Data: Porto Alegre, 02 de setembro de 2019
 

DECISÃO
 
    Vistos.
         ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE NATURAL - AGAPAN,

   INSTITUTO GAÚCHO DE ESTUDOS AMBIENTAIS – INGÁ, UNIÃO PELA VIDA  e IGRÉ –
, todas associações ambientalistas, ajuizaramASSOCIAÇÃO SÓCIO-AMBIENTALISTA

Ação Civil Pública (ACP) com pedidos de reconhecimento da prática de improbidade
administrativa e deferimento de liminar, contra , à épocaMAURÍCIO FERNANDES DA SILVA
do ajuizamento Secretário Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade e o MUNICÍPIO

 (MPOA).DE PORTO ALEGRE
    Aduzem que o Município e o réu Maurício estão causando dano ao patrimônio público do
Viveiro Municipal, que se encontra  ameaçado pela omissão dos réus, ao deixarem ao
abandono o viveiro. Para a preservação e resguardo do patrimônio público se fazem
necessárias  medidas urgentes para restabelecer a eletricidade e a segurança das
instalações, de modo a resguardar o acervo vivo de sementes de árvores matrizes, mudas
em crescimento, modernos equipamentos e registros históricos das pesquisas e serviços
realizados, apurando as responsabilidades pelos danos causados.
         O Viveiro Municipal de Porto Alegre existe a  mais de sessenta (60) anos e foi
institucionalizado no ano de 1977, por meio do Decreto Municipal 6.068/1977, que lhe
atribuiu a competência de  'realizar pesquisas, proceder à propagação e o cultivo de vegetais

 destinados à arborização urbana ou a ornamentação de praças, parques e jardins, vias
.púbicas e outros espaços verdes'

       No exercício das competências previstas na Lei Complementar Municipal 369/1996, o 
 Conselho Municipal do Meio Ambiente atribuiu ao Viveiro Municipal de Porto Alegre

, editando a Resolução COMAMpapel central no Plano Diretor de Arborização Urbana
05/2006.Esta norma reforça o papel de pesquisa incumbido à instituição para ' identificar e

 , ' cadastrar árvores-matrizes, para a produção de mudas e sementes' testar espécies com
 ,predominância de nativas não-usuais, com o objetivo de introduzí-las na arborização urbana'

“   e finalmente ' conhecer a fenologia das diferentes espécies arbóreas cadastradas”
 (Resolução COMAM 05/2006, art. 10, II, II, IV e VII) . implementar um banco de sementes' (fl.

6).   
        Além disso, o Viveiro Municipal é banco de sementes,  implementado com valores
elevados disponibilizados pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA, para selecionar e
armazenar as sementes de árvores-matrizes. Discorrem sobre a importância de tal seleção e
armazenamento, bem como sobre a excelência do trabalho que sempre foi desenvolvido no
Viveiro Municipal e que se encontra relegado ao descaso pela falta de interesse dos réus em
providenciar a sua preservação.
    Sustentam que a desativação do Viveiro Municipal, como pretendem os réus, para que a
aquisição de mudas seja feita em outras regiões - portanto, menos adaptadas às condições
locais  - pode trazer   prejuízos à qualidade da arborização e do meio ambiente urbano,

 . Alémalém de elevar os custos de manutenção e ate mesmo os riscos à população
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disso, trazer mudas de fora de Porto Alegre ou mesmo de fora do Estado, de matrizes
desconhecidas e sem variabilidade genética garantida, compromete a biodiversidade do

 e a função ecológica que também é exercida pela vegetação urbana, comMunicípio
relevantes benefícios ao meio ambiente (fl. 8), conforme já teria sido comunicado, por ofício
ao Secretário Maurício.
        Discorrem sobres os danos que o agir dos requeridos causou ao patrimônio coletivo
ambiental, bem como ao erário pela falta de manutenção e conservação das instalações do
Viveiro Municipal de Porto Alegre.
        Observam  sobre a conduta do requerido Maurício, que na condição de Secretário
Municipal do Meio  Ambiente e Sustentabilidade e Presidente do Conselho Municipal do Meio
Ambiente (COMAM), interditou a possibilidade de discussão das condições de abandono do
Viveiro, não colocando o assunto em pauta.
    Considerando suas finalidades institucionais para tratar do meio ambiente, têm interesse
em que a administração dos bens ambientais seja feita de forma proba e eficiente. Diante
disso, afirmam sua legitimidade para demandar o réu Maurício por improbidade
administrativa, já que devidamente comprovada a culpa do mesmo na gestão pública ao não
tomar nenhuma providência para a preservação do patrimônio público - material e imaterial
- representado pelo Viveiro Municipal. Estimando provisoriamente os danos causados em R$
300.000,00 - visto que a apuração do montante total a ser indenizado dependerá de prova
técnica -, requereram o bloqueio cautelar de bens do demandado Maurício Fernandes da
Silva no valor estimado dos prejuízos causados.
        Manifestam-se sobre a ocorrência de dano moral coletivo e a necessidade da
condenação à reparação do prejuízo imaterial causado à coletividade.
        Ressaltaram  o total abandono do Viveiro Municipal, localizado  no interior do Parque
Saint'Hilaire, instituído como , nos termosUnidade de Conservação de Proteção Integral
do art. 22 da Lei 9.985/2000, conforme o disposto no Decreto Municipal 14.284/2003.
Noticiaram  que no local de situação do Viveiro falta energia elétrica há mais de um ano e
meio e a precariedade das instalações que estão gerando a morte de plantas, inclusive de
espécies com risco de extinção, tudo  decorrente da desídia administrativa dos réus. Razões
pelas quais entenderam pertinente a concessão de medida urgente. 
        Diante  disso, requereram, liminarmente: a) a nomeação de interventor judicial para
estabelecer plano de recuperação emergencial do Viveiro, para o restabelecimento dos
serviços de luz. Ou, alternativamente, determinar ao MPOA que providencie, imediatamente,
a restauração dos serviços de energia elétrica e de segurança, bem como o  conserto da
cobertura das estufas e a rega das plantas do Viveiro; b) o bloqueio cautelar de bens de
Maurício Fernandes da Silva; e, c) expedição de ofício à Delegacia de Proteção ao Meio
Ambiente da Polícia Civil, para que apure a materialidade dos fatos narrados e lesivos ao
patrimônio público e averiguação de eventual agir doloso para a causa dos danos.
    Por fim, postularam pela procedência da ação para:   condenar os réus ao ressarcimento1)
integral do dano, com a reparação  os danos ambientais causados, indenizaçãoin natura
pecuniária pelos danos de reparação impossível, e indenização por dano moral coletivo, em
valor a ser revertido ao fundo previsto em lei, com a condenação dos réus nos ônus de
sucumbência;  condenar o agente público réu por improbidade administrativa decorrente2)
da negligência na conservação do patrimônio público ambiental, com a suspensão dos
direitos políticos por cinco a oito anos e pagamento de multa civil de até duas vezes o valor
do dano, em dosimetria a ser  fixada pelo Juízo, conforme elementos colhidos durante a
instrução. A inicial veio acompanhada de documentos.
       Foi intimado o MP para, querendo, habilitar-se como litisconsorte, que requereu a sua
habilitação como assistente litisconsorcial e opinou pela abertura de investigação criminal,
conforme solicitado pelas autoras (fls. 237/238).   
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        Foi acolhido o pedido do MP para atuar como assistente litisconsorcial, deferida a
expedição de ofício para instauração de investigação criminal e determinada a notificação
preliminar dos requeridos, nos termos do  § 7º, do art. 17, da Lei nº 8.429/92 - Lei de
Improbidade Administrativa ( ) (fl. 244).LIA
    O MP juntou aos autos vistoria realizada, em 14.02.2019, por sua assessoria técnica (fls.
277/289), cuja conclusão foi:  As condições2.4. Análise das condições do viveiro
observadas na vistoria realizada pela Unidade de Assessoramento Ambiental confirmaram
as informações apresentadas em reportagem e objeto da representação do Instituto Gaúcho
de Estudos Ambientais – INGÁ. A situação do local é de abandono, indicando para a
desativação do Viveiro Municipal, com efetiva perda de uma grande quantidade de mudas de
árvores produzidas e comprometimento do restante do estoque de mudas vivas. (fl. 275). E
diante da precariedade das instalações do Viveiro Municipal, pugnou o MP pela designação
de audiência.
        Sucederam-se manifestações das autoras, nas quais reiteraram a necessidade de
providências, inclusive de nomeação de interventor.
      Os réus apresentaram defesa prévia conjunta (fls. 318/340), que veio acompanhada de
documentos (fls. 342/508).
        Sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade ativa das autoras UNIÃO PELA VIDA e
INSTITUTO GAÚCHO DE ESTUDOS AMBIENTAIS - INGÁ, já que possuem situação fiscal
irregular, pois estão inaptos perante a Receita Federal, em razão de omissão de
declarações. E pessoas jurídicas em tal situação podem ter o CNPJ cancelado por iniciativa
da Receita Federal.
    No mérito, aduzem que a função precípua do Viveiro Municipal é a produção de mudas
para a utilização posterior na arborização de ruas, praças e jardins do Município e que a
maioria das plantas lá existentes são nativas de Porto Alegre e do Estado. Todavia, não se
trata do único produtor de mudas, já que tal função é também exercida por particulares. E
como o custo da  produção de mudas no Viveiro Municipal é superior ao da inciativa
privada, a boa gestão recomenda a readequação/direcionamento dos gastos públicos. Em
que pese isso, o viveiro nunca foi fechado e dispõe por volta de 15 mil mudas para utilização
na arborização de Porto Alegre.
    Referem que ao longo do tempo houve diminuição do quadro de funcionários do Viveiro e
que o requerido Maurício, quando assumiu como Secretário da SMAMS, contava com quatro
servidores em atividade no viveiro. Em 1993 eram 74 servidores;  em 2009, 24; em 2013, 19;
em 2016, 8, e, em 2019, 4.
    Em razão da reforma administrativa procedida em 2017 - Lei Complementar nº 810/2107 -
a manutenção dos ativos é de competência da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos -
SMSURB. Ou seja, com a  reforma administrativa realizada, a SMAMS ficou com o
planejamento macro e a SMSURB (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) ficou com a
competência de execução dos serviços.
    Afirmam que a Unidade de Arborização Urbana está fazendo um diagnóstico da situação
do Viveiro, levantando seu patrimônio de ativos vivos, o custo para a sua permanência em
funcionamento e de   potenciais interessados/parceiros que possam atuar mediante
convênios ou parcerias público privados. Mesmo sem o término dos estudos, os técnicos
apontam que é menos oneroso aos cofres públicos a aquisição de mudas para a arborização
urbana em viveiros particulares certificados, sem que isso cause qualquer prejuízo à
biodiversidade genética. Ficaria  o MPOA com a  pesquisa, a coleta, e a adaptação de
espécies autóctones de Porto Alegre   ainda não disponíveis no mercado, com ênfase nas
ameaçadas de extinção, e o fomento destas espécies depois de adaptadas para a produção
de mudas nos viveiristas comerciais certificados, em consonância com a Resolução COMAM
05/2006.
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    Um dos principais ativos do Viveiro é o banco de sementes, que foi estruturado com verba
federal e em decorrência de problemas com o serviço de energia no local em que se situa o
Viveiro, que é de difícil acesso, foi muito prejudicado, sendo que os equipamentos mais
sensíveis e valiosos (lupas e equipamentos de laboratório), bem como a documentação e
registros foram levados para a sede da SMAMS, onde se encontram guardados.
    Concluem que, ao contrário do afirmado na inicial, o Viveiro não está sendo desativado e
nunca parou de funcionar; e que é possível o seu funcionamento sem energia elétrica. Além
do que está sendo providenciada o restabelecimento do fornecimento, pois em razão de
tempestade houve a queda de um poste e foi constatado que havia a necessidade da
reforma da subestação de energia.
    Entendem que não há qualquer ato de improbidade. Para sua caracterização é necessária
a presença de culpa ou dolo, não podendo ser presumida a responsabilidade do gestor. Na
espécie, a responsabilização é subjetiva,  devendo ser provada a má-intenção do gestor.
Assim, descabida qualquer pedido de inversão do ônus da prova.
        Informam que está tramitando no Município o  processo administrativo SEI
19.0.000039378-1, onde foi elaborado relatório circunstanciado e de demandas do Viveiro de
Municipal de Porto Alegre. O relatório lista as necessidades de aquisições e de serviços para
atendimento emergencial do viveiro, visando a produção de 500 mudas de árvores
nativas/ano e aproximadamente 1.000 mudas/ano de folhagens.
        Relatam todas as providências que estão sendo tomadas para o funcionamento do
Viveiro, destacando-se as iniciativas na área de segurança, fornecimento de energia e
cuidados para a sua operação.
        Argumentam que há dificuldade financeira para o desenvolvimento das atividades do
Município e que o processo de degradação do viveiro não pode ser imputado ao requerido
Maurício, pois assumiu a Secretaria na metade do ano de 2017.
    Peticionou o requerido Maurício Fernandes da Silva (fls. 512/519), noticiando que deixou o
cargo de Secretário Municipal, a contar 10.06.2019, razão pela qual ratificava a defesa
preliminar já apresentada em conjunto com o MPOA e constituía  procurador para o
representar no processo. Acrescentou que foram tomadas medidas para encaminhar uma
solução para o regular funcionamento do Viveiro Municipal e que seu agir sempre foi em prol
do meio ambiente. Asseverou que é demandado em razão de  desentendimento com as
autoras na constituição/eleição de conselheiros para o COMAM, fato que está judicializado
por intermédio do processo nº  9039978-70.2017.8.21.0001 e  tramitando neste Juizado.
Assim, como é demandado em decorrência de perseguição ou desavença política, requer o
julgamento conjunto dos dois processos, já que a base da existência deste é o desacerto
com as autoras sobre a composição do COMAM. Reafirmou a sua ilegitimidade passiva e
requereu o exame da conexão suscitada.
     É o relatório do até aqui processado.
        Passo a examinar a  viabilidade  de processamento do pedido de improbidade
administrativa contra o réu Maurício Fernandes da Silva.
        Inegável que os agentes políticos podem ser responsabilizados por improbidade
administrativa, estando a questão pacificada na jurisprudência. Inclusive há Tese do STJ
sobre a matéria: Os agentes políticos municipais se submetem aos ditames da Lei de
Improbidade Administrativa - LIA, sem prejuízo da responsabilização política e criminal
estabelecida no Decreto-Lei n. 201/1967. 
    O TJRS segue a orientação norteadora. :   V.g.

    
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

 . MUNICÍPIO DE PELOTAS.  IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE GESTÃO URBANA QUE AUTORIZOU A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA
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COMERCIALIZAÇÃO DE LANCHES EM CONTRARIEDADE A LEGISLAÇÃO .MUNICIPAL
ATOS QUE ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA LEGALIDADE.
DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o inquérito civil é peça informativa,
objetivando embasar a propositura de ação, que não depende de instauração de
procedimento  (REsp 1.119.568/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,administrativo
Primeira Turma, DJe 23/09/2010. Na fase pré-processual não vigoram os princípios do
contraditório e da ampla defesa, de forma que eventual irregularidade não possui o condão
de nulificar a ação civil pública. O artigo 11 da Lei nº 8.429/1992 (Lei de  Improbidade

 – LIA), constitui ato de   que atenta contra osAdministrativa improbidade administrativa
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições (caput). De igual sorte,
constituiu  a prática de ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diversoimprobidade
daquele previsto, na regra de competência (parágrafo 1º). Na espécie, caracterizado o dolo
genérico na conduta do réu,   de Gestão Urbana de Pelotas, que, emSecretário Municipal
afronta aos princípios da administração pública (art. 11, caput e inciso I, da LIA), valeu-se do
cargo que ocupava para conceder autorização precária para instalação de trailer em
contrariedade a Lei  e para terceiro que não havia autorização  anterior.Municipal municipal
Manutenção das sanções de multa civil e de proibição de contratar com o poder público (art.
12, inciso III, da LIA). APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº
70080294721, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris
Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 13-02-2019).
   
    O art. 10 da Lei n. 8.429/1992 prevê, expressamente, que o ato de improbidade que causa
lesão ao erário pode ser causado por dolo ou por culpa. O ato de improbidade é doloso
quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. O ato de improbidade é
culposo quando o agente deu causa a ele por imprudência, negligência ou imperícia.
     A lesão pode ser causada, também, por omissão, que se verifica quando o agente não
age quando deveria ter agido.
    O art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa ( ), ao definir o ato de improbidade queLIA
causa prejuízo ao erário, exige que esse ato enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades públicas.
    Logo, é indispensável que o prejuízo fique demonstrado, até mesmo para que se possa
obter o integral ressarcimento do dano, que é uma das consequências da responsabilização
do agente público pela prática de ato de improbidade administrativa, como expressamente
preveem o art. 37 da Constituição Federal e os arts. 12, II, e 5º da Lei n. 8.429/1992;
segundo este último, ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou
culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.
       Estabelecido o parâmetro jurídico da matéria, cumpre examinar os fatos para ver se a
conduta do requerido Maurício Fernandes da Silva se enquadra na possibilidade, em tese,
de responsabilização por improbidade administrativa.
        Incontroverso que o Viveiro Municipal encontrava-se em situação precária.
Os demandados não negam o fato. Tanto que na defesa prévia trazem a notícia das ações
que estão sendo feitas para o restabelecimento de seu funcionamento em condições
mínimas para o atendimento de sua destinação.
    Não bastasse tal reconhecimento, a Vistoria realizada pela Assessoria Técnica do MP, na
data de 14.02.2019 (fls.277/289), atestou a situação de abandono  do Viveiro Municipal.
Tendo os técnicos concluído, diante do estado em que se encontrava o local, pela existência
de indicativos da sua desativação.
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        O demandado Maurício assumiu como Secretário da SMAMS em 27.05.2017,
permanecendo no cargo até 10.06.2019.
    Considerando que as providências para a revitalização das condições de funcionamento
do Viveiro, pelo que se extrai da documentação juntada pelos réus com a defesa prévia -
relatório de levantamento de necessidades mínimas para o Viveiro produzir 500 mudas de
árvores e 1.000 folhagens por ano (fls. 397/413) e a realização de medidas efetivas para o
funcionamento do viveiro, entre outras o restabelecimento da energia elétrica -   foram

 Há que se analisar se o agir - comissivo ou omissivo - doiniciadas em março de 2019.
Secretário Municipal Maurício contribuiu para o agravamento da situação do Viveiro
Municipal e causou dano ao erário.
    Não se pode perder de vista que, em sede de recebimento da ação de improbidade, deve
ser verificada a existência de indícios da responsabilidade do sindicado, pois a efetiva
apuração de eventual dano se dá pela instrução do processo. Até porque, conforme
assentado pela jurisprudência, :in dubio pro societate
    

PROCESSUAL   CIVIL   E   ADMINISTRATIVO.   IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO
CONFIGURADA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE   COMETIMENTO   DE 
ATO   ÍMPROBO.   IN   DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.  INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. MULTA DO
ART. 538 DO   CPC/1973. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM COM   INTUITO DE
PREQUESTIONAMENTO. 

 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de  Instrumento interposto contra decisão interlocutória
que recebeu a  petição  inicial  em  Ação   Civil  Pública movida pelo Ministério Público  do 
Estado   de   São   Paulo contra o recorrente e outros, em razão   de   supostas fraudes
ocorridas em processo de inexigibilidade de licitação para a contratação de dupla sertaneja
para apresentação nas  festividades  de  comemoração  da  independência   do  Brasil. O
Tribunal   de   Justiça   do   Estado   de São Paulo manteve a decisão de recebimento   da
inicial. 
 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código  de  Processo  Civil/1973  na  hipótese 
em que o Tribunal de origem  julgou  integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em
conformidade  com o que lhe foi apresentado. 
  3. Nos termos do artigo 17,   §   8º, da Lei 8.429/1992, a presença de indícios de
cometimento de  atos previstos na referida lei autoriza o recebimento da petição inicial
da Ação de Improbidade Administrativa, devendo prevalecer na fase   inicial   o 

 Precedentes: AgInt   no  AREsp  739.451/RJ,  Rel. princípio  do in dubio pro societate.
Ministro  Benedito  Gonçalves, Primeira  Turma,  DJe  26/3/2019;  REsp  1.773.034/RJ, Rel.
Ministro Herman   Benjamin,   Segunda   Turma,   DJe   17/12/2018;   AgInt   no REsp
1.677.792/SP,  Rel.  Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe  21/9/2018; 
AgInt   no AREsp 782.095/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão,   Segunda   Turma,   DJe 
26/6/2017; AgInt no AREsp 957.237/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe 15/12/2016.
4.   O   Tribunal   de   origem  foi explícito ao afirmar (fls. 260-261, e-STJ):     Pautando-se   
nesta   análise   perfunctória,   de   cognição sumária,   inerente   ao instrumento processual
utilizado, com base no conjunto  probatório  robusto  apresentado pelas partes é de rigor a
manutenção   da   decisão agravada, mostrando-se, a priori, adequado o ajuizamento   da 
ação  civil pública para apurar se houve prática de atos  de  improbidade  administrativa por
parte dos réus. Ademais, a rejeição   de   plano   da   pretensão formulada pelo Ministério
Público reclama   prova  cabal  e  inequívoca  da  inexistência  do  ato  de improbidade,  da 
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improcedência  da  ação  ou  da inadequação da via eleita, nos termos do art. 17, §§ 8º e 9º,
da Lei n° 8.429/92, o que não  se  verificou  no  caso  em  testilha. Ao revés, há indícios do
aduzido pelo Parquet .
5.   É   inviável   analisar,   no que tange às alegações de ausência de provas   e   de 
verossimilhança  das  acusações,  a tese defendida no Recurso  Especial, pois inarredável a
revisão do conjunto probatório dos  autos  para  afastar  as  premissas  fáticas estabelecidas
pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 
 6. O  STJ  assentou,  por  meio  da  Súmula 98, o entendimento de que  é descabida  a 
multa no art. 538, parágrafo único do CPC/1973, quando evidenciado     o     intuito     de   
prequestionamento,  ainda  que  não configurada  nenhuma  das  hipóteses  de  cabimento 
dos Embargos de Declaração.
7.  Recurso  Especial  parcialmente conhecido e provido em parte tão somente  para excluir
a multa prevista no art. 538, parágrafo único,
do CPC/1973 . (STJ. REsp 1734502 / SP. 2ª T. Rel. Min. Herman Benjamin. J. 25.06.2019)
(o negrito é meu).
     
    Se Maurício assumiu como Secretário em maio de 2017, no curso de seu período como
gestor, inegavelmente ocorreram circunstâncias que podem ter contribuído para a geração
de dano - material e ambiental - ao Viveiro Municipal, posto que, por falta de segurança, de
energia elétrica, de manutenção de máquinas e equipamentos,  o Viveiro ficou ou teve
acentuada a sua condição de abandono.
    Vejamos. Em fevereiro de 2019, a vistoria técnica do MP constatou que já faltava energia
elétrica há um ano e sete meses. Logo, o problema de fornecimento de energia começou já
durante a gestão de Maurício como Secretário e o encaminhamento da solução só foi dar-se
em março de 2019.     Ainda. Foi constatada a existência de plantas mortas e outras tantas
ressecadas por falta de maior cuidado. O banco de sementes, constituído com recursos do
Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA estava com suas atividades paralisadas, tanto
que, conforme informado em defesa prévia, os equipamentos de maior valor e dados de
registro do banco foram levados para a sede administrativa da SMAMS.
       O Viveiro Municipal tem atribuições definidas pela Resolução nº 05/2006, do COMAM
(http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/smam/usudoc/resolucaoo5comamrepublicacaofinal.pdf
> acesso em 02.09.2019) que, em princípio, devem ser cumpridas. Veja-se o que dispõe o
art. 10:
    

 Art. 10 - Caberá ao Viveiro Municipal, dentre outras atribuições:
I - produzir mudas visando atingir os padrões mínimos estabelecidos para
plantio em vias públicas, de acordo com o Anexo I;

II - identificar e cadastrar árvores- matrizes, para a produção de mudas e sementes;
III - implementar um banco de sementes;
IV - testar espécies com predominância de nativas não- usuais, com o objetivo de
introduzí-las na arborização urbana;
V - difundir e perpetuar as espécies vegetais nativas;
VI - promover o intercâmbio de sementes e mudas;
VII - conhecer a fenologia das diferentes espécies arbóreas cadastradas.
   
        Pelas condições em que se encontrava o Viveiro Municipal, noticiadas na inicial,
comprovadas pela vistoria promovida pelo MP e admitidas pelo MPOA e o requerido
Maurício em defesa prévia, evidente que o Viveiro não atendias às funções definidas na Res.
05/2006-COMAM.
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    Maurício, como gestor deveria saber da precarização contínua do Viveiro Municipal. Aliás,
isto não é negado na defesa prévia. Ademais, foi devidamente cientificado pelas autoras da
deterioração do Viveiro.
    Em tese, na condição de gestor do patrimônio público, Maurício Fernandes da Silva, foi
omisso ao não tomar providências concretas - e em tempo razoável - durante os dois anos
que foi Secretário Municipal do Meio Ambiente, para manter um mínimo de condições de
funcionamento do Viveiro, evitando a sua contínua deterioração com geração de danos ao
patrimônio público e ambiental.
    Em sede de cognição preliminar de recebimento da ação, se pode vislumbrar - reforça-se,
em tese - que, no mínimo, Maurício foi negligente ao não tomar nenhuma atitude para
obstaculizar ou fazer cessar os danos que ocorreram no Viveiro Municipal.
       As justificativas apresentadas para a inércia administrativa dos requeridos,  dificuldade
orçamentária e alteração da política pública de arborização do Município, optando por um
modelo  de parceria com a iniciativa privada ou aquisição de mudas em  fornecedores
comerciais, não tem o condão afastar a necessidade de apuração da ocorrência de eventual
conduta omissiva geradora de danos do requerido Maurício.
    Ficou dois anos no comando da SMAMS e somente depois do ajuizamento da ação é que
veio patrocinar a tomada de providências para a preservação do Viveiro Municipal, posto que
todas as medidas anunciadas em defesa prévia ocorreram a partir de .março/2019
        Assim, presentes indícios de ato ímprobo, pelo menos na modalidade omissiva, a
caracterizar. em tese e no mínimo de agir culposo, é caso de processamento da ação de
improbidade administrativa.
        Considerando que o MPOA informa a prática de atos para o restabelecimento de
condições mínimas de funcionamento e segurança do Viveiro Municipal, é de ser indeferida a
medida liminar de nomeação de interventor judicial ou de providenciar o restabelecimento da
energia elétrica e prover condições de segurança para o local.
    Por óbvio, verificando-se, a qualquer tempo, que o MPOA não está agindo para preservar
as instalações e as finalidades do Viveiro Municipal, a decisão pode ser revisada.
        Inexiste a pretendida conexão desta ação com a veiculada no processo
nº  9039978-70.2017.8.21.0001. Tal demanda versa sobre  o processo de escolha   de
Conselheiros para o Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM, em nada relacionada
com a ocorrência de danos ao Viveiro Municipal.
      A circunstância de algumas das autoras serem parte naquele feito e existir desavenças
políticas entre integrantes das Associações e o réu Maurício, não é causa de conexão entre
as ações.  As demandas possuem objetos distintos e que não apresentam qualquer
correlação.
        O pedido de bloqueio de bens do requerido Maurício, até valor de R$ 300.000,00,
refere-se ao montante estimado do prejuízo causado.
    Ora, mesmo que procedente a ação, não poderá o agente político ser responsabilizado
pelo valor total de danos que forem apurados. É inequívoco que se falhou o Secretário, boa
parcela da responsabilidade é do réu MPOA. Haja vista que o Secretário Municipal é uma
peça da engrenagem administrativa e não pode, no caso concreto, ter a si atribuída a integral
reparação que venha a ser devida.
    Assim, razoável que a cautela de bloqueio de bens seja em percentual do estimado para o
dano. Logo, razoável que  a constrição de uso de bens fique restrita a um terço (1/3) do
montante total estimado. Isto é, a R$ 100.000,00.
    É certo que em documentos originados do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (fls.
342 e 344) autoras INGÁ e UNIÃO PELA VIDA aparecem com a indicação de inaptas.
       Há que se oportunizar que tais autoras esclareçam a situação, para posterior decisão
sobre ilegitimidade ativa, como sustentado pelos réus.
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  Rua Manoelito de Ornellas, 50 - Praia de Belas - Porto Alegre - Rio Grande do Sul - 90110-160 - (51)
3268-0455

    Cumpre observar que a alegação de ilegitimidade ativa não impede o exame aqui feito,
posto que existem autores outros que não sofreram nenhuma impugnação. Logo, sem risco
de extinção da ação.
    Em razão do exposto:
      Indefiro o pedido de limiar.1.
      Defiro, o prazo de 15 dias, para manifestação das autoras INGÁ e UNIÃO PELA VIDA2.
sobre a alegação de ilegitimidade ativa por constarem como inaptas no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas (fls. 342 e 344).
          Recebo a ação de improbidade administrativa proposta contra o réu 3. MAURÍCIO

.FERNANDES DA SILVA
          Defiro o bloqueio de bens do réu Maurício até o montante de R$  100.000,00.3.a)
Oficiem-se aos Serviços Registrais de Imóveis de Porto Alegre e Cachoeirinha para que
informem, em 10 dias, sobre a existência de bens registrados em nome do réu.
    4. Citem-se os réus (MPOA e Maurício).
    Intimem-se.
    Diligências.
    

Porto Alegre, 02 de setembro de 2019

Dr. Eugênio Couto Terra - Juiz de Direito
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