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PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE MOSSORÓ

Ação Civil de Improbidade Administrativa nº: 0704558-03.2009.8.20.0106
Autor: Ministério Público
Réu: Rosalba Ciarlini Rosado

Vistos etc...
I - RELATÓRIO
Trata-se ação civil pública de improbidade administrativa, promovida
pelo Ministério Público em face de Rosalba Ciarlini Rosado, imputando a esta a
prática de ato de improbidade administrativa tipificado nos artigos 11, caput, e inciso
V, da Lei de Improbidade Administrativa, e requerendo sua condenação nas penas
respectivas, em razão dos fatos e direito a seguir descritos.
Consta da inicial que a demandada, na condição de prefeita do
Município de Mossoró/RN, durante a sua gestão, entre os anos de 1997 a 2004,
teria admitido pessoal para prestar serviço ao Município sem a deflagração do
devido concurso público, em situações que não caracterizam necessidade
temporária de excepcional interesse público, contrariando, com isso, a regra inserida
no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.
Para o Ministério Público, a conduta da demandada caracteriza ato
de improbidade administrativa justamente porque as contratações temporárias
realizadas pela gestora não se enquadram na situação de temporariedade, muito
menos de excepcionalidade. Alega-se que os servidores contratados
temporariamente promoviam atividades em diversos setores da Administração
Municipal, cujas atribuições públicas possuem "natureza permanente, obrigatória e
imprescindível diante das responsabilidades constitucionais dos Municípios" (fls. 41).
Com isso, teria a demandada violado a regra constitucional do concurso público,
conduta que se amolda ao tipo do artigo 11, inciso V da Lei nº. 8.429/92.
Acompanharam a inicial os documentos de fls. 56/2378.
Em Despacho de fls. 2380, foi determinada a notificação da
demandada para oferecer manifestação preliminar, seguindo-se a resposta prévia às
fls. 2401/2415.
Em sua defesa, a demandada sustentou as preliminares de
prescrição do direito da ação (fls. 2401) e de incompetência do juízo de primeiro
grau para processar e julgar a demanda (fls. 2402). No mérito, foram rebatidos os
fatos alegados na inicial, sustentando-se que as contratações temporárias realizadas
na gestão da demandada eram necessárias ao funcionamento de serviços
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essenciais ao Município, e que foram levadas a efeito através de expressa
autorização legislativa contida no artigo 1º da Lei nº. 8.745/93.
O Ministério Público apresentou Réplica às fls. 2420/2426, inclusive
juntando novos documentos (fls. 2427/2495).
Houve decisão de recebimento fundamentada, fls. 2497/2500.
Foi cumprida intimação do Município de Mossoró/RN para,
querendo, o ente compor a lide, fls. 2555.

Realizada audiência de instrução, cujo termo segue acostado às fls.
2579. Na ocasião, foi dispensada a oitiva das testemunhas arroladas, assinalando o
juízo prazo para cumprimento de diligências e, após, juntada de memoriais de
razões finais pelas partes.
Juntados novos documentos, fls. 2581/2841.
O Ministério Público juntou suas alegações finais às fls. 2843/2870,
reiterando o pedido constante na inicial.
Mesmo devidamente intimada, deixou a parte ré de apresentar os
seus memoriais, conforme certidão de fls. 2873.
É o que importa relatar. Fundamento e DECIDO.
DAS PRELIMINARES
Da preliminar de prescrição da ação
No que se refere à alegação de prescrição, rejeito a preliminar,
tendo em vista que a presente demanda foi proposta dentro do prazo quinquenal a
que alude o artigo 23, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa. Vale salientar
que a prescrição das ações de improbidade tem seu marco interruptivo com a data
da propositura da ação (distribuição da petição inicial), o que, no presente caso, se
deu no dia 18 de dezembro de 2009.
Como a demandada exerceu o cargo de prefeita do Município
Mossoró/RN até o dia 31 de dezembro de 2004, o direito de propor a ação
responsabilização por ato de improbidade administrativa perdurou até 31
dezembro de 2009, o que afasta, no presente caso, a incidência do fenômeno
prescrição.

de
de
de
da

Da preliminar de incompetência
A defesa alega que o presente juízo seria incompetente para
processar e julgar o feito, o que faz invocando prerrogativa de foro em razão de
exercício superveniente do cargo de Senadora por parte da demandada.
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Citada às fls. 2570, deixou a demandada de contestar a ação, nos
termos da certidão de fls. 2572.
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Inicialmente, cumpre destacar que a demandada não mais exerce o
cargo de Senadora, posto que atualmente ocupa o cargo de Governadora do Estado
do Rio Grande do Norte.
Ainda assim, não tem cabimento a matéria preliminar em questão.
Isso porque a competência para julgamento das ações de improbidade é do juízo da
primeira instância, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta
de Inconstitucionalidade 2797/DF, cujo julgamento afastou a incidência da
prerrogativa de foro no processamento das referidas demandas.
Por tais razões, afasto as preliminares arguidas pela defesa.

O autor busca com a presente lide a condenação da requerida nas
penas previstas no artigo 12, inciso III, da Lei de Improbidade, sob a alegação de
que a mesma praticou ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 11,
caput, inciso V da Lei de Improbidade Administrativa.
A análise da documentação acostada aos autos revela que a
demandada burlou a regra constitucional que determina a realização de concurso
para ingresso no serviço público, praticando, desta forma, ato de improbidade
previsto no artigo 11, caput, da Lei 8.429/92,
Ao contrário do que alegou em sua defesa, não se pode conceber
que as referidas contratações visavam tão-somente ao atendimento do interesse
público, tendo em vista que a contratação de pessoal para o serviço público com a
dispensa de concurso só é permitida em situações de necessidade temporária e
extremamente excepcionais, como determina a Lei 8.745/93, em seu artigo 1º:
Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público, os órgãos da Administração Federal direta, as autarquias e as
fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo
determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

As funções desempenhadas pelos profissionais contratados essencialmente da área de saúde, como médicos, enfermeiros, odontólogos,
técnicos de enfermagem, fisioterapeutas etc, conforme demonstra a vasta
documentação acostada aos autos, especialmente as relações de fls. 1755/2050 e
2282/2290 - eram de caráter permanente e fundamentais ao Município, de modo
que não poderiam ser desenvolvidas de forma transitória.
Pelo que restou comprovado, nos 8 anos de gestão da demandada
como prefeita de Mossoró/RN (1997-2004), não houve por parte da administração
pública uma política efetiva voltada ao provimento, em caráter efetivo, de servidores
para compor o quadro da saúde. Em que pese a documentação colhida aos autos
revele a realização, no citado período, de pelo menos dois concursos públicos (em
1999 e 2001), os respectivos Editais (fls. 471/473 e 511/519) não contemplavam
cargos de profissionais da saúde.
Nesse espeque, figura inquestionável o dolo da ré em violar o seu
dever de realizar concurso público para admissão de pessoal, postura adotada
durante os anos de sua gestão, optando claramente pela celebração de inúmeros
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contratos temporários para suprir atividades permanentes da administração pública.
Apenas a título de ilustração, convém destacar que os documentos de fls.
demonstram que a demandada, somente no seu segundo mandato (2001-2004),
celebrou mais de 70 contratos com médicos de diversas especialidades, número que
chega a mais de 50 em relação aos profissionais da odontologia.

Vale salientar, neste ponto, que o dolo necessário para a
configuração da conduta ímproba típica do artigo 11 da LIA é tão somente a vontade
livre e consciente de realizar a conduta - ou seja, a consciência e deliberação de
praticar o ato em contrariedade ao ordenamento.
Ressalte-se que não há necessidade de nenhum dolo específico.
Neste sentido, o STJ tem se pronunciado:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA – OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 – DESNECESSIDADE
DE DANO MATERIAL AO ERÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS – ART. 11 DA LEI 8.429/1992 – ELEMENTO
SUBJETIVO – DOLO GENÉRICO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o ato de
improbidade por lesão aos princípios administrativos (art. 11 da Lei
8.249/1992), independe de dano ou lesão material ao erário.
2. Não caracterização do ato de improbidade tipificado no art. 11 da Lei
8.429/1992, exige-se o dolo lato sensu ou genérico.
3. A utilização de símbolos e slogans da campanha eleitoral do recorrente,
então prefeito,em substituição ao brasão oficial do ente público municipal
encerra grave ofensa aos princípios da Administração Pública e, nessa
medida, configura ato de improbidade administrativa, nos moldes
preconizados pelo art. 11 da Lei 8.429/1992.
4. Recurso especial não provido.
(REsp 1182968/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/08/2010, DJe 30/08/2010)

Ainda que contratações sem concurso nem sempre tragam dano
concreto ao patrimônio público, maculam vários princípios relacionados à
Administração Pública, tais como a moralidade, a legalidade, a impessoalidade e a
eficiência. Viola-se a eficiência, porque através do concurso presume-se a escolha
dos melhores candidatos para os quadros da administração pública; da
impessoalidade, porque a escolha do contratado é dirigida a determinadas pessoas
em detrimento de outras, quase sempre por uma série de motivos, inclusive
clientelismo político e outros tipos escusos de favorecimento; moralidade, porque o
trato da coisa pública impõe que se acatem parâmetros éticos baseados,
fundamentalmente, na igualdade; e legalidade, porque o ordenamento jurídico veda
tal prática.
Deste modo, a par dos elementos instrutórios coligidos nos autos,
impõe-se reconhecer que restou suficientemente demonstrado que a requerida
praticou ato de improbidade que se subsume na previsão do caput do art. 11, da Lei
nº 8.429/92 e, em consequência, devem ser aplicada à mesma as sanções
suficientes e adequadas dentre as previstas no art. 12, inciso III, do mesmo diploma
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Sua conduta caracteriza, sem dúvidas, lesão aos princípios da
legalidade e da moralidade administrativas salvaguardadas pelo caput, do art. 11, da
Lei nº 8.429/92.
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normativo.
Assim, assentado que a requerida praticou ato de improbidade
previsto no art. 11, caput da Lei de Improbidade, passo à análise das sanções.

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.
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em
conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido
pelo agente.

Neste ponto, mostra-se adequado afirmar, como premissas do
sancionamento: (i) que a sanção haverá de ser proporcional à gravidade da conduta
e da participação de cada agente, adequada como reprimenda em razão da
natureza da conduta e gravidade do dano causado com esta; (ii) que o juiz poderá
aplicar, consoante os parâmetros descritos no item "a", uma, mais de uma ou
mesmo todas as sanções previstas no respectivo inciso; (iii) que quando um mesmo
fato configurar simultaneamente improbidade tipificada em mais de um artigo, as
sanções deverão ser aplicadas com base no inciso mais grave, sendo, via de regra,
mantida as cominações do art. 12, III, da LIA, (Ofensa aos Princípios da
Administração) apenas como "soldado de reserva" para os casos em que não
restem configuradas as imputações previstas nos artigos 9 e 10 da Lei 8.429/92.
Pois bem, atento às premissas acima, considerando à relativa pouca
gravidade da conduta provada, já que o serviço fora prestado, afastando-se, com
isso, dano ao Erário e enriquecimento ilícito no caso concreto; asseverando, ainda, o
grau de reprovabilidade da conduta, à medida em que a ré deliberadamente se
esquivou da obrigação legal de realizar concurso público e contratou, em
modalidade temporária, logo, de forma ilegal, grande quantidade de pessoas
durante todo o período de sua gestão; por tudo isto, entendo suficiente e adequada
a aplicação à mesma das sanções de: (i) pagamento de multa civil no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais); e (ii) 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
03 (três) anos – todas previstas no inciso III, do art.12, da Lei nº. 8.429/92.
DISPOSITIVO
Pelo acima exposto, nos termos dos artigos 11, caput, c/c artigo 12,
III, da Lei 8.429/92, JULGO PROCEDENTE a ação para condenar Rosalba Ciarline
Rosado nas sanções de: (i) pagamento de multa civil no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais); e (ii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber
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Nesta parte, temos que o art. 12 da Lei de Improbidade traz o
seguinte rol de sanções, conforme se trate de improbidade tipificada no artigo 11 da
Lei de Improbidade:
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benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três)
anos – todas previstas no inciso III, do art.12, da Lei nº. 8.429/92.
No mais, condeno a requerida ao pagamento das custas
processuais.
Sem condenação em honorários a teor dos artigos 17 e 18 da Lei de
Ação Civil Pública.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

AIRTON PINHEIRO
Juiz de Direito
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Mossoró/RN, 12 de fevereiro de 2014

