PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE
Vara Única - Gov. Dix - Sept Rosado
COMISSÃO DE AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – META 18 DO CNJ
PROCESSO N.º 0000148-69.2008.8.20.0140
Ação Civil de Improbidade Administrativa
REQUERENTES: Ministério Público Estadual
REQUERIDO(s): Josimar Souza Cardoso
SENTENÇA
Vistos etc...
Trata-se ação civil pública de improbidade administrativa, promovida pelo
Ministério Público contra Josimar Souza Cardoso, imputando a este a prática de ato de
improbidade administrativa tipificado nos artigos 10, caput e 11, caput e inciso I, da Lei de
Improbidade e requerendo sua condenação nas penas previstas no artigo 12, incisos II e III, do
mesmo diploma, em razão dos fatos e direito a seguir descritos.
Consta da inicial que o réu exercia a atividade de médico nos municípios de
Tibau, Dix-Sept Rosado e Baraúna, no Estado do Rio Grande do Norte. O autor narra que o réu
trabalhava nos seguintes locais, datas e horários: (i) em Tibau, a partir de dezembro de 2001,
com carga horária de 30 (trinta) horas semanais; (ii) em Governador Dix-Sept Rosado, de janeiro
a dezembro de 2003, trabalhando como plantonista; (iii) em Baraúna, de março a julho de 2003,
março a junho de 2004 e fevereiro a abril de 2005, como médico contratado da prefeitura.
O Ministério Público aduz que o réu acumulou indevidamente cargos públicos, o
que se subsume aos artigos 10 caput e 11 caput e inciso I, da Lei de Improbidade, inclusive
tendo causado dano ao erário, graças ao pagamento de remunerações indevidas. Requereu ao
final o deferimento de liminar de indisponibilidade de bens do réu, requerimentos processuais de
praxe, declaração de nulidade dos atos administrativos de contratação, a condenação do
demandado nas sanções do art. 12 inciso II, com a devolução dos valores recebidos por este e,
subsidiariamente, nas sanções do art. 12 inciso III, da Lei de Improbidade. Juntou provas
documentais às fls. 19/127.
Notificado, o demandado apresentou manifestação prévia às fls. 131/137.
Foi prolatada decisão de recebimento à fl. 139.
Citado, o réu juntou contestação de fls. 141/159, impugnando de forma
especificada a pretensão ministerial, defendendo, em síntese apertada, que não praticou ato de
improbidade e que a prova dos autos não autoriza juízo de procedência da demanda contra o
mesmo.
O Ministério Público juntou manifestação às fls. 154/159, pleiteando o julgamento
antecipado da lide e aduzindo afronta pelo réu ao disposto no art. 37, XVI da Constituição da
República, por haver exercido como médico três cargos públicos.
O réu se manifestou nos autos para dizer que não tinha mais provas a produzir (fl.
161).
Esta é a história relevante do processo.
DECIDO.
Do julgamento antecipado da lide.

Analisando os autos, observa-se que o julgamento independe da produção de
quaisquer outras provas, sendo suficientes os documentos já produzidos, havendo de ser
consideradas desnecessárias quaisquer outras provas nos termos do art. 130 do Código de
Processo Civil. Em conseqüência, impõe-se reconhecer que se trata de hipótese de julgamento
antecipado prevista no art. 330, I, do CPC.
Do mérito.
O autor busca com a presente lide a condenação do requerido nas penas previstas
no artigo 12 incisos II e III, da Lei de Improbidade Administrativa, sob a alegação de que o
mesmo praticou ato de improbidade administrativa tipificado nos artigos 10 caput e 11 caput e
inciso I da Lei 8.429/92, respectivamente consistentes nas práticas de "qualquer ação ou
omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento
ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º da lei desta lei" bem como
na prática de ato que atenta "contra os princípios da administração pública de forma a violarem
os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade para com as instituições e
notadamente: I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele
previsto, na regra de competência".
A Carta da República traz expressamente a previsão de sanção aos "atos de
improbidade administrativa", sem, porém, conceituar tais atos, o que tampouco foi feito pela
legislação ordinária. Daí que para a apreciação dos fatos se faz necessária a delimitação do
conceito excludente do que seja a probidade na administração pública:
"Associado ao juridicamente autônomo princípio da moralidade
positiva - mais especificação do que qualificação subsidiária
daquele -, o princípio da probidade administrativa consiste na
proibição de atos desonestos ou desleais para com a
Administração Pública, praticados por agentes seus ou terceiros,
com os mecanismos sancionatórios inscritos na Lei nº 8.429/92,
que exigem aplicação cercada das devidas cautelas para não
transpor os limites finalísticos traçados pelo ordenamento".
(FREITAS, Juarez. O Controle dos Atos Administrativos e os
Princípios Fundamentais).
Outrossim, antes de adentrar ao exame da prova, cumpre já fixar que o dolo
necessário para a configuração da conduta ímproba discutida é a vontade livre e consciente de
realizar a conduta - ou seja, a consciência e deliberação de praticar o ato em contrariedade ao
ordenamento. Somente no caso do disposto no art. 10 da LIA há possibilidade de se configur ato
ímprobo por culpa grave, sendo necessário neste caso a comprovação de dano ao erário. Neste
sentido, o STJ tem se pronunciado:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10,
CAPUT,
DA
LEI
8.429/92.
CONTRATAÇÃO.
ESPECIALIZAÇÃO NOTÓRIA. AUSÊNCIA DE DANO AO
ERÁRIO E DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DOS
DEMANDADOS.
MÁ-FÉ.
ELEMENTO
SUBJETIVO.
ESSENCIAL À CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
1. O caráter sancionador da Lei 8.429/92 é aplicável aos
agentes públicos que, por ação ou omissão, violem os deveres
de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às
instituições e notadamente: (a) importem em enriquecimento
2

ilícito (art. 9º); (b) causem prejuízo ao erário público (art. 10);
(c) atentem contra os princípios da Administração Pública (art.
11) compreendida nesse tópico a lesão à moralidade
administrativa.
2. A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e
ímprobo e a ilegalidade só adquire o status de improbidade
quando a conduta antijurídica fere os princípios
constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela
má-intenção do administrador.
3. A improbidade administrativa está associada à noção de
desonestidade, de má-fé do agente público, do que decorre a
conclusão de que somente em hipóteses excepcionais, por
força de inequívoca disposição legal, é que se admite a sua
configuração por ato culposo (artigo 10, da Lei 8.429/92).
4. O elemento subjetivo é essencial à caracterização da
improbidade administrativa, sendo certo, ainda, que a
tipificação da lesão ao patrimônio público (art. 10, caput, da
Lei 8429/92) exige a prova de sua ocorrência, mercê da
impossibilidade de condenação ao ressarcimento ao erário de
dano hipotético ou presumido. Precedentes do STJ: Resp
805.080/SP, PRIMEIRA TURMA, DJe 06/08/2009; Resp
939142/RJ, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/04/2008; Resp
678.115/RS, PRIMEIRA TURMA, DJ 29/11/2007; Resp
285.305/DF, PRIMEIRA TURMA; DJ 13/12/2007; e Resp
714.935/PR, SEGUNDA TURMA, DJ 08/05/2006.
(...)
9. As sanções da improbidade administrativa reclamam a
exegese das regras insertas no art. 11 da Lei 8.429/92,
considerada a gravidade das sanções e restrições impostas ao
agente público, e sua aplicação deve se realizada com
ponderação, máxime porque uma interpretação ampliativa
poderá acoimar de ímprobas condutas meramente irregulares.
10. Recurso Especial provido.
(Resp 1038777/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 16/03/2011).
Noutro ponto, a conduta disciplinada no art. 11, da Lei 8.429/92 prescinde da
existência de dano ao erário, exigindo a consciência da ilicitude através do dolo genérico. Nesse
sentido também consolidou-se a posição do STJ:
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. LEI 8.429/92, ART. 11.
DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO
ERÁRIO. EXIGÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA.
1. A classificação dos atos de improbidade administrativa em
atos que importam enriquecimento ilícito (art. 9º), atos que
causam prejuízo ao erário (art. 10) e atos que atentam contra
os princípios da Administração Pública (art. 11) evidencia não
ser o dano aos cofres públicos elemento essencial das condutas
ímprobas descritas nos incisos dos arts. 9º e 11 da Lei
8.429/92. Reforçam a assertiva as normas constantes dos arts.
7º, caput, 12, I e III, e 21, I, da citada Lei.
2. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência do STJ associam a
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improbidade administrativa à noção de desonestidade, de má-fé
do agente público. Somente em hipóteses excepcionais, por
força de inequívoca disposição legal, é que se admite a
configuração de improbidade por ato culposo (Lei 8.429/92, art.
10). O enquadramento nas previsões dos arts. 9º e 11 da Lei de
Improbidade,
portanto,
não
pode
prescindir
do
reconhecimento de conduta dolosa.
3. Recurso especial provido.
(Resp 604151/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, Rel. p/
Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 25/04/2006, DJ 08/06/2006, p. 121).
Fixadas tais premissas passa-se ao exame dos fatos e provas.
O autor aduz que o réu exercia a atividade de médico no Estado do Rio Grande do
Norte de maneira concomitante nos municípios de Tibau, Governador Dix-Sept Rosado e
Baraúna, tendo acumulado três cargos públicos, com incompatibilidades de horários e em afronta
ao disposto no art. 37, XVI, alínea "c" da Constituição da República.
Afirma o autor que os fatos aduzidos se subsumem aos artigos 10 caput e 11 caput
e inciso I, da Lei de Improbidade, inclusive tendo causado dano ao erário, graças ao pagamento
de remunerações indevidas ao réu.
Diz que o réu trabalhava nos seguintes locais, datas, horários e percebia as
remunerações seguintes: (i) em Tibau a partir de dezembro de 2001, com carga horária de 30
(trinta) horas semanais, recebendo R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais; (ii) em
Governador Dix-Sept Rosado de janeiro a dezembro de 2003, trabalhando como plantonista,
com vencimento de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) por plantão; (iii) em Baraúna de março a
julho de 2003, março a junho de 2004 e fevereiro a abril de 2005, como médico contratado da
prefeitura, tendo sido remunerado com o total de R$ 32.046,11 (trinta e dois mil, e quarenta e
seis reais e onze centavos).
O réu alega em sua defesa que (i) tem uma carga horária na Prefeitura Municipal
de Tibau-RN de 30 (trinta) horas conforme Declaração de fl. 126 dos autos; (ii) trabalhou na
Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado no ano de 2003 em regime de plantão, nas
terças e sextas-feiras (conforme contrato de fl. 115); (iii) e trabalhou na Prefeitura de Baraúna
também em regime de plantão, durante cinco meses em 2003, três meses em 2004 e três meses
em 2005, conforme documentos de fls. 93 a 95 dos autos.
O réu alega que cumpriu no ano de 2003 a seguinte carga horária: (i) 30 horas
semanais no Município de Tibau; (ii) regime de plantão de 16 horas semanais no Município de
Dix-Sept Rosado; (iii) e um regime de plantões nas segundas-feiras de 24 horas e nas
quintas-feiras de 12 horas no Município de Baraúna.
Registre-se que esses horários somados contabilizam o total de 82 horas semanais.
O réu juntou declaração do Município de Tibau às fls. 152, confirmando a carga
horária semanal de 30 (trinta horas), já demonstrada pela declaração de fls. 126. Juntou ainda
certidão do Município de Baraúna às fls. 153, dando conta da carga horária do réu como médico
junto a esta prefeitura de 24 horas nas segundas e 12 horas nas quintas-feiras, o que resulta em
um horário de 36 horas por semana.
Feita esta síntese, passo ao juízo de valor da prova colhida nos autos.
Conforme elementos colhidos dos autos o réu exercia atividade como médico em
cargos públicos, concomitantemente, nos Municípios de Tibau, Governador Dix-Sept Rosado e
Baraúna. Fica claramente demonstrada a acumulação dos três cargos, notadamente no ano de
2003, durante o qual o demandado chegou a realizar jornada semanal de 82 horas, conforme
reconhece em sua defesa.
Os documentos acostados às fls. 93/94, 115, 126, 152 e 153 dos autos - referentes
às declarações das prefeituras municipais quanto ao exercício da atividade de médico pelo réu e
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contratos deste junto aos entes públicos - demonstram a cumulação tríplice no exercício de
cargos públicos pelo demandado.
A cumulação tríplice de cargos públicos é vedada pela Constituição da República,
em seu art. 37, XVI, alínea c, que permite, em caráter excepcional, a cumulação de dois cargos
ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
obedecerá
aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte:
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em
qualquer caso o disposto no inciso XI:
(...)
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de
saúde, com profissões regulamentadas;
Nesse sentido também já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:
Ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
CUMULAÇÃO
TRÍPLICE.
VENCIMENTOS
E
DOIS
PROVENTOS. CARGOS DE MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal
Federal entende que somente se admite a acumulação de proventos
e vencimentos quando se tratar de cargos, empregos ou funções
acumuláveis na atividade. II – Incabível, portanto, a acumulação
de dois proventos de inatividade com vencimentos de cargo efetivo,
uma vez que a vedação à cumulação de três cargos ou empregos
de médico já existia quando o servidor se encontrava na ativa. III
– Agravo regimental improvido.
(RE 613399 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Segunda Turma, julgado em 14/08/2012, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 24-08-2012 PUBLIC
27-08-2012)
Ademais, o próprio demandado admite ter assumido contratos de trabalho que
somados chegavam a 82 horas por semana, o que implica na incompatibilidade de horários entre
os cargos e afronta, também por essa razão, ao art. 37, inciso XVI. O réu realizava carga horária
acima do permitido na Constituição Federal, conforme art. 7º, XIII e XV, in verbis:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social:
XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas
diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de
horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção
coletiva de trabalho;
(...)
XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos
domingos;
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À luz dos elementos contidos nos autos, bem como do art. 37, inciso XVI, alínea
"c" da Constituição Federal, que veda a acumulação remunerada de cargos públicos, e
considerando que o réu realizou cumulação tríplice de cargos públicos e desrespeitou a
compatibilidade de horários entre as atividades que exerceu - ferindo inclusive a exceção
constitucional - não há dúvidas de que o demandado cometeu ato de improbidade administrativa,
nos termos do art.11 caput e inciso I da Lei nº 8.429/92.
A conduta praticada pelo demandado indubitavelmente foi ímproba, uma vez que
o mesmo realizou a atividade de médico em três cargos públicos, o que é expressamente proibido
pela Constituição Federal, e ademais em horários que se quer se vislumbra serem possíveis,
conforme a necessidade de repouso íncita à qualquer cidadão - tanto que resguardada como
direito social na Carta da República.
Resta demonstrado ainda o dolo do réu, vez que se comprometeu a atender como
médico em três municípios diferentes, em horários que ultrapassavam em muito a carga horária
máxima legal. O réu assumiu postura de má fé junto aos entes públicos contratante e às
comunidades locais, vez que, por certo que, um "homem médio" não seria capaz de cumprir uma
jornada de 82 horas de trabalho semanalmente, ademais se considerados os deslocamentos entre
os municípios.
Por outro lado, não se vislumbra a subsunção dos fatos ao art. 10 da Lei de
Improbidade, pois não ficou demonstrado nos autos o real dano a cada um dos erários
contratantes dos serviços do réu. Outrossim, não foi aduzido ou provado pelo autor o não
comparecimento do médico demandado aos atendimentos aos quais se comprometeu.
Assim, apesar da enorme carga horária que o demandado reconhece ter assumido,
não ficou provado nos autos que os serviços não tenham sido prestados pelo réu. Não há que se
falar em enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, pela mesma razão é incabível a declaração
de nulidade dos contratos firmados pelo demandado.
Deste modo, a par dos elementos instrutórios coligidos nos autos, impõe se
reconhecer que restou suficientemente demonstrado que o requerido praticou ato de improbidade
nos termos do art. 11 caput e inciso I e, em consequência, deve-se-lhe aplicar as sanções
suficientes e adequadas dentre as previstas no art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92.
Em relação às sanções, temos que o art. 12 da Lei de Improbidade traz o seguinte
rol de sanções, conforme se trate de improbidade tipificada nos artigos 9º, 10º e 11º da Lei de
Improbidade, sancionados respectivamente nos incisos I, II ou III do art. 12 da Lei 8.429/92, in
verbis:
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: (Redação
dada pela Lei nº 12.120, de 2009).
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do
dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos
direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de
até três vezes o valor do acréscimo patrimonial 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 dez anos;
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano,
perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
se concorrer esta circunstância, perda da função pública,
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suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento
de multa civil de até duas vezes o valor do dano 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 cinco anos;
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 estabelecimento das
penalidades: a) 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; b) 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; c) 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 LI, (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 a gravidade moderada da
conduta provada, considerando que o réu realizou cumulação tríplice de cargos públicos, além de
haver desrespeitado a compatibilidade de horários entre as atividades que exerceu, ferindo o art.
37, inciso XVI, alínea "c" da Constituição Federal, que veda a acumulação remunerada de
cargos públicos; asseverando ainda o grau de reprovabilidade da conduta; por tudo isto, entendo
suficiente e adequada a aplicação ao mesmo das sanções a seguir dispostas.
DISPOSITIVO
Pelo acima exposto, nos termos do artigo 11, caput e inciso I e 12, inciso III, da
Lei 8.429/92, julgo parcialmente procedente a ação para CONDENAR o réu JOSIMAR
SOUZA CARDOSO às sanções de: (i) pagamento de multa civil no montante de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), a ser revertida em favor do Município de Governador Dix-Sept Rosado, cujo
valor deverá ser atualizado e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data desta sentença; (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 três anos.
No mais, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais.
Sem condenação em honorários a teor do artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Gov. Dix - Sept Rosado, 30 de setembro de 2013.
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Cleanto Fortunato da Silva
JUIZ DE DIREITO
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