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SENTENÇA

EMENTA: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CARGO
PÚBLICO. SECRETÁRIO. NOMEAÇÃO. ACUMULAÇÃO
COM O CARGO DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE.
VENCIMENTOS.
PERCEPÇÃO.
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO. DANO AO ERÁRIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Pratica ato de improbidade administrativa previsto no art. 9º,
inciso XI, da Lei nº 8.429/92 aquele que percebe vencimentos
indevidamente, porquanto impossível a cumulação de cargo de
Secretário Municipal com o de professor.
É ímproba a conduta de quem, na qualidade de gestor municipal,
concorre para o enriquecimento ilícito de outrem com o
consequente prejuízo ao erário, haja vista a previsão do art. 10,
inciso XII, da Lei de Improbidade Administrativa.
Ação civil pública cuja pretensão se julga procedente.
RELATÓRIO
Vistos, etc.
O Ministério Público interpôs ação civil pública em face de Salomão Gurgel
Pinheiro e Antônio Cácio dos Santos, já qualificados, imputando-lhes a prática de ato de
improbidade administrativa que importou em enriquecimento ilícito, dano ao erário e afronta ao
princípio da moralidade (arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92).
Alegou o autor que no ano de 2009 instaurou inquérito civil com vistas a
apurar denúncia de que o segundo demandado, estaria acumulando, irregularmente, o cargo de
professor com o de Secretário Municipal de Educação, violando, com isso, o disposto no art.
37, XVI da Contituição Federal. Informa que apurou que a acumulação indevida ocorreu e que
o primeiro demandado, na qualidade de gestor público municipal, aplicou indevidamente
verbas do FUNDEF com o pagamento indevido do salário do segundo demandado enquanto
este exercia o cargo – inacumulável – de Secretário de Educação do município de Janduís,
ocasionando prejuízo ao erário municipal.
Por isso, requereu a condenação dos réus às sanções previstas no art. 12 da
referida Lei.

Por meio da decisão de fls. 326/329 foi determinada a indisponibilidade e o
bloqueio de bens dos demandados, até o limite de R$ 97.950,66 (noventa e sete mil, novecentos
e cinquenta reais e sessenta e seis centavos), valor do suposto dano suportado pelo erário
municipal.
Os demandados apresentaram recurso de agravo de instrumento (fls.
342/382), tendo sido mantida a decisão atacada (fl. 405).
Por meio da decisão de fls. 507/508, foi deferida a substituição do bem
bloqueado, de propriedade do primeiro demandado.
A inicial foi recebida (fls. 544/546).
Citados (fl. 5502v), contestaram a acusação negando a prática do ato
ímprobo. (fls. 555/573 e 574/586).
O município de Janduís, instado a manifestar-se sobre a lide, veio aos autos
(fl. 595) requerer seu ingresso no pólo passivo da demanda, deferido através do despacho de fl.
605.
Em audiência (fl. 610) foram ouvidos os demandados e testemunhas
(gravação em CD, fl. 611).
A parte autora, em memoriais finais, sustentou suficientemente comprovadas
as condutas ímprobas descritas na exordial, o que a fez pugnar pela condenação dos
demandados às sanções previstas no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, pela prática
de atos descritos nos arts. 10 e 11 da referida Lei (fls. 612/618). O município de Janduís, da
mesma forma, pugnou pela procedência do pleito (fls. 621/632).
Já os requeridos, além de ratificarem as alegações apresentadas nas peça
contestatórias, aduziram não haver prova da prática de ato doloso de sua parte, de modo que
impossível a imputação da prática de ato de improbidade (fls. 637/642 e 643/648).
É o que cumpre relatar.
FUNDAMENTAÇÃO
A Constituição Federal 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, 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:
"EMENTA: 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 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, 1ª T., rel.
Min. Luiz Fux, j. 03/02/2011, DJe 16/03/2011 – negrito
acrescido)

Feitas essas considerações, passo à análise do arcabouço probatório.
Apesar da confissão por parte dos demandados, quanto ao acúmulo dos
cargos de Secretário de Educação e professor da rede municipal de ensino, há veemente
negativa do fato ter sido praticado com má-fé, de forma a afastar a incidência do artigo 10 da
LIA.
Ocorre que, o art. 37 e suas alíneas, bem como o inciso XVII, são de clareza
meridiana ao estabelecer a impossibilidade de acumulação do cargo de professor com qualquer
outro que não seja também de professor ou um cargo técnico e científico, não podendo o cargo
de Secretário Municipal de Educação ser considerado como tal.
É que "o cargo de secretário municipal, de natureza eminentemente política,
não é passível de acumulação com emprego ou cargo público efetivo ou comissionado. Mesmo
se considerarmos que o cargo efetivo concomitantemente ocupado seja de professor, ainda
assim, ficaria afastada a possibilidade em questão, haja vista a já mencionada natureza do
cargo de Secretário Municipal, incompatível com o enquadramento como técnico ou
científico." (TCE-PE, Proc. 1101453-2, Rel. Cons. Ruy Ricardo W. Harten Júnior. Julg.
30/03/2011)
A alegação de desconhecimento de tal impossibilidade não pode servir de
escusa de boa-fé, uma vez que a ninguém é dado descumprir a lei alegando ignorância,
conforme previsão geral do art. 3º da Lei de Introdução ao Código Civil. Este é o sentido do
julgado da Apelação Cível 502242-6 do TJPR, na qual restou destacado que a alegação de
desconhecimento da Lei e de boa-fé na conduta não afastam a incidência da LIA e que o ato
praticado ao arrepio da Constituição Federal, que gerou enriquecimento indevido e dano ao
erário, deve ser considerado ímprobo e, como tal, ser apenado.
O TJRN, quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento
interposto nos presentes autos, decidiu:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE POSITIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
NOMEAÇÃO DE EX-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO QUE EXERCIA O CARGO DE PROFESSOR.
CUMULAÇÃO INDEVIDA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL.
PREJUÍZO
AO
ERÁRIO.
LIMINAR
DE
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS.
REQUISITOS
DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AI 2010.003871-8, Rel. Des. Vivaldo Pinheiro. 3ª Câmara Cível
O TJPR entende no mesmo sentido:
1. AGRAVO RETIDO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA DIANTE DA INUTILIDADE DAS
PROVAS REQUERIDAS. DESPROVIMENTO.
2. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMULAÇÃO DE
CARGOS PÚBLICOS. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL.
ARTIGO 37, INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO.
DESNECESSIDADE. PERDA DE OBJETO. PROCEDIMENTO

ADMINISTRATIVO. ABSOLVIÇÃO. INDEPENDÊNCIA DE
PROCEDIMENTOS.
PRELIMINARES
REJEITADAS.
SANÇÕES APLICADAS EM CONFORMIDADE COM O
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
RECURSO 02)
APELAÇÃO
CÍVEL.
MAJORAÇÃO
DAS
PENAS.
PRESCRIÇÃO.
DESACOLHIMENTO.
MATÉRIAS
APRECIADAS NO RECURSO ANTERIOR. PENA FIXADA
ESCORREITAMENTE.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.”
(grifou-se – TJPR, Ap. Civ. 431025-8, Acórdão nº 23440,
Curitiba, 5ª Câmara Cível, Relator Ruy Fernando de Oliveira,
DJPR 2/3/2009)
Enfim, os elementos de prova colhidos nos autos não deixam dúvidas de que
o primeiro demandado nomeou o segundo para o cargo comissionado de Secretário Municipal
de Educação de Janduís, tendo este continuado a receber pelo cargo efetivo de professor da
rede municipal de ensino, também de Janduís, além de receber o subsídio referente ao cargo de
Secretário Municipal, mesmo sendo ilegal tal acúmulo.
Tal prática, ilegal, era de conhecimento de ambos os demandados e redundou
em enriquecimento indevido ao segundo, com prejuízo ao erário municipal.
Embora as condutas dolosas praticadas pelos réus também afrontem os
princípios da administração pública, na verdade, por serem mais gravosas, SALOMÃO
GURGEL PINHEIRO e ANTÔNIO CÁCIO DOS SANTOS devem ser responsabilizados,
respectivamente, por aquelas previstas no art. 10, I e XII e art. 9º, caput, da Lei nº 8.429/92,
que possibilitam a cominação das sanções dispostas nos incisos I e II, do art. 12 da citada Lei.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR:
- Salomão Gurgel Pinheiro pela prática do ato ímprobo tipificado no art.10, incisos I e XII, da
Lei de Improbidade Administrativa; e
- Antônio Cácio dos Santos pela conduta ímproba prevista no art. 9º, caput, da Lei nº 8.429/92.
FIXAÇÃO DAS REPRIMENDAS
Como premissas do sancionamento, necessário afirmar que: a) a sanção deve ser
proporcional à gravidade da conduta e da participação de cada agente, e ainda adequada como
pena em razão da natureza e gravidade do dano; b) o juiz poderá aplicar, consoante os
parâmetros descritos acima, uma, mais de uma ou mesmo todas as sanções previstas em lei; c)
quando um mesmo fato configurar simultaneamente improbidade tipificada em mais de um
artigo, as reprimendas deverão ser aplicadas de maneira que as mais graves afastem as mais
leves, sendo, via de regra, mantidas as cominações do art. 12, inciso III, da LIA (ofensa aos
princípios da administração) apenas como "soldado de reserva" para os casos em que não
restem configuradas as imputações elencadas exemplificativamente nos arts. 9º e 10 da referida
Lei.

Assim sendo, fixo para Salomão Gurgel Pinheiro as seguintes SANÇÕES:
ressarcimento integral do dano ao erário, no valor de R$ 48.975,33 (quarenta e oito mil,
novecentos e setenta e cinco reais e trinta e três centavos), corrigido monetariamente pelo INPC
e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a contar do evento danoso, em obrigação solidária
com o co-demandado; perda da função pública que porventura esteja exercendo; suspensão dos
direitos políticos por 5 (cinco) anos, pagamento de multa civil correspondente a duas vezes o
valor do dano suportado pelo erário público, atualizada na forma do art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, a partir da publicação da sentença; 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 5 (cinco) anos.
Já para Antônio Cácio dos Santos estabeleço as seguintes REPRIMENDAS:
ressarcimento integral do dano ao erário, no valor de R$ 48.975,33 (quarenta e oito mil,
novecentos e setenta e cinco reais e trinta e três centavos), corrigido monetariamente pelo INPC
e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a contar do evento danoso, em obrigação solidária
com o co-demandado; perda da função pública que, por ventura, esteja exercendo; suspensão
dos direitos políticos por 8 (oito) anos, pagamento de multa civil correspondente a duas vezes o
valor do dano suportado pelo erário público, atualizada na forma do art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, a partir da publicação da sentença; 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 10 (dez) anos.
Condeno ainda os demandados ao pagamento das custas processuais.
Publique-se, registre-se e intimem-se.

Janduís/RN, 06 de novembro de 2013.
Bruno Lacerda Bezerra Fernandes
JUIZ DE DIREITO

