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PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE
1ª Vara da Fazenda Pública - Natal
Comissão de Aperfeiçoamento da Meta 18 do CNJ

Ação Civil de Improbidade Administrativa
REQUERENTES: Ministério Público Estadual e outro, 'Estado do Rio Grande
do Norte
REQUERIDO(s): GETÚLIO ALVES DA NÓBREGA e JOSIVAN GOMES DE
LIMA

SENTENÇA

Vistos etc...

Trata-se ação civil pública de improbidade administrativa,
promovida pelo Ministério Público contra GETÚLIO ALVES DA NÓBREGA
e JOSIVAN GOMES DE LIMA, imputando a estes a prática de ato de
improbidade administrativa tipificado no artigo 9º, inciso XI, 10, inciso I e 11,
caput, incisos da Lei de Improbidade e requerendo suas condenações nas penas
previstas no artigo 12 do mesmo diploma, em razão dos fatos e direito a seguir
descritos.
Consta da inicial que o demandado Josivan Gomes de Lima,
Auditor Fiscal do Tesouro Estadual, foi cedido ao Tribunal de Contas do Estado
do Rio Grande do Norte, onde seu sogro e também réu neste Getúlio Alves da
Nóbrega era Conselheiro, durante o período de 14/06/95 até 01/09/08, no qual
teria sido "funcionário fantasma".
Aduz o Ministério Público que o demandado Josivan Gomes de
Lima não cumpria regularmente a sua carga-horária, malgrado percebesse a
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totalidade da sua remuneração pelo exercício do cargo de auditor fiscal do
tesouro estadual, além da gratificação de desempenho de cargo em comissão
junto ao TCE/RN.

Houve notificação para apresentação de resposta escrita preliminar
(art. 17, § 7° da Lei 8.429/92), seguindo-se as respostas escritas (fls.866/884).
O Estado do Rio Grande do Norte manifestou seu interesse em
integrar a lide na condição de litisconsorte ativo às fl.945.
Foi prolatada decisão de recebimento fundamentada (fls.947/949).
Citados, os requeridos contestaram a ação, com preliminares de
inépcia da inicial, e, contra o mérito, impugnando de forma especificada a
pretensão ministerial, defendendo, em síntese apertada, que não praticaram ato
de improbidade e que a prova dos autos não autoriza juízo de procedência da
demanda contra os mesmos.
Houve réplica do Ministério Público (fls.1.006/1.012).
Seguiu-se com a realização de audiência de instrução (fls.1.428 –
mídia disponível na Secretaria desta Vara) e, por fim, as partes apresentaram
memoriais com suas razões finais.
Esta é a história relevante do processo.
DECIDO.
Das questões prévias.
No que toca à preliminar arguida pelo autor, quanto à aptidão da
inicial a obter conhecimento de mérito, temos que a simples leitura da exordial
deixa patente a presença de todos os requisitos necessários do art. 282 do CPC e
da Lei de Improbidade, não havendo a inépcia apontada. Deste modo, denego a
preliminar suscitada.
Da inocorrência de prescrição da improbidade e da imprescritibilidade do
2

Este documento foi assinado digitalmente por AIRTON PINHEIRO.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjrn.jus.br/esaj, informe o processo 0800368-24.2012.8.20.0001 e o código 1AB450.

Ao final, aduz também o Parquet que, graças a conivência do seu
sogro, o Conselheiro Getúlio Alves da Nóbrega, durante o período em que
esteve cedido ao TCE, Josivan gozava de uma carga-horária flexível, para não
dizer inexistente, a fim de possibilitar o desempenho SIMULTÂNEO de outras
atribuições profissionais, como o cargo de médico, em clínica particular, e
posteriormente de professor docente da UFRN e da UNP. Juntou documentos.

fls. 3

0800368-24.2012.8.20.0001

ressarcimento,
A prescrição da ação de improbidade vem normatizada nos termos
do art. 23 da Lei 8429/92, nos seguintes termos:
Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções
previstas nesta lei podem ser propostas:

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei
específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a
bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo
efetivo ou emprego.
Nesta parte, cumpre primeiro já apontar que o prazo de prescrição
previsto no art. 23, I, da Lei 8429/92 é aplicável tão somente aqueles que detêm
exclusivamente vínculo temporário (mandato) ou demissível ad nutum (cargo de
provimento em comissão). Já em relação aos servidores efetivos, detentores de
cargo ou emprego público, aplica-se a regra do art. 23, II, da Lei de
Improbidade.
No caso dos autos, observamos que os dois requeridos se
enquadram na qualidade de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado
(Getúlio Nobrega) e Assessor junto ao Tribunal de Contas do Estado (Josivan
Lima).
Significa dizer que a prescrição da improbidade, no caso do
demandado Josivan Lima terá como perâmetro o afastamento do seu vínculo de
comissionado junto ao TCE, nos termos do inciso I da Lei de Improbidade, e, no
caso do demandado Getúlio Nóbrega, será regida nos termos do artigo 23, inciso
II, da mesma diploma normativo, o qual remete a regulamentação da sanção
disciplinar respectiva, no caso, às previsões da Lei Complementar Estadual 122,
de 30/06/1994.
No âmbito do Estado do RN, a Lei Complementar 122, 01/07/1994
(Regime Jurídico Único dos Servidores do RN), a prescrição da sanção
disciplinar nos casos em que é prevista a sanção de "demissão" (leia-se
exoneração), vem com a seguinte regulamentação:
"Art. 153. A ação disciplinar prescreve:
I - em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com
demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e
3
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I - até cinco anos após o término do exercício de
mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;
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destituição de cargo em comissão ou função de direção,
chefia ou assessoramento;
II - em 02 (dois) anos, quanto às infrações puníveis com
suspensão;
III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto às infrações
puníveis com advertência.
§ 1º. O prazo de prescrição começa a ocorrer da data em
que o fato se tornou conhecido.

§ 3º. A abertura de sindicância ou a instauração de processo
disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final
proferida por autoridade competente.
§ 4º. Interrompido o curso da prescrição, o prazo recomeça
a correr a partir do dia em que cessar a interrupção."
De outra parte, a mesma LCE 122 prevê, no seu artigo 143, entre
outras que são condutas passíveis de sanção com demissão a prática de crime
contra a Administração (inciso I), a prática de ato de improbidade administrativa
(inciso IV) e a lesão aos cofres públicos (inciso X), ou seja, previsões cujas
condutas descritas na inicial se prestam a tipificar em tese, de modo que não
configurando crime o ato de improbidade causador de lesão ao Erário, o mesmo
possui prazo prescricional de cinco anos a partir da data do fato.
No caso dos autos, segundo informação prestada em depoimento
pelo próprio Josivan Lima, que o seu retorno às funções de auditor do tesouro
estadual e a consequente cessação do vínculo de comissionado junto ao TCE se
deu em maio de de 2008 (fl.243), ou seja, menos de cinco anos da data
ajuizamento da ação (18/01/2012 – fl.18).
Por outro lado, vê-se que a conduta imputada ao demandado
Getúlio Nóbrega tem caráter continuado, iniciando-se em 1995 e protraindo-se
até 2008, de modo que até o ajuizamento da presente ação (18/01/2012) não
havia decorrido o prazo de prescricional quinquenal a partir da prática do fato.
De outra parte, como os fatos descritos (e provados, como se verá
adiante) importaram em inequívoca lesão ao erário, impõe se conhecer (e
reconhecer) o pedido de ressarcimento ao erário, posto que imprescritível nos
termos do art. 37, § 5º da Constituição Federal e, inclusive, reconhecendo-se a
legitimidade do Ministério Público para perseguir o ressarcimento ao erário no
4
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§ 2º. Os prazos de prescrição previstos em lei penal aplicamse às infrações disciplinares capituladas também como
crime.
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PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.1. Trata-se de recurso especial interposto pelo
Ministério Público Federal contra acórdão do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região que deu provimento ao
agravo de instrumento para declarar a ilegitimidade ativa
do Ministério Público para propor Ação de Improbidade
Administrativa visando o ressarcimento dos danos aos
erário decorrente de ato de improbidade administrativa, no
caso, concessão irregular de benefícios previdenciários.2.
É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido
de que a pretensão de ressarcimento por prejuízo causado
ao erário, manifestada na via da ação civil pública por
improbidade administrativa, é imprescritível. Daí porque o
art. 23 da Lei n. 8.429/92 tem âmbito de aplicação restrito
às demais sanções prevista no corpo do art. 12 do mesmo
diploma normativo. 3. O Ministério Público tem
legitimidade ad causam para a propositura de ação
objetivando o ressarcimento de danos ao erário,
decorrentes de atos de improbidade administrativa, no
caso, a alegada concessão irregular de benefícios
previdenciários.
4. Recurso especial provido para
reconhecer a legitimidade do Ministério Público e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que
sejam analisadas as questões apresentadas no agravo de
instrumento dos ora recorridos. (REsp 1292699/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 11/10/2012).
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO.
POSSIBILIDADE.
AÇÃO
IMPRESCRITÍVEL. PRECEDENTES. 1. É entendimento
desta Corte a ação civil pública, regulada pela Lei
7.347/85, pode ser cumulada com pedido de reparação de
danos por improbidade administrativa, com fulcro na Lei
8.429/92, bem como que não corre a prescrição quando o
objeto da demanda é o ressarcimento do dano ao erário
público. Precedentes: REsp 199.478/MG, Min. Gomes de
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bojo de ação de improbidade. In verbis:
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Barros, Primeira Turma, DJ 08/05/2000; REsp
1185461/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe 17/06/2010; EDcl no REsp 716.991/SP, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 23/06/2010; REsp 991.102/MG,
Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24/09/2009;
e REsp 1.069.779/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 13/11/2009. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1138564/MG, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
16/12/2010, DJe 02/02/2011)

concreto.
Do mérito.
O autor busca com a presente lide a condenação dos requeridos nas
penas previstas no artigo 12, incisos I, II e III, da Lei de Improbidade, sob a
alegação de que os mesmos praticaram atos de improbidade administrativa
tipificados nos artigos 9º, inciso XI, 10, inciso I e 11, caput, da Lei 8429/92, a
seguir nos transcritos:
"Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando
enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial
indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego
ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e
notadamente:
XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas,
verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades
mencionadas no art. 1° desta lei;

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão
ao erário 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
desta lei, e notadamente:
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao
patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas,
verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades
mencionadas no art. 1º desta lei;
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade,
6
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Desta maneira, afasta-se a ocorrência de prescrição no caso
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legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:"

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)
No casos das condutas tipificadas no art. 10 da Lei de Improbidade,
consoante jurisprudência já assentada no STJ, a responsabilização dos agentes
públicos haverá de ser reconhecida, inclusive, a título de culpa, em qualquer de
suas modalidades: por negligência, imperícia ou imprudência.
Vejamos uma síntese da prova produzida nestes autos:
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Antes de adentrar ao exame da prova, cumpre já fixar que o dolo
necessário para a configuração da conduta ímproba discutida 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:
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A) Cópia Inquérito Civil nº 078/08, o qual tramitou perante a 46ª
Promotoria de Justiça da comarca de Natal e teve como escopo investigar os
fatos glosados neste feito no momento pré-processual.

C) Mídia da audiência de instrução realizada no curso deste
processo (disponível na secretaria desta 1ª Vara da Fazenda Pública) contendo
os depoimentos de Getúlio Nóbrega, Josivan Gomes de Lima, Adriano Gurgel
Umbelino, André Justino Gomes, Flávio Francisco de Almeida, Marilândia dos
Santos Medeiros e Mayra Gomes de Medeiros Galvão Pereira.
Feita esta pequena sinopse do acervo probatório posto sob
apreciação, passo ao juízo de valor sobre a situação delineada nos autos.
Pois bem, a análise do material probatório contido nos autos revela
patente a prática de ato de improbidade administrativa pelos dois demandados
neste processo, senão na exata dimensão descrita na petição inicial, mas pelo
menos em parte dela.
O que ficou indiscutivelmente comprovado é que, pelo menos no
período compreendido entre 2004/2008, o demandado Josivan de Lima não
cumpria regularmente seu expediente no Tribunal de Contas do Estado do Rio
Grande do Norte, muito embora recebesse remuneração integral relativa ao
desempenho do cargo em comissão naquela Corte de Contas, simultaneamente
com a remuneração de auditor do fisco estadual – cargo cujas atribuições não
desempenhava àquela época.
Como prova do fato de que Josivan recebia ambas remunerações
no período supramencionado pode-se destacar os documentos de fls.266, 267,
os quais atestam o recebimento da remuneração de auditor) e de fls.124/165 (as
quais atestam o recebimento da remuneração em virtude do exercício de cargo
comissionado junto ao TCE.
Por outro lado, não se pode deixar de destacar que o próprio réu
confessou em seu depoimento prestado perante este juízo que dava aulas
durante as quintas e sextas pela manhã das 8:55 às 10:35 (ratificado pela
informação da UFRN de fl.600), horário que coincidia com o seu expediente
no Tribunal de Contas do Estado, o qual era de 7:00 às 13:00.
Por outro lado, a prova testemunhal consistente nos depoimentos
do próprio Josivan Gomes de Lima, além de Getúlio Nóbrega, Marilândia dos
Santos Medeiros afirmaram que Josivan dedicava suas tardes ao atendimento
8
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B) documentação juntada pela defesa dos demandados Getúlio
Nóbrega e Josivan Lima às fls.885/940 destes autos.
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clínico, devendo-se destacar ainda em relação ao depoimento de
Marilândia, que secretariava o réu Josivan na Clínica Centro de
Endocrinologia de Natal, que o mesmo atendia da 13:30 às 17:30, com
eventuais saídas em horários mais tardios.

Frise-se ainda que o próprio Adriano Umbelino também afirmou
que de maneira contundente que o demandado Josivan Lima somente chegava
para trabalhar por volta das 8:30 e 9:00 da manhã, muito embora o horário
oficial de expediente no TCE fosse das 07:00 as 13:00.
Ora, num juízo o mais benevolente possível e de in dubio pro réu,
considerando o horário de chegada de Josivan ao TCE, somando-se ao tempo
no qual o mesmo passava dando aulas, às quintas e às sextas-feiras pela manhã,
levando em conta que durante as tardes, este atendia em sua clínica, é seguro
afirmar – e isso arredondando a menor, em benefício do réu – que o
demandado Josivan deixava de trabalhar pelo menos um dia útil por
semana, ou seja, incluindo (em benefício da defesa) o sábado e domingo,
chega-se à conclusão que este se locupletou indevidamente, sem a devida
contraprestação de serviço, à razão de 1/7 um sétimo de sua remuneração
mensal (efetiva e comissionada) entre 16/04/2004 (fl. 81), quando passou a
lecionar na UFRN até seu retorno à repartição de origem, em 22/09/2008 –
excluindo-se os períodos de férias.
Não se pode deixar de registrar também que o dolo na conduta é
inerente, uma vez que a ciência ainda não logrou a duplicação do ser humano,
que possibilitasse o mesmo estar simultaneamente em dois lugares – ou seja, o
autor tinha consciência e vontade (e a sombra proporcionada pelo seu sogro)
para perceber a remuneração sem ter que prestar os serviços remunerados pelos
cofres públicos.
Além do mais, ficou mais do que comprovado que, no período
acima, o requerido estava (2004/2008) lotado no gabinete de Getúlio Alves
Nóbrega, seu sogro, o qual afirmou em audiência que tinha conhecimento
sobre as atividades do requerido fora do TCE. Do que decorre o juízo de que
foi
graças à postura permissiva do então Conselheiro do TCE Getúlio
Nóbrega, repita-se em favor de seu genro, que o erário pagou integralmente a
9
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Por último, deve-se registrar ainda que no depoimento do servidor
Adriano Gurgel Umbelino, o qual trabalhava com Josivan no gabinete do
demandado Getúlio Nóbrega, o depoente, quando questionado pelo Ministério
se alguma vez havia visto Josivan sair por volta das três da tarde (horário em
que supostamente compensaria a sua ausência), respondeu a pergunta de
maneira negativa, afirmando que nunca presenciou tal fato.
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Nessa esteira, a prova dos autos deixa claro que o requerido
Getúlio Nóbrega teve papel fundamental e determinante na concretização do
ilícito apurado. Afinal, não fosse pelas "vistas grossas" do Conselheiro
(responsável pelo controle do ponto, conforme admitido pelo próprio em
depoimento) para o fato em questão, acobertando o seu protegido (genro) que,
na qualidade de "amigo do rei", não precisava integralizar a sua contrapartida
laboral em prol do TCE.
Ainda como indicativo do sentimento de cumplicidade que
norteava a conduta de Getúlio em relação à Josivan, é importante que se diga
que foi o próprio Getúlio que influiu no sentido de que o mesmo fosse cedido
para o TCE em 1995, quando este ainda era namorado de sua filha, conforme
ele próprio admitiu em depoimento.
Não bastasse isso, Getúlio teve a iniciativa de o chamar para ocupar
ocupar um cargo em comissão dentro de seu gabinete em 2003, quando já era
sogro do demandado Josivan Lima, conforme ele e o próprio Josivan também
admitiram perante este juízo – conduta imoral, afirme-se.
Note-se que somente esta situação de nepotismo já constituía
assombrosa violação aos princípios da moralidade e da impessolidade
resguardados pelo art.37 da Carta da República de 1988, tanto que
posteriormente o Supremo Tribunal Federal até sumulou com efeitos
vinculantes tal decorrência do texto constitucional. Senão vejamos o texto da
súmula vinculante nº 13 do Pretório Excelso:
A NOMEAÇÃO DE CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE EM
LINHA RETA, COLATERAL OU POR AFINIDADE, ATÉ O
TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, DA AUTORIDADE NOMEANTE
OU DE SERVIDOR DA MESMA PESSOA JURÍDICA INVESTIDO
EM CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO,
PARA O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU DE
CONFIANÇA OU, AINDA, DE FUNÇÃO GRATIFICADA NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA EM
QUALQUER DOS PODERES DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO
DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, COMPREENDIDO O
AJUSTE MEDIANTE DESIGNAÇÕES RECÍPROCAS, VIOLA A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Destaque-se

também

que

essa

esdrúxula

situação

já
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remuneração integral do cargo a Josivan, quando este prestava, na melhor
das hipóteses, quatro dias de expediente de cinco horas – a carga horária do
servidor em cargo comissionado é de 40 horas, sem direito a hora extra, nos
termos da LCE 122/94.
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consubstanciava violação literal a texto de lei, uma vez que Lei Complementar
nº 122/94, já vedava a subordinação de um parente a outro no serviço público,
dispondo que:
Art.130. Além de outros casos previstos nesta lei e em normas
específicas, ao servidor é proibido:

Contudo, nada obstante ter promovido esta situação que por si
própria já é absurda, tratou Getúlio de tornar o ambiente o mais "familiar"
possível para o seu genro, privilegiando-lhe com os trabalhos mais fáceis afinal, além da ampla flexibilidade no cumprimento do horário de expediente,
conforme pontuado no depoimento de Adriano Umbelino, também assessor do
gabinete do Conselheiro Getúlio, cabia a Josivan a elaboração dos despachos
de mero expediente mais simples e algumas correções ortográficas nos
votos do Conselheiro Getúlio.
Por outro lado, não se pode deixar de registrar que o próprio
Getúlio também admitiu em juízo que tinha conhecimento do fato de que
Josivan desempenhava atendimento clínico durante a parte da tarde, ou seja,
sabia que não haveria compensação de horários quanto as horas-aula dadas
durante o expediente do TCE.
Além do mais, é importante que se frise que em nenhuma das
fichas financeiras correspondentes a Josivan Lima consta qualquer desconto em
razão de horas não trabalhadas, o que somente indica a compactuação do
responsável pelo controle de seu horário (Conselheiro Getúlio) com a situação
ilegal que conduzia Josivan.
Dessa feita, é seguro dizer que houve dolo por parte de Getúlio em
permitir/tolerar as ausências de Josivan, sem cobrança do cumprimento da carga
horária de seu genro, concorrendo assim para o seu enriquecimento indevido (e
o dano causado) e caracterizando o ato de improbidade deste previsto no art.10
da Lei nº 8.429/92.
Ressalte-se que os fatos imputados e provados, além de
caracterizarem infrações nos termos do art. 9º da LIA para Josivan e 10º para
Getúlio Nóbrega, caracterizam ainda, inequívoca ofensa aos preceitos do artigo
37 da Constituição Federal, da moralidade, em relação à Josivan Gomes de
Lima e da moralidade e da impessoalidade, em relação ao Conselheiro Getúlio
Alves da Nóbrega – ofensas estes que, simultaneamente, subsumem-se aos
11
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VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de
confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil;
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termos da artigo 11 da Lei de Improbidade.
No mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça pela
ocorrência de ato de improbidade no caso do agente público que aufere
remuneração sem que haja a efetiva prestação do serviço:

CIVIL

1. Ação Civil Pública por improbidade administrativa
contra Prefeito e motorista. Este foi nomeado em cargo de
comissão por aquele, sem assumir efetivamente as funções.
Incidência dos arts. 10 e 11 da Lei 8.429/1992.
2. Foi demonstrado que o motorista cumpria 44 horas
semanais em lotérica, o que o afastava do desenvolvimento
regular de suas atividades no período em que dele se espera
disponibilidade para o serviço público. O trabalho nos
finais de semana ou em horários especiais não elide a
reprovabilidade da conduta.
3. O Tribunal de origem entendeu que a cumulação de
empregos e a flexibilização de horários caracterizariam
mera irregularidade administrativa. A decisão merece
reforma. O princípio da moralidade veda aos agentes
públicos cumular cargos exercidos no mesmo período do
dia. Ainda que o cargo seja em comissão, exige-se do
servidor a obrigatoriedade do trabalho a contento e a
eficiência na atividade, contrastando com ampla e irrestrita
flexibilização do horário de trabalho.
4. Recurso Especial provido.
(REsp
1204373/SE,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
16/12/2010, DJe 02/03/2011)
Deste modo, a par dos elementos instrutórios coligidos nos autos,
impõe se reconhecer que restou suficientemente demonstrado que os requeridos
praticaram ato de improbidade e, em consequência, devem-se-lhe aplicar as
sanções suficientes e adequadas dentre as previstas no art. 12 da LIA.
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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO
PÚBLICA. "FUNCIONÁRIO FANTASMA".
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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:

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, 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.
13
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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).
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Neste ponto, mostra-se adequado afirmar, como premissas do
sancionamento: 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.
Já adianto a suficiência, no caso dos autos, de imposição da
obrigação de ressarcir cumulada com a multa civil para ambos os requeridos.
A adequação da imposição da obrigação de ressarcir salta aos
olhos e é sempre devida nos casos em que se reconhece o desfalque de valores
pertencentes ao erário como forma de restituir este ao status quo ante.
Convém esclarecer que, no presente caso, o ressarcimento ao
Erário deverá ser no valor equivalente a 1/7 (um sétimo) da remuneração
total auferida pelo demandado JOSIVAN GOMES DE LIMA, como
Auditor Fiscal cedido e comissionado ao TCE, durante o período de
16/04/2004 a 22/09/08, excluídos os períodos de férias e licenças que tenham
se aperfeiçoado neste período – valores corrigidos mês a mês pelo IPCA (atual
tabela da Justiça Federal) desde a data de cada pagamento mensal a maior,
acrescido de juros de mora legais à taxa prevista no art. 161, § 1º, do CTN,
contados da mesma data, posto que se trata de ato ilícito (Súmula 54 do STJ).
Neste ponto, é imperioso esclarecer que a obrigação de ressarcir ao
Erário deve se dar em caráter solidário, dado que houve a concorrência efetiva e
eficaz do Conselheiro Getúlio Nóbrega para o locupletamento indevido de seu
genro Josivan Gomes de LIma.
Nesse sentido, dispõe o art.942 do Código Civil:
Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação
14
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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.

fls. 15

0800368-24.2012.8.20.0001

do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano
causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos
responderão solidariamente pela reparação.

A atualização da multa civil, em sendo esta arbitrada no momento
da publicação da sentença, aponte-se que este é o termo inicial de atualização da
mesma, pois é neste momento que o juiz faz o juízo de adequação da
reprimenda.
Pois bem, atento às premissas acima, em relação ao requerido
Josivan Gomes de Lima, considerando à gravidade moderada das condutas
provadas, em especial, pelo longo tempo em que auferiu remuneração
integral, como assessor do TCE e auditor do Tesouro Estadual, sem o
cumprimento devido de sua carga horária; levando em conta a ocorrência
de dano média monta; por tudo isto, entendo suficiente e adequada a
aplicação ao mesmo das sanções de ressarcimento do dano (nos termos
acima descritos) e multa civil no valor de R$ 50.000,00 (dentro do espectro
de até três vezes o dano).
Quanto ao requerido Getúlio Alves da Nóbrega, considerando à
gravidade das condutas provadas, em especial, a cumulação de ofensas aos
princípios da Administração, os quais deveria fiscalizar observância em
razão as atribuições de seu cargo de Conselheiro no TCE, revelando um
juízo de privilégio aos "amigos do rei", que no caso, agrava-se por ser seu
próprio genro atento a participação determinante do mesmo para o
aperfeiçoamento do dano e concessão de sinecura em favor de seu genro;
levando em conta a ocorrência de dano de média monta; por tudo isto,
entendo suficiente e adequada a aplicação ao mesmo das sanções de
ressarcimento sanções de ressarcimento do dano (nos termos acima
descritos) e multa civil no valor de R$ 40.000,00 (dentro do espectro de até
duas vezes o dano).
DISPOSITIVO
Pelo acima exposto, nos termos do art. 9º a 12º da Lei 8.429/92,
julgo parcialmente procedente a ação:
a) para condenar GETÚLIO ALVES DA NÓBREGA e
JOSIVAN GOMES DE LIMA, solidariamente, ao ressarcimento da
15
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Já a multa civil, por sua vez, justifica-se em razão do seu caráter
punitivo-pedagógico, a qual, a um só tempo, sanciona, sob prisma pecuniário, a
conduta ilícita praticada pelos réus e também desestimular a prática de futuros
atos de improbidade administrativa, de modo
tornar financeiramente
desvantajosa para os demandados e, ainda, atento ao fato que contra aquele
movido pela cupidez, a dor maior é a dor no bolso!
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b) para condenar JOSIVAN GOMES DE LIMA a pagar multa
civil no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para condenar
GETÚLIO ALVES DA NÓBREGA a pagar multa civil de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) – valores de multas a serem atualizados a partir da
publicação da sentença, pelo IPCA (tabela da Justiça Federal) e contados juros
de mora, à taxa de 1% ao mês, a partir da citação.
No mais, condeno os requeridos condenados ao pagamento das
custas processuais, pro rata.
Sem condenação em honorários a teor dos artigos 17 e 18 da
Lei de Ação Civil Pública e por ser o Ministério Público a parte vencedora.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Natal, 31 de março de 2014.
AIRTON PINHEIRO
Juiz de Direito
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quantia equivalente a 1/7 (um sétimo) da remuneração total auferida pelo
demandado JOSIVAN GOMES DE LIMA, como Auditor Fiscal cedido e
como comissionado ao TCE, durante o período de 16/04/2004 a 22/09/08,
excluídos os períodos de férias e licenças que tenham se aperfeiçoado neste
período – valores corrigidos mês a mês pelo IPCA (atual tabela da Justiça
Federal) desde a data de cada pagamento mensal a maior, acrescido de juros de
mora legais à taxa prevista no art. 161, § 1º, do CTN, contados da mesma data,
posto que se trata de ato ilícito (Súmula 54 do STJ);

