PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE
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Comissão de Aperfeiçoamento da Meta 18 do CNJ
Ação Civil de Improbidade Administrativa nº: 0017106-22.2009.8.20.0100
Autor: Ministério Público
Réu: Ronaldo da Fonseca Soares e outros

SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se ação civil pública de improbidade administrativa, promovida
pelo Ministério Público em face de Ronaldo da Fonseca Soares, João Batista de Brito
e Maria Cirlane de Almeida, imputando a esta a prática de ato de improbidade
administrativa tipificado no artigo 9º, inciso XI e aos dois primeiros do tipo do artigo
10, incisos I e XII, da Lei nº. 8.429/92, requerendo a condenação dos mesmos nas
penas respectivas, em razão dos fatos doravante alinhados.
Consta da inicial que o demandado Ronaldo da Fonseca Soares, na
condição de Prefeito do Município de Assú/RN e a pedido do demandado João
Batista de Brito, à época Vereador da referida cidade, teria concedido de forma
indevida gratificação de função à servidora e também demandada Maria Cirlane de
Almeida, contribuindo para que esta enriquecesse ilicitamente às custas de prejuízo
ao erário.
Acompanharam a inicial os documentos de fls. 08/68.
Houve notificação para apresentação de resposta escrita preliminar,
nos termos do art. 17, § 7° da Lei 8.429/92, seguindo-se as respostas escritas (fls.
78/88, 90/91 e 93/94).
Decisão de recebimento fundamentada às fls. 105/106.
Notificado, o Município de Assú/RN manifestou interesse em compor
a lide na condição de assistente ministerial, fls. 109/110.
Citados, apenas os requeridos Ronaldo da Fonseca Soares e João
Batista de Brito contestaram a ação (fls. 117/125 e 151/154), tendo a demandada
Maria Cirlane de Almeida deixado de apresentar contestação, apesar de devidamente
citada (fls. 158).
Às fls. 164, foi realizada audiência de instrução para tomada do
depoimento pessoal dos demandados e oitiva de testemunhas arroladas.
Intimados, apenas o Ministério Público e o réu Ronaldo da Fonseca
Soares apresentaram alegações finais (fls. 165/172 e 173/176, respectivamente).

Eis os fatos em síntese. Decido fundamentadamente.
1) Preliminar. Nulidade absoluta do processo. Afastamento
A defesa pretende ver reconhecida a nulidade do processo alegando
que a presente ação civil pública "tem como origem representação ou declaração
formulada por inimigo capital do demandado" (fls. 124).
Não vejo, no entanto, como acatar a referida tese, a qual se apoia na
alegação de que Nelson Garcia, identificado no inquérito civil, às fls. 10, como
denunciante do esquema objeto da presente ação, "não tem condições morais de
formular denúncia contra um homem de bem e honesto" (fls. 122). Neste caso,
importa reconhecer que o Ministério Público exerceu a sua prerrogativa de
investigação, instaurando inquérito civil com base em denúncias formuladas por um
cidadão, visando à proteção do patrimônio público, ocasião em que pode angariar
provas outras a corroborar em parte a versão fática relatada, de modo que a
desqualificação do denunciante é irrelevante importância para a validade ou não do
processo.
2) Do mérito.
O autor busca com a presente lide a condenação da requerida Maria
Cirlane de Almeida nas sanções do artigo 12, inciso I e dos demais réus no artigo 12,
inciso II, todos da Lei de Improbidade Administrativa (aditamento às fls. 75/76).
No caso dos autos, o cotejo entre os termos da exordial e ampla
prova documental e testemunhal acostada aos autos leva ao reconhecimento de que
o então Prefeito de Assú/RN, Ronaldo da Fonseca Soares, atendendo a pedido de
João Batista de Brito (Vereador à época), concedeu à servidora Maria Cirlane de
Almeida gratificação de função de chefe de gabinete através da Portaria de fls. 12,
sem que a mesma tivesse realizado qualquer ato inerente à respectiva função.
Segundo restou provado, o réu João Batista de Brito teria tomado
conhecimento de que a demandada Maria Cirlene de Almeida, servidora concursada
do Município de Assú/RN (auxiliar de serviços gerais), estava passando por uma crise
financeira e, então, tomado pelo sentimento de caridade, resolveu interceder junto ao
então Prefeito, o demandado Ronaldo da Fonseca Soares, na tentativa de buscar
uma solução para os problemas pessoais da colega.
Desta iniciativa, surgiu a ideia de conceder à ASG uma gratificação, a
fim de melhor remunerá-la, o que foi providenciado através da Portaria nº. 182/2004
(fls. 12), datada de 22/03/2004. Através da citada portaria, foi atribuída à servidora
Maria Cirlane de Almeida a função comissionada de chefe de gabinete.
No entanto, a referida servidora jamais chegou a exercer qualquer ato
ínsito à referida função. Mesmo após a publicação da mencionada Portaria e nos 9
meses em que recebeu a citada gratificação (de abril a dezembro de 2004), a ré
continuou desempenhando as mesmas funções rotineiras do cargo de auxiliar de
serviços gerais – basicamente limpeza geral, servir café, etc. Indagada sobre a
função comissionada, Maria Cirlane de Almeida confessa que não chegou a
exercê-la, pois "mal sabe ler direito" (16m10s da mídia às fls. 164).
Na verdade, o fato da servidora não ter desempenhado a função pela

qual era gratificada é fato incontroverso na presente demanda, tendo sido confirmado
em juízo pelos três demandados, bem como pela testemunha Marcos Antônio
Montenegro de Medeiros (Secretário Municipal de Administração à época).
É bem verdade que os réus Ronaldo da Fonseca Soares e João
Batista de Brito justificam a concessão da gratificação à ASG como uma "forma de
compensar horas extras que ela não recebia" (2m36s da mídia gravada),
argumentando-se que ela era uma servidora "muito dedicada" (5m49s da mídia
gravada). Alega-se, neste ponto, que a servidora, por estar lotada no gabinete do
prefeito, costumeiramente prolongava o seu expediente para além das 6 horas de
funcionamento da Prefeitura (7h às 13h).
No entanto, a alegação de que a servidora fazia jus à compensação
por horas extras não restou suficientemente comprovada. Além disso, ainda que o
Município lhe devesse o pagamento por horas excedentes trabalhadas, a quitação de
tais direito não poderia ser realizada através da concessão de uma gratificação que
indicava, na verdade, o desempenho de uma função comissionada pela servidora
efetiva e que representava, à época, um acréscimo de quase 200% do seu salário
básico (v. fls. 49/52), sem que, no entanto, a funcionária tivesse realizado qualquer
serviço especial que justificasse o seu recebimento.
Apenas a título ilustrativo, considerando-se que a função gratificada
somou-se ao seu salário básico e que a referida gratificação equivalia a 70% do
salário de um Secretário Municipal, segundo o art. 1º, § 2º, "a", da Lei Municipal nº
088/2002 (fls. 57), conclui-se que a Demandada auferia aproximadamente a mesma
remuneração que um Secretário Municipal para o exercício de função bem inferior no
tocante a responsabilidades por si não assumidas e exigências de conhecimentos
técnicos que não detinha, tal qual reconhecido pela mesma em seu depoimento
pessoal anteriormente mencionado.
Sem dúvidas, o recebimento desta gratificação, nos moldes em que
se deu, provocou enriquecimento ilícito da servidora, a qual teve incorporado ao seu
patrimônio verbas destinadas ao desempenho de uma função que jamais chegou a
exercer. Em contrapartida, o réu RONALDO DA FONSECA SOARES concorreu para
a ocorrência de prejuízo ao erário, tendo em vista que os cofres do Município de
Assú/RN suportaram o pagamento de uma "chefe de gabinete", sem que o serviço
tivesse sido efetivamente cumprido.
Mesmo que se desconsiderasse os termos da Portaria de nº 13 e se
adotasse como embasamento legal o art. 10 da Lei Municipal nº 053/2001, entendo
que o pagamento de função gratificada deve ser compatível com as atribuições dela
decorrentes, em especial quando representa um aumento salarial tão significativo
quanto o anteriormente mencionado, o que certamente não foi o caso, já que a
Demandada continuou a desempenhar as mesmíssimas funções anteriormente
praticadas antes do recebimento da gratificação em exame.
Deve-se combater com veemência atos de "caridade" com o dinheiro
público desvinculados de programas oficiais de governo, como o caso em análise.
A demandada, sem sombra de dúvidas, agiu dolosamente,
cometendo ato de improbidade administrativa, à medida em que recebeu gratificação
destinada à remuneração pelo exercício de função para a qual, assumidamente, não
tinha condições técnicas de exercer (neste ponto, a demandada, quando ouvida em

juízo, fala claramente da sua incapacidade de cumprir a função, já que se considera
semi-alfabetizada). Ela agiu com inegável dolo, vez que, movida pelo interesse
pessoal de melhorar sua situação financeira, aceitou o recebimento de gratificação
sem a ela fazer jus. Praticou, com isso, ato previsto no artigo 9º, inciso XI, da Lei de
Improbidade Administrativa.
Também enxergo dolo na conduta do Demandado Ronaldo da
Fonseca Soares, pois atuou neste caso como autoridade responsável pelo ato em
discussão, valendo-se de suas atribuições no cargo de prefeito municipal para
atribuir, através da Portaria de fls. 12, função a uma servidora de forma simulada,
mesmo consciente de que ela não iria exercer as tarefas pelas quais passou a ser
gratificada.
Quanto ao Demandado João Batista de Brito, a despeito do mesmo
ter de certo modo colaborado para o ato em razão de sua condição de vereador e de
sua influência política junto ao chefe do Executivo, entendo que não há prova nos
autos de que tenha efetiva e decisivamente influenciado o ato ilícito em discussão ou
mesmo que o seu pedido necessariamente tivesse se pautado no descumprimento à
legislação municipal então em vigor.
Assim, entendo que somente o Demandado Ronaldo da Fonseca
Soares pode ser responsabilizado pelo prejuízo causado ao erário, mediante a
incorporação de verba pública ao patrimônio particular de Maria Cirlane de Almeida,
incidindo no tipo do artigo 10, inciso I, da Lei nº. 8.429/92, prejuízo esse que totaliza o
montante de R$ 7.840,53, correspondente ao somatório da gratificação recebida
durante os 9 meses em que foi concedida (abril a dezembro de 2004).
Diante do exposto, caracterizada a lesão ao erário, o dolo e o
enriquecimento ilícito por parte da Demandada Maria Cirlane de Almeida, entendo
que a conduta praticada por esta insere-se no disposto no art. 9º, XI da LIA, ao passo
que a conduta imputada ao Réu Ronaldo da Fonseca Soares se subsume aos
ditames do art. 10, I da Lei nº 8.429/92, razão pela qual deve-se aplicar em desfavor
dos requeridos as sanções suficientes e adequadas dentre as previstas no art. 12, o
qual 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: (...)
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.
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: 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 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, atenta às premissas acima, considerando a gravidade da
conduta provada; levando em conta a relativamente pequena repercussão do ato
ilícito em apreço, face à relativa modicidade dos recursos indevidamente incorporados
ao patrimônio particular em detrimento do erário público e de tratar-se, em princípio,
de fato isolado; por tudo isto, entendo pela aplicação das seguintes sanções:
A) MARIA CIRLANE DE ALMEIDA: perdimento dos valores
acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio, mediante o ressarcimento integral do dano
identificado no total de R$ 7.840,53 (sete mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta
e três centavos) e pagamento de multa civil correspondente à metade do valor do
dano acima mencionado; e
B) RONALDO DA FONSECA SOARES: ressarcimento integral do
dano causado ao erário público em solidariedade com a Ré Maria Cirlane de Almeida
e pagamento de multa civil correspondente a uma vez o valor do dano acima
mencionado, por entender não só que possui maior capacidade econômica, como
também pelo fato de sua conduta ser mais gravosa que a da Ré identificada na alínea
acima, na qualidade de ordenador de despesas e detentor de poderes para, se fosse
o caso, não acolher o pedido em discussão.
DISPOSITIVO
Pelo acima exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido para reconhecer ter a demandada MARIA CIRLANE DE ALMEIDA praticado o
ato de improbidade administrativa previsto no artigo 9º, inciso XI, da Lei nº. 8.429/92 e
o réu RONALDO DA FONSECA SOARES incorrido no tipo previsto no artigo 10,
inciso I, do mesmo diploma legal e, por conseguinte, com base nos incisos I e II do
artigo 12, respectivamente, aplicar-lhes as seguintes sanções:
A) À MARIA CIRLANE DE ALMEIDA: perdimento dos valores
acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio, mediante o ressarcimento integral do dano
identificado no total de R$ 7.840,53 (sete mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta
e três centavos), acrescido de atualização monetária pelo INPC a partir dos

pagamentos efetuados e de juros de mora de 1% ao mês a contar da notificação para
defesa prévia, além de multa civil correspondente à metade do valor do dano
mencionado; e
B) A RONALDO DA FONSECA SOARES: ressarcimento integral do
dano causado ao erário público em solidariedade com a Ré Maria Cirlane de Almeida,
nos exatos termos acima apontados, além do pagamento de multa civil
correspondente a uma vez o valor do aludido dano ao erário, por entender não só que
possui maior capacidade econômica a demandar sanção condizente, como também
pelo fato de sua conduta ser mais gravosa que a da Ré identificada na alínea acima,
na qualidade de ordenador de despesas e detentor de poderes para, se fosse o caso,
não acolher o pedido que lhe fora formulado.
No mais, condeno os requeridos ao pagamento das custas
processuais.
Sem condenação em honorários, posto que a parte vencedora foi o
Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Assú/RN, 29 de outubro de 2013.
FLÁVIA SOUSA DANTAS PINTO
Juíza de Direito

