PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipanguaçu
Processo nº: 0000076-18.2005.8.20.0163
Ação:Ação Civil de Improbidade Administrativa
Requerente(s): Ministério Público do Estado do Rn Por Sua 1º Promoria de Justiça de Assu
Requerido(s): José de Deus Barbosa Filho

SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de ação civil de improbidade administrativa movida pelo Ministério
Público Estadual em face de José de Deus Barbosa Filho, imputando-lhe prática de atos de
improbidade administrativa, na forma do que estabelece o artigo 11 da Lei 8.429/92.
Diz o MP que o demandado, enquanto prefeito do município de Ipanguaçu
utilizou o refrão "com Deus e com você", tanto na propaganda institucional do Município,
quanto no período eleitoral, informando, ainda, que tal frase teria sido utilizada
institucionalmente pelo município de Ipanguaçu por mais de 10 (dez) anos.
Segundo o demandante, tal prática teria ferido o princípio da impessoalidade,
praticando ato ímprobo, tendo pugnado pela cominação ao demandado das sanções previstas no
artigo 12 da Lei 8.429/92 que forem necessárias a prevenção e repressão da conduta noticiada.
Acompanharam a inicial os documentos de fls. 14/143.
Notificado (fl. 146) o demandado apresentou manifestação preliminar às fls.
147/155, refutando os termos da inicial, defendendo a inexistência de qualquer ato de
improbidade, pugnando pelo não recebimento da inicial.
O município de Ipanguaçu, por meio de petição de fls. 157/158 declinou de
sua intervenção no feito.
Inicial recebida por meio da decisão de fls. 170/171.
Contestação do demandado apresentada às fls. 174/182 rebatendo
integralmente as afirmações do demandante, pugnando pela improcedência do pedido inicial.
As fls. 185/186 o MP manifestou-se sobre a contestação, reiterando os termos
da inicial e pugnando pelo julgamento antecipado da lide, em face da desnecessidade de
produção de prova testemunhal.
Intimada, para justificar a necessidade de produção de prova testemunhal (fl.
192), a parte demandada não manifestou-se.
É o que cumpre relatar. Decido.

Pugna o Ministério Público pela condenação do demandado nas penas
previstas no artigo 12 da Lei 8.429/92, em razão deste ter agido em contrariedade ao princípio
da impessoalidade, fazendo uso de propaganda institucional do município de Ipanguaçu de
forma a promover-se.
Diz o demandado que não praticou ato de improbidade em face da
inexistência de qualquer dano ao erário e, ainda, pela ausência de dolo na sua conduta, tanto
que fez retirar a inscrição “Com Deus e com você” dos prédios da administração pública local,
quando tomou conhecimento da existência de demanda judicial questionando tal fato.
Entendo que o feito encontra-se maduro para julgamento, uma vez que a
questão de mérito controvertida é unicamente de direito e, ainda, considerando que o
demandado, quando intimado para justificar e ratificar o seu requerimento de produção de
prova testemunhal, quedou-se silente.
Dúvidas não há de que a expressão “Com Deus e com você” foi utilizada pela
administração municipal de Ipanguaçu, no período em que o demandado (José de Deus) foi o
seu prefeito, inclusive tendo sido utilizada no início da campanha para sua reeleição (2004). O
demandado, tanto nas sua manifestação preliminar, quanto na sua contestação confessa que tal
expressão era utilizada como propaganda institucional do município, tendo ressaltado que não
utilizou tal expressão na campanha do ano de 2004.
Portanto, é fato incontroverso que a expressão era correntemente usada
durante a administração do demandado (Sr. José de Deus) e chegou a ser utilizada na campanha
que buscava sua reeleição ao cargo de prefeito de Ipanguaçu. Conforme se vê da defesa
preliminar (fl. 149), o demandado confirma que a expressão "COM DEUS E COM VOCÊ" "foi
utilizado no Município de Ipanguaçu, desde o ano de 1989, início do primeiro mandado do
Prefeito José de Deus Barbosa Filho, conforme faz prova com os documentos apresentados
com a inicial (fls. 71/74), constantes das Fotografias de Inauguração do POSTO DA TELERN,
na localidade de Itajá, então Município de Ipanguaçu, fato ocorrido no dia 12/12/90..."
Em sua constestação, o demandado, mais uma vez, confirma a utilização da
expressão "Com Deus e com você", sustentando, todavia, que esta não constituía publicidade
institucional. Diz, ainda, que não houve dolo ou má-fé por parte do demandado, tampouco
prejuízo ao erário, não havendo que se falar, portanto, em ato de improbidade administrativa.
Afirmou, ainda, a existência de coisa julgada sobre a matéria, referindo-se a
sentença proferida pelo Juízo Eleitoral de Assu, quando se apreciou representação eleitoral
contra a utilização da multirreferida expressão na campanha eleitoral de 2004.
Quanto à utilização da expressão "COM DEUS E COM VOCÊ" pelo
município de Ipanguaçu, quando o demandado era o prefeito municipal, não há duvidas, dada a
confissão do demandado e as fotografias colacionadas aos autos.
Inegável, também, que a referida expressão foi adotada como "marca" da
administração do demandado, estando, inclusive presente em placas de bronze chantadas em
equipamentos públicos do município de Ipanguaçu (fls. 71/74).
Assim, tenho por comprovada a utilização de expressão que fazia referência
pessoal ao então prefeito municipal em prédios públicos, havendo uma alusão clara à pessoa de
José de Deus (demandado).
Segundo o artigo 11 da Lei 8.429/92, constitui ato de improbidade

administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão
que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições. Aponta o
MP que o demandado praticou ato de improbidade ao utilizar-se de propaganda institucional para
autopromoção e este, por sua vez, assevera que não agiu por dolo ou má-fé e nem gerou prejuízo ao
erário.
Para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11 da Lei 8.429/92,
não se faz necessária a prova de dolo específico, mas, apenas de dolo genérico, tendo, porém, a 2ª
Turma do STJ entendido que tal elemento não se faz necessário comprovar.
Ora, o demandado agiu conscientemente ao determinar que fosse a expressão
"com Deus e com você" vinculada à sua administração, de modo que o mesmo tinha pleno
conhecimento que estava sendo utilizado um artifício para que seu nome (José de Deus) fosse
vinculado àquele período administrativo e, consequentemente, às obras cujas placas de inauguração
continham seu nome e seu slogan.
A jurisprudência do STJ é neste sentido:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ART. 11 DA LEI N. 8.429/92. NECESSIDADE DE DOLO
GENÉRICO NO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO.
PROMOÇÃO PESSOAL EM PROPAGANDA. ATO ÍMPROBO
POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA CARACTERIZADO.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os atos de
improbidade administrativa descritos no art. 11 da Lei n.
8.429/92, dependem da presença do dolo genérico, mas
dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a
Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente.
2. Hipótese em que a conduta do agente se amolda ao disposto no
art. 11 da Lei 8.429/1992, pois atenta contra os princípios da
administração pública, em especial o impessoalidade e da
moralidade, além de ofender frontalmente a norma contida no
art. 37, § 1º, da Constituição da República, que veda a
publicidade governamental para fins de promoção pessoal. Dolo
genérico configurado. Agravo regimental improvido. (AgRg no
REsp 1368125/PR. 2ª Turma. Rel. Min. Humberto Martins. J.
21/5/2013) Destacou-se
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PROMOÇÃO PESSOAL EM PROPAGANDA DO GOVERNO.
ATO ÍMPROBO POR VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE
HONESTIDADE E LEGALIDADE E ATENTADO AOS
PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOLO OU
CULPA. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES COMINADAS ÀS
HIPÓTESES
DO
ART.
11
DA
LEI
8.429/1992.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DO VALOR GASTO COM A
PUBLICIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu ter havido
promoção pessoal dos recorridos em propaganda governamental,
mas considerou a conduta mera irregularidade por ausência de dolo.
2. A conduta dos recorridos amolda-se aos atos de improbidade
censurados pelo art. 11 da Lei 8.429/1992, pois atenta contra os
princípios da moralidade administrativa, da impessoalidade e da
legalidade, além de ofender frontalmente a norma contida no

art. 37, § 1º, da Constituição da República, que restringe a
publicidade governamental a fins educacionais, informativos e
de orientação social, vedando, de maneira absoluta, a promoção
pessoal.
3. De acordo com o entendimento majoritário da Segunda Turma,
configuração dos atos de improbidade que atentam contra os
princípios da Administração Pública (art. 11) prescinde da
comprovação de dolo. Precedentes: REsp. 915.322/MG (Rel. Min.
Humberto Martins, j. 23/9/2008); REsp. 737.279/PR (Rel. Min.
Castro Meira, j. 13/5/2008, DJe 21/5/2008).
4. Embora entenda ser tecnicamente válida e mais correta a tese
acima exposta, no terreno pragmático a exigência de dolo genérico,
direto ou eventual, para o reconhecimento da infração ao art. 11, não
trará maiores prejuízos à repressão à imoralidade administrativa.
Filio-me, portanto, aos precedentes da Primeira Turma que afirmam
a necessidade de caracterização do dolo para configurar ofensa ao
art. 11.
5. Ainda que se admita a necessidade de comprovação desse
elemento subjetivo, forçoso reconhecer que o art. 11 não exige dolo
específico, mas genérico: "vontade de realizar fato descrito na norma
incriminadora". Nessa linha, é desnecessário perquirir a existência
de enriquecimento ilícito do administrador público ou o prejuízo ao
Erário. O dolo está configurado pela manifesta vontade de realizar
conduta contrária aos deveres de honestidade e legalidade, e aos
princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade.
6. No caso em tela, a promoção pessoal foi realizada por ato
voluntário, desvirtuando a finalidade estrita da propaganda
pública, a saber, a educação, a informação e a orientação social,
o que é suficiente a evidenciar a imoralidade. Não constitui erro
escusável ou irregularidade tolerável olvidar princípio
constitucional da magnitude da impessoalidade e a vedação
contida no art. 37, § 1º, da Constituição da República.
7. O dano ao Erário não é elementar à configuração de ato de
improbidade pela modalidade do art. 11. De toda sorte, houve
prejuízo com o dispêndio de verba pública em propaganda irregular,
impondo-se o ressarcimento da municipalidade.
8. As penas do art. 12 da Lei 8.429/1992 não são necessariamente
cumulativas. Desse fato decorre a imprescindibilidade de
fundamentação da escolha das sanções aplicadas, levando-se em
conta fatores como: a reprovabilidade da conduta, o ressarcimento
anteriormente à propositura da Ação Civil Pública dos danos
causados, a posição hierárquica do agente, o objetivo público da
exemplaridade da resposta judicial e a natureza dos bens jurídicos
secundários lesados (saúde, educação, habitação, etc..). Precedentes
do STJ.
9. Apesar de estar configurado ato ímprobo, o acórdão recorrido
deixou de analisar, de maneira suficiente, os fatos relevantes à
dosimetria da sanção a ser aplicada. Assim, caberá ao egrégio
Tribunal de origem fixar as penas incidentes concretamente, sem
prejuízo da já determinada obrigação de ressarcimento ao Erário.
10. Recurso Especial parcialmente provido. (2ª Turma. REsp
765212/AC. Rel. Min. Herman Benjamin. J. 02/03/2010)
Destacou-se

Tenho, assim, por comprovada a prática de ato de improbidade
administrativa, pelo demandado, violadora do princípio da impessoalidade e, por consequência,
da legalidade, previsto no art. 37, I, da Constituição Federal.
Quanto à alegada existência de coisa julgada, entendo que a mesma não
merece acolhimento, uma vez que a decisão referida foi proferida em processo de natureza
diversa, proferido por um Juízo de natureza outra que não possuía como objeto a análise da
prática de ato de improbidade administrativa, de modo que não há como se acolher a tese da
existência de coisa julgada.
Configurada e reconhecida a prática de ato de improbidade, deve o
magistrado analisar as sanções a serem aplicadas, fundamentando sua decisão pela aplicação
destas.
Segundo o art. 12 da Lei 8.429/92, as penas a serem aplicadas no caso de
cometimento de ato de improbidade administrativa são: ressarcimento aos cofres públicos (se
houver), perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil e
proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios.
No caso em tela, não vejo como haver imposição de ressarcimento aos cofres
públicos, ante a não demonstração de ocorrência de danos ao erário, de modo que não havendo
prova do dano, não há que se falar em seu ressarcimento.
Quanto à perda da função pública, não há nos autos notícias de que o demandado
mesmo esteja ocupando qualquer cargo ou função pública, de forma que não há como impor-lhe tal
sanção.
A suspensão dos direitos políticos, no caso de ato de improbidade previsto no art.
11, caso dos presentes autos, deve ser de 3 a 5 anos. Caso seja aplicada tal suspensão no patamar
mínimo (3 anos), a mesma será inócua, pois o demandado, com direitos políticos suspensos até
2016 poderia ser candidato nas eleições daquele ano, uma vez que estaria com seus direitos
políticos restabelecidos naquela oportunidade. Assim, entendo que deve ser aplicada a suspensão
dos seus direitos políticos por 5 (cinco) anos, a partir do trânsito em julgado da presente sentença.
Quanto à aplicação de multa civil, estabelece o art. 12, III, que esta deve ser
estipulada até 100 (cem) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. Atendo aos critérios
da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o prazo decorrido entre a prática
dos atos ímprobos e a data da prolação da presente sentença, entendo por razoável aplicar multa
civil ao demandado, em favor do município de Ipanguaçu, no valor equivalente a 5 (cinco) vezes o
valor da remuneração mensal recebida à época (2004) pelo demandado, atualizada monetariamente.
Por fim, aplico ao demandado a sanção de 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 socio majoritário pelo prazo de 3 (três) anos,
conforme limite previsto no art. 12, III da Lei 8.429/92.
Isto posto, julgo procedente o pedido formulado na inicial para, reconhecendo a
prática de ato de improbidade administrativa pelo demandado, impor-lhe as sanções de suspensão
dos direitos políticos por 5 (cinco) anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber
incentivos fiscais ou creditícios por 3 (três) anos, ambos contados do trânsito em julgado da
presente sentença, além de multa civil equivalente a 5 (cinco) vezes o valor da remuneração mensal
recebida à época (2004) pelo demandado, atualizada monetariamente.
Providências necessárias.
P.R.I.

Natal/RN, 08 de agosto de 2013.
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