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PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE
1ª Vara da Fazenda Pública - Natal

PROCESSO N.º 0117726-77.2011.8.20.0001
Ação Civil de Improbidade Administrativa
REQUERENTES: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e outro,
'Estado do Rio Grande do Norte
REQUERIDO(s): Cleyza de Queiroz Torres, Maria das Graças Fernandes Costa
da Motta e Sandra Maria Garcia de Oliveira

SENTENÇA
Vistos etc...
Trata-se ação civil pública de improbidade administrativa,
promovida pelo Ministério Público contra Cleyza de Queiroz Torres, Maria das
Graças Fernandes Costa da Motta e Sandra Maria Garcia de Oliveira, imputando
à primeira a prática de ato de improbidade administrativa tipificado no artigo
9º, inciso XI, e às demais o cometimento do ato ímprobo previsto no art.10,
inciso I, todos da Lei de Improbidade, bem como 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 a demandada Cleysa de Queiroz Torres, após
ter sido nomeada para o cargo em comissão de Coordenadora de Investimentos
do IPERN em 29/11/2008 e mesmo após ter sido supostamente cedida à
FUNDAC em 05/01/2009, não comparecia aos respectivos locais de trabalho
para cumprir expediente e mesmo assim percebia a totalidade de sua
remuneração, sendo, na realidade, uma funcionária "fantasma".
Aduziu também a parte autora que as demandadas Sandra Maria
Graça de Oliveira e Maria das Graças Costa da Motta, atuando respectivamente
na qualidade de Presidente do IPERN e da FUNDAC, concorreram para o
enriquecimento indevido de Cleysa, à medida em que foram coniventes e ainda
tentaram encobrir a situação irregular na qual a mesma se encontrava, inclusive
forjando uma cessão fictícia da mesma entre as duas autarquias no intuito de
dificultar o descortino da situação pelo Ministério Público. Juntou documentos.
O Estado do Rio Grande do Norte requereu o seu ingresso na lide
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na condição de litisconsorte ativo do Ministério Público na presente demanda.
Houve notificação para apresentação de resposta escrita preliminar
(art. 17, § 7° da Lei 8.429/92), seguindo-se as respostas escritas respectivas de
Sandra Maria Garcia de Oliveira (fls.130/158) e Maria das Graças Fernandes
Costa da Motta (fls.287/297).

Citadas, as requeridas Sandra Maria Garcia de Oliveira e Maria das
Graças Fernandes contestaram a ação, 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. A demandada Cleyza de Queiroz Torres não
apresentou contestação.
Houve réplica (fls.374/382).
Seguiu-se com a realização de audiência de instrução (fls.394/395 e
fls.424/425 – gravação contida em mídia disponível nesta 1ª Vara da Fazenda
Pública) e, por fim, as partes apresentaram memoriais com suas razões finais.
Esta é a história relevante do processo.
DECIDO.
Do mérito.
O autor busca com a presente lide a condenação dos requeridos nas
penas previstas no artigo 12, incisos I e II, da Lei de Improbidade, sob a
alegação de que os mesmos praticaram atos de improbidade administrativa
tipificados nos artigos 9º, inciso XI, e 10, inciso I, da Lei 8429/92, a seguir
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;
(...)
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 0117726-77.2011.8.20.0001 e o código 1657BB.

Foi prolatada decisão de recebimento fundamentada (fls.314/320),
firmando a validade das provas carreadas pelo inquérito civil que investigou os
fatos glosados no presente processo.
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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:

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:
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: 1) Cópia do
Inquérito Civil nº 184/09, que tramitou perante a 184/09 Promotoria de Justiça
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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;"
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da comarca de Natal e que investigou os fatos narrados na presente ação de
improbidade administrativa; 2) Depoimentos pessoais dos demandados Cleyza
Queiroz Torres, Maria das Graças Fernandes Costa da Motta e Sandra Maria
Garcia de Oliveira todos estes degravados em mídia digital e disponíveis na
Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública; 3) Depoimentos das testemunhas
Marise Pinheiro Teixeira e Ísis Cristina, ambos degravados em mídia digital
disponível na Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública.

Em relação à demandada Cleyza de Queiroz Torres, entendo que
houve ato de improbidade administrativa, à medida em que ficou claro nos autos
que, pelo menos em relação a parte do período em que exerceu o cargo de
Coordenadora de Investimentos do IPERN, recebeu a remuneração
relativa ao cargo, sem que tivesse exercido nenhuma atividade laboral em
contrapartida.
Ab initio, é interessante registrar que as próprias circunstâncias que
envolveram a nomeação de Cleyza para o cargo de Coordenadora de
Investimentos do IPERN, conferem ao caso em análise todas as características
típicas da nomeação de um servidor "fantasma", na qual se busca tão somente o
apaniguamento do nomeado, que normalmente sequer comparece à repartição
para prestar expediente.
Note-se que a nomeação de Cleyza se deu para um cargo que não
tinha a menor relação com a sua formação acadêmica (fonoaudióloga), não
havendo no IPERN sequer um setor de investimentos (informação constante do
depoimento da testemunha Sandra Garcia), onde a mesma pudesse, ainda que
assim quisesse, exercer as funções alusivas à coordenadoria de investimentos
que ocupava.
Por outro lado, não se pode deixar de destacar o fator do
apadrinhamento político que norteou a aludida nomeação, de modo que a
própria demandada Cleyza admitiu em juízo ser sobrinha do parlamentar Nélter
Queiroz e que ainda, quando questionada sobre a quais fatores se deveu a sua
nomeação para o cargo, a mesma simplesmente não soube responder (De acordo
com o depoimento de Cleyza degravado em mídia digital).
Ou seja, claramente o que norteou a edição do ato administrativo
que nomeou a fonoaudióloga Cleyza para o cargo de Coordenador de
investimentos não foi o mérito da mesma em dominar o conhecimento sobre
investimentos de recursos públicos, mas sim o parentesco que mantinha com o
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Feita esta pequena sinopse do material probatório contido no
processo, passo ao juízo de valor sobre a situação delineada nos autos.
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deputado Nélter Queiroz, o qual, na condição de parlamentar estadual, tinha o
poder de obter favores da autoridade nomeante, a então Governadora Wilma de
Faria.
E seguindo a praxe do que comumente ocorre em nomeações deste
tipo, o que os autos demonstraram foi que em considerável parte do tempo em
que exerceu o cargo de Coordenadora de Investimentos do IPERN, a
demandada auferia sua remuneração sem trabalhar, enriquecendo-se ilicitamente
às custas do Erário potiguar.

Em relação ao primeiro período em que exerceu o cargo de
Coordenadora de Investimentos, de 29/11/2008 a 01/02/2009, no qual
supostamente esteve lotada na junta médica do IPERN (de acordo a lotação
constante no boletim de admissão da servidora à fl.34 dos autos), a prova
firmada nos autos comprovou cabalmente que Cleyza nunca prestou
expediente.
Nesse sentido, cabe registrar o depoimento da médica coordenadora
do setor de perícias do IPERN, Dra. Isis Cristina, no qual afirmou que após
Cleyza ter se apresentado informalmente no setor (não houve memorando, mas
apenas um bilhete), ocasião em que lhe foi proposta a tarefa de desenvolver um
trabalho visando à prevenção de lesões vocais nos professores da rede estadual
de ensino (trabalho afeto à sua área de formação acadêmica – fonoaudiologia), a
demandada Cleyza não mais retornou àquela junta médica, não
demonstrando o menor interesse em desenvolver a aludida atividade.
De maneira bem transparente, a Dra. Ísis Cristina não poupou
palavras e foi categórica em afirmar em seu depoimento que a demanda
Cleyza, após ter se apresentado à junta médica, jamais compareceu para
prestar expediente naquele setor do Instituto de Previdência potiguar.
A exemplo do que aconteceu na junta médica, o ócio funcional de
Cleyza se perpetuou também durante o segundo período do em que ocupou
o cargo de Coordenadora de Investimentos, o qual perdurou de 02/02/2009
a 02/08/2010 (conforme documentos de fls.41 e 56 dos autos), no qual a
mesma foi cedida, com ônus para o IPERN, à FUNDAC.
É que também em relação a esse lapso temporal, a prova
testemunhal colhida a partir do depoimento da própria ré Cleyza leva à
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É que, na linha do que foi exposto pelas provas testemunhais e
documentais coligidas nos autos, o tempo em que a ré Cleyza ocupou o cargo de
comissão de Coordenadora de Investimentos se divide em três períodos, tendo a
demandada trabalhado apenas no último destes. Senão vejamos.
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inexorável conclusão de que a demandada também não comparecia à
FUNDAC para dar expediente.

Entretanto, de maneira contraditória ao que alegou, não soube
sequer se lembrar do nome do seu chefe imediato naquela fundação. Pior,
quando questionada, sequer soube informar qual o nome do motorista da
FUNDAC (única pessoa com alegou ter contato naquela instituição), o que
denota quão fantasiosos eram os trabalhos externos que a mesma alegou que
prestava.
Ou seja, também durante período em que estava cedida a
FUNDAC/RN, Cleyza foi uma funcionária fantasma, não exercendo nenhum
labor como contrapartida à remuneração que auferia dos cofres do IPERN.
Dessa feita, o único período em que comprovadamente a
demanda Cleyza trabalhou durante toda a sua trajetória enquanto
Coordenadora de Investimentos do IPERN, foi no lapso temporal
compreendido entre o seu retorno ao IPERN e a sua exoneração (período
de 02/08/2010 a 15/01/2011 – conforme documentos de fls.56 e 79 dos
autos).
Em relação a este período, houve depoimento contundente da
servidora Marise Pinheiro Teixeira, no sentido de que a demandada Cleyza
exercia em uma "ilha" montada em sua sala no setor financeiro, durante o turno
vespertino, funções administrativas, trabalhando no trâmite dos processos de
aposentadoria.
Entretando, mesmo levando tal fato em consideração, a verdade
que sobressai dos autos é que a demandada Cleyza enriqueceu-se
ilicitamente às custas do Estado à medida em que, durante o período
constante de 29/11/2008 a 01/08/2010, recebeu sua remuneração sem
dispender nenhuma atividade laboral em prol do Estado.
Consequentemente, consubstanciou-se a prática do ato de
improbidade administrativa previsto no art.9º, inciso IX, da Lei nº 8.429/92,
estando presentes todos o seus elementos: o ato ilícito, o enriquecimento
indevido do agente público e o elemento anímico doloso a nortear a conduta
ímproba.
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Observe-se que em seu depoimento prestado em juízo, a
demandada afirma que efetivamente trabalhou no período em que esteve à
disposição daquela fundação, porém salientou que não tinha horário fixo e que a
maior parte de sua atividades eram de trabalho externo, consistindo em supostas
visitas de inspeção aos Centros da FUNDAC.
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O ato ilícito ficou fartamente comprovado a partir da conduta
de Cleyza de não comparecer para prestar expediente, obrigação inerente ao
exercício do cargo público, inclusive prevista como dever funcional do servidor
público de acordo com o disposto no art.129, incisos I e X, do Estatuto dos
Servidores Públicos do Estado do RN:

O enriquecimento indevido de Cleyza – que no caso acarretou
também prejuízo ao Erário – também ficou sobejamente configurado à
medida em que percebeu normalmente sua remuneração durante o período
de 29/11/08 a 01/08/10 (ou seja, pouco mais de 20 meses) sem desempenhar
nenhuma contraprestação laboral em prol do Estado.
Dessa maneira, considerando o lapso temporal acima referido, bem
como que o valor do vencimento percebido pela demandada Cleyza era de R$
3.250,00 (conforme fls.85/90 dos autos), pode-se afirmar que o ato ímprobo
em tela gerou um enriquecimento à mesma – e um consequente prejuízo aos
cofres do Estado – da monta de, no mínimo, R$ 65.000,00.
Por outro lado, não se pode deixar de reconhecer o dolo na
conduta de quem é funcionário "fantasma", mantendo de forma cômoda e
conveniente a sua situação irregular para auferir vantagem sobre os cofres
estatais e ainda, no contexto do processo judicial, ainda desmente o fato, o quê
demonstra consciência do ilícito praticado.
O entendimento aqui esposado encontra-se albergado pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual vem entendendo ser ato
de improbidade administrativa a conduta de funcionários fantasmas na
Administração, os quais percebem a sua remuneração sem desempenhar
trabalho algum para tanto:
"IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
"FUNCIONÁRIO FANTASMA".
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
7
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"Art. 129. São deveres do servidor:
I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
X - ser assíduo e pontual no serviço;"
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De outra sorte, cumpre apontar que não ficou constatada a
prática de ato de improbidade administrativa por parte das rés Maria das
Graças Fernandes Costa da Motta e Sandra Maria Garcia de Oliveira no
caso em tela.
É que, uma vez respeitados os limites em que a lide foi proposta,
em relação a estas duas demandadas, a possibilidade de condenação das mesmas
por ato de improbidade administrativa somente seria permitida acaso a prova
dos autos demonstrasse a existência de duas situações: a) Que ambas as rés
estivessem estivessem compactuando com a situação funcional irregular da
demandada Cleyza e b) Que ambas tivessem atuado de forma dolosa, mediante
ajuste no sentido de ocultar dos órgãos de controle a situação irregular em
exame.
Entretanto, nenhuma destas duas situações ocorreu no caso em
apreço.
Registre-se que mesmo após o decorrer de toda a marcha
processual da presente ação de improbidade administrativa, os elementos
contidos nos autos não foram capazes de formar neste juízo a conclusão de que
Maria das Graças e Sandra Garcia desempenharam atuação dolosa no sentido de
favorecer o enriquecimento ilícito auferido por Cleyza no episódio em exame.
Inicialmente, é necessário afirmar que ambas as demandadas não
tinham, no exercício de suas funções de presidentes de entidade da
Administração Pública Estadual (IPERN e FUNDAC) a função de exercer o
controle sobre o ponto de frequencia de Cleyza.
Comprovando o que se afirma, é interessante destacar o
depoimento pessoal prestado pelas demandadas Sandra Garcia e Maria das
Graças (este último do qual se pode extrair a conclusão de que a mesma sequer
tinha contato com Cleyza), os quais comprovam que as mesmas não exerciam a
8
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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)
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função de supervisão sobre o trabalho de Cleyza.
Além do mais, também se deve ressaltar que, pelo menos do que
ficou demonstrado a partir da prova dos autos, a mencionada cessão da
servidora não teve o caráter de artifício ou supedâneo para ludibriar os órgãos
de controle em relação à situação irregular de sua litisconsorte na Administração
Pública Estado.

Isso porque, no aludido depoimento, Maria das Graças demonstrou
um certo desconhecimento – e até um certo desinteresse, diga-se de passagem sobre a situação de Cleyza, demonstrando não recordar em que circunstâncias
tinha se dado a sua cessão, bem como ignorância a respeito de sua formação
acadêmica, chegando a afirmar, inclusive, que se visse Cleyza na rua "não a
reconheceria".
Na mesma linha de pensamento, também merece destaque o trecho
do depoimento da demandada Maria das Graças na qual esta expõe que a
iniciativa de solicitar a cessão de Cleyza partiu de sua equipe técnica, a qual
incluiu o seu nome dentro de uma série de nomes de pessoas cuja cessão seria
solicitada a diversos órgãos do Estado e que, na qualidade de presidente da
FUNDAC, apenas acatou a aludida sugestão, não transmitindo a este juízo a
sensação de que seu agir foi pautado pela intenção de favorecer enriquecimento
indevido da então Coordenadora de Investimentos do IPERN.
Tal narrativa fática acaba também por se coadunar com a versão
dos fatos constante do depoimento pessoal da própria demandada Cleyza, que
não apontou como responsável pela sua cessão a figura de Maria das Graças,
mas sim a figura de uma funcionária de nome "Luciana" como responsável pela
sua ida para a FUNDAC – e não Maria das Graças como dá a entender a petição
inicial.
Também da parte da demandada Sandra Garcia, verifico que não
houve dolo ou culpa no sentido de favorecer, mediante a mencionada cessão à
FUNDAC, o enriquecimento ilícito de Cleyza.
Em verdade, o que o depoimento pessoal da própria Sandra Garcia
demonstrou foi que o atendimento à solicitação da cessão de Cleyza que lhe fora
formulada pela então Presidente da FUNDAÇ, de emprestar utilidade à
9
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Note-se que o depoimento da própria demandada Maria das Graças
Fernandes da Costa, então presidente da FUNDAC à época dos fatos e
subscritora da solicitação da cessão da demandada Cleyza (fl.40 dos autos), não
permite inferir que o supramencionado pedido de cessão tenha sido fundado no
intuito de beneficiar Cleyza.
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servidora Cleyza perante à Administração estadual, a qual, em virtude de sua
formação de fonoaudióloga, encontrava-se sem serventia no contexto do
IPERN.

Dessa maneira, por entender não houve sucesso da parte autora em
provar que as demandadas Maria das Graças e Sandra Garcia concorreram
efetivamente para o enriquecimento indevido de Cleyza (imputação que lhes foi
formulada na inicial), bem como tendo em vista a regra de distribuição do ônus
da prova contida no art.333, inciso I, do Código de Processo Civil, entendo que
a demanda deve ser julgada improcedente em relação às rés Maria das Graças
Fernandes da Costa Motta e Sandra Maria Garcia de Oliveira.
De outra banda, a par dos elementos instrutórios coligidos nos
autos, impõe se reconhecer que restou suficientemente demonstrado que apenas
a demandada Cleyza praticou ato de improbidade nos termos capitulados na
exordial e, em consequência, apenas a esta devem ser aplicadas as sanções
suficientes e adequadas dentre as previstas no art. 12, inciso I, da Lei de
Improbidade Administrativa.
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,
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Destaque-se que, conforme destacou a própria Sandra Garcia em
seu depoimento, a mesma já havia tentado solucionar o problema da falta de
funcionalidade de Cleyza ao lotá-la na junta médica daquela instituição estadual
para desenvolver um trabalho visando a melhoria do índice de lesões vocais
para os professores da rede estadual de ensino, o qual restou frustada por falta
de interesse da própria Cleyza (nesse sentido ver depoimento da testemunha Isis
Cristina – médica coordenadora da perícia médica do Estado)

fls. 11

0117726-77.2011.8.20.0001

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 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.
11
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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;
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DISPOSITIVO
Pelo acima exposto, nos termos dos arts.9º, inciso XI, e 10, inciso I
e 12, incisos I, da Lei 8.429/92, julgo a presente ação:
A) Improcedente, em relação às demandadas Sandra Maria
Garcia de Oliveira e Maria das Graças Fernandes Costa da Motta;
B) procedente para condenar Cleyza de Queiroz Torres às
sanções de devolução ao Erário estadual do valor ilicitamente acrescido de
R$ 65.000,00, mais atualizações abaixo; bem como ao pagamento de multa
civil no valor de R$ 30.000,00 (valor inserido no limite do triplo do
acréscimo patrimonial auferido pelo agente) a ser atualizado na forma do
art. 1º-F da Lei 9494/97, a partir da publicação da sentença, por se tratar
de multa arbitrada nesta data).
Esclareça-se que o valor do ressarcimento será atualizado com
correção monetária desde a data do efetivo pagamento no período não
trabalhado, pelo índice do INPC, acrescido de juros de mora legais a partir
da notificação preliminar da ré condenada (constituição da requerida em
mora).
No mais, condeno a requerida condenada ao pagamento de um
terço das custas processuais. Ex lege, em relação à sucumbência parcial do
Ministério Público.
Sem condenação em honorários a teor dos artigos 17 e 18 da
Lei de Ação Civil Pública.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Natal, 07 de novembro de 2013.
AIRTON PINHEIRO
Juiz de Direito
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Pois bem, atento às premissas acima, em relação a requerida
Cleyza Queiroz Torres, considerando à gravidade das condutas provadas,
em especial, a de que era uma funcionária fantasma da Administração
Pública Estadual; atento a participação do mesmo, já que restou
demonstrado que ela, enquanto servidora pública, percebeu remuneração
durante 20 meses sem trabalhar; levando em conta a ocorrência de dano de
média monta; asseverando ainda o grau de reprovabilidade da conduta, na
medida em que a mesma; por tudo isto, entendo suficiente e adequada a
aplicação a mesma das sanções de ressarcir ao Erário no valor
correspondente ao período que recebeu sem trabalhar (de R$ 65.000,00 do
qual a mesma se enriqueceu ilicitamente, e pagamento de multa civil no
valor de R$ 30.000,00 (valor inserido no limite de três vezes o valor do
acréscimo patrimonial auferido pela demandada).

