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PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª Vara da Fazenda Pública DE Natal
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº: 0803161-67.2011.8.20.0001
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTORES DE JUSTIÇA: DANIELLI CHRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES E
OUTROS
INTERESSADO: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR: CRISTIANO FEITOSA MENDES
PARTE RÉ: SANDRA MARIA GARCIA DE OLIVEIRA

DECISÃO

O MINISTÉRIO PÚBLICO, através dos Promotores de Justiça que subscrevem a
inicial, promoveu ação de improbidade administrativa contra SANDRA MARIA GARCIA
DE OLIVEIRA, qualificada na inicial, alegando o cometimento, por parte da demandada,
dos atos de improbidade administrativa previstos nos artigo 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92.
Segundo a pretensão deduzida na inicial, a presente ação "tem por escopo a responsabilização
de Sandra Maria Garcia de Oliveira pelo uso excessivo e com fins particulares, do telefone
funcional nº (84) 8881-9566, que esteve à disposição da demandada durante o período em
que ela exerceu a presidência do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado – IPERN
(julho de 2008 a dezembro de 2010)."

Diz que a conduta da demandada veio ao conhecimento nos autos do Inquérito Civil
030/11, que visa apurar irregularidades no IPERN. Restou apurado que houve o uso de
telefone funcional para fins particulares, e a demandada "abusou do telefone funcional do
IPERN, que estava à sua disposição par uso exclusivamente a serviço do instituto. O prejuízo
gerado aos cofres estaduais, resultante da soma de todos os gastos identificados como sendo
de interesse particular da requerida, foi calculado em R$ 8.4141,72 (oito mil, quatrocentos e
quatorze reais e setenta e dois centavos)". E afirma ainda que "durante todo o período que
exerceu a presidência, excedeu em R$ 14.548,43 os limites mensais estipulados para o seu
telefone."
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Sustenta o autor que a demandada, em depoimento prestado perante o órgão
ministerial, afirmou ter ido ao Panamá, com autorização do Governo do Estado, e fez uso do
telefone para contatos pessoais, que simulou uma enfermidade para viajar entre 19.09.2010 a
25.09.2010, que a viagem não era de interesse do IPERN, e que as ligações realizadas na
viagem resultaram numa despesa de R$ 1.712,61 (mil setecentos e doze reais e sessenta e um
centavos). Quanto às despesas telefônicas em desacordo com os limites estipulados pelo
Estado, sustenta o autor que a demandada fez uso do telefone de forma desproporcional,
ofendendo o disposto na Portaria nº 042/2005, da Secretaria de Administração e Recursos
Humanos do Estado.

chamada para São José dos Campos/SP, em 2008, 523 chamadas em 2009, e 280 chamadas
em 2010, causando um prejuízo ao IPERN de R$ 4.044,87, e que as ligações para aquele local
eram despidas de interesses para o IPERN. Assim, entende ter havido desvio de finalidade no
uso do aparelho telefônico funcional, posto que as chamadas foram feitas com finalidade
particular. Sustenta que a demandada agiu com dolo, e sua conduta se enquadra nos artigos 9º,
10 e 11 da Lei nº 8.429/92, pois "no caso vertente, as ligações efetivadas para atendimento de
interesses particulares, gerando o imoral ônus suportado pela erário estadual, além de ter
sido contaminada por afrontoso vício de finalidade, configura ato de improbidade
administrativa enquadrável nas três categorias da Lei nº 8.829/92." (os grifos são originais).

Cita jurisprudência para concluir que o ato "além de ter proporcionado o
enriquecimento ilícito da requerida (que deixou de pagar suas ligações particulares,
atribuindo o ônus ao IPERN), causou inegável dano ao erário e, ainda, vilipendiou relevantes
princípios que regem o atuar dos agentes públicos." Pede ao final a condenação da
demandada nas sanções do art. 12, I, II e III, da Lei nº 8.429/92, e quanto à recomposição do
dano, o ressarcimento da quantia de R$ 14.548,43, resultante da soma dos montantes que
excederam os limites mensais e dos gastos telefônicos feitos com interesse particular.
Requereu ainda a quebra de sigilo dos dados cadastrais dos últimos 3 anos das linhas
mencionadas na inicial. Juntou os documentos de folhas 24/798.

O Estado do Rio Grande do Norte se manifestou no feito, pugnando pelo seu ingresso
no polo ativo da demanda.

A demandada foi intimada a apresentar suas alegações preliminares, tendo ofertado
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manifestação no prazo legal, aduzindo, em síntese, que inexiste ato de improbidade
administrativa. Informa que é servidora pública estadual do Estado de São Paulo, e que foi
convidada em julho de 2008 para o cargo de Presidente do IPERN pela então Governadora do
Estado, devido a anos de trabalho na previdência e sua larga experiência no ramo. Que na
ocasião o Estado estava sem o certificado de regularidade previdenciária – CRP, e que
necessitava de técnicos, gestores e servidores conhecedores da matéria, e em razão desses
fatores, aceitou o convite para colocar o Estado em dia no CRP e capacitar e difundir a cultura
previdenciária. Que se mudou para esta capital, deixando seus familiares e o cargo de
presidente da Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios –
ANEPREM. Afirma que mesmo deixando o cargo de presidente da associação, ainda tinha

Que ao iniciar suas funções, passou a representar o RN não só a nível nacional, mas também
internacional, por meio da Confederação Interamericana de Seguridade Social, onde foi a
única gestora do Norte e Nordeste a apresentar avanços nas áreas de atuação.

Sustenta a demandada, após informar as viagens que realizou a serviço das entidades
mencionadas e sobre a situação em que encontrou o IPERN, que sempre atuou com zelo e
dedicação, que após décadas de atuação no serviço público está sendo surpreendida com uma
acusação de improbidade que não condiz com o seu histórico de vida e de serviço. Quanto às
investigações que embasaram a presente ação, afirma que nenhum vício ou mácula foi
encontrado. Que a viagem ao Panamá foi custeada pela própria demandada, e a hospedagem
foi custeada pela ANEPREM, da qual é integrante do Conselho de Administração, não sendo
usados recursos públicos. Que como presidente do IPERN, na ocasião, recebia e precisava
realizar ligações, e que participou do congresso com conhecimento e consentimento do ente
público.

Quanto ao uso do telefone, argumenta que a Portaria nº 042/2005, da SEARH, em seu
art. 1º, § 1º, prevê que o valor que exceder ao limite fixado é pago pelo servidor usuário da
linha, mediante ressarcimento da despesa, através de desconto em folha. Assim, deveria seu
órgão pagador ter efetuado o desconto do valor excedente, mas não o fez. Que essa atitude do
órgão deu azo a que pessoas mal intencionadas buscasse enxovalhar o nome e a imagem da
demandada, e os prejuízo foram tão graves que foi noticiado na imprensa que a demandada
teria num só mês dispendido R$ 15.000,00 de conta telefônica paga pelo Estado. Assim, o
procedimento nem bem começou e a demandada já foi condenada e sua sentença já foi
publicada nos meios de comunicação.
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Que não houve qualquer procedimento administrativo para apuração dos fatos, mas tão
somente o inquérito civil, que tem natureza eminentemente inquisitória, no qual não foi dado
à demandada qualquer chance de defesa, mas facultado apenas a chance de prestar
informações. Sustenta que não houve má-fé, e tal elemento é necessário para caracterizar o ato
ímprobo. Que realmente houve gastos que ultrapassaram o limite imposto pelo Estado, mas
deveria a Administração ter procedido os descontos no momento oportuno. Cita
jurisprudência e doutrina para concluir que agiu de boa-fé, que houve erro da Administração e
pede a rejeição da ação ou sua improcedência. Juntou os documentos de folhas 821/867.

Em decisão interlocutória (fls. 869/872), este Juízo declarou-se incompetente para

desafiada por agravo de instrumento interposto pelo autor, ao qual foi dado provimento,
voltando os autos para esta Vara, que foi declarada competente para julgar a demanda.

Através da decisão interlocutória de folhas 920/922, este Juízo recebeu a ação,
determinando a citação da ré para contestar, e indeferiu o pedido de quebra de sigilo de dados
de terceiras pessoas que haviam efetuado ligações para a ré. Em novo agravo de instrumento
interposto pelo autor, acolheu-se a pretensão de quebra do sigilo, tendo o órgão autor
informado os números da linhas a serem verificadas (fl. 991).

Foi oficiado às operadoras de telefonia indicadas pelo autor, tendo sido recebida
resposta da operadora OI S.A, com informações sobre a linha telefônica de nº 84-8881-9566,
no período de 22/09/2010 a 25/09/2010, e os registros de chamadas recebidas no período de
13/09/2010 a 13/10/2010.

Após a sua citação para contestar, a ré reiterou os termos das suas alegações
preliminares.

É o relatório.

Trata-se de ação de improbidade administrativa, promovida pelo Ministério Público,
que pretende ver aplicadas à ré as sanções previstas nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº
8.429/92, em razão de ter a mesma cometido, segundo entende o autor, os atos de
improbidade administrativa previstos nos artigos 9º, 10 e 11, da mesma Lei.
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Compulsando-se os autos, observa-se que estão muito bem instruídos com provas
documentais, de sorte que entendo não haver necessidade de produção de outras provas, o que
possibilita o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do CPC. Tal dispositivo,
no entender do STJ, permite ao magistrado desprezar a produção de provas quando constatar
que a questão é unicamente de direito ou que os documentos acostados aos autos são
suficientes para nortear o seu convencimento, conforme Resp 701798/CE, Rel. Min. Teori
Zavascki. Em tema de julgamento antecipado em ação de improbidade administrativa, aquela
Corte Superior também já fixou entendimento sobre a sua possibilidade quando o julgador
considera suficiente as provas constantes do processo, segundo acórdão assim ementado,

"EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ASSUNÇÃO DE
DÍVIDA

NOS

DOIS

ÚLTIMOS

QUADRIMESTRES

DO

MANDATO. ART. 42 DA LC 101/2000. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃOCONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA 7/STJ.
1. Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento antecipado
da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a
instrução do processo. 2. {...}. 3. {...}. 4. {...}." (RESP 1252341/SP,
Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 17/09/2013). No mesmo sentido:
RESP 852953, AgRg no Ag 1017090.(grifamos)

Pelo que se extrai destes autos, a ré Sandra Maria Garcia de Oliveira, segundo defende
o órgão autor, teria, quando na condição de Presidente do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do RN – IPERN, feito uso indevido da linha telefônica de nº 84-88819566, que esteve à sua disposição enquanto exercia aquele cargo, para realizar ligações de
caráter particular, não só dentro do país, mas também quando esteve em viagem ao Panamá,
para participar de um evento.

Como visto, existe um ato normativo, editado pelo Estado do Rio Grande do Norte,
através de sua autoridade competente, regulamentando o uso de aparelho telefônico funcional
com despesas pagas pela Administração Estadual - que é a Portaria nº 042/2005, editada pela
SEARH -, e tal ato administrativo cuidou de fixar um limite de gastos para os titulares de
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órgãos da administração direta e indireta para o uso do telefone, que era, à época, de R$
300,00 (trezentos reais). Também previu, referida Portaria, que o valor que exceder ao limite
fixado deveria ser pago pelo usuário da linha, mediante ressarcimento da despesa
correspondente ao excesso através de desconto em folha de pagamento, observado o disposto
no art. 50 da LC 122/94.1

O que ocorreu, na situação descrita pelo Ministério Público, é que a ré, excedendo os
limites das "ligações efetivadas para atendimento de interesses particulares" gerou um
"imoral ônus" que foi suportado pelo erário público, com "afrontoso vício de finalidade", de
sorte a configurar, a um só tempo, tal conduta, os atos de improbidade administrativa

artigos 9º, 10 e 11). Sabemos que o uso de aparelhos telefônicos funcionais por autoridades,
neste país é, nos dias atuais, não só uma exigência, mas uma necessidade absoluta para o
desempenho de suas atividades. No entanto, no dia a dia da administração pública, diante
dessa necessidade de comunicação que tem os agentes públicos com toda a máquina
administrativa, com as instituições privadas e com as pessoas, no particular, é evidente que tal
uso deve ser feito de forma racional e moderada, sendo aceitável, porém, que se ultrapasse
alguns limites, sem que isso venha a constituir, automaticamente, improbidade administrativa
e, pior, nas três modalidade previstas na Lei nº 8.49/92 (arts. 9º, 10, e 11). Até porque a se
aceitar tal possibilidade, certamente nenhuma autoridade neste país escaparia de ser
processada por improbidade administrativa e, diante de tal possibilidade, jamais usaria um
telefone funcional com as despesas pagas pelo Poder Público.

Há algumas décadas, o povo, no geral, e os gestores públicos, no particular, apenas
dispunham do velho (e bom) telefone fixo, para realizar suas chamadas e comunicar-se entre
si e com outras instituições e pessoas. Este juiz é do tempo – não muito distante, registro -, em
que o bom e velho telefone fixo ainda era acionado apenas por dois números. Depois, com o
crescimento da demanda e da população, passamos para quatro números, depois para seis, e
atualmente já estamos chegando aos dez, e em algumas localidades, mais que isso, para que se
possa fazer uma chamada. Até bem pouco tempo, ainda se usava, na própria Administração
Pública, o telegrama, o fax, o malote do correio (carta, encomenda, etc) e o office boy como
meios de comunicação. Até que chegamos à era da telefonia móvel. Sim, o celular veio para
ficar e acabar com aquele "atraso" nas comunicações, publicas ou privadas. Essa invenção,
1

"Art. 50. As reposições e indenizações ao erário público são descontadas em parcelas mensais não superiores à
décima parte da remuneração do servidor, em valores atualizados."
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previstos no caput de todos os artigos da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92,
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que para muitos é das maiores da história da humanidade, revolucionou e mudou para sempre
a história das comunicações no mundo. E a Administração Pública, premida por esse avanço,
não poderia ficar de fora dessa revolução. Tal invenção – para mim a segunda mais chata da
história, só perdendo mesmo para a insuportável mistura do axé-music com o forró plástico
que se ouve atualmente – passou a ser, paradoxalmente, fundamental e essencial, não só à
gestão pública, mas à vida privada das pessoas. Ninguém, nos dias atuais, pode (ou, pior,
consegue) viver sem esse aparelhinho, cada vez mais sofisticado, cada vez mais capaz de fazer
coisas extraordinárias, algumas até difíceis de acreditar, como por exemplo, falar com uma
pessoa do outro lado da linha! Como se fazia antigamente, no velho e bom telefone
convencional, ainda que fosse num "orelhão". E com o uso de ficha, que se comprava na

capaz de tanta coisa que ao se chegar em uma loja qualquer para adquirir um, deve-se sempre
ter o cuidado de conversar com o vendedor e perguntar: esse aparelho serve para falar com
alguém do outro lado da linha? Isso porque são tantas as possibilidades do aparelho que já se
está esquecendo a razão de sua invenção: falar com alguém do outro lado da linha!

Pois bem. Essas possibilidades – inclusive, a de falar com alguém – levam as pessoas
a extrapolar os limites do razoável. Diferente não é na seara da Administração Pública. É bem
verdade que os agentes público necessitam da mais ampla liberdade de comunicação. Mas o
uso de telefone celular funcional, não podemos esquecer, é uso de um bem público. A
demanda de uso, pois, não pode ser excessivamente livre, pois isso custa dinheiro público.
Nesse contexto, é preciso que exista racionalidade, o que não significa dizer, por outro lado,
que ao se ultrapassar alguns limites aceitáveis, se possa afirmar que está havendo um uso
espúrio, imoral ou afrontoso. A liberdade dos agentes públicos de se comunicar com o uso do
celular funcional, para informar e se informar, comandar ou decidir, deve harmonizar-se com
a racionalidade, com a razoabilidade, com a prudência, com eficiência, de forma que não traga
grave ou considerável comprometimento para as despesas públicas.

Com o intuito de viabilizar essa harmonização, e evitar os abusos, é que a
Administração Pública Estadual fez editar a Portaria nº 042/2005, que estabeleceu, à época,
um limite de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais para os gastos com o celular funcional. É
pouco? Sim, é pouco. Mas certamente esse limite foi objeto de avaliação pelas autoridades
administrativas em face das despesas e realidade financeira estatais de então. Assim, deveria,
em princípio, ser respeitado, embora a própria Administração admita que esse limite pode ser
ultrapassado, desde que o agente público faça o ressarcimento do que exceder ao limite. A
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banca mais próxima! É verdade! O que se constata, hoje, é que cada vez mais o aparelho é
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norma inscrita na citada Portaria, portanto, não proibe que se ultrapasse o limite. Mas coloca
sob a responsabilidade do agente público o pagamento do relativo ao excesso no uso do
aparelho celular.

É razoável se admitir, portanto, que o agente público possa ultrapassar o limite quando
em razão da absoluta necessidade do serviço. O que não parece ser razoável é que esse limite
seja ultrapassado no uso do aparelho celular funcional para fins exclusivamente particulares, a
não ser em situações excepcionais que possam ser satisfatoriamente justificadas. Assim, para
que esse poderoso instrumento de trabalho possa ser usado com racionalidade e não se
transmude em instrumento de satisfação pessoal da vida privada do servidor às custas do

agente público. O rompimento desse parâmetro de racionalidade pode, sim, levar à
responsabilização do servidor, quer na via administrativa, quer na via judicial. O abuso sem
justificativas, se comprovado, pode gerar o dever de ressarcir das despesas dele decorrentes.
Me parece que, no caso, presente, a ré efetivamente uso o aparelho celular de forma abusiva,
não como defende a inicial, mas apenas quando fez uso do mesmo, de forma inadequada, para
fins exclusivamente particulares.

Esse uso indevido se deu apenas, conforme mostram as provas dos autos, no que se
refere ao uso do aparelho para ligações exclusivamente privadas. Como mostram, por
exemplo, os documentos de folhas 32/40. Nas ligações feitas no período de 19/09/2010 a
25/09/2010, existem 89 (oitenta e nove) ligações realizada a partir do Panamá. Se não existia
autorização para o uso do aparelho no exterior, e se as ligações são originadas do referido
aparelho funcional, já se teria, por isso, um uso inadequado. Mas o fato que torna o abuso
confirmado é que muitas dessas ligações foram feitas para telefones que não são da
Administração Pública do Rio Grande do Norte, mas sim de particulares, inclusive parentes da
ré. Correto se afirmar, portanto, que não foram ligações feitas no interesse do serviço público,
e sim por interesses particulares. Isso é possível constatar, também, pelo extrato telefônico do
terminal 84-8881-9566, encaminhado a este Juízo pela OI S/A (ofício de fl. 1010, com um
anexo magnético em CD-ROM), que contém as chamadas

realizadas no período de

22/09/2010 a 25/09/2010, e as chamadas recebidas pelo terminal no período de 13/09/2010 a
13/10/2010.

Constata-se que existem mais de 50 (cinquenta) chamadas realizadas e recebidas para
outras cidades, como São Paulo, Guarulhos, São José dos Campos. A própria ré, ao prestar
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erário, é preciso não só o controle pela Administração, mas o controle racional pelo próprio
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seus depoimento no inquérito civil declarou que "quanto às ligações feitas para São Paulo,
informar que tem parentes naquele Estado em várias cidades, inclusive filhos, e que
necessitava utilizar o telefone para se comunicar com eles... Que perguntada sobre o número
1239425207, informa que é da casa dos seus pais em São José dos Campos... Que o número
1239419093 era da ANEPREM, que possuía uma sede em São José dos Campos... Que o
número 1239426727 é o telefone do seu irmão em São José dos Campos." É de se reconhecer,
portanto, que tais ligações feitas (e recebidas) pela ré foram de caráter particular, tanto para
falar com os seus pais, filhos, familiares (dois tios estavam doentes e faleceram no período), e
irmão. Se é possível compreender a necessidade da ré de se comunicar com seus familiares,
que residem em outro Estado da Federação, não se pode afastar, por outro lado, o fato de que

casos de extrema necessidade, plenamente justificável, o que parece não ter sido a situação
descrita nos autos.

Necessário agora avaliar se esse fato se enquadra em algum dos dispositivos da Lei nº
8.429/92. Para o Ministério Público, o fato constitui, a um só tempo, os atos ímprobos
previstos nos artigos 9º, 10 e 11, da LIA. Creio que é preciso, em situações como essa, que se
faça uma leitura dos fatos com temperamentos, de modo a verificar onde podem ser
enquadrado nos tipos descritos na LIA. Me parece que seria arbitrário o julgador chancelar a
tese de que um mero abuso no uso de um aparelho celular funcional seja enquadrado,
automaticamente, nos três artigos da LIA (9º, 10 e 11), de modo a ensejar a aplicação, em
conjunto, das gravíssimas sanções dos incisos I, II e III, do art. 12 da mesma Lei, em razão de
um mesmo fato. O caminho apropriado, em situações como tais, é buscar o intérprete verificar
os critérios eleitos pelo legislador para optar por uma ou outra forma de ilícito. E tais critérios,
segundo as abalizadas palavras de FERNANDO CAPEZ "não podem "engessar as mãos"
do intérprete e aplicador do Direito, porquanto o Estado Democrático de Direito não é
apenas o considerado formalmente legal, mas aquele que atende materialmente aos
postulados maiores da democracia, assegurando o círculo protetivo dos direitos e garantias
individuais do cidadão, de onde emana a necessidade de se perscrutar a verdadeira essência
do ilícito, impedindo-se, assim, a indevida ingerência do Estado no círculo de liberdade e
intimidade do cidadão."2 (grifamos).

Necessário, portanto, analisar a verdadeira essência do fato tido como ilícito. Mesmo
porque a Lei nº 8.429/92, ao atender a determinação contida no § 4º do art. 37, da
2

CAPEZ, Fernando. Limites Constitucionais à Lei de de Improbidade. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 186.
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as ligações não deveriam ter sido feitas a partir do aparelho celular funcional. A não ser em

fls. 10

Constituição Federal, classificou os atos de improbidade em apenas três modalidades: a) atos
que importam em enriquecimento ilícito (art. 9º e incisos); b) atos que causam dano ao erário
art. 10 e incisos); c) atos que violam os princípios da Administração (art. 11 e incisos). E
estabeleceu sanções no art. 12, que prevê sua aplicação "independentemente das sanções
penais, civis e administrativas." Em razão dessa previsão é que a doutrina entende que as
sanções por improbidade encontram-se naquilo que se denominou "zona cinzenta", já que
independem das sanções penais, civis e administrativas. Se as sanções não estão enquadradas
em nenhuma dessas espécies, mais razões ainda para que o intérprete tenha todo cuidado em
verificar a natureza do ato dito ímprobo para poder aplica-las. Afinal de contas, as sanções
previstas na LIA são tão ou mais graves do que todas as sanções previstas no direito penal

administrativo.

MARCELO FIGUEIREDO entende que embora a Lei nº 8.429/92 não possa ser
qualificada como de natureza penal, tem um cunho marcadamente restritivo de direito, e
chega a defender a sua interpretação como se lei penal fosse, de modo a permitir dar abrigo às
garantias fundamentais do indivíduo.3 Já FÁBIO MEDINA OSÓRIO acentua que a
improbidade administrativa pressupõe violência necessária e inarredável contra normas
subjacentes a seus tipos sancionadores. Para ele, "deve-se valorar os comportamento
proibidos à luz das regras e princípios subjacentes à LGIA. Não basta uma violação dos
princípios da Administração Pública, e muito menos uma conduta diretamente enquadrável
nos tipos formalizadores da LGIA, sem um prévia agressão a regras legais, concretamente
relacionadas com as ações ou omissões dos agentes públicos."4 Isto porque toda
improbidade administrativa se traduz numa ilegalidade de comportamento que não se limita a
violar princípios ou deveres abstratos contemplados na Lei nº 8.429/92. Sendo uma norma
sancionadora em branco, diz o renomado autor, quaisquer dos tipos da LIA são
complementados por legislações setoriais, instituindo regras que se sistematizam e se
incorporam aos princípios.

Portanto, o cerne da questão, no caso presente, é saber se a ré, ao exceder o limite no
uso do aparelho celular, cometeu, ao mesmo tempo, todos os atos de improbidade
administrativa previstos no caput dos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, de sorte a incidir as sanções
em conjunto dos inciso I a III do art. 12. Para analisar tal fato ante o que disposto na Lei nº
3

FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade Administrativa. 5 ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 329-330.
OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da Improbidade Administrativa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.
256.
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(exceto aquelas que prevêem restrição à liberdade de locomoção), no direito civil e no direito
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8.429/92, necessárias serão algumas considerações sobre essa pretensão sancionatória
deduzida pelo órgão autor, para fins de definir a tipicidade e procurar subsumir os fatos
narrados a um tipo descrito na lei ou a mais de um. No entender do autor, o fato praticado pela
ré se constitui, a um só tempo, em ato ímprobo que causa enriquecimento ilícito, previsto no
artigo 9º, em ato ímprobo que causa prejuízo ao erário, previsto no artigo 10 e, finalmente, em
ato ímprobo que ofende princípios da Administração Pública, previsto no artigo 11, todos da
Lei nº 8.429/92. Tal tese, no caso em apreço, não se coaduna, no nosso entender, com a ratio
legis da Lei nº 8.429/92. Com efeito, em se tratando de improbidade administrativa por um só
fato, a imputação objetiva - que não é apenas uma teoria de verificação do nexo causal entre
conduta e resultado - pressupõe a análise de um comportamento, para se saber se ele é

possibilidade de aplicar ou não as consequências jurídicas ao fato típico.

Embora a adoção, entre nós, da imputação objetiva não esteja a depender de lei
específica, pois encontra fundamento direto e imediato na própria Constituição Federal e seus
princípios delimitadores da responsabilidade penal ou equivalente à penal, no entanto, como
bem observa o ilustre Procurador da República JOSÉ ROBERTO PIMENTA OLIVEIRA,
qualquer parcela de jus puniendi estatal pressupõe, na lei, a descrição formal da conduta
proibida e a fixação explícita da medida sancionatória, cuja imputação jurídica se perfaz
"uma vez subsumidos os fatos à hipótese legal." Isto significa, prossegue o autor, que o
Estado de Direito abomina a ideia de ausência de previsibilidade no exercício de potestades
sancionatórias, porque este vício é sinal seguro de arbitrariedade. Assim, impõe-se, pois, "não
apenas a legalidade como sinônimo de autorização legal, mas tipicidade legal, no sentido
exato de que a competência pública encontre na lei a categorização dos fatos e das sanções
passíveis de serem inflingidas aos infratores da norma jurídica."5 (grifos originais). Esse
mesmo autor assevera que a tipicidade encontra seu suporte constitucional no próprio
princípio da legalidade, com base fundamental nos artigos 5º, II, XXIX e LIV, 37, caput, e 37,
§ 4º, da CF. A razão de ser da exigência constitucional "está na defesa da segurança do
direito, sob o prisma de prévia cognoscibilidade da conduta proibida, essencial para que a
norma cumpra sua finalidade preventiva e repressiva."6 (grifos originais).

Isto significa dizer que a verificação de certa conduta funcional ilícita deve estar
obrigatoriamente subsumida, sob o ângulo da tipificação formal e material da Lei nº 8.429/92,
5

OLIVEIRA, José Roberto Pimenta. Improbidade Administrativa e sua autonomia constitucional. Belo
Horizonte: Editora Fórum, 2009, p. 204.
6 Op. cit., p. 204.
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permitido ou proibido, normal ou anormal, regular ou irregular, e então se verificar a
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a um determinado tipo legal, para que possa configurar ato de improbidade administrativa.
Verificada que a conduta corresponde ao tipo definido como ato de improbidade, nasce o
dever jurídico de imposição das sanções. E mais que isso, a tipicidade em improbidade
administrativa não é somente o exercício de mera adequação do fato concreto à norma
abstrata. Além da correspondência formal, a configuração da tipicidade demanda uma análise
materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, para verificar a ocorrência de
alguma lesão do bem jurídico tutelado. A admitir-se a pretensão do órgão autor, de sancionar
a ré, sucessiva e cumulativamente, nos três tipos previstos na Lei nº 8.429/92 – artigos 9º ou
10 ou 11 – em razão do mesmo fato, qual seja, o uso em excesso do aparelho celular
funcional, não me parece que se coaduna com o princípio da tipicidade. Pela narração dos

previsto no art. 10 ou ao tipo previsto no art. 11 da LIA. O que não me parece possível é se
pretender que um só comportamento e um só fato possa, automaticamente, se enquadrar em
todas as hipóteses previstas em abstrato na lei.

É importante destacar, nessa ordem de idéias, que não se pode construir um conceito
exacerbado para qualquer fato que se pretenda qualificar como ímprobo, para escolher onde
enquadra-lo automaticamente, em qualquer hipótese, se não se enquadrar em outras. Isso,
evidente, causaria uma indesejável situação de agravamento na máquina administrativa, já
sabidamente ineficiente, sem falar que o servidor público ficaria, invariavelmente, sujeito à
todas as sanções de extrema gravidade da lei de improbidade em razão da menor falha
funcional, ainda que sem gravidade ou qualquer lesão. Daí porque, no nosso entender, em se
tratando de improbidade administrativa, é absolutamente necessário a rigorosa aferição tanto
para fins de subsunção formal da conduta ao tipo abstrato, como da efetiva violação material
ao bem jurídico tutelado. Até porque entendo que a Lei nº 8.429/92 não contempla um elenco
exemplificativo de condutas ímprobas, mas sim condutas previstas em numerus clausus,
considerando que, diante da gravidade das sanções penais por ela previstas, não seria aceitável
que o julgador pudesse ampliar o leque de condutas vedadas e construir, de forma irrestrita,
hipótese de atos ímprobos que o legislador não construiu. JOSÉ ROBERTO PIMENTA
OLIVEIRA leciona, ao tratar da configuração do ato de improbidade administrativa que "A
unidade teleológica do dispositivo é afirmada em razão do bem jurídico tutelado, o que
valida a situação normativa de conformação típica das regras no bojo de um único artigo
legal abrangente. Todavia, tal como positivados, é possível sustentar a autonomia de cada
figura típica, devendo-se negar o caráter exemplificativo do rol, em atendimento ao
princípio da tipicidade." (op. it., grifos originais)
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Não há dúvida, por outro lado, que diante da natureza sancionatória da Lei de
Improbidade, não se pode operar por analogia ou fazer uma interpretação extensiva para se
encontrar uma caracterização do ato ímprobo. Os tipos previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da
LIA são taxativos, caracterizados pela tipicidade cerrada adotada pelo legislador, e não cabe
ao aplicador da lei construir tipos ímprobos ou, pior, construir uma interpretação em que o
fato posto seja automaticamente subsumido a todos os tipos previstos nos citados artigos, à
livre escolha do julgador. Isso seria extremamente perigoso e perverso, tecnicamente
repudiável, e incompatível com o sistema constitucional da legalidade estrita. É impossível,
juridicamente, a leitura de dispositivos da LIA, especialmente dos artigos 9º e 10, como rol de
tipo exemplificativos. No direito punitivo as condutas lesivas in concreto são variáveis, mas

tipicidade adequada e da segurança jurídica, em razão das sérias consequências jurídicas que
são imputadas às condutas, consoante previsto no art. 12, da LIA. Daí porque a jurisprudência,
notadamente do STJ, tem afastado a tipicidade da improbidade se a conduta não é ilegal, e
mesmo nos casos de reconhecimento da ilegalidade, o reconhecimento da improbidade se
perfaz após se sindicar o elemento subjetivo no desenrolar do fato.

Nesse sentido, penso que se adequa bem à situação o pensamento externado por
FÁBIO MEDINA OSÓRIO, no sentido de que o processo de adequação típica não é
fenômeno privativo do direito penal, mas trata-se de exigência "que se estende para além dos
domínios penais, perpassando todo o campo punitivo, inclusive o direito administrativo
sancionador, por força do devido processo legal e da legalidade que embasam o Estado
Democrático de Direito. Em especial, os atos ímprobos demandam esse requisito estrutural,
eis que se submetem ao regime jurídico do direito administrativo sancionador. Um ato
ímprobo é, por definição, típico. O tipo expressa o modelo da conduta proibida."7

Destarte, para que possa haver a aplicação de sanção por improbidade administrativa
deve a infração descrita estar consubstanciada a um tipo, ou seja, o conjunto de elementos de
comportamento punível previsto na LIA. Ocorrendo o fato descrito na hipótese da norma,
deve se operada a subsunção daquela a esta, com o que se realiza a tipicidade. Outro não é o
pensamento do notável integrante do Ministério Público paulista, FERNANDO CAPEZ, que
em magistral trabalho sobre o tema observou que apesar da Lei de Improbidade abarcar uma
ampla gama de situações, dada a amplitude dos seus termos, aquele que é processado por
7
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não pode variar, a critério do intérprete, o número de tipos positivados, pela razão maior da
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improbidade administrativa enfrenta, em regra, tipos abertos e abrangentes, "o que reforça a
necessidade de um controle material sobre o conteúdo da conduta no caso concreto. {...}.
Nesse prisma, caberá ao intérprete e aplicador do Direito a árdua tarefa de limitar o
alargado tipo de improbidade administrativa, trazendo limitações materiais à sua
incidência, sob pena de se abarcar um infindável número de atos administrativos... {...}.
Essa busca pelo conteúdo material do ato de improbidade administrativa releva-se de
enorme importância para propiciar um mecanismo de controle jurisdicional no caso
concreto, quanto á aplicação abstrata dos tipos de improbidade, mormente quando se
constata a sua enorme abrangência, abarcando uma extensa gama de situações, derivadas

Em suma, quem está sendo processado por improbidade administrativa tem que ter
deduzida contra si uma imputação que lhe permita ter a perfeita noção dos limites da acusação
de ilicitude do seu atuar, descritos a partir dos fatos deduzidos na pretensão do órgão autor
com a indicação precisa do tipo legal a que se subsumem, bem como das sanções
correspondentes que se pretende sejam impostas, sob pena do acusado ter lesionado o seu
próprio direito de defesa. Daí porque na busca do conteúdo material do ato ímprobo a
investigação ontológica do tipo passa a ser imperativa. Como lembra FERNANDO CAPEZ,
o ato de improbidade não é apenas aquilo que o legislador diz sê-lo (conceito formal), uma
vez que nenhuma conduta pode, materialmente, ser considerada ilícita se, de algum modo, não
colocar em risco valores fundamentais da sociedade. Destarte, assim como no modelo penal, o
enquadramento do ato ímprobo na figura típica exige o preenchimento de uma série de
requisitos, sem os quais não há a esperada adequação típica. Dito de outro modo, não se pode
simplesmente imputar-se a prática de um determinado fato a uma determinada pessoa e se
pretender que ele se enquadre em um tipo, ou, se assim não se entender, que se enquadre em
outro tipo, ou se assim não se entender, que se enquadre em outro tipo, ou se assim não se
entender, etc, etc, etc..., ou, no que pode ser muito pior, simplesmente enquadra-lo em todos
os tipos previstos em abstrato quando a conduta é única.

Ao abordar a necessidade de redefinir o dever de motivar as decisões judicias, o
brilhante juiz de direito e professor RICARDO TINOCO DE GÓES, em magistral trabalho
que resultou de sua tese doutoral defendida de forma brilhante na PUC/SP, observa que "Não
há nada mais equivocado, ao talante de uma doutrina política a Jurisdição, que conceber o
dever de fundamentar segundo esses ditames. De acordo com a perspectiva que aqui se
8
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de tipificação vaga e imprecisa."8
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assenta, há uma inevitável relação entre a fundamentação das decisões judiciais e a
dimensão política que a Jurisdição assume num Estado Democrático de Direito. Nesse
orbe, vale dizer, a fundamentação deve refletir não só as razões com as quais
democraticamente a Jurisdição concluir pelo acolhimento ou não da pretensão que se lhe
foi endereçada, mas principalmente, deve espelhar a contribuição discursiva, que todos os
interessados puderam exercer para a formação daquele mesmo convencimento."9 O
raciocínio de amolda à perfeição em situações nas quais se pretende aplicar um direito
sancionador por meio do uso abundante de princípios, termos jurídicos indeterminados e
cláusulas gerais abertas, que embora seja um propósito aceito no direito administrativo
sancionador e que vem sendo também incorporado às pautas axiológicas do direito penal,

operar num campo normativo semanticamente vago e impreciso, e não raro indeterminado, ou
mesmo, em situações limites, indeterminável.

Daí a necessidade da fundamentação construir, numa contribuição discursiva a partir
dos poderes e competências dos intérpretes, soluções que afastem riscos à segurança jurídica e
contribuam para a unidade de posicionamentos institucionalizados. Como afirma ainda o
notável jurista RICARDO TINOCO DE GÓES, numa democracia radical e autêntica "a
Jurisdição não é só convencida. Ela também convence."10 O dever de motivar, para o jovem
e brilhante autor, ocupa posição central na busca do convencimento pelo ato decisório da
Jurisdição, mas "se a Jurisdição é livre... Para reconstruir hermeneuticamente o caminho
que a leva a aplicar o princípio jurídico adequado, essa liberdade, de outro tanto, é
circunscrita àquilo que resultou ponderado na argumentação mantida no espaço público,
de sorte que, inevitavelmente, o discurso de aplicação é complementado por um discurso de
fundamentação extraído dessa dimensão dialógica, discursiva e argumentativa."11 Nada
mais apropriado, pensamos, quando se está diante de casos de improbidade administrativa,
que, se de um lado, oferece vantagens por permitir ao intérprete grande mobilidade na leitura
dos fatos, flexibilidade normativa aos mecanismos punitivos e acompanhamento da dinâmica
dos atos ímprobos na gestão pública, por outro, abre um ambiente de incertezas, injustiças,
arbitrariedades e insegurança jurídica, muitas vezes agravado por voluntarismo político,
9

GÓES, Ricardo Tinoco de. Democracia Deliberativa e Jurisdição: A legitimidade da decisão judicial a partir
e para além da teoria de J. Habermas. Curitiba: Juruá Editora, 2013, pp. 250-251.
10 Essa proposição do ilustre autor constitui, para mim, verdadeiro axioma. Com efeito, num sistema de
democracia constitucional autêntica, nenhuma proposição contrária poderia ser válida, pois seria completamente
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11 Op. cit., p. 251.
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mostra que esse manancial de normas, revestidas com tais peculiaridades, leva o intérprete a
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abusos acusatórios, precariedade de direitos defensivos, agressão à densidade normativa dos
princípios do Estado de Direito e aos direitos fundamentais, discricionariedade dos órgãos
julgadores, leituras arbitrárias das normas, visto que o conteúdo da lei passa a depender da
vontade incontrolável do intérprete, muitas vezes maculada por razões que não restam
justificadas através de fundamentação dialógica, discursiva e argumentativa.

Diante da opção da Lei de Improbidade pelo direito punitivo baseado em princípios,
termos indeterminados e cláusulas gerais, é preciso, pois, delimitar, mediante esse diálogo
discursivo e argumentativo, o alcance dos poderes de manejo desse instrumento
"especificando pressupostos e critérios gerais de aplicabilidade das normas, de tal sorte a

FÁBIO MEDINA OSÓRIO. Não se quer dizer, com isso, e sob o argumento de corrigir
abusos e distorções, que se deva engessar a lei e o papel do intérprete, pois tal não pode
ocorrer em razão do respeito à própria fundamentação democrática de onde parte a LIA.
Porém, não há dúvida que se deve construir limites ao intérprete e aplicador da LIA, mesmo
diante de uma lei pródiga de normas vagas e imprecisas. Mas o que não pode ser vago e
impreciso é o ato interpretativo, pois carece de fundamentação democrática, racional e
obediente ao devido processo legal, extraída dessa dimensão dialógica, discursiva e
argumentativa, que numa democracia autêntica, faz como que a Jurisdição não só seja
convencida, mas também convença. No mais, essa idéia também advém da mesma
fundamentação democrática de onde parte a própria LIA no nosso ordenamento
constitucional.

Voltando ao tema da dedução de pretensão em razão de improbidade administrativa, é
certo que em razão do princípio jura novit curia, pode o juiz aplicar dispositivo diverso do
invocado pelo autor na inicial. No entanto, me parece que em se tratando de improbidade
administrativa, diante da possibilidade de aplicação de gravíssimas sanções, o pedido não
pode ser ilimitado, considerado o mesmo fato, sob pena de se desembocar na
desproporcionalidade das sanções que seriam aplicadas em razão desse mesmo fato, ou seja, o
fato constituiria, a um só e mesmo tempo, ato ímprobo do art. 9º, do 10 e do 11, e haveria um
bis in idem de sanções em razão desse mesmo fato típico, posto que restariam configurados
todos os tipos. O que pode haver, sim, é que o juiz, diante dos parâmetros sancionatórios
abstratos (mínimo e máximo), e considerando as peculiaridades do caso e as consequências da
conduta ímproba, ajuste o pedido ao caso concreto, o que deve ser feito em razão do princípio
constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e em razão do próprio princípio

Este documento foi assinado digitalmente por CICERO MARTINS DE MACEDO FILHO.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjrn.jus.br/esaj, informe o processo 0803161-67.2011.8.20.0001 e o código 167AF3.

delimitar e balizar os poderes de interpretação desses elásticos dispositivos", como adverte
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dispositivo, que se contrapõe ao inquisitorialismo judicial.

Obviamente que não se desconhece a possibilidade do concurso material de atos
ímprobos. Mas, assim como ocorre no concurso material no Direito Penal, que exige uma
pluralidade de condutas e uma pluralidade de crimes, na improbidade administrativa o
concurso material está a exigir uma pluralidade de condutas para que se preencha a
pluralidade de tipos ímprobos. Veja-se os exemplos citados por JOSÉ ROBERTO
PIMENTA OLIVEIRA: o agente público frauda uma licitação em favor de outra empresa,
em seguida autoriza a alteração unilateral do contrato administrativo, em favor de uma outra
empresa, de forma ilegal (concurso material homogêneo). Ou o administrador dispensa

fornecedora.

O mesmo autor observa ainda que a Lei nº 8.429/92 não traz nenhuma disposição
normativa sobre a forma de tratamento sancionatório de situações similares nos casos de
improbidade administrativa. Mas entende ele que a descrição de diversos e continuados atos
ímprobos, em concurso material, não está legalmente vedada. No entanto, destaca o jurista,
"O que se veda, nestas situações de concurso de improbidade, é pretender transplantar,
para o campo punitivo cível, idêntica solução vigente na área punitiva penal. Ou seja,
pretender que os responsáveis, na mesma ação, sejam condenados nas sanções do art. 12,
em regime de cumulação, ou que lhes seja imposto qualquer acréscimo sancionatório não
autorizado na lei das penalidades previstas no seu art. 12." (op. cit., p. 292). Ora, como se
viu, o caso dos autos a conduta atribuída à ré foi uma só – qual seja, exceder os limites
fixados pela Administração para o uso do aparelho celular funcional -, e portanto, não
houve concurso material ímprobo. Assim, pelo princípio da tipificação apenas um tipo legal
poderia incidir. Jamais três ou quatro ou mais deles para uma só ação. Não se pode
esquecer que o sistema de tipificação dos atos de improbidade exige cuidadosa tarefa de
tipificação no caso concreto, até porque é de se reconhecer que a lei não prima por uma
técnica jurídica apurada na construção dos ilícitos. Ademais, não há como se pretender que
uma única conduta ímproba atribuída a determinado agente público seja passível de dupla ou
tríplice tipificação, para fins sancionatórios. E a razão dessa proibição reside na estrutura do
preceito sancionador, que atrelou as consequências jurídicas com base no tipo de
improbidade. A se admitir que uma única conduta seja passível de várias sanções, posto
que enquadrável automaticamente em todos os tipos ter-se-ia, praticamente, o mesmo
raciocínio de que do ponto de vista do ponto o círculo é infinito.
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E essa me parece ser exatamente a situação destes autos. Segundo a própria inicial, a
conduta funcional da ré ofendeu um ato normativo da Administração Estadual, contido na
Portaria n° 042/2005, que estabelecia um limite para o uso do aparelho celular funcional. E
essa conduta, no meu entender, não se enquadra na norma prevista, em abstrato, no art. 9º da
LIA, que cuida dos atos de improbidade que importam em enriquecimento ilícito. Tal preceito
permite concluir que, além do elemento volitivo do agente, que é necessariamente o dolo, é
preciso que o agente tenha enriquecido às custas do erário. Essa não foi, em definitivo, a
hipótese dos autos no que pertine à conduta da ré. Não há nenhuma comprovação ou indício –
e muito dificilmente haveria – de que a ré tenha se tornado rica porque usou o aparelho celular
funcional da Administração Pùblica. Ninguém, até onde se sabe, vai ficar rico usando um

período de tempo. Esse é o tipo de situação em que tal conclusão, que passa por uma análise
necessariamente pragmática, revela-se até bizarra, na medida em que seria mesmo um
acontecimento inusitado, no plano da vida real, se constatar que algum agente público ficou
rico porque usou, em determinado período de tempo (curto, ainda mais), um telefone celular
para fazer ligações privadas que foram pagas pelo erário. Seria mesmo necessário o
surgimento de um novo tipo de força da Física que pudesse possibilitar que alguém pudesse
ficar rico, em tão pouco tempo, usando um celular pago com dinheiro público para fazer
ligações privadas. Pois as atuais forças da Física não permitem tal acontecimento no mundo
real, ao menos até onde se sabe.12

O enriquecimento ilícito pressupõe um acúmulo ilegal de patrimônio, um acúmulo de
vantagens ilegais, não previstas em lei, que constitui a vantagem patrimonial indevida. Ou
seja, deve haver um acúmulo patrimonial conquistado de forma ilegal pelo agente público. A
análise da tipologia legal, segundo EMERSON GARCIA demonstra que o ilício resta
demonstrado quando o agente recebe alguma coisa que não seja consectário lógico da função
exercida, e na grande maioria dos casos, a vantagem indevida obtida pelo agente não é
originária dos cofres públicos, mas de terceiros.13 Os fatos e a sua prova estão a revelar que o
único comportamento atribuído à ré foi o uso abusivo do aparelho celular. Não houve, assim,
a obtenção de vantagem patrimonial indevida por parte da mesma. Ou seja, não houve um
acréscimo de seu patrimônio em razão do uso do aparelho celular, de sorte que não resta
caracterizado o ato ímprobo do ato. 9º da LIA.
12

Como se sabe, no mundo da Física existem quatro tipos de energias no Universo: força nuclear fraca, força
nuclear forte, força gravitacional e força eletromagnética.
13 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. Rio de Janeiro: Lumen Juris
Editora, 2008, p. 237.
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Com relação ao art. 10, segundo o órgão autor, o ato ímprobo restaria caracterizado
por ter a ré "gerado o imoral ônus suportado pelo erário estadual" (grifos originais). Nesse
caso entendo, desprezada a adjetivação, restar comprovado pela prova dos autos que a ré, ao
fazer uso do aparelho de telefone celular para realizar ligações privadas, efetivamente causou
um prejuízo ao erário. Não só porque ultrapassou o limite fixado pela Portaria nº 042/2005, da
SEARH, mas também porque o excesso ocorreu ao usar o aparelho celular para realizar
ligações em razão dos seus interesses privados, especificamente familiares. Portanto, nessa
situação, sim, há que se reconhecer que houve uma perda patrimonial do Estado, que arcou
com os custos dos excessos de ligações telefônicas e não se viu recompensado. É certo que
essa perda não se deu por desvio, malbaratamento ou dilapidação do erário em benefício da

financeira indevida, mas agiu com descuido, com desatenção, e mesmo em casos que tais, não
se pode levar longe demais a leitura do contexto fático, no sentido de afirmar que a ré teve
uma maldosa, maléfica, desleal e imoral conduta. O que ocorreu, na verdade, foi uma falta de
cuidado e atenção para com o regramento ditado pela Administração quanto ao uso do
aparelho celular, sem que isso esteja a revelar, no entanto, uma conduta de soberba, de
imoralidade, de intenção maléfica de lesar o erário. A razoabilidade e a proporcionalidade
estão a orientar que não se reveste, tal conduta, de intensa gravidade. A conduta causou um
prejuízo, sim, mas não foi potencialmente e dolosamente gravosa.

Creio que a ré agiu com culpa, e não com dolo. Conquanto existam sérias divergências
sobre a modalidade culposa na seara da improbidade administrativa, o caso presente está a
indicar que a ré cometeu mesmo uma imprudência no uso do aparelho celular. Poderia até ter
ultrapassado o limite imposto pela Administração, desde que o fizesse no interesse do serviço.
Mas a própria ré reconheceu que fez ligações para amigos e familiares e usou o aparelho em
uma viagem ao exterior, quando também recebeu e fez ligações. O próprio órgão autor diz, na
inicial, que a ré fez uso abusivo do telefone funcional do IPERN, enquanto foi sua Presidente,
e que "o prejuízo gerado aos cofres estaduais, resultante da soma de todos os gastos
identificados como sendo de interesse particular da requerida, foi calculado em R$ 8.414,72
(oito mil, quatrocentos e quatorze reais e setenta e dois centavos)". (destaques originais).
Nesse total, estão incluídas as despesas com as ligações feitas e recebidas na viagem ao
Panamá, que totalizaram R$ 1.712,61 (mil setecentos e doze reais e sessenta e um centavos),
como informa a inicial. Diante desses valores, há que se perceber que a ré, efetivamente, foi
imprudente, pois não agiu com moderação e precaução, já que sabia da existência do limite
imposto pela Administração para o uso do celular funcional. Portanto, agiu com culpa, e não
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com dolo, pois se a sua intenção fosse dolosa, no sentido de causar um enorme prejuízo ao
erário, decerto que os gastos com o celular teriam sido muito maiores, desproporcionais ao
tempo em que exerceu a chefia daquela instituição e aos seus contatos privados. Tempo para
isso ela teve, condições para isso ela tinha, poderes para isso ela detinha. Há que se admitir
que houve excesso, mas não tão gravoso ao ponto de se ter presente a figura do dolo.

O dolo, na sua clássica definição, é o artifício, a astúcia, a maquinação, de que alguém
se serve para enganar, lesionar ou causar dano a outro. Na impossibilidade de precisar todas as
artimanhas, falácias e recursos de que se pode servir o espírito humano para enganar, fraudar,
lesionar, o jurisconsulto romano AQUÍLIO colheu os seguintes elementos constitutivos do

simulações calculadas, emprego de nomes falsos ou de falsa qualidade, excitação de
esperanças ou temores quiméricos, abuso de confiança, abuso de credulidade. De forma geral,
o dolo é praticado a força consciente de manobras, e por isso ele não se presume, mas deve ser
provado por quem o alega. Não me parece que a ré tenha usado de maquinação, de manobras,
ao usar o telefone celular. Até porque isso seria mesmo irracional, já que existe uma conta
mensal de telefone que revela todas as chamadas, sua duração e seu valor. E irracionalidade
não se conforma com a ideia de dolo, que é fruto da vontade consciente. Até porque o pecado
original do ser humano é a capacidade de fazer sombra, o que obriga o ego a um constante
trabalho para contatar e elaborar os conteúdos da consciência. O que houve, em verdade, no
caso presente, foi realmente uma mera imprudência da ré. É isso que os fatos estão a indicar.
A sensibilidade e a intuição do julgador, diante de situações que tais, além de ser um método
de penetrar na realidade dos fatos, serve também para corrigir as desfigurações advindas da
busca do conhecimento apenas através de conceitos.

Tem-se, ainda, em situações como a vivenciada nestes autos, que se atentar para a
adequada interpretação do elemento subjetivo do tipo, quando a conduta for culposa, pois há
que se ter em mente não qualquer culpa, mas uma culpa consciente. No caso, é correto afirmar
que a ré tinha consciência de que o telefone não poderia ser usado no exterior, e que havia um
limite estabelecido para as ligações. E a sua imprudência termina revelada porque, consciente
dessas limitações, utilizou o aparelho, mesmo sabendo que poderia arcar, nos termos da
Portaria mencionada, com o pagamento dos excessos. A culpa revela-se leve, caracterizada
pela inabilidade e descuido da ré, não se podendo afirmar ter sido uma culpa grave capaz de
denotar indícios de uma conduta dolosa destinada, por absoluta força de vontade, a causar
lesão ao erário. Tanto isso é verdade que a própria ré confirmou, em seu depoimento transcrito
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na inicial, que recebia e fazia ligações para parentes no Estado de São Paulo (questões
familiares), mas também recebeu e fez ligações, inclusive quando esteve no Panamá, para
servidores, Secretários de Estado, segurados, para pessoas de outros Poderes, pessoas de
outros Estados, ligações essas que envolviam questões de trabalho e que eram do
conhecimento do Governo do Estado, do seu substituto eventual na presidência do IPERN e
do Secretário de Administração. No enlevo de tais acontecimentos é fácil percebe-se que a ré
misturou, inadvertidamente, ao usar o celular funcional, ligações para fins privados e ligações
para fins funcionais, o que contribuiu para exceder o limite imposto pela Administração, mas
é essa mesma mistura que nos leva a perceber que o seu comportamento restou despido de
intuito doloso. Como poderia haver dolo se a ré usou o telefone, ainda que excessivamente, a

imprudência, cuja censurabilidade é teoricamente menor que no ato doloso.

É preciso lembrar ainda que em situações como tais, de comportamentos culposos, o
julgador deve lhes dar uma valoração compatível com suas peculiaridades, como acentua
FÁBIO MEDINA OSÓRIO.14 É preciso, pois, levar em consideração, no preenchimento do
tipo do art. 10, o desvalor da ação e do resultado. Esse mesmo notável autor registra que
"Para a reprovação de uma conduta, interessa não só a vontade na ação, mas também seus
efeitos. As consequências são consideradas, e muito, no campo da reprovabilidade da
conduta ilícita... Essa dinâmica é complexa, aberta e permite amplos espaços de valoração
por parte do intérprete, em busca do juízo fundamentado da censura. Semelhante
panorama revela que a ação ou omissão ilícitas devem submeter-se a um juízo de desvalor
ético-normativo, redundando na configuração do suporte para incidência da norma
tipificadora da improbidade."15 E as peculiaridades do caso presente estão a indicar que a ré,
mesmo que não tenha agido com dolo, terminou por causar um prejuízo ao erário público, que
teve que arcar com o pagamento de suas ligações de caráter privado efetuadas com o celular
funcional. Desse modo, tenho como configurado o ato ímprobo do art. 10, da LIA, consistente
em prejuízo ao erário.

Quanto ao tipo previsto no art. 11, da Lei nº 8.429/92, entende o órgão autor que a
conduta da ré "vilipendiou relevantes princípios que regem o atuar dos agentes públicos."
Defende o órgão que os fatos, por "ter se amoldado perfeitamente à categoria de atos que
importam em enriquecimento ilícito e em dano ao erário, fizeram-se inserir,
14

Op. cit., 271.
OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da Improbidade Administrativa. São Paulo: revista dos Tribunais, 2007, pp.
286-287.
15
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automaticamente, no grupo dos atos que constituem violação aos princípios reitores da
Administração Pública (art. 11), não restando dúvidas, portanto, quanto ao seu
enquadramento em todas as categorias em comento."

Como se sabe, a Lei de Improbidade reservou no artigo 11 a descrição das condutas de
gravidade de menor grau, tanto que as sanções correspondentes, previstas no inciso III do art.
12, são de menor intensidade dos que as previstas nos incisos I e II, que remetem aos artigos
9º e 10. Tanto o tipo geral (caput) quantos os tipo específicos (incisos I a VII) descrevem
condutas em que há lesão à lealdade e à imparcialidade, na prática de conduta ilícita do agente
público. Para JOSÉ ROBERTO PIMENTA OLIVEIRA todos os tipos elencados no art. 11

necessária a ocorrência da lesão efetiva do bem jurídico. {...}. Para adquirir os sintomas da
improbidade administrativa (art. 11), a conduta ilegal do agente deve revelar deslealdade e
parcialidade, no exercício funcional." (op. cit., grifos originais). Já se viu anteriormente que
a conduta da ré, embora tenha sido culposa, por não ter atendido, na plenitude, a exigência
posta na Portaria que regulamenta o uso do aparelho celular funcional, no que concerne ao
limite fixado – incluído o uso para fins privados -, não foi suficiente para preencher a
configuração do tipo previsto no art. 9º, mas apenas o do art. 10, da LIA, considerado o
dispêndio que o Estado teve com o pagamento das ligações feitas com fins privados.

Em termos legais, a improbidade administrativa está estruturada conforme a proteção
dada à honestidade (art. 9º), ao zelo ao erário (art. 10) e à lealdade e imparcialidade (art. 11), e
o elenco das normas definidoras dos tipos não é exemplificativo, mas sim numerus apertus.
Na abordagem do fato concreto, cuja prática é atribuída à ré, entendo que não resta
configurado o ato ímprobo do art. 11 da LIA, porque operado o afastamento da incidência do
enriquecimento ilícito (artigo 9º), e havendo apenas um lesão culposa ao erário (art. 10), não
há mais que se falar em deslealdade ou em lesão ao princípio da moralidade de forma dolosa.
Até porque não se pode considerar ter sido a conduta absolutamente desleal se a própria ré
usou o telefone, ainda que em excesso, à serviço da própria instituição, e tal fato resta
provado nos autos. Assim, a conduta culposa não é suficiente para configurar o ato ímprobo,
de sorte que não restou configurada lesão ao princípio da legalidade ou moralidade (art. 11,
LIA). Por outro lado, houve, em verdade, um certo grau de parcialidade da própria
Administração Pública, no permitir, ainda que oficiosamente, o uso do aparelho celular
mesmo tendo detectado o excesso de ligações, e isso me parece, considerada a especialidade
profissional da ré e o alto cargo que desempenhava na Administração Pública, administrativa
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e juridicamente tolerável, no que resulta que o comportamento da ré não chega a alcançar o
status de ímprobo à luz do art. 11. Como sustenta MEDINA OSÓRIO, nem toda conduta
funcional eivada de parcialidade deverá ser tida como conduta ímproba em razão da existência
de graus toleráveis de parcialidade na atuação dos agentes públicos, por ser a realidade
administrativa dotada de inúmeras matizes, de forma que certas situações, até mesmo por
razões de ordem política, pessoal, social, econômica dos agentes públicos envolvidos. Isso é
uma realidade na Administração Pública brasileira, sem que consistam tais práticas,
necessariamente, em patologias ético-funcionais e graves violações à moralidade
administrativa ou nem mesmo relevante descumprimento de deveres funcionais.

diante do que posto pelo art. 11, e empregando-se uma interpretação meramente literal do
dispositivo, ter-se-ia mesmo a possibilidade de que todo e qualquer uso de celular funcional
fora do trabalho consistiria, de imediato, ato ímprobo. Em definitivo, não é esse o objetivo da
Lei de Improbidade. Partindo-se de uma visão teleológica e sistêmica, comprometida com a
concepção constitucional do ilícito de improbidade, resta claro que a LIA não visa disciplinar
a punição de meros descumprimentos eventuais de portarias mas, sim, visa disciplinar a
punição de descumprimentos ou omissões funcionais especialmente censuráveis e danosos ao
funcionamento e à moralidade da Administração Pública. Ademais, no que pertine ao respeito
aos deveres de honestidade e lealdade às instituições importa dizer que eles assumem, na seara
da improbidade administrativa, um tipo exclusivamente doloso, o que não resta configurado,
decididamente, no caso em apreço. É evidente que a atuação de má-fé é um dos principais
focos da improbidade administrativa, ante a gravidade de tal fato. Mas isso não significa que
todo e qualquer deslize comportamental se acomode no tipo do art. 11, e que toda e qualquer
deslealdade seja nele enquadrável, mormente quando ela não causa lesão grave à
Administração Pùblica, constituindo-se, apenas, em irregularidade desprovida de gravidade,
como foi o caso em apreço, situação que não deve ser valorada ao ponto de ser considerada
improbidade administrativa, eticamente reprovável desde o ponto de vista da Constituição,
dos deveres públicos e dos direitos fundamentais em jogo, no ambiente da vida e da atividade
administrativa considerada. Daí porque, em situações que tais, é preciso sopesar os valores
envolvidos, as peculiaridade do caso, as atitudes do agente, sob pena de caracterizar, o
desprezo a tais balizas, uma arbitrariedade hermenêutica. Em relação ao art. 11, tenho, por
fim, como não configurada a conduta ímproba atribuída à ré.

Por fim, de todo o relato fático narrado na inicial, não resta configurado ato ímprobo
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subsumível a qualquer um dos tipos da LIA o fato de de ter a ré usado mais o telefone celular
funcional do que o seu antecessor na Presidência do IPERN. Não há provas de que a ré tenha
feito o uso excessivo do telefone exclusivamente para fins particulares durante o tempo em
que esteve no exercício do cargo. Com relação ao uso para fins privados, já se demonstrou a
sua culpa. Mas não há como aferir, a partir de uma mera comparação com o uso do telefone
pela administração anterior, a prática de ato ímprobo. E não impressiona que o limite tenha
sido ultrapassado se tal fato ocorreu em razão do serviço, de sorte que entendo não restar
configurado ato ímprobo tal fato. Como está a indicar o pedido formulado pelo autor, ao final,
no que toca à recomposição do dano, deseja-se que a ré seja condenada ao pagamento de R$
14.548,43, resultantes da soma dos montantes que excederam os limites mensais estipulados

gastos telefônicos comprovadamente feitos com interesse particular". Se o valor relativo
às ligações privadas já está incluído naquele montante, significa que enquanto esteve à frente
da Presidência do IPERN, a ré teria excedido em pouco mais de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
os gastos com ligações telefônicas em serviço. Mas nem mesmo isso restou apurado, nem pela
administração, nem pelas provas coletadas pelo próprio autor. Demais disso, se tal excesso
ocorreu durante todo o exercício do cargo, o que aliás é afirmado pela própria inicial, está
dentro dos limites de razoabilidade, considerada a importância, atribuições e atividades
desenvolvidas na instituição, particularmente em um período em que atravessava uma fase de
reformulação de suas atividades, implementação de novas políticas administrativas e
previdenciárias, dentre outros problemas, não consistindo ato de improbidade administrativa
o eventual excesso no uso do celular durante esse período. Portanto, tenho que o prejuízo
sofrido pelo erário resume-se aos valores dispendido para pagamento das ligações efetuadas
pela ré para fins privados, que é R$ 8.414,72 (oito mil, quatrocentos e quatorze reais e setenta
e dois centavos).

ISTO POSTO, julgo parcialmente procedente a presente ação de improbidade,
para condena a ré SANDRA MARIA GARCIA DE OLIVEIRA tão somente pela prática
do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei nº 8.429/92.
Considerando o disposto no Parágrafo único do art. 12, da mesma Lei, para a fixação das
penas o juiz deverá levar em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito
pessoal obtido pelo agente. Não houve enriquecimento ilícito por parte da ré. O prejuízo
sofrido pelo erário é relativamente pequeno, não tendo comprometido seriamente as finanças
públicas. Assim, condeno a ré a ressarcir o o dano, no valor de R$ 8.414,72 (oito mil,
quatrocentos e quatorze reais e setenta e dois centavos). Condeno ainda a ré ao
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para o gastos com telefone "já incluídos nesses montante os R$ 8.414,72 referentes aos
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pagamento de multa civil correspondente a uma vez o valor do dano, qual seja, R$
8.414,72, totalizando a condenação em R$ 16.829,44 (dezesseis mil, oitocentos e vinte e
nove reais e quarenta e quatro centavos). Deixo de aplicar a sanção de perda da função
pública, porque, conforme demonstrado nos autos, a ré é servidora pública efetiva do Estado
de São Paulo, e o ato ímprobo não foi cometido em detrimento do erário público paulista, mas
sim do Estado do Rio Grande do Norte. Ademais, seria manifestamente ilegal impor o ônus da
perda do cargo público em detrimento do Estado de São Paulo, que perderia uma servidora
pública altamente qualificada, conforme mostram os autos, sem que aquele Estado tivesse a
oportunidade de integrar a lide, o que, no nosso entender, sequer seria possível. Isto porque,
consoante dispõe o § 3º do art. 17, da Lei nº 8.429/92, que remete ao § 3º do art. 6º da Lei nº

Paulo, e este não poderia intervir, porque não teria interesse, tendo em vista que o ato
perquirido judicialmente não foi praticado naquele Estado nem contra o erário daquele Estado.
Não haveria interesse público do Estado de São Paulo a ser protegido ou tutelado. Portanto, a
aplicação da sanção de perda da função pública seria, no caso, um decisão "desvairada na
paulicéia", como diz a música carnavalesca.16 Também entendo não ser o caso de aplicação
das sanções de suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público
ou receber incentivos. O padrão de lesividade e reprovabilidade da conduta culposa não é tão
elevado, e considerando que a suspensão dos direitos políticos importa em restrição ao
exercício da cidadania e a proibição de contratar em restrição ao exercício da liberdade de
eventual atividade laborativa lícita, afigura-se clara, na situação, a desproporção entre tais
sanções e o ato da ré. A reprimenda ao ilícito, com bem lembra EMERSON GARCIA, deve
ser adequada aos fins da norma, resguardando-se a ordem jurídica e as garantias fundamentais
do cidadão, o que preservará a estabilidade entre o poder e a liberdade. Condeno a ré ao
pagamento das custas processuais. Publique-se e intime-se.

Natal/RN, 08 de novembro de 2013.

CÍCERO MARTINS DE MACEDO FILHO
Juiz de Direito
16

O termo é claramente inspirado em "Paulicéia Desvairada", livro de poemas de Mário de Andrade, obra
publicada em 1922, que lança as bases estéticas do Modernismo, e é inspirada na cidade de São Paulo e seu
provincianismo. A obra não tem um roteiro, um enredo, é apenas um livro de poesias, cuja temática, a musa das
poesias, é da cidade de São Paulo e tudo o que é a ela inerente, retratada como uma cidade concreta, cosmopolita
e egoísta com a população heterogênea e a burguesia cínica., no caminho da modernização. A música
carnavalesca, sob o título "As quatro curtições do ano", foi gravada por Moraes Moreira, e os versos finais
dizem: "Primavera no Rio de Janeiro / O verão da Bahia é uma ideia / Outono coração sem dono e no
inverno.../Desvairada na paulicéia."
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4.717/65, a pessoa jurídica de direito público que haveria de intervir seria o Estado de São

