PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PORTALEGRE
COMISSÃO DE APERFEIÇOAMENTO DA META 18 DO CNJ

Ação Civil de Improbidade Administrativa nº: 0000706-11.2008.8.20.0150
Autor: Ministério Público
Réu: Antônio Edimar de Freitas

SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se ação civil pública de improbidade administrativa promovida pelo
Ministério Público em face de Antônio Edimar de Freitas, imputando a este a prática de ato de
improbidade administrativa tipificado no artigo 9º, incisos IV e XII da Lei nº. 8.429/92 e
requerendo sua condenação nas penas respectivas, em razão dos fatos e direito a seguir
descritos.
Consta da inicial que o demandado, na condição de Secretário Municipal de
Saúde, utilizava as instalações físicas e equipamentos do gabinete odontológico do Centro de
Saúde Municipal Vicente do Rêgo Filho para fins particulares, notadamente, a realização de
atendimentos ortodônticos e endodônticos privados.
Para o Ministério Público, a realização dos atendimentos particulares pelo
demandado no Centro de Saúde Municipal, mediante contraprestação financeira de seus
pacientes, caracteriza ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento
ilícito.
Acompanharam a inicial os documentos de fls. 14/49.
Foi determinada a notificação do demandado para apresentar manifestação
preliminar (fls. 60), o que foi cumprido pela defesa às fls. 36/70.
Proferida Decisão de recebimento fundamentada às fls. 72/74.
Determinada a intimação do Município de Portalegre para, querendo,
integrar a lide (fls. 75), o mesmo não se manifestou.
Citado (fls. 85), o réu apresentou Contestação às fls. 88/94. Em sua defesa,
alegou que "no presente caso, como o demandante não tinha consultório na cidade de
Portalegre, fazia atendimento de pessoas carentes, sem nenhum custo para a municipalidade
e sem auferir nenhum ganho com esses atendimentos, os quais eram realizados após o
término do atendimento às custas do município de Portalegre" (fls. 93). Em suas razões,
pretende convencer de que "o atendimento realizado trouxe benefícios à comunidade e
nenhum prejuízo aos cofres do município" (fls. 93).
Foi realizada audiência de instrução para tomada de depoimento pessoal do
demandado e oitiva de testemunhas, cujo termo segue acostado às fls. 116/117. Na

oportunidade, as partes dispensaram a produção de novas provas.
Apresentadas Alegações Finais pelo Ministério Público às fls. 119/122 e
pela defesa às fls. 123/126.
É o relatório. Decido fundamentadamente.
O autor busca com a presente lide a condenação do requerido pela prática
de ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 9º, incisos IV e XII da Lei nº.
8.429/92, que prescrevem como atos que importam em enriquecimento ilícito: "IV - utilizar, em
obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer
natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1°
desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados
por essas entidades" e "XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei".
Compulsando os autos, verifica-se que restaram provados os fatos descritos
na inicial. De fato, o demandado, na condição de Secretário Municipal de Saúde, fez uso
indevido, para fins particulares, das instalações físicas e dos equipamentos a que tinha
acesso na condição de Secretário Municipal de Saúde para fins particulares, inclusive
mediante contraprestação de seus pacientes. Segundo restou apurado na instrução
processual, o odontólogo se servia da estrutura pública para realizar atendimentos
particulares relacionados com procedimentos não ofertados pelo serviço público (tratamentos
ortodônticos e canais).
Tal conclusão advém da análise combinada da investigação levada a efeito
no âmbito do Inquérito Civil nº. 16/2008 (fls. 14/48) com a instrução promovida em juízo.
Como se observa, a irregularidade só cessou a partir da expedição de Recomendação por
parte do Ministério Público (Recomendação nº. 06/2006-PJPORT, fls. 18/20) encaminhada ao
Prefeito e ao próprio demandado, visando ao fim da utilização indevida da estrutura do centro
de saúde.
No citado inquérito civil, a irregularidade foi confirmada pelos depoimentos
que prestaram o próprio réu, além de Adriana Lucena Mendes (fls. 21), Elyu Fernandes
Magalhães (fls. 25), Maria do Socorro Pereira Epifânio (fls. 27), Maria Aparecida Ferreira
Costa (fls. 26) e Géssica Cristina Marques Viana (fls. 24), sendo que estas duas últimas
foram ouvidas também em juízo, oportunidade em que reiteraram as declarações prestadas
perante a representante ministerial.
A tese da defesa se apoia na alegação de que o demandado realizava
serviços extras nas dependências do centro de saúde, mas que estes atendimentos eram
totalmente gratuitos, de cunho beneficente, visando possibilitar à população carente o acesso
a tratamentos de alto custo, não abrangidos pelo SUS, como a colocação de aparelho
ortodôntico. Vejamos o que se diz na Contestação:
"O demandado, ao longo de sua bem sucedida carreira de
ondotólogo, sempre fez atendimento de pessoas carentes e sem
custos financeiros para estas. E, no presente caso, como o
demandado não tinha consultório na cidade de Portalegre, fazia
atendimento de pessoas carentes, sem nenhum custo para a
municipalidade e sem auferir nenhum ganho com esses atendimentos,
os quais se realizavam após o término do atendimento às custas do
município de Portalegre. Vale esclarecer que os procedimentos de
ortodontia não são disponibilizados pela rede pública de saúde." (fls.
93)
A versão do demandado, no entanto, não encontra respaldo no acervo
probatório colhido nos autos. Apesar de se coadunarem com tal versão os depoimentos

prestados em juízo pelas testemunhas Antônio Aroldo de Freitas e Lúcia Maria Fonseca de
Oliveira, as declarações apresentadas por estes devem ser acolhidas com ressalva, posto
que os mesmos trabalharam diretamente para o réu e há relatos, prestados pelo próprio
demandado às fls. 32/33, que dão conta de que as citadas testemunhas auxiliavam o
odontólogo nos atendimentos particulares e, inclusive, recebiam remuneração extra para
tanto.
Ademais, confrontando tal versão, encontramos os depoimentos judiciais
prestados por Antônia Elinoneri Carvalho de Oliveira, Temístocles Maia de Lucena, Maria
Aparecida Ferreira da Costa e Géssica Cristina Marques Viana, à medida em que todos
afirmam terem conhecimento de que o demandado também realizava atendimentos
particulares nas dependências do centro de saúde municipal, mediante recebimento de
contraprestação, embora não saibam precisar o valor nem a forma como o pagamento se
dava. Neste ponto, importa destacar que esta última testemunha, inclusive, chegou a ser
paciente do Demandado em tratamento ortodôntico, que lhe custou, apenas para instalação
do aparelho, R$ 800,00 (oitocentos reais), quantia que pagou em espécie diretamente ao
profissional. Regularmente, ela também se dirigia ao centro de saúde municipal para a
manutenção do tratamento, tudo mediante pagamento.
Importa destacar também que o demandado, em sede pré-processual, já
havia confirmado que se utilizava da estrutura do centro de saúde para atender pacientes
particulares, prestando serviços regulares de manutenção de aparelhos (fato confirmado em
audiência pública realizada no dia 5 de abril de 2006 e mediante dois depoimentos que
prestou à representante do Ministério Público, às fls. 28 e 32/33). Vejamos os trechos mais
relevantes:
"Que chegou a utilizar a estrutura do Centro de Saúde Vicente
do Rêgo Filho para realizar serviços remunerados, após o horário do
expediente, encerrado às 05:00 horas da tarde, com frequência de
duas a três vezes ao mês; Que tal situação perdurou por pelo menos
um ano; Que os serviços prestados eram serviços especializados, tais
como ortodontia e endodontia, os quais não eram desenvolvidos pelos
dentistas que tinham vínculo efetivo ou PSF no município; Que
cobrava pelos serviços prestados aos particulares; Que utilizava a
estrutura física e o gabinete ondontológico do Centro de Saúde; Que
quando era auxiliado pelos servidores municipais lotados no Centro de
Saúde, os remunerava pessoalmente..." (fls. 32/33)
Assim, não restam dúvidas de que o demandado, valendo-se da sua condição
de servidor público, utilizou, para fins particulares, equipamentos e material de propriedade do
município de Portalegre/RN, tais como água, energia, equipamentos de raio-x e poltrona,
dentre outras coisas, cometendo, com isso, ato de improbidade administrativa que importou
em enriquecimento ilícito às custas de inequívoca lesão ao erário, já que em momento algum
a edilidade fora recompensada com os custos a ela impostos pelo Demandado.
Disso, inclusive, exsurge o dolo do Demandado, por ser o mesmo
absolutamente consciente de que tais instalações eram públicas, já que era Secretário de
Saúde do respectivo município e, inobstante, ter se utilizado das mesmas para fins
particulares e nada filantrópicos, diante do reconhecimento por parte de algumas
testemunhas de que recebia contraprestação financeira de alguns pacientes.
Registre-se que a Lei de Improbidade Administrativa não faz qualquer distinção
entre a extensão da lesão perpetrada aos cofres públicos para fins de caracterização ou não
de determinada conduta como ímproba. Especificamente quanto ao art. 9º, portanto, basta
que tenha havido lesão ao erário causada por conduta dolosa e da qual decorrera benefício
pessoal para o agente público ou terceiro partícipe.
Assim, se por um lado não é possível precisar o prejuízo causado aos cofres

públicos, por outro, é inegável concluir-se que tal lesão ao erário ocorreu, vez que não restam
dúvidas de que o Demandado se valeu da estrutura pública para enriquecimento próprio.
Apenas após ter deixado, em cumprimento à recomendação ministerial, de se utilizar da
estrutura do centro de saúde, é que o demandado tomou a iniciativa de providenciar o seu
próprio consultório na cidade de Portalegre/RN, conforme contou no depoimento de fls. 32.
A presente demanda também traz à baila a discussão acerca do valor
probatório relativo do inquérito civil, que se justifica pelo fato de que as provas e informações
nele constantes são produzidas de forma unilateral pela parte instrumental que o conduz, ou
seja, sem o crivo do contraditório. No entanto, tal relatividade, no presente caso, não deve ser
estendida aos depoimentos colhidos na investigação levada a efeito pelo Ministério Público e
que servem à presente condenação, já que tais provas não foram sequer impugnadas pela
defesa. Para que a versão apresentada em juízo pelo demandado tivesse respaldo, seria
necessário, primeiro, que a mesma fosse harmônica com os demais elementos de prova e,
segundo, que se demonstrasse que os depoimentos do inquérito civil não teriam validade
porque foram prestados mediante coação ou qualquer outro tipo de constrangimento capaz
de provocar um consentimento viciado.
Sobre tal matéria, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, decidindo
que a prova colhida no inquérito civil inquisitorialmente não se afasta por mera negativa,
apesar de possuir valor probatório relativo, podendo ser contraditada pela contraprova de
hierarquia superior, ou seja, aquela produzida em respeito ao contraditório, verbis:
PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INQUÉRITO CIVIL:
VALOR PROBATÓRIO.
1. O inquérito civil público é procedimento facultativo que visa colher
elementos probatórios e informações para o ajuizamento de ação civil
pública.
2. As provas colhidas no inquérito têm valor probatório relativo, porque
colhidas sem a observância do contraditório, mas só devem ser
afastadas quando há contraprova de hierarquia superior, ou seja,
produzida sob a vigilância do contraditório.
3. A prova colhida inquisitorialmente não se afasta por mera negativa,
cabendo ao juiz, no seu livre convencimento, sopesá-las, observando
as regras processuais pertinentes à distribuição do ônus da prova.
4. Recurso especial provido.
(REsp 849.841/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 28/08/2007, DJ 11/09/2007, p. 216)
Hugo Nigro Mazzilli, em "O Inquérito Civil", Ed. Saraiva, 2ª ed., pág. 62 e 63,
invoca registro de Eduardo Espínola Filho para dizer:
"... nada obsta, antes tudo aconselha a que se valha o
magistrado da prova existente no inquérito, com o convencimento de
ser ela a verdadeira, não havendo anulado fatos ou circunstâncias
mais fidedignas, conseguidos na instrução criminal."
Diante do exposto, convencida da existência de lesão ao erário causada
dolosamente pelo Demandado com o fito de se beneficiar financeiramente, entendo ter
restado caracterizada e devidamente comprovada a prática de ato de improbidade
administrativa tipificada no artigo 9º, inciso IV, da Lei nº. 8.429/992, devendo ser aplicadas
em desfavor do Requerido as sanções suficientes e adequadas dentre as previstas no art. 12,
inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa.
Importa reiterar, antes de passar à fase de análise das sanções, que o dolo do
agente, neste caso, advém do seu pleno conhecimento sobre o caráter público da estrutura e
dos equipamentos de que fez uso e de sua vontade deliberada de auferir lucro a partir dos
serviços particulares que prestava, quando, na verdade, deveria ter providenciado suas

próprias instalações.
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:
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando
houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de
oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do
acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;
(...)
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.
Pois bem, atenta às premissas acima e considerando-se a relativamente
pequena extensão dos danos causados à edilidade e a ausência de provas quanto à
extensão do proveito patrimonial obtido pelo Demandado, sem descurar, contudo, do fato
deste ser, à época, Secretário Municipal de Saúde e, nesta condição, recair sobre o mesmo a
obrigação moral e funcional de servir de exemplo quanto à maneira que a res publica deve
ser tratada e gerenciada de forma correta, o que tem o condão de agravar o grau de
reprovabilidade de sua conduta, entendo pela aplicação das sanções de perda da função
pública de Secretário Municipal de Saúde do Município de Portalegre, suspensão dos direitos
políticos por oito anos 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.
DISPOSITIVO
Pelo acima exposto, nos termos do art. 9, inciso IV e art. 12, I, ambos da Lei
8.429/92, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR ANTÔNIO EDIMAR DE
FREITAS nas sanções de perda da função pública de Secretário Municipal de Saúde do
Município de Portalegre, suspensão dos direitos políticos por oito anos 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.

No mais, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais.
Sem condenação em honorários, posto que a parte vencedora foi o Ministério
Público e ainda, em relação à sucumbência parcial do autor, nos termos dos artigos 17 e 18
da Lei de Ação Civil Pública.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Portalegre/RN, 26 de setembro de 2013.
FLÁVIA SOUSA DANTAS PINTO
Juíza de Direito

