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Parte Autora: AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

 

Parte Ré: RÉU: ITALO MENDONCA DE CARVALHO, MARIA SALETE DE CARVALHO

                          DECISÃO                              

 

O Ministério Público do Estado do Rio Grande Norte ingressou com Ação
Civil Pública de responsabilização por ato de Improbidade Administrativa em desfavor de Ítalo
Mendonça de Carvalho e Maria Salete de Carvalho, todos qualificados, pela suposta prática dos atos
de improbidade administrativa descritos nos arts. 9º, inciso XI, 10, caput, e 11, caput, da Lei nº
8.429/92.

O parquet informou que entre os meses de abril e novembro de 2016, na
condição de ocupante de cargo em comissão de Assessor Técnico da Secretaria de Administração do
Município de Macau, Ítalo Mendonça de Carvalho inseriu dados falsos no sistema eletrônico
responsável pela emissão de folha de pagamento (TOPDOWN) no intuito de auferir vantagem
indevida para si próprio e causar dano ao erário macauense.

Afirmou, ainda, que o requerido ítalo Mendonça subtraiu para si e sua irmã,
o montante de R$ 7.416,67 (sete mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos),
mediante abuso de confiança, no período compreendido entre julho e novembro de 2016.

Pontuou que os dados alterados pelo requerido consistiam na modificação
da qualidade de servidores aposentados, fazendo com que eles constassem no cadastro de
servidores ativos do mnicípio de Macau, assim como o cadastramento da conta bancária, da Caixa
Econômica, ag. 0761-3, Op. 013, Conta nº 39145-0, de titularidade de sua genitora, Sra. Maria Salete
Carvalho, como recebedora dos proventos ilícitos dessas alterações, desviando em proveito próprio
o montante de R$ 128.851,45 (cento e vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e
cinco centavos). De acordo com o parquet, tais valores foram utilizados pelo réu em sua campanha
eleitoral no ano de 2016, em que foi eleito para o cargo de vereador do município de Macau.

Por fim, o MP tece comentários acerca do prejuízo ao erário,
enriquecimento ilícito, afronta aos princípios da moralidade e legalidade e requer a concessão de
tutela provisória, na modalidade de tutela de evidência, amparada no entendimento do STJ, de
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modo a ser decretada a indisponibilidade de bens dos réus, restando o requisito o fumus boni juris
demonstrado pelo documentos apresentados até o momento, sendo o periculum in mora presumido.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Antes de determinar a notificação dos requeridos, passo a analisar o pedido
liminar de indisponibilidade dos bens até o limite do alegado prejuízo ao erário.

Para a decretação de tal indisponibilidade, o Superior Tribunal de Justiça já
firmou posicionamento de que se faz dispensável a demonstração concreta de dilapidação do
patrimônio.

Segundo a ótica dos Tribunais Superiores pátrios, basta que se tenha fortes
indícios da prática de ato de improbidade e de prejuízo ao erário para que a referida
indisponibilidade seja decretada.

Neste diapasão, apenas a título exemplificativo, já que são inúmeros os
precedentes:

"PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. DESNECESSIDADE DE PERICULUM IN MORA
CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Extrai-se dos autos que o
Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública por ato de improbidade
administrativa contra o ora recorrido, em razão da utilização de recursos
federais advindos de convênio firmado entre o Município de Itapetinga/BA e a
FUNASA para a instalação de sistema de esgotamento sanitário em
loteamento particular, quando, em verdade, tais recursos deveriam ter sido
originalmente destinados à instalação do sistema de esgotamento em vias
públicas. 2. O Juízo de primeiro grau deferiu a liminar para decretar a
indisponibilidade dos bens do requerido até o limite do valor que se pretende a
reparação. Todavia, no julgamento do agravo de instrumento, a medida
acautelatória foi revogada pela Corte regional, ao fundamento de que não há
prova da dilapidação do patrimônio pelo requerido. 3. É firme o entendimento
desta Corte Superior no sentido de que não exige a necessidade de
demonstração cumulativa do periculum in mora e do fumus boni iuris, que
autorizam a medida cautelar de indisponibilidade dos bens (art. 7º, parágrafo
único da Lei n. 8.429/92, bastando apenas a existência de fundados indícios da
prática de atos de improbidade administrativa. Recurso especial provido" (In.
STJ - REsp 1.482.312 BA 2014/0238231-9, Relator: Ministro HUMBERTO
MARTINS, Data de Julgamento: 06/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 17/11/2014).

 

 

Ademais, a Lei nº. 8.429/92, a rigor, não estabelece como requisito para a
indisponibilidade de bens qualquer circunstância que possa ser nomeada como periculum in mora.

Em verdade, trata-se do que a doutrina e a jurisprudência denominam de
tutela de evidência, a qual NÃO necessita da demonstração do perigo da demora, em razão do
caráter eminentemente público dos interesses envolvidos.

A respeito, vale a transcrição do voto do Ministro Mauro Campbell Marques
do Superior Tribunal de Justiça, in litteris:
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“(...) as medidas cautelares, em regra, como tutelas emergenciais, exigem, para
a sua concessão, o cumprimento de dois requisitos: o fumus boni juris
(plausibilidade do direito alegado) e o periculum in mora (fundado receio de
que a outra parte, antes do julgamento da lide, cause ao seu direito lesão
grave ou de difícil reparação) (...)

No entanto, no caso da medida cautelar de indisponibilidade, prevista no
art. 7º da LIA, não se vislumbra uma típica tutela de urgência, como descrito
acima, mas sim uma tutela de evidência, uma vez que o periculum in
mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio, e
sim da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao
erário, o que atinge toda a coletividade. O próprio legislador dispensa a
demonstração do perigo de dano, em vista da redação imperativa da
Constituição Federal (art. 37, §4º) e da própria Lei de Improbidade (art. 7º).
(...)

O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada
pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior
já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade
patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse
requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. (...)

A Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos,
ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos
tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o
ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por
prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma, afastando o requisito
da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a
toda medida cautelar sumária (art.789 do CPC), admitindo que tal requisito
seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do
público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente
auferido" (In. REsp 1319515/ES, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell
Marques, 1ª Seção, julgado em 22/08/2012).

 

 

Trata-se de perigo presumido pela própria Constituição Federal, ao prever,
em seu artigo 37, § 4º: “Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível” (destacado).

Pela característica própria da Lei de Improbidade Administrativa, a
indisponibilidade de bens visa garantir que não se furte a indenizar aquele que, segundo indícios
consistentes, ocupando cargo público, agiu ilegalmente em benefício próprio.

Com efeito, a indisponibilidade de bens não faz sentido após o pleno
ressarcimento ao erário, pelo que se deve entender que tal expressão nesse dispositivo
constitucional é voltada à ideia de prevenção, admitida, portanto, antes da sentença transitada em
julgado.

É que, segundo regras ordinárias de experiência, a pessoa em situação de
litígio que possa afetar seu patrimônio não preserva espontaneamente seus bens, principalmente
aquele que, não obstante todos os controles da Administração Pública, supostamente pratica atos
duvidosos, justificando a pretensão do Ministério Público.
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Assim, verificada a necessidade de indisponibilidade dos bens, necessário
analisar sua abrangência, a qual, nos termos do artigo 7º da Lei 8.429/92, parágrafo único, deve
recair tão somente sobre os “bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o
acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito”.

Sem antecipar a análise meritória dos fatos narrados e considerando o
conjunto probatório existente até o presente momento, em análise atenta aos documentos acostados
com a inicial, percebe-se que há indícios da prática de ato de improbidade administrativa e de
prejuízo ao erário.

Não se avançando ao julgamento do mérito da demanda, mas tão somente
avaliando a justa causa para decretação da indisponibilidade dos bens até o limite do alegado
prejuízo, constatam-se aparentes ilegalidades nos depósitos de valores na conta de Maria Salete
Carvalho.

Na audiência ministerial, a sra. Maria das Graças e Silva afirmou que “que é
professora aposentada do Município de Macau (…) que não voltou a ativa no Município de Macau
nos anos de 2015,2016,2017 e 2018, ou seja, desde que se aposentou como professora não voltou a
ativa pelo Município. (…) que não sabe quem é a pessoa de Maria Salete de Carvalho; que não é
amiga. Somente conhece de vista o vereador i Macau ítalo; que quando soube que na Receita
Federal constava a entrada desse dinheiro do município, procurou a Secretaria de Administração
para retificar e solicitou a retificação (...)”.

Somando-se a isto, consta na fl. 11 do evento 45600805, Boletim de
Ocorrência do Secretário de Administração e Finanças, comunicando que, após conclusão de
sindicância, verificou-se irregularidades praticadas pelo sr. Ítalo Mendonça de Carvalho, o qual, em
tese, se apropriou indevidamente de recursos em benefício próprio, causando danos a terceiros e ao
erário do município de Macau.

Ademais, foi realizada auditoria interna no âmbito da Secretaria de
Administração e finanças, na oportunidade em que se constatou que, no dia 20/04/2016, o ex-
servidor, com acesso ao sistema de folha de pagamento, reativou as servidoras, já aposentadas,
Maria do Socorro dos Santos Martins, Geralda Celia Soares Fernandes, Maria das Graças e Silva e
Maria das Graças Epifanio da Silva. As citadas servidoras mantiveram dois vínculos com a
Prefeitura de Macau, recebendo seus proventos regulares de aposentadoria pelo MACAU-PREV, e
recebendo pelo quadro de funcionários ativos e efetivos da prefeitura. De acordo com o parecer, o
ex-servidor Ítalo Mendonça alterou a conta bancária referente a servidora aposentada Geralda Celia
Soares Fernandes, pela conta de sua genitora, de nº 01300039145 (evento 45601028).

Diante de todo o exposto, o prejuízo alegadamente causado ao erário,
descrito na inicial, foi de R$ 128.851,45 (cento e vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e um
reais e quarenta e cinco centavos).

A fim de garantir a execução de eventuais penalidades até que se apure a
responsabilização individual é de observar o dever solidário de ressarcimento. Tal solidariedade
também se deve ao fato de que a individualização de cada conduta em decisão perfunctória seria
indevida invasão meritória. Neste sentido:

 

RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LIMITE DA CONSTRIÇÃO.
QUANTUM SUFICIENTE AO INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO.
RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao
interpretar o art. 7º da Lei 8.429/1992, tem decidido que, por ser medida de
caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, incluído o
bloqueio de ativos financeiros, deve incidir sobre quantos bens se façam

á i i l i d d l d i d



necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda,
o potencial valor de multa civil, excluindo-se os bens impenhoráveis. 2. A
Corte local determinou a limitação da indisponibilidade de bens a 1/30 do
valor do alegado prejuízo a cada um dos réus da Ação de Improbidade, com
base no decidido no julgamento do REsp 1.119.458/RO (Rel. Ministro
Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 29/4/2010). Com efeito, no
referido acórdão, o STJ defendeu a compatibilidade entre a solidariedade
passiva e as obrigações divisíveis para determinar que a constrição incidisse
sobre cada patrimônio na medida da responsabilidade de cada agente. 3.
Contudo, tal procedimento apenas pode se dar em casos em que a
responsabilidade de cada um dos agentes é clara e indubitavelmente
determinada, o que não ocorre no caso dos autos. 4. O entendimento
dominante neste Superior Tribunal é o de que a responsabilidade é
solidária até, ao menos, a instrução final do feito, em que se poderá
delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o
ressarcimento. Precedentes: REsp 1637831/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2016; AgRg no AREsp 698.259/CE, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 04/12/2015; EDcl no AgRg
no REsp 1351825/BA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
14/10/2015 Precedentes: MC 15.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 10/02/2012; MC 9.675/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe de 03/08/2011). Com efeito, se a
responsabilidade é solidária em relação à obrigação principal, não pode
deixar de ser no que tange à obrigação acessória. 5. No caso, não foi ainda
apurado o grau de participação de cada agente nas condutas tidas por
ímprobas, razão pela qual é inviável, no presente momento, permitir a
limitação da indisponibilidade dos bens ao resultado da divisão de tal valor
com os demais réus da ação. A propósito: REsp 1.438.344/SP, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 09/10/2014; MC 9.675/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 03/08/2011.
RECURSO ESPECIAL DE MARCELO DE OLIVEIRA GUIMARÃES 6. A Primeira
Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, sob a sistemática dos
recursos repetitivos (art. 1.036 do Novo Código de Processo Civil), consolidou
o entendimento de que o decreto de indisponibilidade de bens em Ação Civil
Pública por ato de improbidade administrativa constitui tutela de evidência
e dispensa a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio
do legitimado passivo, uma vez que o periculum in mora está implícito no
art. 7º da Lei 8.429/1992 (LIA). 7. Ademais, a análise das pretensões do
recorrente, com o objetivo de que o Superior Tribunal de Justiça reveja a
ótica do Tribunal a quo, demanda e reexame fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ. CONCLUSÃO 8. Recurso Especial da União
provido. Recurso Especial do particular não provido. (STJ - REsp: 1610169 BA
2016/0168891-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento:
02/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2017)

 

Assim, em juízo de cognição sumária, entendo demonstrado o requisito legal
do fumus boni juris, o qual se encontra respaldado por meio de amplo relatório produzido por órgão
estatal responsável pelo controle externo das contas públicas. O periculum in mora, na linha da
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jurisprudência anteriormente citada, é presumido.

Ante o exposto, com supedâneo nas razões fático-jurídicas anteriormente
expendidas, DEFIRO o pedido de decretação de indisponibilidade dos bens dos requeridos,
correspondente ao prejuízo alegadamente causado ao erário, de maneira solidária, no importe de
R$ 128.851,45 (cento e vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco
centavos).

Para tanto, observem-se as seguintes determinações:

1) encaminhe-se, nesta oportunidade, ordem de bloqueio/indisponibilidade
via sistema BACENJUD, em desfavor dos réus e até o limite descrito anteriormente;

2) encaminhe-se, nesta oportunidade, ordem de bloqueio/indisponibilidade
via RENAJUD, em desfavor dos réus e até o limite descrito anteriormente;

3) encaminhe-se, nesta oportunidade, ordem de bloqueio/indisponibilidade
na central nacional de indisponibilidade de bens (www.indisponibilidade.org.br) para que seja
efetivada a medida com relação aos bens imóveis, até o limite descrito anteriormente;

Após o cumprimento das ordens de bloqueio/indisponibilidade, notifiquem-
se os requeridos para, no prazo de quinze dias, querendo, apresentarem manifestação escrita, nos
termos do art. 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92.

Intime-se o Município de Macau, na pessoa de seu representante legal, para
que, caso queira, exerça a faculdade disposta no art. 17, parágrafo 3º, Lei nº 8.429/92.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Publique-se. Intimem-se.

 
 
 

MACAU  /RN, 5 de agosto de 2019

ITALO LOPES GONDIM
 

 Juiz(a) de Direito
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