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DECISÃODECISÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL propôs ação de improbidade

administrativa em face de LINDON JONHSON ARRUDA PEREIRA e de

EZANILTON DELSON DE OLIVEIRA, objetivando ressarcimento de danos ao

erário.

Depreende-se da inicial e dos documentos que a instruem que o

primeiro réu, mesmo tendo assumido o mandato de Prefeito Municipal de Ibatiba,

no início do ano de 2009, continuou prestando serviços no cargo público de

médico no Município de Muniz Freire.

Embora concursado e sujeito a uma jornada de 20 (vinte) horas

semanais, o primeiro réu, através de acordo celebrado com o segundo réu,

Prefeito Municipal de Muniz Freire, passou, a partir de sua investidura no mandato

de Prefeito Municipal de Ibatiba, a prestar serviços no cargo de médico da

municipalidade de Muniz Freire de quinze (15) em quinze (15) dias, na parte da

manhã.

Essa situação cessou no corrente ano por intervenção do autor, mas

persistiu por período superior a três (3) anos.

As irregularidades praticadas pelo primeiro réu em conluio com o

segundo réu (acordo) consistiriam, na ótica da inicial, em: (1) acumulação ilegal de

cargos públicos; (2) recebimento indevido de valores do erário; e (3) recebimento

de valores acima do teto constitucional.

Nesta fase de cognição sumária não cabe análise acerca da

existência de prova inequívoca da verossimilhança do direito invocado na inicial,

até porque não se pretende na peça de instauração antecipação dos efeitos da

tutela de mérito.

A atividade jurisdicional nessa fase fica limitada à análise tão

somente da pretensão da medida liminar de indisponibilidade dos bens dos réus



para fins de garantia da reposição dos danos experimentados pelo erário. Isto

porque nem mesmo a inicial pode ser recebida sem audiência dos réus.

Para o deferimento da medida liminar basta a existência da

plausibilidade do direito e a possibilidade de ineficácia do provimento judicial ao

final da demanda (fumus boni iuris e periculum in mora).

A uma análise perfunctória dos fatos e dos elementos de prova

colacionados com a proemial verifica-se a existência de acumulação ilegal de

cargos: a uma, porque a Constituição Federal veda o exercício do cargo público

de médico com outro cargo público que não seja de médico ou de profissional da

saúde (art. 37, XVI, “c”; a duas, porque o Prefeito Municipal não pode exercer

qualquer outro cargo público (art. 38, II).

Acresça-se que a acumulação ilegal de cargos teria proporcionado o

recebimento de valores acima do teto constitucional, que é, no âmbito municipal, a

remuneração recebida pelo Prefeito.

Cessada por intervenção do autor a acumulação ilegal de cargos,

resta saber se houve prejuízos ao erário, uma vez que teria havido prestação de

serviços.

Em dois aspectos há ilegalidade: (1) inexistência da prestação de

serviços de forma integral, pois o primeiro réu, a partir de janeiro de 2009, só

trabalhava de quinze (15) em quinze (15) dias, na parte da manhã, não havendo

cumprimento da jornada de 20 (vinte) horas semanais; e recebimento da

contraprestação de forma integral; e (2) recebimento de valores acima do teto

constitucional.

A jurisprudência, inclusive a do Superior Tribunal de Justiça tem

positivado o entendimento de que o servidor não está obrigado a repor valores

recebidos indevidamente se o fez de boa-fé em consequência de equívoco ou má

interpretação da lei por parte da Administração.

Na hipótese em comento, pelo menos em princípio, não teria havido

erro ou má interpretação da lei, pois: (a) o Prefeito Municipal é obrigado a

conhecer a Constituição Federal e saber que não pode exercer outro cargo

público; (b) o Prefeito Municipal deve saber que não pode receber remuneração

superior à do teto constitucional; (c) o Prefeito Municipal de Muniz Freire não

poderia permitir acumulação ilegal de cargos públicos; e (d) o Prefeito Municipal

de Muniz Freire não poderia contribuir, com acordo celebrado com o Prefeito



Municipal de Ibatiba, para a acumulação ilegal de cargos e, o que é pior, sem o

cumprimento integral da jornada de trabalho.

Afastada a boa-fé do servidor e o equívoco ou má interpretação da

lei por parte da Administração, a reposição de valores ao erário, recebidos

indevidamente pelo servidor, é cabível, residindo aí a plausibilidade do direito.

O periculum in mora resulta da natural demora de um processo de

improbidade administrativa, sujeito a instrução ampla e a recursos diversos e da

possibilidade de os réus se desfazerem de seus bens com o objetivo de frustrar o

êxito do provimento judicial.

A possibilidade de indisponibilização dos bens dos réus com o

objetivo de resguardar-se os valores a serem ressarcidos ao erário, em ação de

improbidade administrativa, encontra-se expressamente prevista no artigo 7º e

parágrafo único da Lei 8429/92, por isto que cabível é a medida liminar pretendida

na inicial.

Por outro lado, o acordo celebrado entre os réus para permissão de

acumulação ilegal de cargos e percepção indevida de valores da Administração,

torna-os responsáveis, solidariamente, pelos danos suportados pelo erário, o que

autoriza a indisponibilização dos bens de ambos para garantia dos valores a

serem ressarcidos.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, DEFIRO a medida liminar para determinar a

indisponibilização de bens dos réus, nos termos e nos limites do pedido. 

Por encontrar-se a inicial em devida forma, Notifiquem-se os réus,

nos termos do § 7º, da Lei 8429/92, para oferecer manifestação por escrito, com

possibilidade de juntada de documentos, no prazo de quinze (15) dias.

Diligencie-se.

Ibatiba, 24 de maio de 2012.

VANDERLEI RAMALHO MARQUES

Juiz de Direito


