
AUTOS N.º 0006236-35.2012.8.20.0124
Ação Ação Civil Pública/PROC
Autor Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte
Réu Deoclecio Marques de Lucena Filho

DECISÃO

Recebi os autos em 14/11/2012.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO LIMINAR DE AFASTAMENTO DOS
CARGOS E INDISPONIBILIDADE DOS BENS proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE em face de DEOCLÉCIO MARQUES DE LUCENA
FILHO, ambos qualificados nos autos.

A parte autora alegou, em síntese, que:

1- o Inquérito Civil nº 13/2010 foi instaurado em outubro de 2010 com o objetivo de
investigar supostas irregularidades pela cumulação de cargos públicos exercidos pelo
servidor público requerido;

2- após requisição do requerente, o Poder Executivo apresentou documentos que
demonstraram a existência de três vínculos públicos efetivos exercidos de maneira
cumulativa pelo demandado, um com o Distrito Federal, um com o Estado do Rio
Grande do Norte e outro com o Município de Parnamirim;

3- no Município de Parnamirim, o demandado foi enquadrado como efetivo no cargo de
médico, em 28/05/1990, ora com carga horária de 20 horas semanais, ora de 40 horas
semanais, estando em plena atividade até os dias de hoje;

4- no período em análise (1990 a 2012), o demandado requereu afastamento de
01/01/1990 a 31/12/1992, com ônus para o Município, e licenças sem vencimentos nos
períodos de 01/01/93 a 29/09/93 e 01/02/94 a 01/02/96;

5- no período de 2001 a 2005, o mesmo assumiu, conjuntamente a este, cargos
municipais em comissão, os quais exigem dedicação exclusiva. Atualmente, exerce
função de médico infectologista, nesse Município, com carga horária de 40 horas
semanais;

6- o requerido foi nomeado para o cargo de médico, em 02/09/1991, junto à Secretaria
de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal, com carga horária de 24 horas
semanais, lotado em Planaltina, onde ficou até maio de 2000, quando foi cedido para a
Câmara dos Deputados e, posteriormente (outubro de 2000), para o Estado do Rio
Grande do Norte. Tal cessão durou até abril de 2011;

7- este assumiu mais um vínculo efetivo em 29/09/1994, com o Estado do Rio Grande
do Norte, para o exercício do cargo de médico junto à Secretaria Estadual de Saúde
Pública, com carga horária de 40 horas semanais, lotado, inicialmente, no Município de
São José de Mipibu;

8- quando foi cedido ao Estado do Rio Grande do Norte, em 2000, passou a exercer dois
cargos de médico, sendo um efetivo estadual e o outro efetivo federal (este no Hospital
Regional Deoclécio Marques de Lucena);
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9- em 2005, os dois cargos efetivos passaram a ser exercidos no Hospital Regional
Deoclécio Marques de Lucena, no Município de Parnamirim. Ambos os vínculos
possuem o mesmo número de matrícula (163146-2). Tal duplicidade durou de outubro
de 2000 a abril de 2011;

10- enquanto ocupava cargo efetivo no Estado, o demandado também assumiu cargos
estaduais em comissão.

Após tecer considerações sobre os fundamentos jurídicos da ação, a parte autora
requereu a concessão de medida liminar para determinar o afastamento do demandado do exercício do
cargo efetivo junto ao Estado do Rio Grande do Norte, sem remuneração, bem como tornar
indisponíveis seus bens, no valor inicial de R$ 1.093.509,37 (um milhão, noventa e três mil, quinhentos
e nove reais e trinta e sete centavos), devendo, para tanto, ser expedido ofício ao Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca, bem assim ao Diretor do Departamento de Trânsito, comunicando acerca da
referida indisponibilidade.

A petição inicial foi instruída com os documentos de fls. 21/533 e 541/552.

É o que importa relatar. Passo à fundamentação e à decisão.

Com fundamento na perpetração pelo demandado de ato de improbidade administrativa,
consistente na cumulação de vencimentos salariais em razão da ocupação de três cargos públicos
efetivos, totalizando 100 horas de trabalho semanais, e do exercício concomitante de cargos públicos
comissionados, estes últimos junto ao Município de Parnamirim e ao Estado do Rio Grande do Norte, o
Ministério Público requereu: a) o afastamento do demandado do exercício do cargo efetivo junto ao
Estado do Rio Grande do Norte, sem remuneração, e b) a indisponibilidade de seus bens, na proporção
da quantia a ser ressarcida ao erário.

Cuidando-se de provimento de natureza cautelar, subordinam-se ao disposto no artigo
798 do Código de Processo Civil, onde se encontra a disciplina geral das tutelas de urgência. Eis o teor
desse dispositivo:

"Art. 798. Além dos procedimentos cautelares específicos, que este Código regula no
Capítulo II deste Livro, poderá o juiz determinar as medidas provisórias que julgar
adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da
lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação."

Extrai-se de tal disposição legal a inferência de que a providência liminar solicitada se
subordina às seguintes condicionantes: a) a aparência de razoabilidade da pretensão formulada; b) o
fundado receio do advento de lesão grave e de difícil reparação ao direito do pleiteante antes do
julgamento definitivo da demanda.

Em breve lição, Nery Júnior e Nery (Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 10. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1116) sintetizam os conceitos
de ambos os reportados pressupostos:

"Para que a parte possa obter a tutela cautelar, no entanto, é preciso que
comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni
iuris) e a irreparabilidade ou difícil reparação desse direito (periculum in mora), caso
se tenha de aguardar o trâmite normal do processo. Assim, a cautela visa assegurar a
eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (...)."
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Necessário, por conseguinte, verificar a presença de tais elementos no caso em análise .

Regula a temática da cumulação de cargos no serviço público o ditame do artigo 37, XVI,
da Constituição Federal:

"Art. 37. (...)
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI.
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com
profissões regulamentadas; (...)" (grifos introduzidos)

Os documentos que instruem o Inquérito Civil acostado à inicial evidenciam que o
demandado mantém vínculo efetivo com o Município de Parnamirim, com o Estado do Rio Grande do
Norte e com o Governo Federal, ocupando o cargo de médico e recebendo estipêndios pagos por todos
os mencionados entes públicos.

Dita situação foi negada pelo requerido, ao ser ouvido, em 22 de fevereiro de 2011, pelo
Ministério Público (fls. 75/78), ocasião em que admitiu a existência de liames laborais efetivos
tão-somente com o Estado do Rio Grande do Norte e com a Universidade de Brasília, consoante se
verifica dos seguintes excertos de depoimento:

"(...) Que prestou concurso público estadual no
ano de 1994, quando passou a exercer o cargo de
médico no município de São José do Mipibu, no hospital
regional Monsenhor Antônio Barros; (...) Que os únicos
vínculos empregatícios que possui são com o Governo
do Estado do RN e com a Prefeitura Municipal de
Parnamirim; Que no ano de 2000 passou a exercer as
funções de médico no Município de Parnamirim, mediante
contratação; Que desde o ano de 2000 até os dias atuais é
contratado pelo Município de Parnamirim; Que nunca
realizou concurso para servidor público do referido
município; (...) Que depois que deixou de ser Secretário
Municipal foi contratado pelo Município de Parnamirim
como médico; Que esse contrato é um contrato precário;
(...) Que no âmbito do Governo Federal é concursado
para o cargo de médico da UNB, em Brasília, com carga
horária de 20h mensais; (...) Que, desde o ano de 2001, foi
cedido do Governo Federal para o Governo do Estado, sem
ônus para o cedente; (...) Que essa cessão do Governo
Federal perdurou até 31.12.2010, não tendo sido renovada;
(...)"

O expediente de fls. 43/44 sinaliza o nexo laborativo entre o demandado e o Município
de Parnamirim, desde 28 de maio de 1990, esclarecendo o documento de fl. 89 que se trata de cargo de
provimento efetivo.

Por sua vez, de acordo com a documentação de fls. 63/70, o requerido é médico
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concursado da Secretaria da Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte, desde 1994.
Tem-se, ainda, às fls. 195/196 e 206, a informação de que o ocupante do pólo passivo

da contenda integra o Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, onde
ocupa cargo efetivo de médico, especialidade Clínica Médica, com data de admissão em 02 de setembro
de 1991.

Os documentos de fls. 195/196, 207/211, 219, 220 dão conta, ainda, de haver sido o
demandado cedido, sem ônus ao cedente, ao Estado do Rio Grande do Norte, desde 18 de outubro de
2000.

Segundo o contracheque de fls. 145, alusivo ao mês de janeiro de 2011, o requerido
laborava àquela época como médico infectologista, em prol do Município de Parnamirim, com carga
horária de 40h (quarenta horas) semanais, dado corroborado às fls. 241.

De conformidade com a ficha cadastral de fls. 205, submete-se o demandado à carga
horária de 20h (vinte horas) por semana, em seu vínculo com o Distrito Federal.

Por fim, sua jornada de trabalho junto ao Estado do Rio Grande do Norte consistia em
40h (quarenta horas) por semana (fls. 187).

Extrai-se desses elementos, mediante análise perfunctória e precária da lide, como
próprio da presente etapa processual, a inferência de aperfeiçoamento de ofensa pelo demandado ao
disposto no artigo 37, XVI, da Carta Magna, em face da indevida cumulação de 3 (três) cargos de
médico no serviço público.

Não estabeleceu, a propósito, o invocado dispositivo constitucional nenhuma exceção à
vedação de acumulação de cargos públicos, máxime no concernente à sua forma de provimento.

Demais disso, deve-se atentar ao comando do artigo 26, XIV, da Constituição do Estado
do Rio Grande do Norte, bem como do artigo 86, XVI, da Lei Orgânica do Município de Parnamirim,
os quais se alinham com o reportado preceito constitucional.

Noutro ângulo, não se faz ociosa a menção ao intuitivo e inevitável déficit de
desempenho do requerido na execução de suas tarefas, dado o elevado volume de atribuições para
cumprimento em restrita carga horária de trabalho, o que afronta o cânon da eficiência do serviço
público, enunciado no artigo 37, caput, da Constituição Federal, enquanto percebe a plena
contraprestação laboral.

Não se deve olvidar, outrossim, do término da cessão do demandado pelo Distrito
Federal ao Estado do Rio Grande do Norte, em maio de 2011 (fls. 336), de modo que o cumprimento de
suas atribuições naquela unidade federativa deve consumir significativa parcela do seu tempo,
considerando-se a necessidade de deslocamentos constantes até aquele local, bem como para retorno ao
território potiguar, com o escopo de desempenho de suas funções neste local.

Revela-se, sob breve análise, inerente ao estádio procedimental em curso, descabida a
percepção de vencimentos pagos pelo Estado do Rio Grande do Norte, porquanto esse foi o último dos
três vínculos funcionais em comento a ser estabelecido, o qual colide, não somente com a Carta Magna,
como também com a Constituição Estadual do Rio Grande do Norte e a Lei Orgânica Municipal de
Parnamirim, o que configura a aparência de locupletamento ilícito do demandado e sinaliza a ocorrência
de lesão aos cofres públicos.

Não se descortina razoável a concessão da faculdade ao requerido de indicação do
vínculo do qual deseja se desfazer, considerando-se que a aparência de mácula repousa sobre o seu
liame com o Estado do Rio Grande do Norte, conforme explanado.

Quadra anotar, demais disso, que o próprio Município de Parnamirim, às fls. 341, por
meio da sua Secretaria de Administração dos Recursos Humanos, informou que o requerido ocupou os
seguintes cargos municipais de provimento em comissão:

A) Superintendente Hospitalar, no período de 02/01/2001 a 08/03/2001;
B) Supervisor do Complexo Hospitalar, no período de 02/05/2001 a 13/10/2003;
C) Secretário Municipal de Saúde, no período de 13/10/2003 a 10/10/2005.
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1 "Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento
ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público,
para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que
assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do
enriquecimento ilícito."

Percebe-se, outrossim, por intermédio dos documentos de fls. 63, 65/66 e 68/69, que o
demandado exerceu os seguintes cargos estaduais de provimento em comissão:

A) Diretor da Unidade de Apoio à Saúde, no período de janeiro de 2003 a maio de
2003;

B) Coordenador de Unidade de Referência da SESAP, desde maio de 2003;
C) Diretor do Hospital Deoclécio Marques de Lucena, no período de 20 de janeiro de

2006 a 03 de junho de 2008.

Admite a indigitada dicção de fls. 75/78 a compreensão de que o demandado, ao exercer
tais cargos de confiança, não se afastou dos afazeres próprios de seus vínculos com os mencionados
entes públicos, em que pese o regime de dedicação integral fixado.

À luz dessas reflexões, tem-se aperfeiçoado no caso sob estudo o reportado requisito da
fumaça do bom direito, estabelecido para a concessão da tutela emergencial.

O segundo pressuposto, o perigo da demora da prestação jurisdicional, torna-se visível na
necessidade de resguardo do erário.

A premência da medida de afastamento do exercício do cargo efetivo junto ao Estado do
Rio Grande do Norte, com a consequente suspensão da remuneração, plasma-se no escopo de evitar
prejuízo aos cofres públicos, pois caso indeferida a postulação em relevo, a situação eivada de
inconstitucionalidade perdurará, com a ocorrência do pagamento da remuneração do demandado.

Ultimadas essas ponderações, volve-se a atenção ao requerimento de decretação da
indisponibilidade dos bens do ocupante do pólo passivo da demanda, com o escopo de se assegurar a
efetividade de eventual decisão judicial de ressarcimento ao erário, com base no permissivo do artigo 7º
da Lei nº 8.429/19921.

Prescinde-se, nesse aspecto, de demonstração do periculum in mora, visto que, de acordo
com o predominante escólio jurisprudencial, reputa-se este inerente ao contexto fático em que o
resguardo dos interesses do erário se faz premente.

O Superior Tribunal de Justiça já posicionou nesse sentido, como ilustra o Acórdão
publicado no Diário da Justiça eletrônico de 28 de outubro de 2011:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE
DE BENS. ART. 7º DA LEI 8.429/1992. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE
CONSIGNA PECULIARIDADES DO CASO PARA INDEFERIR O PEDIDO.
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REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO.
1. Hipótese na qual se discute deferimento de indisponibilidade de bens em sede de
ação civil pública por ato de improbidade administrativa.
2. Sobre indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa, o
entendimento desta Corte é de que: a) é possível antes do recebimento da petição
inicial; b) suficiente a demonstração, em tese, do dano ao Erário e/ou do
enriquecimento ilícito do agente, caracterizador do fumus boni iuris; c) independe da
comprovação de início de dilapidação patrimonial, tendo em vista que o periculum in
mora está implícito no comando legal; e d) pode recair sobre bens adquiridos
anteriormente à conduta reputada ímproba." "AgRg no AGRAVO DE
INSTRUMENTO Nº 1.423.420 - BA (2011/0161782-8) RELATOR : MINISTRO
BENEDITO GONÇALVES
(grifos introduzidos)

Filia-se a essa intelecção o Tribunal de Justiça norte-rio-grandense:

"
EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDOS LIMINARES DE
INDISPONIBILIDADE E DE SEQUESTRO DE BENS INDEFERIDOS NA
INSTÂNCIA SINGULAR DEVIDO A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA
DISSIPAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO AGENTE SUPOSTAMENTE ÍMPROBO.
DECISÃO MODIFICADA NA PARTE QUE INDEFERIU A
INDISPONIBILIDADE E MANTIDA EM RELAÇÃO AO SEQUESTRO.
MEDIDAS CAUTELARES COM PECULIARIDADES DIVERSAS.
INEXIGÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO
À CONCESSÃO DA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE. PERIGO DA
DEMORA ÍNSITO AO ART.
DA LEI Nº
/92. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
- Evidenciada a plausibilidade do direito invocado, consistente na idoneidade das
provas colhidas, na gravidade dos atos e na consequente possibilidade de
condenação, a decretação de indisponibilidade dos bens não está condicionada à
comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa,
justamente, a evitar dilapidação patrimonial, estando o requisito do perigo da demora
ínsito no art.
da Lei nº
/92. (...)"
(Julgamento: 20/10/2011 Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível Classe: Agravo de
Instrumento sem Suspensividade Relator: Desembargador Amílcar Maia) - (grifos
introduzidos)

A indisponibilidade patrimonial do demandado deve cingir-se ao montante de R$
1.093.503,37 (um milhão, noventa e três mil, quinhentos e três reais e trinta e sete centavos),
correspondente, segundo a locução ministerial: 1) ao valor pecuniário por ele percebido em função do
cargo efetivo de médico e dos cargos comissionados exercidos junto ao Estado do Rio Grande do Norte,
o que alcança a cifra de R$ 781.295,65 (setecentos e oitenta e um mil, duzentos e noventa e cinco reais e
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sessenta e cinco centavos); 2) à quantia de R$ 168.330,72 (cento e sessenta e oito mil, trezentos e trinta
reais e setenta e dois centavos), referente ao pagamento decorrente da cessão do Distrito Federal em
favor do Estado do Rio Grande do Norte, após o término da cessão do requerido; 3) ao importe de R$
143.883,00 (cento e quarenta e três mil e oitocentos e oitenta e três reais), percebido em razão do
exercício indevido dos cargos comissionados junto ao Município de Parnamirim.

Oportuno salientar não obstar a efetivação dessa medida a ausência nos autos da listagem
do acervo patrimonial do demandado.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, enfrentando essa matéria, assim pontificou no
Acórdão prolatado no Recurso Especial de número 1.177.290 - MT (2010/0013154-3, publicado no
Diário da Justiça eletrônico do dia 1º de julho de 2010:

"A ausência de individualização dos bens pelo Parquet também não constitui óbice à
decretação de indisponibilidade, mesmo porque a indisponibilidade não se limita aos
bens porventura obtidos com a conduta ímproba. Tampouco o art. 7º da Lei
8.429/1992 lhe impõe esse ônus.
Conforme bem observa Wallace Paiva Martins Junior, o pedido de indisponibilidade,
que não se confunde com seqüestro, prescinde de individualização dos bens pelo
autor (Probidade Administrativa , 3ª ed., São Paulo: Saraiva, 2006, p. 440):
A indisponibilidade incide sobre tantos bens quantos forem necessários para o
ressarcimento integral do dano e para a perda do acréscimo patrimonial devido,
recomendando-se que o autor expresse os respectivos valores, admitindo-se a
redução após a concessão da liminar, devendo o réu indicar os bens suficientes para
suportá-la, se houve excesso, podendo a extensão do proveito ou do dano ser
apurável em perícia ou execução. A medida tem, justamente, essa característica
salutar que a distingue do seqüestro, pois dispensa a individualização dos bens pelo
autor, abrangendo a universalidade de bens ou valores do patrimônio do réu ou de
terceiro.
A exegese do art. 7º da Lei 8.429/1992, conferida pela jurisprudência do STJ, é de
que a indisponibilidade pode alcançar tantos bens quantos forem necessários a
garantir as conseqüências financeiras da prática de improbidade, mesmo os
adquiridos anteriormente à conduta ilícita. Confiram-se:
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ART. 7º da LEI 8.429/1992. INDISPONIBILIDADE DE BENS.
1. A indisponibilidade de bens – em Ação de Improbidade Administrativa ou em
Cautelar preparatória – serve para garantir todas as conseqüências financeiras
(inclusive multa civil) da conduta do agente, independentemente de o patrimônio ter
sido adquirido antes da prática do ato investigado. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido.
(REsp 637.413/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 07/05/2009, DJe 21/08/2009)

ADMINISTRATIVO - PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC - OMISSÃO -
NÃO-CONFIGURAÇÃO - VIOLAÇÃO DO ART. 1º DA LEI N. 8.009/90 -
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO - TRIBUNAL A QUO
ASSENTOU NÃO ESTAR CARACTERIZADO O BEM DE FAMÍLIA -
ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO FUMUS BONI IURIS E EXTENSÃO DA
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PENA - LIMINAR - JUÍZO PROVISÓRIO – SÚMULA 07/STJ - ART. 7º DA LEI
N. 8.492/92 - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS
ANTERIORES AO FATO ALEGADO - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL - NÃO-DEMONSTRAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)
4. Consoante o disposto no art. 7º da Lei n. 8.429/92, a indisponibilidade incidirá
sobre tantos bens quantos forem necessários ao ressarcimento do dano ou acréscimo
patrimonial resultante do enriquecimento ilícito, podendo recair sobre quaisquer
bens do agente acusado, independentemente de terem sido adquiridos antes ou
depois do ato supostamente ímprobo. Precedentes do STJ.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 895.608/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 15/05/2008, DJe 27/05/2008)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO
MUNICÍPIO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. NULIDADE.
NÃO-OCORRÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LESÃO AO ERÁRIO
PÚBLICO. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.429/92 A FATOS OCORRIDOS ANTES
DE SUA VIGÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...)
2. Os preceitos da Lei n. 8.429/92 podem ser aplicados a fatos ocorridos antes de sua
vigência. A indisponibilidade dos bens pode recair sobre tantos bens quantos forem
necessários ao ressarcimento do dano, mesmo sobre aqueles adquiridos antes do ato
de improbidade administrativa, independente de comprovação de que eles tenham
sido adquiridos de forma ilícita (art. 7º da Lei n. 8.429/92).
(...)
(REsp 886.524/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 23/10/2007, DJ 13/11/2007 p. 524)

AÇÃO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA LIMINAR.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
282/STF. PERICULUM IN MORA. SÚMULA 7/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. SÚMULA 284/STF. DEMANDA PRÓPRIA.
MATÉRIA DEBATIDA. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
INDISPONIBILIDADE RECAI SOBRE TANTOS BENS QUANTOS
NECESSÁRIOS.
(...)
VI - Este eg. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que,
tratando-se de ação civil por improbidade administrativa, a indisponibilidade de bens
pode alcançar quantos forem necessários ao ressarcimento do dano, inclusive os
adquirido antes do ilícito. Precedentes: REsp nº 762.894/GO, Rel. Min. DENISE
ARRUDA, DJe de 04.08.2008, REsp nº 806.301/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de
03.03.2008, REsp nº 702.338/PR, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe de 11.09.2008.
VII - Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.
(REsp 1081138/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 14/10/2008, DJe 29/10/2008)"

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parnamirim

______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Endereço: Av. Brigadeiro Everaldo Breves, Nº 154, Centro - CEP 59140-200, Fone: 3645-1081, Parnamirim-RN -
E-mail: pwmvfp@tjrn.jus.br

fls. 8



No contexto fático-probatório dos autos, há indícios da prática pelo demandado de ato de
improbidade administrativa, consoante exposto em linhas pretéritas, circunstância que justifica a medida
em estudo.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de liminar e, por conseguinte, decreto:
A) o afastamento do demandado do exercício do cargo efetivo junto ao Estado do Rio

Grande do Norte, sem remuneração;
B) a indisponibilidade dos bens do demandado Deoclécio Marques de Lucena Filho, até o

montante de R$ 1.093.503,37 (um milhão, noventa e três mil, quinhentos e três reais e trinta e sete
centavos), devendo ser efetivado o bloqueio de numerários através do BACENJUD, bem como
expedidos ofícios ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca e ao Departamento de Trânsito
comunicando acerca da indisponibilidade ora decretada, impedindo-se a transferência de bens a
terceiros, salvo mediante autorização judicial.

Expeça-se ofício à Secretaria Estadual de Saúde para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
encaminhe a este Juízo os documentos indicados pelo requerente à fl. 20 (item 7, d.1) e d.2) da petição
inicial) .

Notifique-se o demandado para o fim do artigo 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Parnamirim, 16 de novembro de 2012.

Marta Suzi Peixoto Paiva Linard
Juíza de Direito
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