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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE LAJES/RN

O  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO NORTE, por  seu representante legal,  no uso de suas 
atribuições  legais  e  constitucionais,  com esteio  nos  arts.  37,  caput  e 
parágrafo 4o,127  caput e 129, II e III da Carta Magna Federal, arts. 16, 
caput e  17  da  Lei  8.429/92,  vem perante  Vossa  Excelência  propor  a 
presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

em  desfavor  de  EDIVAN  SECUNDO 
LOPES,  brasileiro,  casado,  pedagogo,  residente  e  domiciliado  na  rua 
Almirante  Tamandaré,  nº  213,  Lagoa  Nova,  Natal/RN,  pelos  fatos  e 
fundamentos a seguir delineados.

DA SINOPSE DOS FATOS

Consta  das  peças  de  informação  em 
anexo que o Demandado exercera o cargo de prefeito do Município 
de  Lajes  de  janeiro  de  2005  a  dezembro  de  2008  e  que,  na 
qualidade  de  chefe  do  executivo  municipal,  atrasou  o  pagamento 
da  remuneração  dos  servidores  públicos,  referente  aos  meses  de 
dezembro/2006,  janeiro  e  fevereiro  e  março  do  ano  de  2007, 
somente regularizando a situação no mês de abril  do mesmo ano, 
por força da celebração de Termo de Ajustamento de Conduta com 
o Ministério Público Estadual.

O  atraso  no  pagamento  da 
remuneração dos  servidores  públicos  do Município  de Lajes  gerou 
inegáveis  e  incomensuráveis  prejuízos,  não  só  para  os  servidores 
mas também, para toda a sociedade Lajense,  pois  é cediço que a 
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economia das pequenas cidades brasileiras é movida e sustentada 
pela renda dos servidores públicos e aposentados.

Com  efeito,  o  atraso  no  pagamento 
da remuneração dos servidores municipais é indevido e facilmente 
explicado por dois fatores, são eles: a um, o reduzido zelo no trato 
da coisa pública e, a dois, o direcionamento da Administração para 
prestigiar alguns poucos apaniguados. A alegação de que ocorrera 
redução  no  repasse  do  Fundo  de  Participação  dos  Municípios  é 
falaciosa  e  mendaz,  como  facilmente  se  comprova  pela  análise 
perfunctória  da tabela de transferências constitucionais  disponível 
no  sítio   eletrônico 
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/transferenci
as_constitucionais.asp  .

Explica-se  melhor  a  situação.  Infere-
se da documentação que instrui os procedimentos em apenso que, 
enquanto  os  servidores  municipais  não recebiam o pagamento de 
suas  remunerações,  o  Município  de  Lajes  celebrava  contratos  de 
prestação  de  serviços  prevendo contraprestação  muito  superior  à 
remuneração paga aos servidores  efetivos  que desempenhavam a 
mesma função descrita na avença.

A  guisa  de  exemplo,  o  Município  de 
Lajes celebrou contrato de prestação de serviços com o Sr. Edivan 
Viana  de  Souza,  gari,  cujo  objeto  contratual  era  a  prestação  de 
serviços  na  limpeza  de  canteiros,  ruas  e  praças  do  Município, 
prevendo o  pagamento  da  importância  de  R$  1.200,00  (um mil  e 
duzentos reais), com vigência de 01/11/2006 a 30/11/2006. Gize-se 
que o salário  base de um gari,  servidor  efetivo,  era de R$ 380,00 
(trezentos e oitenta reais) nessa mesma época.

Outro  desmando,  o  Município  de 
Lajes  celebrou  contrato  de  prestação  de  serviços  com  a  Sra. 
Francisca Edileuza dos Reis, professora, pelo período de 01/11/2006 
a  30/11/2006,  com  o  objetivo  de  prestação  de  serviços  como 
instrutora, ministrando curso de formação continuada com base nas 
referências curriculares nacional para 25 professores cursistas, que 
atuam no ensino infantil  (creche, pré-escola) com carga horária de 
120H/A, sendo 88 H/A presencial e 32 H/A de monitoramento, com 
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valor  contratual  de  R$  7.200,00  (sete  mil  e  duzentos  reais).  Para 
que se possa ter uma ideia da excrescência o maior salário base de 
um professor  era de R$ 1.086,91 (um mil  e oitenta  e seis  reais  e 
noventa e um centavo) e o salário  base do prefeito municipal  era 
de  R$  6.000,00  (seis  mil  reais),  tomando  por  base  o  mês  de 
celebração da avença.

E  os  absurdos  prosseguem,  como  a 
celebração de contrato de prestação de serviços na recuperação de 
calçamento nas ruas Tabelião José Edson Martins, Praça Monsenhor 
Vicente  de  Paula  e  Professora  Laura  Santos,  firmado  entre  o 
Município de Lajes e o Sr. Antônio Ramos de Andrade, cujo período 
de  vigência  fora  de  01/11/2006  a  30/11/2006,  com  previsão  de 
pagamento de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais). Para efeitos 
de comparação o salário base de um pedreiro, servidor efetivo, era 
de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) nesse mês de outubro de 
2006.

Outra  contratação  de  prestação  de 
serviços  que  bem ilustra  a  situação  que  se  vem de  expor,  é  o  o 
ajuste travado entre o Município de Lajes e a Sra. Avanusia Maria 
dos Reis Nunes para a prestação de serviços ministrando curso de 
corte  e  costura  para  pessoas  cadastradas  no  programa SAIF/Casa 
da Família, pelo período de 01/12/2006 a 29/12/2006, com previsão 
de pagamento de R$ 1.900,00  (um mil  e  novecentos  reais),  valor 
esse  bem  superior  ao  maior  salário  base  pago  a  um  professor 
efetivo do Município.

Cita-se,  também,  o  contrato  de 
prestação de serviços firmado entre o Sr. Washington Alves da Luz, 
cujo  objeto  foi  a  prestação  de  serviços  como  motorista  da 
secretaria municipal de Administração acompanhando o pessoal da 
COSERN que  vem fazer  manutenção  do  programa luz  para  todos, 
com período  de  vigência  de  01/12/2006 a  29/12/2006,  com preço 
de  R$  1.500,00  (um  mil  e  quinhentos  reais).  Enquanto  isso  um 
motorista  efetivo  tinha  salário  base  equivalente  a  R$  380,00 
(trezentos  e  oitenta  reais)  e  estava  com  o  pagamento  de  sua 
remuneração atrasado.

O Município de Lajes celebrou, ainda, 
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contrato  de  prestação  de  serviços  com  o  Sr.  Francisco  Azevedo 
Júnior  objetivando  a  assunção  de  responsabilidade  de  mestre  de 
obra  na  limpeza  em  geral,  pintura  e  retelhamento  das  Escolas 
Arilda Antunes, Severina Salviano e Vina Cunha, pelo período de R$ 
02/01/2007 a 31/01/2007,  com valor do contrato equivalente a R$ 
6.600,00  (seis  mil  e  seiscentos  reais).  Saliente-se  que  no  mesmo 
período o salário base do mestre de obra efetivo era de R$ 380,00 
(trezentos e oitenta reais),  o engenheiro civil  efetivo do município 
tinha  salário  base  no  importe  de  R$  1.000,00  (um mil  reais)  e  o 
subsídio de secretário era de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Por  fim,  menciona-se  o  contrato  de 
prestação  de  serviços  firmado  entre  o  Município  de  Lajes  e  o  Sr. 
Francisco  Edmilson  Viana,  pintor,  cujo  objeto  contratual  era  a 
pintura em geral da quadra de esporte Manoel Procópio, localizada 
na  Praça  Manoel  Januário  Cabral,  com pintura  em parede  e  pisos 
com  cores  variadas,  com  vigência  contratual  de  02/01/2007  a 
31/01/2007, e valor de R$ 2.300,00 (dois mil  e trezentos reais).  A 
título  de  comparação  o  pintor  efetivo  do  município  tinha  salário 
base de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) nesse mês de janeiro 
do ano de 2007.

Todos  esses  ajustes  contaram  com 
uma  estarrecedora  coincidência,  além  dos  exorbitantes  valores, 
foram todos pagos com uma pontualidade rigorosa, ao passo que os 
servidores  efetivos  do  Município  estavam  com  as  suas 
remunerações atrasadas desde o mês de dezembro de 2006.

Ora,  Excelência,  a  prática  reiterada 
de  celebração  de  contratos  de  prestação  de  serviços  prevendo 
contraprestação exorbitantes e muito superiores à remuneração de 
servidores municipais efetivos que desempenham a mesma função 
descrita  nos  ajustes  bem explica  a  “carência” de recursos  para  o 
pagamento  da  folha  de  pessoal  do  Município  e  iniludivelmente 
causou  prejuízos  ao  erário  municipal,  além  de  conspurcar  os 
princípios  da  impessoalidade,  moralidade,  eficiência  e  os  deveres 
de  honestidade  e  lealdade  às  instituições,  qualificando-se  desse 
modo como atos de improbidade administrativa.

Pode-se  afirmar  que  a  serôdia  no 
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pagamento de salários e remunerações chega mesmo a aborrecer o 
princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana,  uma  vez  que  é 
induvidoso que sem o recebimento de seus salários  os  servidores 
ficam à  mingua,  impossibilitados  de  honrar  com o  pagamento  de 
suas contas, de adquirir os mantimentos básicos necessários a sua 
mantença e de sua família, enfim têm sua dignidade abalada.

Nessa  quadra,  traz-se  a  colação 
trecho  de  uma  música  do  imortal  compositor  brasileiro 
Dominguinhos, analise-se.

Um  homem  se  humilha
Se  castram  seu  sonho
Seu  sonho  é  sua  vida
E vida é trabalho...

E  sem  o  seu  trabalho
O  homem  não  tem  honra
E sem a sua honra

Não dá pra ser feliz
Não dá pra ser feliz...

Sem  receio  de  erro  e  com  vênia  do 
compositor, pode-se interpretar o trabalho imbricado com o salário, 
em  palavras  outras,  a  honra  do  homem  está  umbilicamente 
relacionada com o seu trabalho e com o salário  que percebe pelo 
desprendimento de sua energia, de sorte que o não-recebimento do 
salário avilta tanto a dignidade humana quanto o desemprego.

Outrossim,  a  Constituição  Federal 
reconhece  a  extraordinária  importância  do  salário  e  o  tutela, 
ditando  no  art.  7º,  X,  a  proteção  do  salário  na  forma  da  lei, 
constituindo  crime  sua  retenção  dolosa.  Lamentavelmente, 
contudo,  até o momento o legislador ordinário  não cumpriu o seu 
mister  constitucional  e  não  regulamentou  o  preceito,  que  se 
qualifica  como norma constitucional  de  eficácia  limitada,  pois  em 
razão  do  princípio  da  legalidade  depende  de  norma 
infraconstitucional para gerar efeitos.

DOS  ATOS  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  –  DOLO  COMO  ELEMENTO 
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SUBJETIVO DA CONDUTA

O  demandado  exerceu  o  cargo  de 
Prefeito do Município de Lajes do ano de 2005 a 2008, assumindo o 
múnus e o dever de administrar o executivo municipal respeitando 
as  Constituições  Federal  e  Estadual,  além  da  Lei  Orgânica,  e 
observando  os  princípios  que  informam  a  Administração  Pública, 
notadamente  os  postulados  da  legalidade,  impessoalidade, 
moralidade e publicidade.

Obsta,  Excelência,  que  o  Promovido, 
então  Prefeito  do  Município  de  Lajes,  inobservou  os  princípios  da 
legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da eficiência, e os 
deveres  de  honestidade  e  lealdade  ao  atrasar  indevidamente  o 
pagamento  da  remuneração  dos  servidores  municipais  e  ao 
celebrar contratos de prestação de serviços com o claro escopo de 
distribuir benesses e obséquios a seus sequazes, prevendo valores 
exorbitantes,  muito  superiores  àqueles  pagos  aos  servidores 
efetivos,  causando,  assim,  dano  ao  patrimônio  público,  além  de 
aborrecer  os  standards  da  eficiência,  moralidade,  legalidade  e 
impessoalidade.

Não  se  olvide  que  a  Administração 
Pública  obrigatoriamente  deve  ser  norteada  pelo  princípio  da 
moralidade, que traz uma inegável carga moral, ou seja, quando o 
ato  administrativo  praticado  afasta-se  do  interesse  público  e 
aproxima-se de interesses outros que mais atendem aos anseios e 
aspirações  do  administrador  configura-se  o  ato  imoral,  logo, 
ímprobo.

Acerca  da  moralidade  administrativa 
vaticina o Promotor de Justiça Emerson Garcia1:

A  moralidade  limita  e  direciona  a 
atividade  administrativa,  tornando 
imperativo que os atos  dos agentes 
públicos  não  subjuguem  os  valores 
que  defluam  dos  direitos 
fundamentais  dos  administrados,  o 
que  permitirá  a  valorização  e  o 

1 Disponível  no  sítio  eletrônico 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_35/artigos/Art_emerson.htm, acesso em 28 de fevereiro 
de 2011
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respeito  à  dignidade  da  pessoa 
humana. Além de restringir o arbítrio,  
preservando  a  manutenção  dos 
valores  essenciais  a  uma  sociedade 
justa  e  solidária,  a  moralidade 
confere  aos  administrados  o  direito 
subjetivo  de  exigir  do  Estado  uma 
eficiência  máxima  dos  atos 
administrativos,  fazendo  que  a 
atividade  estatal  seja 
impreterivelmente  direcionada  ao 
bem  comum,  buscando  sempre  a 
melhor solução para o caso.

A  correção  dessas  conclusões,  no 
entanto, pressupõe que um caminho 
mais  árduo  e  tortuoso  seja 
percorrido:  a  necessária 
conscientização de todos os setores 
da  sociedade  de  que  devem  zelar  
pela  observância  do  princípio  da 
moralidade. O controle sobre os atos 
dos agentes públicos deve ser rígido 
e  intenso,  o  que  permitirá  um 
paulatino  aperfeiçoamento  da 
atividade  estatal  e,  o  que  é  mais 
importante,  a  necessária  adequação 
dos  agentes  públicos  aos  valores 
próprios  de  um Estado  Democrático 
de  Direito,  no  qual  o  bem  comum 
representa o pilar fundamental.

Ainda  sobre  o  princípio  da 
moralidade pode-se afirmar que o administrador público deve "servir a 
Administração  com  honestidade,  procedendo  no  exercício  de  suas 
funções sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em 
proveito  pessoal  ou  de  outrem  a  quem  queira  favorecer."  (Marcelo 
Caetano, Manual de Direito Administrativo, T. II, Rio: Forense, 1970, p. 
684).

Pois bem.

A  celebração  de  contratos,  com 
flagrante  ofensa  aos  princípios  da  moralidade,  da  eficiência,  da 
legalidade  e  da  impessoalidade,  causou  induvidoso  prejuízo  ao 
erário,  uma  vez  que  os  contratos  previam  uma  remuneração 
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excessiva, muito superior aos valores pagos aos servidores efetivos 
que  desempenhavam  aquelas  mesmas  funções  previstas  nos 
contratos.

Ademais,  o  ato  de  atrasar,  sem 
motivo justo, o pagamento da remuneração dos servidores público 
do  Município  de  Lajes  caracteriza-se  como  ato  de  improbidade 
administrativa,  haja  vista  que  o  promovido  retardou  a  prática  de 
um primordial ato de ofício.

 DO DIREITO

 DA  CONSUMAÇÃO  DOS  ATOS  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA 
ANTE AS PREVISÕES DA LEI 8.429/93 (art. 10 e 11).

A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR ATO OFENSIVO AOS PRINCÍPIOS DA 
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  –  PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONALIZADOS E INFRACONSTITUCIONAIS.

As  lições  do  prof.  FAZZIO  JR2.  são 
bastante  contundentes  para  desvelar  a  importância  do  respeito  aos 
princípios da administração pública, diz o autor :

“Atentar  contra  princípios 
jurídicos é mais grave do que 
violar  regras;  significa  agredir 
todo o sistema. Justamente por 
isso, o texto do art. 4o da LIA, 
ao  exigir  que  os  agentes 
públicos  cumpram  e  façam 
cumprir  os  princípios  de 
legalidade,  impessoalidade, 
moralidade,  publicidade  e 
eficiência, repercute o disposto 
no  art.  37,  caput,  da 
Constituição Federal.”

A  própria  Lei  de  Improbidade 
Administrativa prevê expressamente a obrigação dos agentes públicos 
observarem  os  princípios  que  norteiam  a  administração  pública, 
conforme se infere do seu art. 4O,  transcrito:

2  JR. FAZZIO, WALDO, Improbidade Administrativa e Crimes de Prefeitos, Atlas, 2003, pág. 173.
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“Os  agentes  públicos  de 
qualquer  nível  ou  hierarquia 
são  obrigados  a  velar  pela 
estrita  observância  dos 
princípios  de  legalidade,  de 
impessoalidade,  moralidade, 
publicidade  e  eficiência  no 
trato de assuntos que lhe são 
afetos.”

Frise-se  que  não  são  apenas  os 
princípios  administrativos  constitucionais  descritos  no  art.  37  da 
Constituição Federal   que integram o cabedal de normas que, uma vez 
descumpridas  com  laivo  de  imoralidade,  ensejam  improbidade 
administrativa. Outros princípios espraiados no corpo constitucional ou 
mesmo  implícitos  na  Constituição  Federal  e,  ainda,  postulados 
estampados na legislação infraconstitucionais, dão azo, quando violados, 
a consumação de atos ímprobos com suas consequências legais (art. 11 
da LIA).

Nesse diapasão, vaticina o prof. FAZZIO 
JR3 :

“ Em matéria de princípios,  o 
elenco  do  art.  37  não  se 
esgota  no  caput.  Querendo 
evitar  dúvidas  sobre  a 
existência de outros princípios 
administrativos,  o  próprio 
constituinte os declara ao usar 
a  expressão  ‘e  também  ao 
seguinte, para designá-los em 
seus incisos e parágrafos : (...)

Mesmo  assim,  a  clareza 
meridiana  do  texto 
fundamental  não  esgota  a 
matéria.  É que nem só o art. 
37  porta  princípios 
norteadores  da  Administração 
Pública.  Ao  longo  do  texto 
constitucional,  eles  alojam-se 

3  Ob. Cit. Pág.. 174, 175 e 176.
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em  diversos  dispositivos 
nucleares,  daí  porque  os 
denominamos  subprincípios  : 
economicidade,  motivação  e 
razoabilidade.

(...)

Saindo da Carta Magana, não 
é  difícil  detectar  outros 
subprincípios. (...).

O art.  1  o   parágrafo 1  o   da LRF   
traz  o  subprincípio  da 
responsabilidade  na  gestão 
fiscal,  concebendo-se  como 
ação planejada e transparente, 
em  que  previnem  riscos  e 
corrigem  desvios  de  afetar  o 
equilíbrio das contas públicas.

(...)

Por  isso,  para  verificar   a 
caracterização ou não de atos 
de improbidade administrativa 
praticados  pelo  prefeito  (ou 
qualquer  agente  público),  
todos  os  princípios  e 
subprincípios  (explícitos  e 
implícitos)  devem  ser 
considerados,  não 
isoladamente,  mas  em  seu 
conjunto, porque interagem no 
âmbito  normativo  ordinário,  
uns  com  maior  intensidade, 
outros com menos incisivos ou 
com  atuação  residual.” 
(acrescemos  os  primeiros 
parênteses  do  último 
parágrafo transcrito)

Portanto,  tornam-se  ímprobos  os  atos 
que  violem  os  princípios  da  Administração  Pública,  normas-valores 
constitucionalizadas  ou  não,  mas  que  reportem  os  raios  que  devem 
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refletir sobre a conduta do agente público em cada área de atuação, seja 
fiscal, ambiental, patrimonial etc.

A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COMETIDA SEGUNDO OS ART. 10 e 11 
DA LIA.

A celebração de contratos de prestação 
de  serviços  com  previsão  de  valores  exorbitantes,  a  exemplo  do 
pagamento ao equivalente a  R$ 7.200,00  (sete  mil  e  duzentos  reais) 
para lecionar 01 (um) mês de curso de formação, valor superior até ao 
subsídio do prefeito, bem revela e ilustra o malbaratamento do dinheiro 
público, e esse é somente um caso dos vários já relatados no proêmio.

Assim,  a  celebração  desses  ajustes,  já 
relatados,  configura  ato  causador  de  prejuízo  ao  patrimônio  público, 
malbaratamento flagrante da coisa pública em favor de um seleto grupo 
de  “amigos”  do  Poder,  ensejando  ato  de  improbidade  administrativa 
descrito no art. 10 da Lei 8.429/92. 

De outro giro, o atraso no pagamento da 
remuneração dos servidores amolda-se ao quanto previsto no art. 11, da 
LIA, que prevê os atos de improbidade que atentam contra os princípios 
da  Administração  Pública.  As  condutas  ali  dispostas  são  meramente 
exemplificativas.  Dessa forma,  sem embargo das condutas elencadas, 
qualquer outra atentatória aos princípios da Administração Pública pode 
constituir-se em ato de improbidade. 

Portanto,  a  conduta  dolosa  do  agente 
está, expressamente,  incursa no art. 11, caput, da Lei 8.429/92, em face 
de atentar  contra  princípios  da Administração Pública,  sendo também 
observada nos seus incisos exemplificativos.

Assim, além de subsumir-se ao caput do 
art. 11 da LIA, quanto ao princípio da legalidade, publicidade, lealdade e 
moralidade,  a  conduta  do  promovido,  em especial  na  celebração dos 
contratos de prestação de serviços esgrimados, também amolda-se ao 
art. 10 da Lei 8.429/92.
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A  conduta  do  agente  público,  ora 
promovido,  além de violar  o  caput  do art.  11 da LIA,  subsume-se 
aos “tipo administrativo” descrito no inciso II  referente a retardar 
ou omitir ato de ofício, in verbis:

“II  –  retardar  ou  deixar  de 
praticar,  indevidamente,  ato 
de ofício;”

No  caso  vertente,  o  agente  público 
retardou  em  demasiado  e  sem  justa  causa  a  prática  de  ato  de 
ofício,  ao  atrasar  o  pagamento  da  remuneração  dos  servidores 
municipais,  haja  vista  que  a  Administração  Pública  só  age 
secundum  legis,  extraindo  desta  os  deveres  dos  ofícios 
administrativos.

Saliente-se  que,  inobstante  a  omissão 
da  legislação  municipal  no  tocante  à  data  do  pagamento  da 
remuneração aos servidores do Município, a CLT, aplicada na espécie por 
analogia ante o vácuo legislativo verificado, prevê no seu art. 459, § 1º, 
que o pagamento do salário deverá ser efetuado até o quinto dia útil do 
mês  subsequente ao vencido,  denotando,  desse  modo,  o  injustificado 
retardo  do  ato  de  pagamento  dos  salários,  ato  que  somente  fora 
efetuado três meses após o marco legal.

Neste  quadra,  pontue-se  que  a  Lei 
Complementar  nº  001/97,  que  dispõe  sobre  Regime  Jurídico  dos 
Servidores do Município de Lajes, preceitua em seu art. 40 que “A 
remuneração  é  devida  pelo  efetivo  exercício  do  cargo  ou  função, 
ressalvadas  as  situações  que  não  o  suspendem  ou  interrompem, 
nos termos da lei.”

Logo,  verificado  o  efetivo  exercício 
do cargo, fato ocorrente na espécie, caberia ao Acionado praticar o 
ato  de  ofício  correspondente,  é  dizer,  efetuar  o  pagamento  da 
remuneração  dos  servidores  até  o  quinto  dia  útil  subsequente  ao 
mês  vencido  e  como  não  o  fez  restou  caracterizado  o  ato  de 
improbidade  administrativa  previsto  no  art.  11,  II,  da  Lei  de 
Improbidade Administrativa.
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Sobre  o  tema  são  elucidativas  as 
lições  do  professorFAZZIO  JR4.,  no  que  pertinente  ao  inciso  II  do 
art.11 da LIA :

“  O  retardamento  ou  a 
omissão  indevida  de  ato  de 
ofício  agride  a  moralidade e 
a  eficiência  administrativa      ,   
porque contraria  o  dever da 
boa administração.

Assim,  se  o  prefeito  (ou 
qualquer  agente  público),  
desprezando os deveres que 
o  cargo  lhe  impõe, 
sobretudo  o  de  efetivar  os 
atos  oficiais,  sem  qualquer 
motivo escusável,  protela-os 
ou,  o  que  é  pior,  não  os 
pratica,  ainda  que  não  mire 
qualquer  vantagem  ou 
interesse,  está  cometendo 
esta  espécie  de  ato  de 
improbidade.

(...)

Ao  juntar  o  advérbio 
indevidamente  às  condutas 
do  inciso,  a  lei  insere 
elemento  normativo 
indicativo  da  ciência  da 
ilegalidade.  No  caso  o 
prefeito (ou qualquer agente 
público)  sabe  que  é  seu 
dever administrativo e não o 
cumpre,  está  ciente  de  que 
age  ilegalmente  ao  omitir-
se.”  (acrescemos  os 
parênteses)

LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

4  Ob. Cit. Pág. 188 e 189.
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Preceitua  a  Constituição  Federal,  no 
seu art.  129, sobre as funções institucionais  do Ministério Público, 
in verbis:

“Art.  129.  São  funções 
institucionais  do  Ministério 
Público:

(...)

II  -  zelar pelo efetivo respeito 
dos  poderes  públicos  e  dos 
serviços  de relevância  pública 
aos direitos assegurados nesta 
Constituição,  promovendo  as 
medidas  necessárias  a  sua 
garantia;

III – promover o inquérito civil  
e  a ação civil  pública,  para  a 
proteção do patrimônio público 
e  social,  do  meio  ambiente e 
de outros interesses difusos e 
coletivos;”.
(...)
IX  -  exercer  outras  funções 
que  lhe  forem  conferidas, 
desde  que  compatíveis  com 
sua  finalidade,  sendo-lhe 
vedada  a  representação 
judicial  e  a  consultoria 
jurídica  de  entidades 
públicas. 
(...)”

Nessa esteira, a Lei 8.625/93, no seu 
art.  25,  IV,  alínea ‘b’ e inciso VIII,  é conclusiva sobre os lindes de 
atuação do Ministério Público Estadual :

“ (...)

IV  –  promover  o  inquérito 
civil  e  a  ação  civil  pública, 
na forma da lei :

a- omissis;
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b- para  a  anulação  ou 
declaração  de  nulidade  de 
ato  lesivos  ao  patrimônio 
público,  ou  a  moralidade 
administrativa  do  Estado  ou 
do  Município  ,  de  suas 
administrações  indiretas  e 
fundacionais  ou  de 
entidades  privadas  de  que 
participem;

VIII  –  ingressar  em juízo,  de 
ofício,  para  responsabilizar 
os  gestores  do  dinheiro 
condenados por tribunais  ou 
conselhos de contas  ;

(...).”

Outrossim,  a  inteligência  da  Lei  n.o 

8.429/1992, nos seus artigos 16 caput e 17, evidencia a legitimidade do 
Ministério Público :

“Art.  16.  Havendo  fundados 
indícios de responsabilidade, a 
comissão  representará  ao 
Ministério  Público ou  à 
procuradoria  do  órgão  para 
que  requeira  ao  juízo 
competente  a  decretação  do 
sequestro dos bens do agente 
ou   terceiro  que  tenha 
enriquecido  ilicitamente  ou 
causado  dano  ao  patrimônio 
público.
Art.  17  A  ação  principal,  que 
terá  o  rito  ordinário,  será 
proposta  pelo  Ministério 
Público...”

Ademais, o ordenamento constitucional 
e  infraconstitucional,  a  jurisprudência  de  nossos  Tribunais  Federais  e 
Estaduais é bastante farta e definitiva quanto a legitimação do Ministério 
Público  para  a  promoção  da  defesa  da  moralidade  e  do  patrimônio 

1



RIO GRANDE DO NORTE
MINISTÉRIO PÚBLICO

Promotoria de Justiça DA COMARCA DE LAJES
Travessa Raimundo de Melo, nº 52, Centro, Lajes/RN – FONE/FAX:(084) 3532-3578, CEP: 59.535-000  

público. Nesse sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, no 
RE nº 181715/SP, Rel. Min. Marco Aurélio. O Superior Tribunal de Justiça 
proferiu  inúmeros  julgamentos  no  mesmo  diapasão,  podendo  citar 
apenas alguns: ROMS 61/82/DF, DJ 01/1297; ROMS 6197/DF, DJ 18/05/98; 
RESP  154128/SC,  DJ  18/12/98;  RHC  5873/PR,  DJ  19/12/97;  RESP 
98648/MG, DJ 28/04/97; ROMS 7423/SP, DJ 03/11/97; RESP 91269/SP, DJ 
08/09/97; RESP 123672/SP, DJ 16/03/98; RESP 142699/MG, DJ 16/03/98; 
RESP 132107/MG, DJ16/03/98.

LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

O promovido,  na então qualidade de 
Prefeito do Município de Lajes, revestiu-se do caráter de autoridade 
municipal,  portanto,  administrador do munus público.  Ao retardar, 
atrasar o pagamento da remuneração dos servidores públicos, bem 
como ao celebrar inúmeros contratos de prestação de serviços com 
preços  abusivos,  causando  inconteste  prejuízos  ao  Município, 
praticou  conduta  violadora  dos  princípios  constitucionais  da 
Administração  Pública,  assim  como afrontando  diretamente  a  Lei, 
conforme tratar-se-á a seguir.

Nessa  quadra, a  Lei  de  Improbidade 
Administrativa estatui, no seu art. 2o   :

“Art.  2o   Reputa-se  agente 
público  ,  para  os  efeitos 
desta  lei,  todo  aquele  que 
exerce,  ainda  que 
transitoriamente  ou  sem 
remuneração,  por  eleição, 
nomeação,  designação, 
contratação  ou  qualquer 
outra  forma  de  investidura 
ou  vínculo,  mandato  ,  cargo, 
emprego  ou  função  nas 
entidades  mencionadas  no 
artigo anterior.”

A  Lei  de  Improbidade  Administrativa 
1
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expressamente  dispõe  sobre  a  obrigação  dos  agentes  públicos 
quanto a probidade na conduta das suas atribuições legais :

“Art.  4º Os agentes públicos 
de  qualquer  nível  ou 
hierarquia  são  obrigados  a 
velar  pela  estrita 
observância  dos  princípios 
de  legalidade, 
impessoalidade,  moralidade 
e  publicidade no  trato  dos 
assuntos  que  lhes  são 
afetos.

Com  efeito,  o  mesmo  diploma  legal 
disciplina  a  investigação  e  a  punição  do  agentes  públicos 
(conceituados no art.  2o)  pela prática de atos que atentem contra 
os próprios princípio da administração:

“  Art.  10  –  Constitui  ato  de 
improbidade  administrativa 
que  causa  lesão  ao  erário 
qualquer  ação  ou  omissão, 
dolosa  ou  culposa,  que 
enseje  perda  patrimonial,  
desvio,  apropriação, 
malbaratamento  ou 
dilapidação  dos  bens  ou 
haveres  das  entidades 
referidas  no  art.  1º,  desta 
Lei, e notadamente: 

(...) 

Art.  11-  Constitui  ato  de 
improbidade  administrativa 
que  atenta  contra  os 
princípios   da  administração 
pública  qualquer  ação  ou 
omissão  que  viole  os 
deveres  de  honestidade, 
imparcialidade,  legalidade e 
lealdade  às  instituições,  e 
notadamente:

II-  retardar  ou  deixar  de 
1
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praticar,  indevidamente,  ato 
de ofício;”

Destarte,  estreme  de  dúvida  a 
legitimidade passiva do ex-Prefeito do Município de Lajes pelos atos 
que praticou durante a sua gestão e que vieram a atentar contra os 
princípios  da  Administração  Pública  e  que  causaram  prejuízos  ao 
Erário.

DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LIA PARA A CONDUTA DO PROMOVIDO.

Assim agindo o Demandado incorreu em 
certos ilícitos previstos na Constituição Federal e na Lei de Improbidade 
(Lei nº 8.429/93), especialmente o que preceitua os art. 10 e 11, caput e 
incisos II como já demonstrado:

“Art.  11.  Constitui  ato  de 
improbidade  administrativa 
que atenta contra os princípios 
da  administração  pública 
qualquer ação ou omissão que 
viole  os  deveres  de 
honestidade,  imparcialidade, 
legalidade,  e  lealdade  às 
instituições, e notadamente:
“II – retardar ou deixar de 
praticar, indevidamente, ato 
de ofício;

A  conduta  do  promovido   subsume-se 
aos  dispositivos  supra,  ao  art.  37  parágrafo  4o da  CF1988  e  art.  12, 
incisos II e III da LIA estabelece as sanções impostas, que são :

“Art.37 (...)
§  4°  Os  atos  de  improbidade 
administrativa  importarão  a 
suspensão  dos  direitos,  a 
perda  da  função  pública,  a 
indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento  ao  erário,  na 
forma e gradação previstas em 
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lei, sem prejuízo da ação penal 
cabível.
Art.  12  -  Independentemente 
das  sanções  penais,  civis  e 
administrativas,  previstas  na 
legislação  especifica,  está  o 
responsável  pelo  ato  de 
improbidade  sujeito  às 
seguintes cominações:
II  –  na  hipótese  do  art.  10, 
ressarcimento  integral  do 
dano,  perda  dos  bens  ou 
valores  acrescidos licitamente 
ao  patrimônio,  se  concorrer 
esta  circunstância,  perda  da 
função pública, suspensão dos 
direitos políticos de 5 (cinco) a 
8  (oito)  anos,  pagamento  de 
multa  civil  de  até  02  (duas) 
vezes  o  valor  do  dano  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 5 (cinco) anos; 
III  -  na  hipótese  do  art.  11,  
ressarcimento  integral  do 
dano,  se  houver,  perda  da 
função pública, suspensão dos 
direitos  políticos  de  três  a 
cinco  anos,  pagamento  de 
multa civil de até cem vezes o 
valor  da  remuneração 
percebida  pelo  agente  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 
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da qual seja sócio majoritário,  
pelo prazo de três anos.”

REQUERIMENTOS

Isto posto, o Ministério Público do Estado 
do Rio Grande do Norte requer:

a) A  notificação  do  promovido  para, 
querendo, apresentar resposta escrita, em quinze dias, nos termos do 
art. 17, § 7o, da Lei n. 8.429/92;

b) após,  seja  recebida  a  ação,  citando-
se, então, o Acionado para, querendo, contestá-la (art. 17, §§ 8o e 9o, Lei 
n. 8.429/92);

c) a  condenação  do  Requerido  como 
incursos nas sanções do art. 12, II e III, Lei n. 8.429/92;

d) a produção  de  provas,  em todos  os 
meios  em  Direito  admitidos,  em  especial  o  depoimento  pessoal  do 
demandado.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 
(um mil reais).

Pede e espera deferimento.

Lajes, 28 de fevereiro de 2011.

Márcio Cardoso Santos
PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO
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