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ADMINISTRATIVA.  PRELIMINAR  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE  DO  ARTIGO  11  DA  LEI  Nº 
8.429/92  SUSCITADA  POR  DOIS  DOS  DEMANDADOS. 
REJEIÇÃO.  MÉRITO:  DESVIO  DE  VERBAS  PÚBLICAS 
MEDIANTE  IRREGULARIDADES  NA  CONTRATAÇÃO  DE 
EMPRESA  PROMOTORA  DE  EVENTOS,  POR  MEIO  DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO FICTÍCIA 
DE BANDAS E ARTISTAS, POR MEIO DE APROVAÇÃO DE 
CRÉDITOS  SUPLEMENTARES,  VISANDO  A  HONRAR 
COMPROMISSOS  INFORMALMENTE  ASSUMIDOS  PELO 
GOVERNO  DO  ESTADO,  ATRAVÉS  DO  GABINETE  CIVIL. 
CASO  QUE  FICOU  POPULARMENTE  CONHECIDO  COMO 
"FOLIADUTO".  COMPROVAÇÃO  DA  PRÁTICA  DE  ATOS 
ÍMPROBOS (ART. 10,  I,  VIII  E IX DA LEI N° 8.429/99) POR 
ALGUNS  DOS  DEMANDADOS.  LESÃO  AO  ERÁRIO 
CONSTATADA. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO 
ARTIGO 12, INCISO II DA LEI Nº 8.429/92. IMPROCEDÊNCIA 
EM RELAÇÃO A ALGUNS DOS RÉUS.  PROCEDÊNCIA EM 
RELAÇÃO A OUTROS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL promoveu AÇÃO CIVIL para apurar a 
possível  prática  de  atos  de  improbidade  administrativa  em  tese  praticados  por  CARLOS 
ALBERTO  DE FARIA,  ÍTALO ALENCAR  GURGEL,  HAROLDO  SERGIO  MENEZES 
CORREIA, JEFFERSON PESSOA TAVARES, JOSÉ ANTÔNIO PINHEIRO DA CÂMARA 
FILHO, CÍCERO DUARTE COSTA, FABIANO CÉSAR LIMA DA MOTTA  e SUMAYA 
ABY FARAJ, pelo suposto desvio de verbas públicas mediante irregularidades na contratação de 
empresa  promotora  de  eventos  pela  Fundação  José  Augusto,  por  meio  de  inexigibilidade  de 
licitação.

Segundo o Parquet Estadual, tal "esquema" simulava a contratação fictícia de bandas 
e artistas, por meio de aprovação de créditos suplementares, com vistas a honrar compromissos 
informalmente assumidos pelo Governo do Estado,  através do Gabinete Civil,  bem como, para 
beneficio dos próprios demandados ou em proveito de terceiros.

Na individualização das condutas, afirmou o Ministério Público o seguinte:



a)  CARLOS ALBERTO DE FARIA: ordenou a realização de despesas públicas 
sem autorização legal; determinou verbalmente a contratação direta de serviços de terceiros sem a 
realização  de  qualquer  formalidade  legal,  dispensando  indevidamente  licitação;  engendrou, 
conjuntamente com o demandado  Ítalo Alencar Gurgel,  a fraude que propiciou a execução do 
desvio de recursos públicos da Fundação José Augusto; removeu os obstáculos administrativos para 
obtenção dos recursos orçamentários que viabilizariam a fraude na Fundação José Augusto (crédito 
suplementar e repasse dos recursos); utilizou a estrutura física e funcional do Gabinete Civil para 
efetuar o pagamento das despesas por ele ordenadas ilegalmente com o dinheiro obtido com a 
fraude; e, com todas essas condutas, possibilitou o desvio de R$ 2.010.000,00 (dois milhões e dez 
mil reais), causando prejuízo ao erário e enriquecendo ilicitamente os beneficiários da fraude.

b) ÍTALO ALENCAR GURGEL: intermediou o contato entre o Gabinete Civil do 
Governo  do  Estado,  contando  com  a  chancela  do  demandado  Carlos  Alberto  de  Faria,  e  a 
Fundação José Augusto (demandados  José Antônio Pinheiro Câmara Filho e  Haroldo Sérgio 
Menezes Correia), o que propiciou a execução da fraude para desviar dinheiro público; executou, 
juntamente  com  o  demandado  Haroldo  Sérgio  Menezes  Correia,  a  fraude  consistente  na 
realização de contratações fictícias de shows para a apropriação e o desvio do dinheiro público; 
intermediou a obtenção de recursos financeiros necessários para a consecução da fraude (crédito 
suplementar  e  repasse  de  recursos);  recebeu  os  recursos  públicos  desviados  da  Fundação  José 
Augusto das mãos do demandado Haroldo Sérgio Menezes Correia, e, com parte desse dinheiro 
efetuou o pagamento dos compromissos pendentes do Gabinete Civil do Governador do Estado, 
desviando o restante em proveito particular; e, com todas essas condutas, possibilitou o desvio de 
R$  2.010.000,00  (dois  milhões  e  dez  mil  reais),  causando  prejuízo  ao  erário  e  enriquecendo 
ilicitamente os beneficiários da fraude.

c) HAROLDO SÉRGIO MENEZES CORREIA: providenciou a formalização, no 
âmbito da burocracia da Fundação José Augusto, dos processos de contratação das empresas M A 
PRODUÇÕES  e  F  C  DA MOTTA,  que  supostamente  realizariam  os  shows,  bem  como  dos 
processos  de  solicitação  de  abertura  dos  créditos  suplementares  que  viabilizariam  os  recursos 
financeiros  para  tais  contratações;  trouxer  para  o  esquema  criminoso  as  empresas  M  A 
PRODUÇÕES – de propriedade de demandado  Fabiano César Lima da Motta –  que seriam 
contratadas pela Fundação José Augusto para realização dos supostos shows no período de final do 
ano de 2005 e no carnaval de 2006; recebeu os recursos públicos pagos indevidamente às empresas 
do demandado Fabiano César Lima da Motta, para depois entregá-los, em mãos, ao demandado 
Ítalo Alencar Gurgel; e, com todas essas condutas, possibilitou o desvio de R$ 2.010.000,00 (dois 
milhões e dez mil Reais), causando prejuízo ao erário e enriquecendo ilicitamente os beneficiários 
da fraude.

d)  JOSÉ ANTÔNIO PINHEIRO CÂMARA FILHO: na  qualidade  de  Diretor 
Administrativo da Fundação José Augusto, após prévio acerto com os demandados Carlos Alberto 
Faria, Haroldo Sérgio Correia de Menezes e Ítalo Alencar Gurgel, formalizou a solicitação do 
crédito suplementar que viabilizou a alocação e liberação dos recursos posteriormente desviados; 
autorizou  a  abertura  do  processo  de  inexigibilidade  de  licitação  para  contratação  simulada  de 
bandas musicais, sem as formalidades necessárias, para shows que não ocorreram; e, autorizou o 
pagamento pelos shows não realizados.

e)  JEFFERSON  PESSOA TAVARES: iniciou  em  seu  setor  da  Fundação  José 
Augusto, os processos de contratação das empresas M A PRODUÇÕES e F C DA MOTTA; e, 
orientou o demandado  Cícero Duarte Costa a atestar a prestação dos serviços sem verificar se 
efetivamente haviam sido prestados.

f) CÍCERO DUARTE COSTA: atestou falsamente, sob a orientação do demandado 



Jefferson Pessoa Tavares, a realização dos eventos pela empresa M A PRODUÇÕES e F C DA 
MOTTA, possibilitando assim o pagamento por serviço que não foi prestado e, consequentemente 
viabilizando o desvio dos recursos públicos.

g) FABIANO CÉSAR LIMA MOTTA: forneceu as notas fiscais das empresas M A 
PRODUÇÕES e FC DA MOTTA para justificar a realização dos pagamentos dos supostos eventos 
não realizados; sacou o dinheiro público referente aos pagamentos das contratações fraudulentas nas 
agências bancárias e repassou tais recursos ao demandado  Haroldo Sérgio Menezes Correia, o 
qual, por sua vez, entregou tais recursos ao demandado  Ítalo Alencar Gurgel; recebeu a quantia 
correspondente a 10% (dez por cento) dos recursos públicos que lhe foram pagos fraudulentamente; 
e,  com todas essas condutas, possibilitou o desvio de R$ 2.010.000,00 (dois milhões e dez mil  
reais), causando prejuízo ao erário e enriquecendo ilicitamente os beneficiários da fraude.

h) SUMAYA ABY FARAJ: a mando do demandado Ítalo Alencar Gurgel, forneceu 
documentos e informações ao demandado  Haroldo Sérgio Menezes Correia, que propiciaram a 
execução da fraude; e,  efetuou o pagamento de diversos prestadores de serviço, em dinheiro, no 
âmbito do gabinete Civil, com os recursos desviados da Fundação José Augusto.

Pugnou, ao final, pela condenação dos demandados nas penas estabelecidas no artigo 
12, inciso II da Lei nº 8.429/92.

Com a inicial foram anexados o Inquérito Civil nº 012/06 e outros documentos, que 
formaram 09 (nove) anexos, à disposição das partes na secretaria deste Juízo.

Notificado para manifestar interesse em integrar a presente lide,  o  ESTADO DO 
RIO GRANDE DO NORTE pronunciou-se  afirmativamente  (fl.  62/63),  tendo  este  Juízo,  em 
decisão proferida à fl. 69, deferido o pedido do mesmo para integrar a lide no pólo ativo.

Notificados os réus para os fins previstos no artigo 17, § 7º da Lei nº 8.429/92, os 
demandados  Haroldo  Sérgio  Menezes  Correia,  José  Antônio  Pinheiro  da  Câmara  Filho  e 
Fabiano César Lima da Motta optaram por não se manifestar nesse momento processual.  Os 
demais apresentaram respostas escritas, defendendo, em síntese:

a)  Jefferson Tavares Pessoa  (fl. 78/81): que, na condição de sub-coordenador de 
serviços gerais da Fundação José Augusto, apenas recebeu orientação do Sr.  Haroldo Sérgio de 
Menezes  Correia,  que  ultimasse  a  formalização  dos  processos  identificados  na  inicial,  por 
constituir um projeto de iniciativa do Gabinete Civil do Estado do Rio Grande do Norte; que não 
orientou o demandado  Cícero Duarte da Costa a testificar a realização dos eventos; e, que não 
tinha  conhecimento  de  que  se  tratava  de  uma  fraude  para  desviar  recursos  da  Fundação  José 
Augusto.

b) Cícero Duarte da Costa (83/86): que a ordem para atestar os eventos contratados 
pela Fundação José Augusto partiu de Haroldo Sérgio de Menezes Correia; e, que também não 
tinha  conhecimento  de  que  se  tratava  de  uma  fraude  para  desviar  recursos  da  Fundação  José 
Augusto.

c) Ítalo Alencar Gurgel (fl. 88/91): que no exercício de suas funções, limitava-se a 
formalizar requerimentos e ofícios de interesse do Executivo; que as autorizações eram expedidas 
pelas secretarias que tinham autonomia para decisão; e, que o cargo exercido por ele não tinha o 
poder de ordenar despesas, nem de interferir junto a qualquer secretaria estadual, impossibilitando 
assim, qualquer tipo de favorecimento próprio ou de outrem.



d)  Carlos Alberto de Faria  (fl. 92/119): inicialmente, suscitou as preliminares de 
inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva e, no mérito, defendeu a inexistência de má-fé em sua 
conduta.

e)  Sumaya Aby Faraj  (fl. 313/318): que não participou nem perpetuou quaisquer 
desvios de recursos da Fundação José Augusto para os terceiros mencionados na inicial; que mesmo 
que tivesse conhecimento da origem daqueles recursos, agia por determinação hierárquica, inclusive 
gerando recibos de prestadores de serviços à Governadoria; e, que não pode ser responsabilizada 
por eventual desvio de outrem.

Por decisão de fl. 343/344, foram rejeitadas as preliminares de inépcia da inicial e de 
ilegitimidade  passiva  suscitadas  pelo  demandado  Carlos  Alberto  de  Faria  e,  em seguida,  foi 
recebida a ação e determinada a citação dos réus para, querendo, apresentarem contestação. 

Os  demandados  Sumaya  Aby  Faraj  (fl.  348/349),  Ítalo  Alencar  Gurgel  (fl. 
354/364), Carlos Alberto de Farias (fl. 366/367), Cícero Duarte Costa (fl. 368/371) e Jefferson 
Pessoa  Tavares (fl.  392/394)  apresentaram  suas  contestações,  basicamente  reiterando  os 
argumentos trazidos em manifestações preliminares.

Os  réus  Fabiano  César  Lima  da  Motta  e Haroldo  Sérgio  Menezes  Correia 
defenderam-se (fl. 375/389), suscitando, inicialmente, a inconstitucionalidade do artigo 11 da Lei nº 
8.429/92.  No mérito,  aduziram que foi  através  dos  seus depoimentos  que o Ministério  Público 
obteve informações para a descoberta da fraude; e, que não tinham nenhuma força ou influência 
política para procederem a liberação da verba.

O denunciado José Antônio Pinheiro da Câmara Filho apresentou contestação (fl. 
395/398),  sustentando  que,  na  condição  de  Diretor  Administrativo  da  Fundação  José  Augusto, 
procedeu a abertura dos procedimentos administrativos para a contratação das bandas musicais para 
os festejos natalinos de 2005 e do carnaval de 2006, por constituir um projeto de iniciativa do 
Gabinete Civil do Estado do Rio Grande do Norte, razão pela qual nunca desconfiou de que se 
tratava de uma fraude.

É o relatório. Decido.

Inicialmente,  no  que  se  refere  à  questão  preliminar  suscitada  pelos  demandados 
Fabiano César Lima da Motta e Haroldo Sérgio Menezes Correia, consistente na alegação de 
que  o  artigo  11  da  Lei  nº  8.429/92  só  é  constitucional  com a  interpretação  que  se  apóie  nos 
princípios  da  proporcionalidade,  razoabilidade,  boa-fé  e  insignificância,  excluindo-se  da  norma 
impugnada a  interpretação que  se lastrei  na  responsabilidade objetiva e  na legalidade extrema, 
entendo que esta não merece prosperar, pois tais princípios estão inseridos naturalmente na própria 
atividade do julgador, isto é, todo e qualquer julgamento proferido pelo Poder Judiciário deve ser 
pautado  na  aplicação  dos  referidos  comandos  principiológicos,  não  havendo  que  se  falar  em 
inconstitucionalidade da norma, razão pela qual rejeito a presente preliminar.

Superada tal questão, passo a analisar o mérito da demanda. Neste, entendo que as 
provas documentais acostadas aos autos são suficientes a possibilitar o julgamento da causa, sendo, 
portanto, desnecessária a produção de prova testemunhal.

Importante esclarecer que a improbidade administrativa, com base na visão de José 
Afonso da Silva, citado na obra de Flávia Cristina Moura de Andrade e Lucas dos Santos Pavione, 
seria o "ato de improbidade qualificada pela lei que importa em enriquecimento ilícito do agente,  
prejuízo  ao  erário  e/ou  violação  dos  princípios  da  administração  pública,  e  que  enseja,  em  



processo judicial promovido pela pessoa jurídica lesada ou pelo Ministério Público, a aplicação  
das seguintes sanções: suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade  
dos bens, ressarcimento ao erário, perda de bens e valores acrescidos ilicitamente, multa civil e  
proibição de contratar com a administração pública ou dela receber benefícios".

Sendo  assim,  a  improbidade  administrativa  consiste  na  violação  dos  deveres  de 
lealdade, honestidade, legalidade por parte do agente público. Pode ou não ser cumulada com o 
enriquecimento  ilícito  do  acusado,  bem como  com o  dano  material  à  res  publica.  Em outras 
palavras,  é  a  desobediência  ao  dever  de  realizar  os  interesses  públicos  sem tirar  proveito  dos 
poderes  ou  facilidades  decorrentes  da  função  pública,  sob  pena  de  afrontar  o  direito  público 
(individual ou coletivo) à administração proba e eficiente.

Como  meio  de  reforçar  o  princípio  republicano,  a  Constituição  Federal,  em seu 
artigo 37, § 4º, reprime fortemente esses atos. Vejamos:

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.

Para dar concretude a essa norma, o legislador ordinário editou a Lei nº 8.429/92, 
que traz regras materiais sobre a improbidade administrativa e normas processuais sobre a ação 
correspondente.

Na referida lei,  os atos de improbidade administrativa estão classificados em três 
espécies: aqueles que importam enriquecimento ilícito (artigo 9º), os que causam prejuízo ao erário 
(artigo 10) e aqueles que atentam contra os princípios da Administração Pública (artigo 11).

No caso em comento, denota-se que os elementos probatórios acostados aos autos 
são suficientes para comprovar a alegação do Parquet quanto à prática de atos ímprobos por alguns 
dos demandados, razão pela qual, importante analisar a conduta de cada um dos réus.

Pelo  que  se  verifica  da  prova  documental  apresentada  pelo  Ministério  Público, 
percebo que, de fato, a fraude ocorreu e que esta foi toda arquitetada no Gabinete Civil do Estado 
do Rio Grande do Norte, tendo a Fundação José Augusto servido de órgão intermediário para a 
formalização da mesma, tendo em vista os depoimentos dos demandados, especialmente os que 
foram prestados pelos réus  Jose Antônio Pinheiro da Câmara Filho, Haroldo Sérgio Menezes 
Correia  e Fabiano  César  Lima  da  Motta  ao  Ministério  Público,  requerendo,  alguns  deles, 
inclusive, naquela ocasião, o compromisso deste de pleitear junto ao Poder Judiciário, os benefícios 
previstos no artigo 13 e 14 da Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999. Vejamos a seguir alguns trechos  
desses depoimentos:

Depoimento de JOSÉ ANTÔNIO PINHEIRO DA CÂMARA FILHO (Anexo V 
– fl. 1957/1958):

"(...) que reafirma que o procedimento de contratação das bandas se originou 
a partir  da orientação da Governadoria através da pessoa de Ítalo;  que a 
contratação das bandas não faziam parte de nenhum projeto da FJA, mas foi  
tudo  originado  na  Governadoria  por  intermédio  de  Ítalo;  que  os  projetos 
culturais  da FJA passam sempre pelo  Centro  de Promoções Culturais  da 
FJA, mas nesse caso não passou por lá,  mas veio da Coordenadoria de 



Serviços Gerais; que a fiscalização com realização dos eventos fica a cargo 
da  Subcoordenadoria  de  Serviços  Gerais  ou  do  Centro  de  Promoções 
Culturais, mas no caso específico deveria ter sido pela Subcoordenadoria de 
Serviços  Gerais;  que  com relação à  contratação da empresa o  depoente  
pode afirmar que tanto a M A Produções como a F C da Motta surgiram a 
partir  de  contratos  entre  Haroldo  e  Ítalo,  pois  o  assunto  chegou  para  o 
depoente dessa forma; (...)".

Depoimento de HAROLDO SÉRGIO MENEZES CORREIA  (Anexo VI – fl. 
2254/2261): 

"(...) foi contatado pela pessoa de ÍTALO GURGEL, para que a sua pessoa 
solicitasse,  por  intermédio  da  Fundação  José  Augusto,  um  crédito 
suplementar;  (...)  que  o  declarante,  atendendo  ao  pedido  de  ÍTALO 
GURGEL, providenciou a abertura do crédito suplementar;  (...) que nessa 
ocasião da apresentação de FABIANO à pessoa de ÍTALO GURGEL chegou 
a comentar: "ótimo, que é uma pessoa de casa", demonstrando que eles já 
se conheciam; que após isso os processos de contratação da empresa M A 
PRODUÇÕES  foram  preparados  na  Fundação  José  Augusto;  (...)  que  a 
pessoa  de  FABIANO  MOTTA ia  até  o  Banco  do  Brasil  S/A  e  sacava  o 
dinheiro;  que  após  o  que  a  pessoa  de  FABIANO  MOTTA ligava  para  o 
declarante para marcar um encontro; que o declarante se encontrava com a 
pessoa de FABIANO MOTTA no estacionamento da Governadoria;  que o 
declarante pegava o dinheiro sacado por FABIANO MOTTA e levava para a 
sala de ÍTALO GURGEL na Governadoria e o entregava; que ÍTALO havia 
orientado o declarante para que ele próprio fizesse a entrega do dinheiro a  
ele ÍTALO em sua sala no Gabinete Civil; que esse procedimento de entrega 
do dinheiro a ÍTALO GURGEL ocorreu em todos os pagamentos efetuados à 
Fundação  José  Augusto  quanto  aos  shows  contratados  à  empresa  M  A 
PRODUÇÕES;  que  do  dinheiro  sacado  FABIANO  MOTTA  ficava  com  a 
quantia de 10% (dez por cento) relativa à sua comissão; que esse seria o 
valor que FABIANO MOTTA perceberia se efetivamente tivesse contratado 
os shows; (...)  a pessoa de ÍTALO GURGEL determinou que o declarante 
fizesse um novo pedido de crédito suplementar; (...) que após os processos 
terem  sido  formalizados,  sempre  a  partir  das  indicações  repassadas  por 
ÍTALO GURGEL, foi procedido o pagamento; que desta feita os processos 
foram formalizados em nome da empresa F C PRODUÇÕES; que desta vez 
os  pagamentos  tiveram  que  ser  efetuados  mediante  depósito  em  conta-
corrente; que o declarante acompanhou a pessoa de FABIANA MOTTA à 
agência  da  Caixa  Econômica Federal  para  proceder  o  saque do  dinheiro  
pago  pela  Fundação  José  Augusto;  que  o  declarante  foi  até  a  aludida 
agência CEF em três oportunidades acompanhando FABIANO MOTTA; (...)  
que  desses  três  saques,  dois  o  declarante  entregou  na  Governadoria  à  
pessoa de ÍTALO GURGEL, e um em uma casa na Avenida Amintas Barros; 
que uma das entregas de dinheiro efetuado na Governadoria foi efetuada na 
sala de ÍTALO GURGEL, enquanto o outro foi efetuado em uma sala vizinha  
ao Gabinete da Governadoria (...)".

Depoimento  de  FABIANO  CÉSAR  LIMA  DA  MOTTA  (Anexo  VII  –  fl. 
2784/2793):



"(...) que desde o início, a pessoa de HAROLDO MENEZES esclareceu ao 
declarante  que  os  shows  não  ocorreriam;  que  o  declarante  receberia  o 
dinheiro, ficaria com 10% (dez por cento), e devolveria o restante do dinheiro 
para  HAROLDO;  que  a  pessoa  de  HAROLDO  MENEZES  falou  para  o 
declarante que não se preocupasse que tudo estaria respaldado, uma vez 
que o dinheiro seria entregue aos prefeitos e seriam pegos os respectivos 
recibos; (...) que o declarante efetuou o saque desses recursos da Fundação 
José Augusto em várias agências do Banco do Brasil S/A; que após efetuar 
esses  saques  no  mês  de  dezembro  o  declarante  sempre  contactava  a 
pessoa de HAROLDO MENEZES quando este chegava ao banco e logo em 
seguida ambos seguiam para a Governadoria, cada um no seu veículo; que o 
declarante  acompanhava  HAROLDO  MENEZES  até  a  Governadoria  com 
uma espécie de segurança, pois era muito dinheiro; que quando chegava na 
Governadoria, HAROLDO MENEZES entrava no prédio pela parte de baixo, 
para  entregar  o  dinheiro  a  ÍTALO  GURGEL,  enquanto  o  declarante  ia 
embora; que no mês de fevereiro a operação se repetiu; (...) que HAROLDO 
MENEZES falou para o declarante que tudo aconteceria como em dezembro, 
ou  seja,  o  declarante  forneceria  a  proposta  de  preço  e  a  nota  fiscal  e 
receberiam como pagamento o percentual de 10% (dez por cento) do valor  
das contratações, procedendo a devolução do restante dos recursos, tendo 
assim ocorrido; (...) que no mês de fevereiro, quando sairam os pagamentos  
da Fundação José Augusto, o declarante foi até a Caixa Econômica Federal,  
agência  de  Macaíba/RN,  com  a  pessoa  de  HAROLDO  MENEZES  para 
efetuar o primeiro saque do dinheiro pago pela Fundação José Augusto; que 
nessa ocasião o declarante também estava acompanhado da pessoa de seu 
irmão, ALEXANDRE CESAR LIMA DA MOTTA; (...) que após os dois saques 
efetuados por HAROLDO MENEZES na CEF o declarante o acompanhava 
até  ÍTALO  GURGEL  para  entregar  o  dinheiro;  que  em  dois  saques  o 
declarante  acompanhou  HAROLDO  MENEZES  até  a  Governadoria,  local 
onde este entregava o dinheiro a ÍTALO GURGEL; que em um dos saques o 
declarante acompanhou HAROLDO MENEZES até uma casa localizada na 
Avenida Amintas Barros, onde este efetuou a entrega do dinheiro a ÍTALO 
GURGEL; (...) que com o dinheiro referente aos seus 10% (dez por cento), o 
declarante efetuou algumas transferências para contas-correntes de outras 
pessoas conhecidas suas para poder efetuar o saque; (...)  que quando o 
escândalo  estourou  na  imprensa  o  declarante  procurou  HAROLDO 
MENEZES para saber o que fazer, tendo este dito que não se preocupasse e 
que se fosse procurado pela imprensa, dissesse que estava tudo certo e que 
podia investigar; que a imprensa continuou a divulgar o caso, e o declarante  
recebeu uma ligação de HAROLDO MENEZES, chamando o declarante para 
comparecer na presença de ÍTALO GURGEL; que o declarante, seu irmão 
ALEXANDRE MOTTA e HAROLDO MENEZES foram a Governadoria falar 
com ÍTALO GURGEL; (...)".

Para reforçar tal situação, destaco também trechos do depoimento do Sr. Alexandre 
César Lima da Motta,  irmão do demandado  Fabiano César Lima da Motta (Anexo VII – fl. 
2796/2801):

"(...) que o declarante tinha conhecimento de que a empresa (F C DA MOTTA 



PRODUÇÕES)  do  seu  irmão  FABIANO  CESAR  LIMA  DA  MOTTA  foi 
contratada pelo Governo (...); que em razão dessa contratação o irmão do 
declarante  teria  que realizar  alguns saques de dinheiro  em valores  muito  
grandes; que o irmão do declarante o chamou para acompanhar nos saques 
desse  dinheiro;  que  o  declarante  então  acompanhou  o  seu  irmão  até  a 
agência  da  Caixa  Econômica  Federal  em  Macaíba-  RN  em  três 
oportunidades (...);  que esses saques se referiam ao pagamento efetuado 
pela Fundação José Augusto à empresa (F C DA MOTTA PRODUÇÕES) do 
irmão  do  declarante;  que  além  do  declarante  e  do  seu  irmão,  também 
compareciam  à  agência  da  Caixa  Econômica  Federal  de  Macaíba-RN  a 
pessoa de HAROLDO MENEZES; (...) que o declarante se recorda de que 
seu  irmão  teria  assinado  umas  guias  de  retirada  para  que  HAROLDO 
MENEZES efetuasse os saques; que após os saques o declarante e seu 
irmão  acompanhavam  HAROLDO  MENEZES  até  a  Governadoria  para 
entregá-lo a  ÍTALO GURGEL; (...)  que o irmão do declarante sempre lhe 
falava  que  HAROLDO  MENEZES  e  ÍTALO  GURGEL  se  comunicavam 
constantemente no período de realização desses saques; que o irmão do 
declarante lhe falava que ÍTALO GURGEL sempre ligava para HAROLDO 
MENEZES para saber se este já havia sacado o dinheiro e para combinar a 
entrega; (...) que quando o escândalo começou a esquentar na imprensa, o 
declarante, seu irmão FABIANO MOTTA e HAROLDO MENEZES foram à 
Governadoria  falar  ÍTALO  GURGEL;  que  nesta  reunião,  que  estavam 
presentes o declarante, seu irmão FABIANO MOTTA, HAROLDO MENEZES 
e ÍTALO GURGEL, este acalmou os presentes dizendo que estava tudo sob 
controle  e  que  não  havia  motivo  para  preocupações,  pois  a  questão  da 
investigação  LAURO  MAIA  já  havia  resolvido  com  alguém  do  Ministério 
Público; que ÍTALO GURGEL disse também nessa reunião que a imprensa 
estava dando trabalho, mas que já tinha uma pessoa do Governo tentando 
abafar  o  caso;  (...)  que  ao  final  dessa  conversa,  presenciou  quando 
HAROLDO MENEZES recebeu uma ligação de CARLOS FARIA,  pedindo 
para  que  este  levasse  os  processos  de  contratação  da  empresa  do 
declarante  para  o  Gabinete  Civil;  que  nessa  ocasião,  quando HAROLDO 
MENEZES disse que ia até CARLOS FARIA para levar os processos, ÍTALO 
GURGEL disse que agora tudo seria resolvido, uma vez que CARLOS FARIA 
ia colocar a mão; (...)"

Dessa forma, importa reforçar que esses e os demais depoimentos prestados ao órgão 
do  Ministério  Público  Estadual,  bem  como  os  documentos  constantes  do  Inquérito  Civil  nº 
012/2006, longe de configurarem uma suposta atitude temerária do autor na propositura da presente 
ação de improbidade administrativa, denotam a existência dos fatos denunciados.

Nesse passo, está evidente a participação direta e a responsabilidade dos demandados 
Carlos  Alberto  de  Faria e  Ítalo  Alencar Gurgel,  respectivamente,  Chefe  e  Coordenador  do 
Gabinete Civil do Estado do Rio Grande do Norte à época dos fatos, vez que os elementos dos autos 
apontam que estes foram os principais articuladores da fraude, estando o segundo à frente de todas 
as "transações" ocorridas, visto que era ele quem "dava as ordens", quem recebia o dinheiro dos 
saques, quem fazia os pagamentos, etc., não merecendo prosperar as alegações de que não houve a 
caracterização da má-fé por parte dos demandados, tendo ambos praticado as condutas descritas no 
art. 10, incisos I, VIII e IX da Lei nº 8.429/92. Vejamos:

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:

I  –  facilitar  ou  concorrer  por  qualquer  forma  para  a  incorporação  ao 
patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou 
valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art.  
1º desta lei;

(...)

VIII – frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente;
IX – ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou  
regulamento;

(...).

Quanto ao réu  Fabiano César Lima da Motta,  procurador da M A Produções e 
proprietário da F C da Motta, empresas envolvidas, ele próprio afirmou em seu depoimento, já 
transcrito acima, que desde o início sabia que as apresentações das bandas não iriam ocorrer, o que 
de antemão demonstra a má-fé do denunciado, pois este tinha plena consciência de que o "negócio" 
que estava prestes a realizar estava eivado de ilicitude, visto que a proposta era de fornecer notas 
fiscais de um serviço que sabia que não ia ser prestado e, com o objetivo de tirar algum proveito da 
situação,  não hesitou em aceitá-la.  Pelo fato de não ser  servidor  público,  mas na qualidade de 
terceiro beneficiário e por ter facilitado e concorrido para que o desvio da verba pública ocorresse, 
praticou a conduta descrita no supracitado art. 10, inciso I da Lei de Improbidade.

Já  no  que  se  refere  aos  servidores  da  Fundação  José  Augusto,  notadamente  aos 
demandados  Haroldo Sérgio Menezes Correia  e  José Antônio Pinheiro da Câmara Filho,  à 
época  Coordenador Financeiro e  Diretor  Administrativo daquela Fundação, entendo que não se 
pode deixar de levar em consideração o fato de que, embora não tenha ficado comprovado nos autos 
que houve qualquer tipo de benefício pessoal para os mesmos, estes também contribuíram para que 
a fraude se efetivasse. 

Isso  porque,  a  solicitação  de  abertura  do  crédito  suplementar  que  viabilizou  a 
alocação e a liberação dos recursos posteriormente desviados foi feita pelo primeiro e formalizada 
pelo segundo denunciado, com o detalhe de que ambos sabiam que a justificativa do mesmo seria o 
pagamento de shows que nunca ocorreriam, com a agravante de que era Haroldo Sérgio Menezes 
Correia quem sempre  acompanhava  Fabiano  César Lima da  Motta  até  a  agência  da  Caixa 
Econômica Federal em Macaíba/RN para sacar o dinheiro e depois se encarregava de entregá-lo a 
Ítalo Alencar Gurgel na Governadoria, também tendo incorrido na tipificação do art. 10, inciso I 
da Lei nº 8.429/92.

Por  outro  lado,  com relação  aos  denunciados  Jefferson Pessoa Tavares,  Cícero 
Duarte Costa e Sumaya Aby Faraj, entendo que não restou demonstrada a culpa nem o dolo dos 
mesmos, pois nota-se perfeitamente que estes eram apenas subordinados, não possuindo, assim, 
poder decisório nem de escolha de seus atos, tendo somente que obedecer e cumprir o que lhes era 
delegado ou determinado por seus superiores hierárquicos, não tendo qualquer poder de persuasão 
nem de  influência  nas  decisões  dos  mesmos.  Ademais,  não  há  provas  nos  autos  de  que  estes 
participaram ou se beneficiaram do produto fraudulento, tendo sido apenas mero objetos da mesma, 
vez que poderiam ser substituídos por outros servidores, ou seja, se os atos que lhe foram imputados 



não tivessem sido praticados pelos  mesmos,  poderiam perfeitamente  ter  sido concretizados por 
qualquer  outra  pessoa  que  estivesse  ocupando  os  referidos  cargos,  não  tendo  assim  poder  de 
influenciar  no  resultado  da  fraude,  razão  pela  qual,  não  considero  que  os  mesmos  devam ser 
responsabilizados por esses atos para fins de improbidade administrativa.

Dessa  forma,  está  comprovada  a  prática  de  atos  de  improbidade  administrativa 
somente pelos demandados Carlos Alberto de Faria, Ítalo Alencar Gurgel, Fabiano César Lima 
da Motta, Haroldo Sérgio Menezes Correia  e  José Antônio Pinheiro da Câmara Filho, que 
com suas condutas causaram considerável prejuízo ao erário, infringindo o disposto no art. 10, I,  
VIII e IX da Lei n° 8.429/1992, ao passo que, na medida de suas responsabilidades, lhes devem ser 
imputadas as sanções do art. 12, inciso II da mesma Lei, que dispõe:

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: 

(...)

II – na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou 
valores  acrescidos  ilicitamente  ao  patrimônio,  se  concorrer  esta 
circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 
cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do 
dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos.

Todavia,  na fixação das penas,  tomando como base o parágrafo único do mesmo 
artigo 12, o juiz deve levar em conta a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido 
pelo agente.

Acerca do assunto, esclarece o Procurador Regional da República, Marlon Alberto 
Weichert,  em seu artigo  “A Sentença Condenatória  na Ação de Improbidade Administrativa  –  
Profundidade  e  Extensão  das  Sanções” –  publicado  na  Revista  de  Informação  Legislativa  do 
Senado, ano 43, número 170, abr./jun. 2006 – o seguinte:

“Com efeito, além dos aspectos econômicos diretos decorrentes do ato de 
improbidade, devem ser valoradas a existência de dolo, a repercussão social  
do  ato  (direitos  lesados  e  grupos  de  pessoas  atingidas),  a  situação 
econômica do réu, os meios utilizados para a prática do ilícito, os motivos do 
agente,  a  reiteração  da  prática  e  a  existência  de  fraude  e  de  eventual  
organização voltada para a realização das condutas ilícitas.”

Desse modo,  não está  o magistrado adstrito  à  aplicação de todas  as penalidades, 
devendo, conforme salientado, selecionar e adequar as que são compatíveis com o caso concreto.

Pelo  exposto,  julgo  improcedente  a  ação  em  relação  aos  réus  JEFFERSON 
PESSOA TAVARES, CÍCERO DUARTE COSTA e SUMAYA ABY FARAJ, por considerar que 
suas condutas não configuraram, em tese, ato de improbidade administrativa.

Julgo  procedente  o  pedido  formulado  na  inicial  para  condenar  os  demais 
demandados, pela prática de atos classificados por lei  como de improbidade administrativa, por 



terem facilitado ou concorrido para desvio e má utilização da verba pública, da seguinte forma:

a) CARLOS ALBERTO DE FARIA e ÍTALO ALENCAR GURGEL: levando em 
consideração que suas condutas são assemelhadas, por terem sido os principais articuladores da 
fraude,  condeno-os  solidariamente,  a  ressarcirem  o  valor  integral  do  dano  causado  ao  erário, 
correspondente  à  quantia  de  R$  2.010.000,00  (dois  milhões  e  dez  mil  reais), corrigido 
monetariamente  a  partir  da  citação,  uma vez  que  não é  possível  valorar  o  quanto  cada  um se 
beneficiou;  além  da  perda  da  função  pública,  referente  a  que  porventura  estiver  exercendo 
atualmente;  suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos; pagamento de  multa 
civil correspondente a 20% (vinte por cento) do valor total do dano, para cada um dos demandados; 
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 a qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

b) FABIANO CÉSAR LIMA DA MOTTA: tendo em vista que o mesmo confessou 
saber,  desde o início,  que a  apresentação das bandas nunca ocorreria,  condeno-o a  devolver  os 
valores acrescidos ilicitamente a seu patrimônio, correspondente à quantia de 20% (vinte por cento) 
do montante das notas fiscais fornecidas por suas empresas, além da 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 a qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) 
anos.

c) HAROLDO SÉRGIO MENEZES CORREIA: por ter conhecimento da fraude, 
por ter sido o principal contato de  Ítalo Alencar Gurgel dentro da Fundação José Augusto e o 
responsável por sacar e entregar o dinheiro na Governadoria e, tendo em vista o fato de que não há 
comprovação nos autos de que o mesmo se beneficiou,  condeno-o ao pagamento de multa civil 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do dano; à perda da função pública, referente a 
que porventura estiver exercendo atualmente; suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 
(cinco) 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 a qual 
seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

d) JOSÉ ANTÔNIO PINHEIRO DA CÂMARA FILHO: levando em conta que, 
apesar de ter conhecimento da fraude, sua participação se resumiu a formalizar a abertura do crédito 
suplementar  que  viabilizou  a  alocação  e  a  liberação  dos  recursos  posteriormente  desviados, 
condeno-o ao pagamento de multa civil correspondente a 2% (dois por cento) do valor total do 
dano;  à  perda  da função pública,  referente  a  que porventura estiver  exercendo atualmente;  e  a 
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 a qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Custas  ex  lege.  Deixo  de  condenar  os  réus  em  honorários  advocatícios,  dada  a 
vedação contida no artigo 128, § 5º, inciso II, alínea a da Constituição Federal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Natal, 9 de dezembro de 2010.

Ibanez Monteiro da  Silva
Juíz de Direito


