MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MACAU/RN
Rua Padre João Clemente, no 244, Centro, Macau/RN – CEP: 59.500-000 – Tel.: (84) 3521-2288

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DE UMA DAS VARAS

Procedimento Investigatório Criminal n° 113.2017.002008

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
meio da Promotora de Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições
constitucionais e legais, com fulcro nos arts. 129, inciso I, da Constituição Federal, e 24,
caput, do Código de Processo Penal, vem, perante Vossa Excelência, com arrimo no anexo
inquérito policial, oferecer DENÚNCIA em desfavor de
ÍTALO MENDONÇA DE CARVALHO, brasileiro, casado, vereador,
portador do RG 002.191.376 SSP/RN, inscrito no CPF 045.548.88436, residente e domiciliado na Rua Tenente Victor, 28, Centro,
Macau/RN;
MARIA SALETE DE CARVALHO, conhecida como Núbia, brasileira,
em união estável, costureira, RG nº 001.263.045 ITEP/RN, CPF nº
481.928.644-72, filha de Genário Batista de Carvalho e Leonice
Mendonça

Carvalho,

nascida

em

01.06.1963,

natural

de

Ipanguaçu/RN, residente na rua Tenente Vitor, nº 28, Centro, macau;
pelo fato delituoso a seguir narrado.
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DA COMARCA DE MACAU, A QUEM COUBER POR DISTRIBUIÇÃO LEGAL
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I – FATOS

de cargo em comissão junto à Secretaria Municipal de Administração e Recursos
Humanos do município de Macau, qual seja, Assessor Técnico, símbolo AT1, o
denunciado ÍTALO MENDONÇA DE CARVALHO, utilizando-se da conta bancária da
Caixa Econômica Federal nº 01300039145-0, desviou recursos do Município de
Macau, em proveito próprio e de sua irmã, MARIA SALETE DE CARVALHO, no
montante de R$ 121.434,78 (cento e vinte e hum mil, quatrocentos e trinta e quatro
reais e setenta e oito centavos).
Narra o procedimento investigatório criminal de nº 113.2017.002008
que o denunciado ITALO MENDONÇA DE CARVALHO, utilizando de seu cargo em
comissão como assessor técnico e do acesso que possuía junto à folha de
pagamento da Prefeitura de Macau, sendo autorizado a manejar o sistema
eletrônico responsável pela emissão da folha de pagamento dos servidores efetivos
da prefeitura de Macau, inseriu dados falsos no referido sistema informatizado
(TOPDOWN), no intuito de auferir vantagem indevida para si próprio e para sua
irmã, MARIA SALETE DE CARVALHO, causando dano ao erário macauense.
Ainda, o denunciado subtraiu para si coisa alheia móvel consistente no
montante de R$ 7.416,67 (sete mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e
sete centavos), mediante abuso de confiança, no período compreendido entre julho
e novembro do ano de 2016.
II – DAS CONDUTAS CRIMINOSAS
II. 1. Do crime de inserção de dados falsos em sistemas de informação
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Os dados alterados pelo denunciado ÍTALO MENDONÇA DE
CARVALHO consistiam na modificação da qualidade de servidores aposentados,
Macau, bem como o cadastramento da conta bancária da C.E.F., agência 0761-3,
operação 013, conta 39145-0, de titularidade da segunda denunciada, MARIA
SALETE DE CARVALHO, como conta recebedora dos proventos ilícitos dessas
alterações.
Dos documentos acostados ao presente procedimento investigatório
criminal, comprova-se que o denunciado alterou 08 (oito) dados no sistema da folha
de pagamento da Prefeitura de Macau, quais sejam: a) a alteração da conta
bancária utilizada para o recebimento dos proventos ilícitos nos cadastros utilizados
pelo denunciado; e b) a inserção de que as servidoras municipais aposentadas pelo
Município de Macau, Maria das Graças e Silva, Maria do Socorro dos Santos
Martins, Geralda Célia Soares Fernandes e Maria das Graças Epifânio da Silva,
pertenciam ao quadro de servidores efetivos ativos.
A materialidade e autoria estão plenamente comprovadas mediante a
análise dos documentos acostados às fls. 3461–3476, consoante exposto na tabela
abaixo.

Item

Servidora
Aposentada

Data da
Alteração

IP
utilizado

01

Geralda Célia
189.89.78.
20/04/2016
Soares Fernandes
131

02

Maria das Graças
20/04/2016
e Silva

03

Maria das Graças 20/04/2016
Epifânio da Silva

Alterações realizadas pelo denunciado
Dado
Inclusão
como
servidora
ativa

Horário
08:36:08
08:12:17
08:12:48
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Dado

Horário

Conta para
08:39:02
depósito
para
pagamento 08:29:02
dos valores
auferidos 08:29:26
ilicitamente
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04

Maria do Socorro
20/04/2016
dos Santos Martins

08:42:09

08:41:16

utilizado pelo usuário “04554888436 – ITALO MENDONÇA DE CA”, para alterar os
dados do sistema informatizado da folha de pagamento do município Macau.
II.2. Do crime de furto qualificado
O denunciado subtraiu para si coisa móvel consistente nos valores de
R$ 7.416,67 (sete mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos),
mediante abuso de confiança.
Após ser exonerado de suas funções, devido à sua candidatura a
vereador pelo município de Macau no ano de 2016, ÍTALO MENDONÇA DE
CARVALHO abusou da confiança que lhe foi depositada pela Administração Pública
na data de 06/07/2016, às 10:48:28, utilizando o mesmo usuário que foi cadastrado
quando ocupava o cargo de Assessor Técnico I, junto à Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Humanos de Macau.
Na data referida, o denunciado logou no sistema de controle da folha
de pagamento da Prefeitura e alterou os dados referentes à servidora aposentada
Francisca das Chagas Oliveira da Cunha, inserindo-a como servidora ativa do
Município, bem como alterou a conta destino dos proventos, cadastrando a conta
bancária em nome da segunda denunciada MARIA SALETE DE CARVALHO, para o
recebimento dos valores auferidos ilicitamente.
Tais fatos comprovaram-se mediante a análise dos documentos
acostados às fls. 3457–3460, os quais demonstram o dia, o horário e o endereço IP
189.89.78.135, utilizado pelo usuário “04554888436 – ITALO MENDONÇA DE”, para
4/11

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 113.2017.002008
Documento 2019/0000262736 criado em 25/06/2019 às 17:37
http://consultampvirtual.mprn.mp.br/public/validacao/08b3c37e7ef47b5c005f4d4f414eaa74

Assinado eletronicamente por: ISABEL DE SIQUEIRA MENEZES em 25/06/2019

Tais documentos comprovam o dia, o horário e o endereço do IP
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alterar os dados do sistema informatizado da folha de pagamento do município
Macau.
análise dos documentos acostados nas folhas abaixo listadas, consoante exposto na
seguinte tabela.

Item

Servidora

Data da

Conta utilizada

Aposentada

Aposentadoria

para peculato

Francisca das
01

Ag. 0761-7

Chagas

01/08/2014 (fls.

Op. 013

Oliveira da

3376)

Conta 39145-0

Cunha

(fls. 3457)

Competência

Valor
depositado

07/2016 (fls. 1211)

R$ 1.910,00

08/2016 (fls. 1603)

R$ 1.910,00

09/2016 (fls. 1996)

R$ 1.030,00

10/2016 (fls. 2400)

R$ 880,00

11/2016 (fls. 2786)

R$ 1.686,67

Total

R$ 7.416,67

Da análise das informações presentes nas cópias das folhas de
pagamento da Prefeitura de Macau, vê-se que o denunciado subtraiu para si,
mediante 05 (cinco) condutas, a quantia de R$ 7.416,67 (sete mil, quatrocentos e
dezesseis reais e sessenta e sete centavos), a qual foi depositada na conta bancária
da irmã MARIA SALETE DE CARVALHO, a título de proventos devidos pelo Erário
macauense à Francisca das Chagas Oliveira da Cunha.
II.3. Do crime de peculato-desvio
Após a inserção dos dados falsos, o denunciado manipulava os
proventos recebidos mediante a

conta bancária da C.E.F., agência 0761-3,

operação 013, conta 39145-0, de titularidade da segunda denunciada, MARIA
SALETE DE CARVALHO, desviando em proveito próprio e de sua irmã, o montante
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de R$ 121.434,78 (cento e vinte e hum mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e
setenta e oito centavos), aproveitando-se das facilidades advindas do cargo em
Humanos.
Tais valores foram empregados pelo denunciado em sua campanha
eleitoral no ano de 2016, pleito ao qual concorreu e foi eleito para o cargo de
vereador do município de Macau.
Analisando

detidamente

os

valores

desviados

pelo

increpado,

consoante as cópias das folhas de pagamento encaminhadas pela Prefeitura de
Macau, referentes ao período compreendido entre abril e novembro do ano de 2016,
chegamos à tabela abaixo, a qual comprova tanto a autoria quanto a materialidade
do crime de peculato desvio cometido pelo denunciado.

Item

01

Servidora

Data da

Conta utilizada

Aposentada

Aposentadoria

para peculato

Competência

depositado

04/2016 (fls. 332)

R$ 3.445,48

05/2016 (fls. 718)

R$ 3.445,48

Ag. 0761-7

06/2016 (fls. 1113)

R$ 3.445,48

Maria das

01/02/2011 (fls.

Op. 013

07/2016 (fls. 1507)

R$ 3.445,48

Graças e Silva

3244–3245)

Conta 39145-0

08/2016 (fls. 1900)

R$ 3.445,48

(fls. 32)

09/2016 (fls. 2302)

R$ 3.445,48

10/2016 (fls. 2691)

R$ 3.445,48

11/2016 (fls. 3098)

R$ 6.647,34

Subtotal “A”
02

Valor

R$ 30.765,70

Maria do

01/11/2014 (fls.

Ag. 0761-7

04/2016 (fls. 334)

R$ 3.341,07

Socorro dos

3403)

Op. 013

05/2016 (fls. 721)

R$ 3.341,07

Conta 39145-0

06/2016 (fls. 1116)

R$ 3.341,07

(fls. 3461)

07/2016 (fls. 1510)

R$ 3.341,07

08/2016 (fls. 1903)

R$ 3.341,07

Santos Martins
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comissão que ocupava, junto à Secretaria Municipal de Administração e Recursos
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09/2016 (fls. 2305)

R$ 3.341,07

10/2016 (fls. 2694)

R$ 3.341,07

11/2016 (fls. 3101)

R$ 6.438,52

Maria das
03

04/2016 (fls. 332)

R$ 3.654,30

05/2016 (fls. 718)

R$ 3.654,30

Ag. 0761-7

06/2016 (fls. 1113)

R$ 3.654,30

Graças

01/04/2015 (fls.

Op. 013

07/2016 (fls. 1507)

R$ 3.654,30

Epifânio da

3451)

Conta 39145-0

08/2016 (fls. 1900)

R$ 3.654,30

(fls. 3473)

09/2016 (fls. 2302)

R$ 3.654,30

10/2016 (fls. 2692)

R$ 3.654,30

11/2016 (fls. 3098)

R$ 7.064,98

Silva

Subtotal “C”

Geralda Célia
04

R$ 29.826,01

Soares
Fernandes

R$ 32.645,08

04/2016 (fls. 310)

R$ 3.157,92

05/2016 (fls. 697)

R$ 3.157,92

Ag. 0761-7

06/2016 (fls. 1092)

R$ 3.157,92

01/11/2014 (fls.

Op. 013

07/2016 (fls. 1487)

R$ 3.157,92

3430)

Conta 39145-0

08/2016 (fls. 1880)

R$ 3.157,92

(fls. 3465)

09/2016 (fls. 2281)

R$ 3.157,92

10/2016 (fls. 2671)

R$ 3.157,92

11/2016 (fls. 3078)

R$ 6.092,55

Subtotal “D”

R$ 28.197,99

TOTAL (A+B+C+D) R$ 121.434,78

Dito isto, temos comprovado que os denunciados ÍTALO MENDONÇA
DE CARVALHO e MARIA SALETE DE CARVALHO desviaram em proveito próprio,
aquele em razão do cargo comissionado que ocupava junto à Secretaria de
Administração e Recursos Humanos, e ainda, mesmo após a sua exoneração, o
montante de R$ 121.434,78 (cento e vinte e hum mil, quatrocentos e trinta e quatro
reais e setenta e oito centavos), mediante os 32 (trinta e dois) pagamentos
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efetuados pelo Município de Macau às servidoras aposentadas acima referidas, as
quais foram reativadas no cadastro de servidores ativos do Município de Macau,
provenientes em sua campanha eleitoral no ano de 2016 ao cargo de vereador desta
urbe.
III – CONCLUSÕES
Da forma como agiram, os denunciados

ÍTALO MENDONÇA DE

CARVALHO e MARIA SALETE DE CARVALHO praticaram os crimes tipificados a
seguir:
a) ÍTALO MENDONÇA DE CARVALHO

no art. 312, “caput”, na

modalidade desvio, por trinta e duas vezes no art. 313-A; e cinco vezes o artigo por
oito vezes, todos c/c o art. 69 e art. 327, § 2º, todos do Código Penal, e no art. 155, §
4º, inciso II, por cinco vezes, c/c o art. 69, ambos do Código Penal, em cujas penas
está incurso;
b) MARIA SALETE DE CARVALHO, no art. 312, “caput”, na
modalidade desvio c/c o art. 69 do Código Penal, e no art. 155, § 4º, inciso II, por
cinco vezes, c/c o art. 69, ambos do Código Penal, em cujas penas está incursa.
Importante

destacar

que

a

jurisprudência

pátria

entende

ser

plenamente possível a cumulação dos delitos de peculato e inserção de dados
falsos em sistemas de informação, uma vez que este último é crime formal e possui
objeto jurídico distinto1.
1

PENAL. CÓDIGO PENAL. ART. 313-A. ART. 312. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES. PECULATO. CONFLITO APARENTE DE NORMAS.
ESPECIALIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. DOLO ESPECÍFICO. COMPROVAÇÃO.
1. O art. 313-A do CP (inserção de dados falsos em sistemas de informações)é crime autônomo,
que não pode ser considerado como crime meio para a prática do delito previsto no art. 312 do
CP (peculato), nem como uma forma tentada da prática deste delito. 2. O conflito aparente de
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Esse parquet requer, ainda, que seja recebida a denúncia e depois os
denunciados sejam citados para, caso queiram, oferecerem defesa escrita à
dos acusados, nos termos do artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal.
Nos termos do art. 387, IV, do CPP, requer que seja fixado o mínimo da
reparação do dano no montante de R$ 128.851,45 (cento e vinte e oito mil,
oitocentos e cinquenta e hum reais e quarenta e cinco centavos), consistente no
valor do peculato desvio e do furto qualificado em face dos valores encaminhados à
conta em nome da genitora/irmã do primeiro denunciado, somados com R$
100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais coletivos sofridos pelo ente
público, com a prática criminosa.
Requer a juntada de cópia dos autos do Procedimento Investigatório
Criminal de nº 113.2017.002008, que fundamentam a presente denúncia, o
depoimento pessoal dos denunciadso e a inquirição das pessoas abaixo arroladas,
devidamente qualificadas, requerendo na oportunidade a intimação judicial das
pessoas mencionadas.
Requer, ainda, este Órgão Ministerial, que aos autos seja colacionada
normas entre o art. 312 e o art. 313-A do CP, resolve-se pelo princípio da especialidade, sendo o
delito do art. 313-A especial em relação ao art. 312, tendo em vista que a vantagem indevida
auferida em detrimento da administração pública (objeto da tutela do peculato) é alcançada por
um especial modo de agir, consistente na inserção de informações falsas ou alteração ou
exclusão indevida de dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da
administração pública. 3. O delito previsto no art. 313-A do Código Penal é crime formal,
consumando-se portanto, com a realização de qualquer uma das condutas descritas no tipo
penal, independentemente de efetiva obtenção de vantagem indevida ou ocorrência de prejuízo,
que configuram exaurimento do crime. 4. Acerca do elemento subjetivo, o art. 313-A do Código
Penal exige, além do dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente de inserir ou facilitar a
inserção de dados falsos em sistema informatizado da Administração Pública, também um
especial fim de agir, consistente na intenção de obter vantagem indevida para si ou para outrem
ou de causar dano. 5. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo do réu, empregado da
CEF que inseriu dados falsos no sistema informatizado do banco, objetivando vantagem
consistente no saque indevido de recursos do FGTS, mantém-se a sentença condenatória. (TRF4 - ACR: 50077307320114047200 SC 5007730-73.2011.404.7200, Relator: Revisora, Data de
Julgamento: 08/07/2014, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: D.E. 10/07/2014)
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MACAU/RN
Rua Padre João Clemente, no 244, Centro, Macau/RN – CEP: 59.500-000 – Tel.: (84) 3521-2288

certidão atualizada de antecedentes do denunciado.

Isabel de Siqueira Menezes
Promotora de Justiça
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Macau, 25 de junho de 2019.
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1. Maria das Graças e Silva, aposentada, qualificada à fl. 3234 do PIC;
2. Geralda Célia Soares Fernandes, aposentada, qualificada à fl. 3482 do PIC;
3. Maria das Graças Epifânio da Silva, aposentada, qualificada à fl. 3479 do
procedimento de investigação;
4. Francisca das Chagas Oliveira da Cunha, aposentada, qualificada à fl. 3480 do
PIC;
5. José Elias de Medeiros Júnior, Secretário de Finanças, qualificado ás folhas
3297 do PIC;
6. João Batista Siqueira, Secretário de qualificado às folhas 3279 dos autos;
7. Francisco Antônio da Purificação, ex Secretário Adjunto de Administração e
Finanças, com endereço na Rua Barão do Rio Branco, nº 17, Centro, Macau;
8. Eliane Pereira de Oliveira, presidente da Comissão de Sindicância, na Rua Areia
Branca , nº 93, Porto de São Pedro, Macau;
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ROL DE TESTEMUNHAS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MACAU/RN
Rua Padre João Clemente, no 244, Centro, Macau/RN – CEP: 59.500-000 – Tel.: (84) 3521-2288

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DE UMA DAS VARAS
DA COMARCA DE MACAU, A QUEM COUBER POR DISTRIBUIÇÃO LEGAL

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, através do Promotor de Justiça que esta subscreve, em exercício nesta
Comarca e no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 129, III, da
Constituição Federal; pelos arts.1º e 5º, inciso I, da Lei n. 7.347/85; e pelo art. 25,
inciso III, a e 43, II, todos da Lei nº 8.625/93, com supedâneo nos documentos
inclusos no Procedimento Investigatório Criminal de nº 113.2017.002008, cujo objeto
é apurar “apurar a ocorrência no ano de 2016, na cidade de Macau, do crime de
peculato, artigo 312 do Código Penal, pela pessoa de Ítalo Mendonça de Carvalho,
consistente em desviar em proveito de sua mãe de criação, recursos do Município
de Macau”, oferecer:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS
em face de:
ÍTALO MENDONÇA DE CARVALHO, brasileiro, casado, vereador,
portador do RG 002.191.376 SSP/RN, inscrito no CPF 045.548.88436, residente e domiciliado na Rua Tenente Victor, 28, Centro,
Macau/RN; e
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Procedimento Investigatório Criminal n° 113.2017.002008

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MACAU/RN
Rua Padre João Clemente, no 244, Centro, Macau/RN – CEP: 59.500-000 – Tel.: (84) 3521-2288

MARIA SALETE DE CARVALHO, conhecida como Núbia, brasileira,
em união estável, costureira, RG nº 001.263.045 ITEP/RN, CPF nº
481.928.644-72, filha de Genário Batista de Carvalho e Leonice
Carvalho,

nascida

em

01.06.1963,

natural

de

Ipanguaçu/RN, residente na rua Tenente Vitor, nº 28, Centro, macau;
pelo fato delituoso a seguir narrado.

I – DOS FATOS
Entre os meses de abril a novembro de 2016, na condição de ocupante
de cargo em comissão junto à Secretaria Municipal de Administração e Recursos
Humanos do município de Macau, qual seja, Assessor Técnico, símbolo AT1, o
requerido ÍTALO MENDONÇA DE CARVALHO, utilizando-se da conta bancária da
Caixa Econômica Federal nº 01300039145-0, da sua irmã, MARIA SALETE DE
CARVALHO, desviou recursos públicos, em proveito próprio, no montante de R$

121.434,78 (cento e vinte e hum mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e
oito centavos).
Narra o procedimento investigatório criminal de nº 113.2017.002008
que o demandado, utilizando de seu cargo em comissão como assessor técnico e do
acesso que possuía à folha de pagamento da Prefeitura de Macau, sendo autorizado
a manejar o sistema eletrônico responsável pela emissão da folha de pagamento
dos servidores efetivos da prefeitura de Macau, inseriu dados falsos no referido
sistema informatizado (TOPDOWN) no intuito de auferir vantagem indevida para si
próprio e causar dano ao erário macauense.
Ainda, o primeiro requerido subtraiu para si e sua irmã consistente no
montante de R$ 7.416,67 (sete mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e
sete centavos), mediante abuso de confiança, no período compreendido entre julho
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Mendonça
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MACAU/RN
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e novembro do ano de 2016.
II – DAS CONDUTAS DOS REQUERIDOS
qualidade de servidores aposentados, fazendo com que eles constassem no
cadastro de servidores ativos do município de Macau, bem como o cadastramento
da conta bancária da C.E.F., agência 0761-3, operação 013, conta 39145-0, de
titularidade de sua genitora, Maria Salete de Carvalho, como conta recebedora dos
proventos ilícitos dessas alterações.
Dos documentos acostados ao presente procedimento investigatório
criminal, comprova-se que o demandado alterou 08 (oito) dados no sistema da folha
de pagamento da Prefeitura de Macau, quais sejam: a) a conta bancária utilizada
para o recebimento dos proventos ilícitos nos cadastros utilizados pelo denunciado;
e b) a inserção da informação de que as servidoras municipais aposentadas pelo
Município de Macau, Maria das Graças e Silva, Maria do Socorro dos Santos
Martins, Geralda Célia Soares Fernandes e Maria das Graças Epifânio da Silva,
pertenciam ao quadro de servidores efetivos ativos.
A materialidade e autoria estão plenamente comprovadas mediante a
análise dos documentos acostados às fls. 3461–3476, consoante exposto na tabela
abaixo.

Item

Servidora
Aposentada

Data da
Alteração

IP
utilizado

01

Geralda Célia
189.89.78.
20/04/2016
Soares Fernandes
131

02

Maria das Graças
20/04/2016
e Silva

03

Maria das Graças 20/04/2016
Epifânio da Silva

Alterações realizadas pelo denunciado
Dado
Inclusão
como
servidora
ativa

Horário
08:36:08
08:12:17
08:12:48
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Os dados alterados pelo requerido consistiam na modificação da
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04

Maria do Socorro
20/04/2016
dos Santos Martins

08:42:09

08:41:16

utilizado pelo usuário “04554888436 – ITALO MENDONÇA DE CA”, para alterar os
dados do sistema informatizado da folha de pagamento do município Macau.
Após ser exonerado de suas funções, devido à sua candidatura a
vereador pelo município de Macau no ano de 2016, o requerido Ítalo Mendonça
abusou da confiança que lhe fora depositada pela Administração Pública na data de
06/07/2016, às 10:48:28, utilizando o mesmo usuário que fora cadastrado quando
ocupava o cargo de Assessor Técnico I, junto à Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Humanos de Macau.
Na data referida, o demandado logou no sistema de controle da folha
de pagamento da Prefeitura e alterou os dados referentes à servidora aposentada
Francisca das Chagas Oliveira da Cunha, inserindo-a como servidora ativa do
Município, bem como alterou a conta destino dos proventos, cadastrando a conta
bancária em nome de sua genitora, para o recebimento dos valores auferidos
ilicitamente.
Tais fatos, comprovaram-se mediante a análise dos documentos
acostados às fls. 3457–3460, os quais demonstram o dia, o horário e o endereço IP
189.89.78.135, utilizado pelo usuário “04554888436 – ITALO MENDONÇA DE”, para
alterar os dados do sistema informatizado da folha de pagamento do município
Macau.
Após a inserção dos dados falsos, o requerido manipulava os
proventos recebidos mediante a conta aberta por ele em nome de sua genitora,
Maria Salete de Carvalho, desviando em proveito próprio o montante de R$
128.851,45 (cento e vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e hum reais e quarenta e
cinco centavos), aproveitando-se das facilidades advindas do cargo em comissão
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Tais documentos comprovam o dia, o horário e o endereço do IP

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MACAU/RN
Rua Padre João Clemente, no 244, Centro, Macau/RN – CEP: 59.500-000 – Tel.: (84) 3521-2288

que ocupava junto à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.
Tais valores foram empregados pelo denunciado em sua campanha
eleitoral no ano de 2016, pleito ao qual concorreu e foi eleito para o cargo de
Analisando

detidamente

os

valores

desviados

pelo

increpado,

consoante as cópias das folhas de pagamento encaminhadas pela Prefeitura de
Macau, referentes ao período compreendido entre abril e novembro do ano de 2016,
chegamos à tabela abaixo, a qual comprova tanto a autoria quanto a materialidade
do crime de peculato desvio cometido pelo denunciado.

Item

01

Servidora

Data da

Conta utilizada

Aposentada

Aposentadoria

para peculato

Competência

depositado

04/2016 (fls. 332)

R$ 3.445,48

05/2016 (fls. 718)

R$ 3.445,48

Ag. 0761-7

06/2016 (fls. 1113)

R$ 3.445,48

Maria das

01/02/2011 (fls.

Op. 013

07/2016 (fls. 1507)

R$ 3.445,48

Graças e Silva

3244–3245)

Conta 39145-0

08/2016 (fls. 1900)

R$ 3.445,48

(fls. 32)

09/2016 (fls. 2302)

R$ 3.445,48

10/2016 (fls. 2691)

R$ 3.445,48

11/2016 (fls. 3098)

R$ 6.647,34

Subtotal “A”

Maria do
02

Valor

Socorro dos
Santos Martins

R$ 30.765,70

04/2016 (fls. 334)

R$ 3.341,07

05/2016 (fls. 721)

R$ 3.341,07

Ag. 0761-7

06/2016 (fls. 1116)

R$ 3.341,07

01/11/2014 (fls.

Op. 013

07/2016 (fls. 1510)

R$ 3.341,07

3403)

Conta 39145-0

08/2016 (fls. 1903)

R$ 3.341,07

(fls. 3461)

09/2016 (fls. 2305)

R$ 3.341,07

10/2016 (fls. 2694)

R$ 3.341,07

11/2016 (fls. 3101)

R$ 6.438,52

Subtotal “B”
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vereador do município de Macau.
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Maria das
03

04/2016 (fls. 332)

R$ 3.654,30

05/2016 (fls. 718)

R$ 3.654,30

Ag. 0761-7

06/2016 (fls. 1113)

R$ 3.654,30

Graças

01/04/2015 (fls.

Op. 013

07/2016 (fls. 1507)

R$ 3.654,30

Epifânio da

3451)

Conta 39145-0

08/2016 (fls. 1900)

R$ 3.654,30

(fls. 3473)

09/2016 (fls. 2302)

R$ 3.654,30

10/2016 (fls. 2692)

R$ 3.654,30

11/2016 (fls. 3098)

R$ 7.064,98

Silva

Subtotal “C”

Geralda Célia
04

Soares
Fernandes

04/2016 (fls. 310)

R$ 3.157,92

05/2016 (fls. 697)

R$ 3.157,92

Ag. 0761-7

06/2016 (fls. 1092)

R$ 3.157,92

01/11/2014 (fls.

Op. 013

07/2016 (fls. 1487)

R$ 3.157,92

3430)

Conta 39145-0

08/2016 (fls. 1880)

R$ 3.157,92

(fls. 3465)

09/2016 (fls. 2281)

R$ 3.157,92

10/2016 (fls. 2671)

R$ 3.157,92

11/2016 (fls. 3078)

R$ 6.092,55

Subtotal “D”
Francisca das
05

Ag. 0761-7

Chagas

01/08/2014 (fls.

Op. 013

Oliveira da

3376)

Conta 39145-0

Cunha

R$ 32.645,08

(fls. 3457)

07/2016 (fls. 1211)

R$ 1.910,00

08/2016 (fls. 1603)

R$ 1.910,00

09/2016 (fls. 1996)

R$ 1.030,00

10/2016 (fls. 2400)

R$ 880,00

11/2016 (fls. 2786)

R$ 1.686,67

Subtotal “E”

Total (A+B+C+D+E)

R$ 28.197,99

R$ 7.416,67

R$
128.851,45

Dito isto, temos comprovado que os demandados desviaram em
proveito próprio, em razão do primeiro requerido ocupar cargo comissionado junto à
Secretaria de Administração e Recursos Humanos, e ainda, mesmo após a sua
exoneração, o montante de R$ 128.851,45 (cento e vinte e oito mil, oitocentos e
6/23

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 113.2017.002008
Documento 2019/0000262758 criado em 25/06/2019 às 18:04
http://consultampvirtual.mprn.mp.br/public/validacao/038e7c041e4d5ffc9c83f9eb3a178937

Assinado eletronicamente por: ISABEL DE SIQUEIRA MENEZES em 25/06/2019

Rua Padre João Clemente, no 244, Centro, Macau/RN – CEP: 59.500-000 – Tel.: (84) 3521-2288

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MACAU/RN
Rua Padre João Clemente, no 244, Centro, Macau/RN – CEP: 59.500-000 – Tel.: (84) 3521-2288

cinquenta e hum reais e quarenta e cinco centavos) mediante os 37 (trinta e sete)
pagamentos efetuados pelo Município de Macau às servidoras aposentadas acima
referidas, as quais foram reativadas no cadastro de servidores ativos do Município
provenientes em sua campanha eleitoral no ano de 2016 ao cargo de vereador desta
urbe.
III – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
III.1 – DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Tratam-se de atos de improbidade administrativa que se enquadram no
rol da Lei nº 8.429, praticado pelo então Assessor Técnico I, ÍTALO MENDONÇA DE
CARVALHO, agente público na forma dessa mesma Lei, conforme se extrai de seus
Artigos 1º e 2º:
Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente
público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou
fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios, (...) serão punidos na forma desta
lei.
Art. 2° 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.

Já a segunda requerida, MARIA SALETE DE CARVALHO tem sua
conduta considerada ímproba por ser a beneficiada do ato de improbidade
administrativa, conforme preceitua o artigo 3º da Lei nº 8.429/92:
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Os atos de improbidade administrativa podem ser classificados como
de três ordens, conforme dispõe a Lei n.º 8.249/92: os que importam enriquecimento
ilícito –art. 9º; os que causam prejuízo ao erário – art. 10; e os que atentam contra os
princípios da administração pública – art. 11.
In casu, não resta dúvida de que as condutas do requerido, amoldamse perfeitamente a todas as hipóteses elencadas acima, senão vejamos:
Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando
enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial
indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego
ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e
notadamente:
(...)
XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas,
verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades
mencionadas no art. 1° desta lei;
(…)
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;
(…)
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
(...)
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“ Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele
que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do
ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou
indireta. “
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Dito isto, passemos a analisar a afronta aos demais dispositivos legais

III.2 – DO PREJUÍZO AO ERÁRIO E DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
A afronta aos dispositivos legais insculpidos nos Arts. 9º e 10, da Lei de
Improbidade Administrativa, quais sejam, o enriquecimento ilícito e o prejuízo ao
Erário, respectivamente, resta comprovada.
O dispêndio dos valores pagos a título de salários às servidoras
aposentadas Francisca das Chagas Oliveira da Cunha (julho a novembro de 2016),
Maria do Socorro dos Santos Martins (abril a novembro de 2016), Geralda Célia
Soares Fernandes (abril a novembro de 2016), Maria das Graças Epifânio da Silva
(abril a novembro de 2016) e Maria das Graças e Silva (abril a novembro de 2016)
comprova o prejuízo aos cofres públicos do Município de Macau, uma vez que as
referidas senhoras não faziam parte da relação de servidores ativos, gerando um
ônus ilegal no importe de R$ 128.851,45 (cento e vinte e oito mil, oitocentos e
cinquenta e hum reais e quarenta e cinco centavos).
No que compete ao enriquecimento ilícito, vê-se perfeitamente
delineada a sua ocorrência em virtude de que todos os 37 (trinta e sete) pagamentos
efetuados em nome das servidoras mencionadas no parágrafo anterior foram
depositados pela Prefeitura de Macau na conta bancária de nº 39145-0, agência
0761, operação 013, cuja titularidade é da genitora do demandado, a senhora Maria
Salete de Carvalho.
O demandado abriu essa conta bancária em nome da segunda
requerida, com sua permissão, para que fossem nela depositados os pagamentos
ilícitos realizados pelo Município de Macau. Ainda, eles assim procederam no intuito
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de dificultar a ligação entre a conta bancária e a sua pessoa.
Observa-se no entanto, que o requerido somente poderia movimentar a
conta bancária utilizada para o desvio de recursos públicos se tivesse a permissão
Dito isto, é evidente a ocorrência de enriquecimento ilícito e do prejuízo
ao Erário, caracterizando as práticas de atos de improbidade previstos nos artigos
9º, inciso XI, e 10, inciso I, da Lei nº 8.429/92, a ensejar a condenação do
demandado nas penas do artigo 12, incisos II e III, da mesma lei.
III.3 – DA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA LEGALIDADE
Como já ficou evidenciado, também se configura como ato de
improbidade administrativa todos que atentem contra os princípios da administração
pública, conforme se verifica no artigo 11 mencionado alhures.
Verificada a publicidade sobredita, como de fato e de direito aconteceu
no Município de Macau, o infrator da norma inquestionavelmente feriu os princípios
da moralidade administrativa e da legalidade. Aqui repousam bem os conceitos do
jurista Hely Lopes Meirelles:
A moralidade administrativa constitui, hoje em dia, pressuposto de
validade de todo ato da Administração Pública (CF, art. 37, caput).
Não se trata – diz Hauriou, o sistematizador de tal conceito – da
moral comum, mas sim de uma moral jurídica, entendida como “o
conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior da
Administração”. Desenvolvendo sua doutrina, explica o mesmo autor
que o agente administrativo, como ser humano dotado da
capacidade de atuar, deve, necessariamente, distinguir o Bem do
Mal, o honesto do desonesto. E, ao atuar, não poderá desprezar o
elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente
entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o
inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também entre o
honesto e o desonesto. Por considerações de Direito e de moral, o
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ato administrativo não terá que obedecer somente à lei jurídica, mas
também à lei ética da própria instituição, porque nem tudo que é legal
é honesto, conforme já proclamavam os romanos: “nom omne quod
licet honestum est”. A moral comum remata Hauriou, é imposta ao
agente público para sua conduta interna, segundo as exigências da
instituição a que serve e a finalidade de sua ação; o bem comum.
A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput),
significa que o administrador público está, em toda a sua atividade
funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem
comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar
ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal,
conforme o caso.
A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao
atendimento da lei.
Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal.
Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não
proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei
autoriza. A lei para o particular significa “pode fazer assim”; para o
administrador público significa “deve fazer assim”. (Direito
Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 19ª edição, pág.
82/84)

Não procede com moralidade administrativa o agente público que
insere dados falsos em sistema de folha de pagamento do município colimando
desviar os recursos públicos advindos dos pagamento de salários indevidos em
proveito próprio. O servidor público necessita cumprir os ditames legais, pois na
administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Não se cogita de ato
discricionário.
Definindo o Princípio da Legalidade, Emerson Garcia e Rogério
Pacheco Alves entendem que “os atos administrativos devem ser praticados com
estrita observância dos pressupostos legais, o que, por óbvio, abrange as regras e
princípios que defluem do sistema”. Assim, a Administração deve observar
rigorosamente as leis, não podendo agir senão quando e conforme permitido pelo
ordenamento jurídico.
Celso Antônio Bandeira de Melo, de abalizada opinião, define o
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princípio da legalidade administrativa, evidenciando que a lei especifica o Estado de

Este é o princípio capital para a configuração do regime jurídicoadministrativo. Justifica-se, pois, que seja tratado – como o será –
com alguma extensão e detença. Com efeito, enquanto o princípio da
supremacia do interesse público sobre o interesse privado é da
essência de qualquer Estado, de qualquer sociedade juridicamente
organizada com fins políticos, princípio da legalidade é o específico
do Estado de Direito; é justamente aquele que o qualifica e que lhe
dá a identidade própria. Por isso mesmo é o princípio basilar do
regime jurídico-administrativo, já que o direito administrativo (pelo
menos aquilo que como tal se concebe) nasce com o Estado de
Direito: é uma conseqüência dele. É o fruto da submissão do Estado
à lei. É em suma: a consagração da idéia de que a Administração
Pública só pode ser exercida na conformidade da lei e que, de
conseguinte, a atividade administrativa é atividade sublegal,
infralegal, consistente na expedição de comandos complementares à
lei. (Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 4ª
edição, pág. 47)

Fábio Medina Osário complementa:
"Saliente-se
que o princípio da legalidade administrativa
encontra ressonância, de um modo geral, na idéia de Estado de
Direito. De um lado, a legalidade dos atos administrativos resulta da
divisão de poderes. De outra parte, a legalidade é produto, também,
de uma concepção da lei enquanto "vontade geral". A administração
é uma função essencialmente executiva: ela encontra na lei o
fundamento e o limite de suas ações.
(…)
A regra, pois, aos particulares, é a liberdade de agir. As limitações,
positivas ou negativas, deverão estar expressas em leis.
Aos agentes públicos, todavia, tal princípio é inverso. A liberdade de
agir encontra sua fonte legítima e exclusiva nas leis. Não havendo
leis outorgando campo de movimentação, não há liberdade de agir.
Os agentes públicos, na ausência das previsões legais para seus
atos, ficam irremediavelmente paralisados, inertes, impossibilitados
de atuação.
(...)
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Direito:
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No Estado de Direito, quer-se o governo das leis, não dos homens,
radicando o princípio da legalidade, especificamente, nos arts. 5º, II,
37, 84, IV, todos da Carta Constitucional vigente, significando que a
Administração nada pode fazer senão o que a lei determina. Ao
contrário dos particulares, os quais podem fazer tudo o que a lei não
proíbe, a Administração só pode fazer o que a lei antecipadamente
autorize.
(...)
A ilegalidade, portanto, é o primeiro passo para reconhecimento da
improbidade do agente público, pois é seu dever fundamental e
básico o respeito às leis." (Improbidade Administrativa, Editora
Síntese)

É importante colocar em evidência o posicionamento doutrinário de
Armando de Oliveira Marinho e Zairo Lara Filho. Dizem os ilustres professores:
a) O princípio da legalidade – Aqui, observa-se a supremacia da
lei. Só é legítimo o ato da Administração Pública permitido ou
determinado pela lei. Assim, temos a Administração Pública
subordinada à ordem jurídica, isto é, às leis em geral, a começar
pela Constituição Federal.
b) O princípio da moralidade – A Administração está sujeita a uma
série de normas éticas, componentes indispensáveis para a atuação
do bom administrador, a fim de que haja a denominada “probidade
administrativa”. (Programa de Direito Administrativo, Biblioteca
Jurídica Freitas Bastos, 3ª edição, pág. 27)

Para o mestre e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo Marcelo Figueiredo, a doutrina majoritária tem razão ao
dizer que a probidade administrativa é espécie do gênero moralidade administrativa:
Entendemos que a probidade é espécie do gênero “moralidade
administrativa” a que alude, “v.g.”, o art. 37, “caput” e seu
§ 4º, da
CF. o núcleo da probidade está associado (deflui) ao princípio maior
da moralidade administrativa; verdadeiro norte a administração em
todas as suas manifestações. Se correta estiver a análise,
podemos associar, como o faz a moderna doutrina do direito
administrativo, os atos atentatórios à probidade como também
atentatórios à moralidade administrativa. Não estamos a afirmar que
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ambos os conceitos são idênticos. Ao contrário, a probidade é
peculiar e específico aspecto da moralidade administrativa. Assim,
ofensas aos princípios da lealdade, da boa-fé, da boa administração,
estão igualmente contidas na lei, ao lado das situações lá descritas
como ensejadoras de punição. É dizer, a lei, quando alude à
“probidade”, determina ao intérprete sacar seu conteúdo da
Constituição e da lei. (Comentários à Lei 8.429/92, Malheiros
Editores, 2ª edição, págs. 21/22)

Arremata o advogado e professor de Direito Vladimir da Rocha
França:
Bastante confundido com o princípio da moralidade administrativa, o
princípio da probidade administrativa representa uma especificação
daquele preceito, ao vedar a prática de atos desonestos e desleais
para com a administração pública, praticados por agentes públicos
ou terceiros no exercício de função pública (Freitas, 1996, 70/71).
Enquanto a improbidade administrativa, atentado ao subprincípio da
probidade administrativa, refere-se especialmente à conduta do
agente público, acarretando o estabelecimento de sanções jurídicas
para a repressão do desvio de comportamento do titular do múnus
público, a imoralidade administrativa, que viola o princípio
constitucional geral da moralidade administrativa, mais amplo e
hierarquicamente superior, provoca a incompatibilidade jurídica entre
o ato imoral e o regime jurídico-administrativo. É até precário em se
falar em princípio de probidade administrativa, acreditamos, por não
bastar por si só para gerar efeitos jurídicos concretos, necessitando
prévia tipificação legal para a sua concretização (cf. Moreira
Neto, 1992: 32). Talvez fosse mais preciso se falar em dever de
probidade, que encontra tutela na rigorosa Lei nº 8.429/92.
(CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE ORALIDADE DOS
ATOS ADMINISTRATIVOS, advogado em Natal (RN), professor da
UFRN e da Universidade Potiguar, mestre em Direito Público pela
Faculdade de Direito do Recife (UFPE)

Pode-se afirmar que todo ato lesivo à probidade administrativa é
igualmente lesivo ao princípio da moralidade administrativa, sendo que o inverso não
é verdadeiro, ou seja, nem todo ato atentatório ao princípio da moralidade é
consequentemente atentatório à probidade definida pela Lei nº 8.429/92.
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Costuma-se dizer: a improbidade administrativa é uma ação, um
comportamento que, sem embargo, qualifica o ato violador da moralidade
administrativa, portanto merecedor de tratamento mais rigoroso por parte do
Assim, na prática de seus atos, o administrador jamais pode agir
contra a lei, o que, sem dúvida, além de lesar o próprio Estado Democrático de
Direito, configura-se em improbidade administrativa, independentemente de prova
de lesão ao erário, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 454
DO
CPC.
NÃO-CARACTERIZAÇÃO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO DE "HABITE-SE" A OBRA QUE
AINDA NÃO CUMPRIA CERTOS REQUISITOS LEGAIS (TERRAÇO
SHOPPING). INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO E AUSÊNCIA
DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ART. 11 DA LEI N. 8.429/92.
DESNECESSIDADE.
ELEMENTO
SUBJETIVO
DOLOSO.
CONFIGURAÇÃO. OFENSA AO ART. 12, INC. III E P. ÚN., DA LEI N.
8.429/92. INOCORRÊNCIA. SANÇÕES FIXADAS NO MÍNIMO OU
PRÓXIMAS DO MÍNIMO LEGAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE.
(…)
6. Em segundo lugar, em relação à inexistência de dano ao
erário e à ausência de enriquecimento ilícito por parte da
recorrente, pacífico no Superior Tribunal de Justiça
entendimento segundo o qual, para o enquadramento de
condutas no art. 11 da Lei n. 8.429/92, é despicienda a
caracterização do dano ao erário e do enriquecimento ilícito.
Precedentes.
7. Em terceiro lugar, da leitura do acórdão recorrido, tem-se que o
recorrente não apenas liberou o "habite-se" sem a observância dos
requisitos legais, como também omitiu esta liberação ilegal da
comissão competente para encobrir eventuais provas do abuso e,
enfim, eximir-se da punição certa (fls. 905/906, e-STJ).
8. Plenamente evidenciado, pois, a vontade livre e consciente de
perpetrar a ilegalidade - o dolo genérico de praticar condutas em
flagrante desrespeito aos princípios que devem conduzir os agentes
públicos.
9. A geração de empregos nas proximidades da época natalina e as
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constantes pressões políticas neste sentido não constituem
"justificativa plausível" para a conduta e não são bastantes para
fundamentar com o mínimo grau de legitimidade a concessão do
"habite-se" a certa edificação que não atendia os pressupostos para
livre tráfego de pessoas deficientes.
10. Não fosse isto suficiente, ficou evidente, do conjunto
fáticoprobatório carreados aos autos, que o recorrente agiu com
animus decipiendi contra a comissão de licenciamento (criada, frisese, pelo próprio recorrente), que, em razão da omissão dolosa acerca
da concessão do "habite-se", permaneceu com os trabalhos de
vistoria da obra.
11. Parece, portanto, à luz deste último fato, que a inauguração
antecipada do shopping, longe de ter sido implementada com fins
alegadamente altruístas (geração de emprego e revitalização de área
que, á época dos fatos, era considerada meramente "área
dormitório"), na verdade foi o resultado de uma conduta ilegal
premeditada sob outras premissas: interesse exclusivamente pessoal
e pressão política (para não dizer o mínimo!).
12. Daí que, e em quarto lugar, não há que se falar em falta de
proporcionalidade e ofensa ao art. 12 da Lei n. 8.429/92 na fixação
das sanções no mínimo (suspensão de direitos políticos e proibição
de contratar com o Poder Público ou dele receber benefícios) ou
muito próximas ao mínimo legal (multa civil na razão de 12 vezes o
valor da remuneração mensal percebida pelo recorrente).
13. A narrativa dos fatos revela o ardil do recorrente, não só em
praticar a conduta ímproba para deliberadamente agradar o Governo
Distrital, mas especialmente em tentar escondê-la para evitar
publicidade exagerada e as conseqüentes medidas de
responsabilização cabíveis.
(REsp 977013/DF RECURSO ESPECIAL 2007/0059481-7 ,
Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Órgão Julgador
T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 24/08/2010).

Na hipótese dos autos, o requerido Ítalo Mendonça de Carvalho violou
o princípio da legalidade, ao inserir dados falsos no sistema TOPDOWN, utilizado
para controle da folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura de Macau,
sem que houvesse qualquer mandamento legal para a realização deste ato.
A afronta à moralidade administrativa está plenamente demonstrada
uma vez que, como dito alhures, o dever de probidade administrativa e,
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consequentemente, a observância a

todos os princípios ordenadores da

Administração Pública, é espécie do gênero moralidade administrativa. Uma vez que
estão comprovados os atos de improbidade administrativa, logo, a própria
Ademais, a motivação que ensejara a prática dos atos aqui descritos
pelo réu fora unicamente o desvio de verbas públicas, oriundas do pagamento
indevido às servidoras aposentadas, como se ativas fossem, em proveito próprio
para que fossem utilizadas em sua campanha eleitoral ao cargo de vereador desta
urbe.
Em verdade, sempre que o ato infringe as normas proibitivas dos
incisos do art. 10, tem-se a sua inadequação aos princípios regentes da atividade
estatal.
Sendo assim, é evidente a violação ao Princípio da Legalidade e da
Moralidade Administrativa, caracterizando, também, a prática de ato de improbidade
previsto no artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92, a ensejar a condenação do
demandado nas penas do artigo 12, Inc. III, da mesma lei.
IV – DA NECESSIDADE DA INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO REQUERIDO
A indisponibilidade de bens está prevista no artigo 7° da Lei 8429/92,
que reza:
Art. 7°: Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio
público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à 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.
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moralidade administrativa fora conspurcada.
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Conforme se depreende do dispositivo legal alhures mencionado,
sempre que ocorrer lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito deve ser
No caso da presente ação, faz-se necessário o provimento jurisdicional
cautelar para tornar os bens do agente ímprobo insuscetíveis de alienação, cessão,
ou doação. Nesse esteio, também é necessário provisionar valores contidos em
suas respectivas contas bancárias, como forma de garantir que, ao final desta ação,
seja efetivada a reparação do dano e a devolução dos bens adquiridos ilicitamente.
Há firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no
sentido de que não se exige a necessidade de demonstração de periculum in mora e
fumus boni iuris para autorizar medida cautelar de indisponibilidade, bastando
apenas a existência de fundados indícios da prática de ato de improbidade
administrativa, como se verifica a seguir:
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no
REsp 1359945 PA 2012/0271213-8 (STJ)
Data de publicação: 10/10/2014
Ementa: ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE
DE BENS. PERICULUM IN MORA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVOS
NÃO PROVIDOS. 1. Cuida-se na origem de Ação de Improbidade
Administrativa proposta pelo Ministério Público Federal, tendo em
vista o cometimento de atos de improbidade. 2. O pedido liminar de
decretação da indisponibilidade de bens foi indeferido, sob a
alegação de que estaria ausente o requisito do periculum in mora. 3.
É firme o entendimento, na Segunda Turma do STJ, de que a
decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à
comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio,
porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial. 4.
Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual
entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece
prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na
Súmula 83/STJ. 5. Agravos Regimentais não providos.
Encontrado em: DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
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requerida a indisponibilidade dos bens daqueles que assim incorreram.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1482312 BA 2014/0238231-9
(STJ)
Data de publicação: 17/11/2014
Ementa: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS.
DESNECESSIDADE DE PERICULUM IN MORA CONCRETO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Extrai-se dos autos que o
Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública por ato de
improbidade administrativa contra o ora recorrido, em razão da
utilização de recursos federais advindos de convênio firmado entre o
Município de Itapetinga/BA e a FUNASA para a instalação de sistema
de esgotamento sanitário em loteamento particular, quando, em
verdade, tais recursos deveriam ter sido originalmente destinados à
instalação do sistema de esgotamento em vias públicas. 2. O Juízo
de primeiro grau deferiu a liminar para decretar a indisponibilidade
dos bens do requerido até o limite do valor que se pretende a
reparação. Todavia, no julgamento do agravo de instrumento, a
medida acautelatória foi revogada pela Corte regional, ao
fundamento de que não há prova da dilapidação do patrimônio pelo
requerido. 3. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido
de que não exige a necessidade de demonstração cumulativa do
periculum in mora e do fumus boni iuris, que autorizam a medida
cautelar de indisponibilidade dos bens (art. 7º , parágrafo único da
Lei n. 8.429 /92, bastando apenas a existência de fundados indícios
da prática de atos de improbidade administrativa. Recurso especial
provido.

No caso em tela, trata-se de responsabilização por dano ao Erário
municipal e enriquecimento ilícito, originado a partir do desvio dos numerários pagos
pela Prefeitura de Macau, a título de salários, às servidoras aposentadas Francisca
das Chagas Oliveira da Cunha (julho a novembro de 2016), Maria do Socorro dos
Santos Martins (abril a novembro de 2016), Geralda Célia Soares Fernandes (abril a
novembro de 2016), Maria das Graças Epifânio da Silva (abril a novembro de 2016)
e Maria das Graças e Silva (abril a novembro de 2016).
Conforme apurado, constatou-se o desvio total de R$ 128.851,45
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SUM:000083 INDISPONIBILIDADE DE BENS STJ - REsp 1304148MG REGISTRO
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(cento e vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e hum reais e quarenta e cinco
centavos) da Prefeitura de Macau, tendo os requeridos participado diretamente do
cometimento do dano ao erário municipal, razão pela qual, deve ser determinada a
fatos.
Estando comprovado o desvio de dinheiro público, a indisponibilidade
dos bens do requerido é medida de segurança obrigatória, devendo ser concedida
liminarmente.
V – DOS REQUERIMENTOS
Por todo o exposto, requer o Ministério Público Estadual se digne
Vossa Excelência a determinar:
1) a decretação, liminarmente e inaudita altera pars, da indisponibilidade
dos bens dos réus no valor de R$ 128.851,45 (cento e vinte e oito mil,
oitocentos e cinquenta e hum reais e quarenta e cinco centavos),
devendo ser expedido a ordem através do BACENJUD, caso não haja saldo
em conta bancária suficiente, que seja expedido ofício aos Cartórios de
Registro Público de Imóveis e ao DETRAN, com vistas a garantir a integral
reparação do prejuízo sofrido pelo Município de Macau. Outrossim, a medida
liminar em voga impõe-se para fins de assegurar o pagamento de multa civil,
previsto no art. 12, I, da Lei n.º 8.429/92;
2) que seja autuada a presente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade
Administrativa, notificando-se os requeridos para, no prazo de quinze dias,
oferecerem manifestação por escrito, que poderá ser instruída com
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indisponibilidade de seus bens, na totalidade deste valor, conforme demonstrado nos
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documentos e justificações, nos termos do disposto no art. 17, §7º, da Lei nº
8.429/92;

querendo, responderem a ação, sob pena de revelia e confissão ficta quanto
à matéria fática;
4) a confirmação, em sede de sentença, das medias liminares porventura
concedidas;
5) a procedência do pedido, a fim de que ocorra a condenação dos demandados
ÍTALO MENDONÇA DE CARVALHO e MARIA SALETE DE CARVALHO nas
sanções previstas no artigo 12, incisos I, II e III, da Lei 8.429/92, pela prática
de atos de improbidade administrativa que importou em seu enriquecimento
ilícito tipificado no Art. 9º, inciso XI, que causou lesão ao erário tipificado no
Art. 10, inciso I, bem como pelo atentado contra os princípios da
Administração Pública previstos no art. 11, caput, todos da Lei nº 8.429/92;
6) que seja o Município de Macau, na pessoa do seu respectivo ProcuradorGeral, citado para, querendo, integrarem a lide na qualidade de litisconsorte
ativo, na forma do disposto no artigo 17, §3º, da Lei nº 8.429/92;
7) a condenação dos demandados à suspensão de seus direitos políticos;
8) a condenação do requerido ao pagamento de custas e demais despesas
processuais;
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3) que seja recebida a ação, determinando-se a citação dos requeridos para,

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MACAU/RN
Rua Padre João Clemente, no 244, Centro, Macau/RN – CEP: 59.500-000 – Tel.: (84) 3521-2288

9) a juntada de cópia dos autos do Procedimento Investigatório Criminal de nº
113.2017.002008, que fundamentam a presente ação civil pública, o
depoimento pessoal do demandado e a inquirição das pessoas abaixo
judicial das pessoas mencionadas.
Dá-se à causa, o valor de R$ 128.851,45 (cento e vinte e oito mil,
oitocentos e cinquenta e hum reais e quarenta e cinco centavos).
Nestes termos, pede deferimento.
Macau, 25 de junho de 2019.
Isabel de Siqueira Menezes
Promotora de Justiça
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arroladas, devidamente qualificadas, requerendo na oportunidade a intimação
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ROL DE TESTEMUNHAS

2. Maria Salete de Carvalho, costureira, qualificada à fl. 3258 do PIC;
3. Geralda Célia Soares Fernandes, aposentada, qualificada à fl. 3482 do PIC;
4. Maria das Graças Epifânio da Silva, aposentada, qualificada à fl. 3479 do PIC;
5. Francisca das Chagas Oliveira da Cunha, aposentada, qualificada à fl. 3480 do
PIC.

Macau, 22 de Maio de 2019
Isabel de Siqueira Menezes
Promotora de Justiça
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1. Maria das Graças e Silva, aposentada, qualificada à fl. 3234 do PIC;

