
Promotorias de Justiça da Comarca de Colíder
1ª Promotoria de Justiça Cível

EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  DOUTOR(A)  JUIZ(A)  DE  DIREITO  DA  ____  VARA  CÍVEL  DA
COMARCA DE COLÍDER – ESTADO DE MATO GROSSO.

“O único  instrumento  que  civiliza  um
país e o faz avançar é o cumprimento
das leis e sua severa execução. Se a lei
é  cumprida,  do  topo  à  base  da
pirâmide,  entra-se  numa  espiral
positiva de direitos e deveres. Se não
é,  dá  nisso  que  estamos  vendo
cotidianamente.” (O País dos Petralhas,
Reinaldo Azevedo)

O  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,  por  meio do
Promotor de Justiça que esta subscreve, no exercício de suas atribuições constitucionais e
legais,  com fundamento nos arts. 37, §4º e §5º e 129, III, da Constituição Federal, no art. 1º, IV
e art. 5º, ambos da Lei Federal nº 7.347/1985, no art. 25, IV, “b”, da Lei Federal nº 8.625/1993,
art. 17 da Lei nº 8.429/1992, vem respeitosamente, com base no inquérito civil público Simp
n.° 000103-027/2017, propor a presente

AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA COM PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS C/C

RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO

em face de JORGE RIBEIRO DE ALMEIDA, brasileiro, convivente, médico,
portador do RG n° M-2.237.386 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob n° 453.722.256-53, residente e
domiciliado na Rua Equador, nº 444, bairro Novo Horizonte, setor Norte, neste município de
Colíder, Estado de Mato Grosso, com endereço profissional junto ao Hospital Regional desta
Cidade, com base nos fundamentos fáticos e jurídicos a seguir delineados:

I. DOS FATOS:

Conforme restou apurado nos autos do Inquérito Civil registrado no SIMP
sob o n° 000103-027/2017 (anexo), o requerido JORGE RIBEIRO DE ALMEIDA é servidor público
estadual, ocupante de cargo de nível superior em serviços de saúde no SUS, perfil  médico
clínico geral, devendo cumprir jornada de 40 (quarenta) horas semanais, conforme se abstrai
dos documentos de fls. 39/40.

Em  data  de  01/09/2014  o  requerido  se  apresentou  e  iniciou  suas
atividades perante o Hospital Regional de Colíder/MT, onde encontra-se lotado até a presente
data, conforme documento colacionado à fl. 546.
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Posteriormente, em data de 24/09/2014, em decorrência de termo de
cooperação técnica firmado entre o Hospital Regional de Colíder e a Secretaria Municipal de
Saúde de Colíder, o profissional JORGE RIBEIRO DE ALMEIDA deveria exercer suas funções no
Centro de Ressocialização Feminino de Colíder (documentos de fls. 42/44).

Ocorre  que  o  requerido  JORGE  RIBEIRO  DE  ALMEIDA,  no  período  de
14/08/2014 a 04/05/2015, por força de aprovação em processo seletivo, firmou o contrato nº
173/2014, com dois termos aditivos de prorrogação, com o Município de Colíder/MT, no qual
deveria cumprir carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, exercendo a função de médico
clínico geral (documentos de fls. 380/383).

Além disso,  após o  término do contrato firmado com o município de
Colíder/MT, o requerido JORGE RIBEIRO DE ALMEIDA, através da pessoa jurídica JORGE R. DE
ALMEIDA,  CNPJ  Nº  22.398.967/0001-06,  aberta  para  tal  finalidade,  firmou  contrato  com o
Instituto  de  Pesquisas  e  Gestão  de  Políticas  Públicas  –  IPGP,  no  período  de  04/05/2015  a
30/04/2016, a fim de prestar serviços médicos ao Município de Colíder, por 40 (quarenta) horas
semanais (docs. de fls. 275, 558/561 e 458/468).

É sabido que a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XVI, alínea
“c”, admite a cumulação de dois cargos privativos de profissionais de saúde, desde que haja
compatibilidade de  horários.  Contudo,  não  é  este  o  caso  do  requerido  JORGE RIBEIRO DE
ALMEIDA, haja vista que em seu depoimento pessoal, prestado na data de 08/11/2016, nos
autos de reclamatória trabalhista nº 0000494-13.2016.5.23.0041, que tramitou perante a Vara
do  Trabalho  de  Colíder/MT,  expressamente  afirmou  que  “o  reclamante  é  servidor  público
Estadual,  sendo  efetivo  e  tendo  prestado  concurso  público;  que  o  cargo  do  depoente  é
plantonista do Hospital Regional de Colíder, porém presta os seus serviços na penitenciária
feminina de Colíder;  que como servidor público efetivo trabalha apenas nas sextas-feiras a
tarde;  que  foi  aprovado  em concurso  público  estadual  para  exercer  o  cargo  de  40  horas
semanais; que é servidor público estadual desde 2003”. (fl. 517-verso) – grifei.

Sendo assim,  verifica-se  que o  requerido,  durante  todo o  período de
14/08/2014 a 30/04/2016 deixou de cumprir deliberadamente a carga horária a que estava
obrigado,  seja  perante  o  Estado  de  Mato  Grosso,  seja  perante  o  Município  de  Colíder/MT,
recebendo, por outro lado, seus vencimentos na íntegra.

Tão gritante a ilegalidade perpetrada pelo requerido, que o Juiz da Vara
do Trabalho de Colíder/MT determinou a remessa de cópias dos autos para a Promotoria de
Justiça de Colíder, para apuração dos fatos.

A  má-fé  do  requerido  JORGE  RIBEIRO  DE  ALMEIDA em  receber
indevidamente dinheiro público é tamanha, que mesmo nas sextas-feiras à tarde, período em
que, segundo ele, prestava serviços no Centro de Ressocialização Feminino de Colíder/MT, na
qualidade de servidor estadual, ele assinava as folhas ponto da unidade de saúde municipal,
conforme se observa às fls. 458-v/466-v dos autos do Inquérito Civil anexo, como se lá tivesse
permanecido das 13h00min as 17h00min.

Outro fato a ser salientado é que o requerido, nos meses de outubro a
dezembro de 2014, percebeu do Estado de Mato Grosso 02 (dois) subsídios, um relativo aos
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serviços prestados no Hospital Regional de Colíder (40 quarenta horas semanais) e outro por
supostos  serviços  prestados  na  Penitenciária  de  Água Boa (30  horas  semanais),  conforme
comprovam os documentos de fls. 410/427 do IC.

Ora, como poderia o requerido ter cumprido tais jornadas simultâneas
em cidades que se distanciam entre si por mais de oitocentos quilômetros?!

Não  restam  dúvidas  de  que  os  valores  recebidos  pelos  serviços
supostamente prestados no Presídio de Água Boa, nos meses de outubro a dezembro de 2014,
são indevidos. 

Assim, a conduta do requerido demonstra claramente a sua perfídia para
com  o  Poder  Público,  incorrendo  em  ato  de  improbidade  administrativa  que  importa
enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e ainda por violação dos princípios norteadores da
Administração Pública, notadamente os da moralidade, honestidade e lealdade (CR, art. 37,
caput e § 4º c/c Lei nº 8.429/92, art. 11, caput).

II – DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

O Ministério Público é parte legítima para propor Ação Civil Pública para
o exercício da pretensão ressarcitória e punitiva em razão da prática dos atos descritos na Lei
nº. 8.429/92, posto que é legitimado para a defesa do interesse público maior, especialmente a
defesa do patrimônio público, dos princípios constitucionais e regras legais que norteiam os
atos da Administração Pública, cuja defesa é amparada pelo instrumento da ação civil pública,
disciplinada pela Lei nº. 7.347/85, com incidência ampliada pela Lei nº. 8.078/90.

Dispõe o artigo 129,  inciso  III,  da Constituição Federal,  que uma das
funções institucionais do Ministério Público é a promoção do Inquérito Civil  e da Ação Civil
Pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos.

Corroborando esse entendimento:

“Não há qualquer óbice legal  à utilização da ação civil  pública como
meio processual para as demandas aforadas com o substrato na Lei n.
8.429/92.  Além de o  rito  estabelecido no  art.  17  dessa norma ser  o
mesmo  observado  na  Lei  n.  7.347/85  (a  partir  da  contestação),  há
perfeita  sintonia  entre  o  objeto  tutelado por  uma e  outra”  (TJSC,  no
julgamento da ação civil pública 2004.001338-8, em abril de 2005).

“O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em
defesa  do  patrimônio  público”.  (Súmula  329  do  Superior  Tribunal  de
Justiça)

Desse modo, o Ministério Público é órgão legitimado para a proteção do
patrimônio público, dos princípios constitucionais da Administração Pública e para repressão de
atos de improbidade administrativa, ilegais e/ou imorais, conforme expressa previsão no art.
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12  da Lei nº. 8.429/92, bem com do artigo 37, § 4º, da Constituição Federal e artigo 3º da Lei
Federal nº. 7.347/85.

III – DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO REQUERIDO:

Não  restam  dúvidas  quanto  à  aplicabilidade  da  Lei  nº  8.429/92  ao
requerido. Isso porque  JORGE RIBEIRO DE ALMEIDA é servidor público e reiteradamente não
compareceu no seu posto de trabalho perante o Estado de Mato Grosso, bem como perante o
Município  de  Colíder  –  MT,  descumprindo  a  carga  horária  que lhe  era imposta.  Assim,  foi
beneficiado com o ato ilegal,  do qual  possuía plena ciência,  violando preceitos normativos
basilares que regem a Administração Pública.

Destarte, o requerido é legítimo para figurar no polo passivo da presente
demanda.

IV - DA CONDUTA ÍMPROBA:

A  Constituição  Federal  estabelece  em seu  artigo  37,  “caput”,  que  a
Administração Pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos
Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  obedecerá  aos  princípios  da  legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

A não observância das regras previstas na legislação infraconstitucional
e dos princípios constitucionais poderão configurar atos de improbidade administrativa.

Com efeito, a Lei Federal nº 8.429/92 estabelece as infrações em face da
violação  à  probidade administrativa  e  relaciona  as  respectivas  sanções  a  serem aplicadas
quando de sua prática por qualquer agente público ou que delas se beneficie.

O dever de probidade exsurge das normas que regulam e integram as
prerrogativas e atribuições dos agentes públicos, tais como Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei
nº  4.320/1964,  entre  outras  normas  e  regulamentos  que  norteiam,  necessariamente,  o
administrador em suas ações com o patrimônio público,  existindo uma conexão da Lei  de
Improbidade com conteúdos e matérias atinentes à própria atividade administrativa, revestida
de processualidade e cogente vinculação.

É  dizer,  a  constatação  de  ato  ímprobo  se  expressa  no  grave
descumprimento das imposições legais que agasalham o agir do agente público em conexão
com o diploma legal tipificador da Lei  de Improbidade, surgindo, dessa concatenação, com
maior segurança jurídica, a visualização da ocorrência ou não de condutas merecedoras de
sanção por parte do aplicador do direito.

No caso em tela, busca o Parquet a responsabilização civil do requerido
por atos de improbidade administrativa, bem como o ressarcimento dos prejuízos causados à
Administração Pública, consistentes na violação ao artigo 9º, inciso XI, artigo 10, inciso I e
artigo 11, caput e inciso I, todos da Lei nº 8.429/92. Vejamos.
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Conforme já exposto, o requerido JORGE RIBEIRO DE ALMEIDA é servidor
público  estadual  e  exerce  a  função  de  médico  –  clínico  geral,  estando lotado  no  Hospital
Regional de Colíder/MT.

Contudo, desde que se deslocou para o município de Colíder (15/09/14 –
conforme doc. de fl. 41 – ICP), presta serviços ao município de Colíder, em razão de outros
contratos, deixando de cumprir a carga horária que lhe é atribuída em decorrência do cargo
estadual que ocupa, percebendo, contudo, na integralidade ambos os vencimentos.

Restou demonstrado que o requerido  JORGE RIBEIRO DE ALMEIDA, no
intuito  de  ludibriar  a  fiscalização  do  cumprimento  da  sua  jornada  de  trabalho  e  receber
indevidamente  dos  dois  entes  públicos  (município  de  Colíder  e  Estado  de  Mato  Grosso),
assinava folha ponto da unidade de saúde municipal, mesmo no horário em que se encontrava
prestando serviços no Centro de Ressocialização Feminino, em razão de seu cargo estadual, o
que deixa clara a inequívoca afronta ao dever de lealdade, moralidade e outros a que estão
submetidos os servidores públicos de um modo geral.

Ao discorrer sobre a legalidade, a doutrina pontua que:

“O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos
agentes  da  administração.  Significa  que  toda  e  qualquer  atividade
administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é
ilícita. (Sayagués Laso).

“O  princípio  implica  subordinação  completa  do  administrador  à  lei.
Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais
modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil  realização das
finalidades normativas.” (Celso Antônio Bandeira de Mello).” (Manual de
Direito Administrativo, 10ª Edição, José dos santos Carvalho Filho, pp.
10/13).

Marino Pazzaglini Filho, ao dissertar sobre a moralidade administrativa,
leciona que:

“Em suma, o agente público, na prestação de atividade administrativa,
tem o dever constitucional de se pautar pela ética, ou seja, sem violar a
moral  vigente  na  sociedade.  E  a  esse  dever  corresponde  “o  direito
subjetivo de todo cidadão ao trato ético da coisa pública, ou seja, todo o
cidadão  tem  direito  à  administração  honesta  e  moral.”  (Lei  de
Improbidade Administrativa Comentada, Ed. Atlas, 4ª edição, p. 17)

E no mesmo sentido dispõe a própria Lei 8.429/92, ao regulamentar que
“os  agentes  públicos  de  qualquer  nível  ou  hierarquia  são  obrigados  a  velar  pela  estrita
observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato
dos assuntos que lhe são afetos.1” 

1  Lei 8.429/92, art. 4º.
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A conduta  do  requerido  é  manifestamente  desonesta,  posto  que  ele
deixava de cumprir as funções atinentes ao seu cargo (prestar serviços médicos no Hospital
Regional de Colíder ou no Centro de Ressocialização Feminino de Colíder por 40 (quarenta)
horas), sem prejuízo da remuneração que lhe tocava, e em detrimento da população colidense
e mato-grossense que recorria ao serviço público de saúde, para executar serviços perante
unidade de saúde do município de Colíder/MT, recebendo por estes outra remuneração, em
total desconformidade com o dever de probidade.

O dolo é patente e o enriquecimento sem causa e prejuízo ao erário
representam duas faces da mesma moeda.

Os  valores  que  o  requerido  recebeu  sem  cumprir  sua  jornada  de
trabalho foram indevidos. É dizer, JORGE RIBEIRO DE ALMEIDA percebia salário sem realizar a
contraprestação do serviço que lhe incumbia, de modo que se enriqueceu ilicitamente e às
custas dos cofres, estadual e municipal, caracterizando-se, por conseguinte, dano ao erário e o
enriquecimento ilícito.

Forte  nos  documentos que instruem a presente,  conclui-se,  portanto,
que a conduta do requerido configura ato de improbidade administrativa.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. Desnecessidade de esgotamento da via administrativa para
a  atuação  do  ministério  público.   Cerceamento  de  defesa  não
configurado. Alegação de descumprimento, pelo réu, médico pediatra do
município de laje do Muriaé, da carga horária atribuída ao cargo público,
corroborada pelo conjunto probatório acostado aos autos. Sentença de
procedência parcial do pedido formulado na inicial, com a condenação
do  réu  ao  pagamento  de  multa  civil.  Confirmação  que  se  impõe.
Desprovimento do apelo.” (TJRJ; APL 0000278-95.2012.8.19.0027; Laje
do Muriaé;  Sétima Câmara Cível;  Rel.  Des.  André Gustavo Corrêa de
Andrade; DORJ 26/06/2019; Pág. 213) (grifamos)

“DIREITO  ADMINISTRATIVO  E  PROCESSO  CIVIL.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  RECEBIMENTO  DA
INICIAL.  NULIDADE.  AUSÊNCIA.  FUNDAMENTAÇÃO  SUCINTA.
POSSIBILIDADE.  MÉDICO  PERITO.  INSS.  DESCRIÇÃO  SUFICIENTE  DOS
FATOS.  INDÍCIOS  MÍNIMOS.  IN  DUBIO  PRO  SOCIETATE.  1.  A  decisão
agravada admitiu a viabilidade da ação em desfavor de médico perito do
INSS  em  Campos  dos  Goytacazes/RJ,  recebendo  a  inicial  diante  de
indícios  de  atos  ímprobos  por  descumprimento  da  carga  horária,
realização  de  anotações  falsas  em sistema eletrônico  de  registro  de
ponto e de prática deliberada de jornas excessivas de trabalho,  com
infração aos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº.8.429/1992. 2. A decisão está
suficientemente  fundamentada,  sem  ofensa  ao  art.  93,  IX,  da
Constituição,  ou ao art.  489,  §  1º,  IV,  do CPC/2015,  pois  no juízo  de
admissibilidade,  sem prejulgamento,  exige-se  apenas  a  indicação  de
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indícios  de  fatos  tipificadores  da  conduta  ímproba,  a  serem
aprofundados na segunda fase, sob o crivo do contraditório e com as
demais  garantias  inerentes  ao  devido  processo  legal.  3.  A  inicial
descreve suficientemente os fatos ímprobos imputados ao agravante, e
as  impugnações  formuladas  na  defesa  prévia  caracterizam  nítida
incursão  probatória,  inviável  neste  momento,  em  que  prevalece  o
princípio in dubio pro societate. 4. O só fato de se acumular mais de 70
horas semanais de trabalho não caracteriza, por si, ato ímprobo, tendo
em vista a jurisprudência do STJ admitir jornadas superiores a 60 horas
para profissionais de saúde (REsp 1767955, Rel. Ministro Og Fernandes,
1ª Seção,  DJe 3.4.2019).  Mas a imputação de jornada excessiva está
acompanhada de descumprimento da carga horária e realização dolosa
de anotações falsas em sistema eletrônico de registro de ponto, com
elementos  indiciários  aptos  a  ensejar  o  prosseguimento  da  ação. 5.
Agravo  de  instrumento  desprovido.”  (TRF  2ª  R.;  AI  0000644-
81.2019.4.02.0000;  Sétima  Turma Especializada;  Rel.  Juiz  Fed.  Conv.
Antônio Henrique Correa da Silva; Julg.  08/05/2019; DEJF 23/05/2019)
(grifamos)

E uma vez observado que o requerido deixou de observar normas do
ordenamento jurídico vigente [princípios e regras], deve sofrer as sanções previstas na Lei nº
8.429/92.

V - DAS TIPIFICAÇÕES DAS CONDUTAS:

a) Dos atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito:

No  caso  em testilha,  está  claro  que  o  requerido  JORGE  RIBEIRO  DE
ALMEIDA,  na  qualidade  de  servidor  público,  auferiu  vantagem  patrimonial  indevida
caracterizadora de enriquecimento ilícito, pois restou comprovado o injustificado e reiterado
descumprimento de sua carga horária, seja perante o Estado, no qual admitiu que prestava
serviços apenas nas sextas-feiras à tarde, seja perante o município, onde inseria informação
falsa nas folhas ponto, atestando que permanecia na unidade de saúde nas sextas-feiras à
tarde, entre as 13h00min e as 17h00min, incorrendo na prática ilícita, descrita no artigo 9º,
inciso XI, da Lei nº 8.429/92:

“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;

b) Dos atos de improbidade que importam lesão ao erário:
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Outrossim,  a  ocorrência  de dano é inegável,  vez que o  Município  de
Colíder e, principalmente, o Estado de Mato Grosso arcaram com a remuneração do requerido
como se  este  cumprisse  integralmente  as  suas  cargas  horárias  de  trabalho,  enquanto  ele
trabalhava para o Estado apenas nas sextas-feiras à tarde, ocasiões em que inseria falsamente
informação na folha ponto da unidade de saúde municipal, atestado que lá havia permanecido
das 13h00min às 17h00min, evidenciando a sua intenção de lesar os cofres públicos.

Assim,  considerando  que  a  conduta  praticada  pelo  supramencionado
requerido importou em lesão ao erário, configurado está o ato ímprobo, o qual se amolda ao
artigo 10, inciso I, da Lei nº 8.429/92, in verbis:

“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, mal baratamento 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;”

c) Dos atos de improbidade administrativa que importam em violação
aos princípios da administração pública:

A Lei  de Improbidade Administrativa assim dispõe em seu artigo 11,
“caput”, inciso I, in verbis:

“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 notadamente;
I – praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso
daquele previsto, na regra de competência;”

Com efeito, a conduta do réu caracteriza patente violação aos deveres
de  honestidade,  probidade,  legalidade  e  lealdade  institucional,  legalidade,  moralidade,
isonomia, impessoalidade, eficiência e probidade.

Conforme já mencionado, sabe-se que o princípio da legalidade impõe
aos  servidores  públicos  a  estrita  observância  aos  ditames  da  lei,  o  que  claramente  foi
afrontado.

Neste passo torna-se imperiosa trazer à baila as lições de Celso Antônio
Bandeira de Mello2, “in verbis”:

“O Princípio da legalidade é o da completa submissão da Administração
às  leis.  Esta  deve  tão  somente  obedecê-las,  cumpri-las,  pô-las  em

2 Curso de Direito Administrativo. 22ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 96-102 
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prática. (…) 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”.

Há, ainda, que mencionar a afronta ao princípio da moralidade. Esta se
apresenta como o conjunto de regras de boa conduta e probidade no exercício da função
pública. Sobre o princípio da moralidade, doutrina José dos Santos Carvalho Filho3, in verbis:

“O  princípio  da  moralidade  impõe  que  o  administrador  público  não
dispense  os  preceitos  éticos  que  devem  estar  presentes  em  sua
conduta.  Deve  não  só  averiguar  os  critérios  de  conveniência,
oportunidade e justiça em suas ações,  mas também distinguir  o que
honesto do que é desonesto”.

Assim, vemos que o requerido também desrespeitou esse princípio, eis
que  tinha  o  dever  constitucional  de  se  pautar  pela  ética,  ou  seja,  sem  violar  a  moral
administrativa, o que não foi observado no presente caso.

Também  houve  desrespeito  aos  princípios  da  isonomia  e  da
impessoalidade. O princípio da isonomia tem sua origem no artigo 5º da Constituição Federal e
estabelece que a Administração deve dispensar tratamento idêntico a todos que estejam na
mesma situação jurídica.

Por  sua  vez,  tal  princípio  encontra-se  intimamente  ligado  ao  da
impessoalidade, o qual objetiva também a igualdade de tratamento, devendo a Administração
voltar-se para o interesse público,  vedando-se favorecimentos de alguns em detrimento de
outros.

Outrossim, o princípio da probidade administrativa nada mais é do que o
dever de todo administrador público agir com honestidade, boa fé, fidelidade com o Estado e
com a população no desempenho de suas funções, o que, de fato, não foi respeitado pelo
requerido.

Os atos praticados vilipendiaram os princípios reitores da Administração
Pública,  e  estando  comprovados  os  atos  de  improbidade,  não  resta  alternativa  senão  a
aplicação das sanções anunciadas no artigo 37, § 4º, da Constituição Federal e previstas no
artigo 12, inciso III, da Lei nº. 8.429/92.

VI – DA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO AO ERÁRIO:

A aplicação das demais sanções previstas na Lei nº. 8.429/92 deve ser
acompanhada  da  condenação  do  requerido  JORGE  RIBEIRO DE  ALMEIDA ao  ressarcimento
integral dos valores que lhe foram indevidamente pagos.

3 FILHO, José dos Santos Carvalho. Manuel de direito administrativo. 26 ed. rev. atual. até 31/12/2012 – São Paulo:
Atlas, 2013. pg 21/22
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A  reparação  dos  danos  patrimoniais  causados  aos  cofres  públicos
municipal  e  estadual  em  razão  dos  atos  ímprobos  praticados  pelo  requerido  encontra
fundamento no artigo 5º, da Lei nº. 8.429/92, o qual estabelece:

“Art.  5º Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão,
dolosa  ou  culposa,  do  agente  ou  de  terceiro,  dar-se-á  o  integral
ressarcimento do dano”.

É evidente a lesão aos cofres públicos, já que o requerido não cumpria
integralmente  sua  jornada  de  trabalho  em  nenhum  dos  entes  e  assim,  indevidos  os
vencimentos que recebeu.

Logo, há o dano a ser reparado, que será esmiuçado no item abaixo.

VII – DA INDISPONIBILIDADE DE BENS DO REQUERIDO:

No  caso  em tela,  torna-se  necessária  a  decretação  liminar,  inaudita
altera parte, da indisponibilidade dos bens do demandado, visando a garantia do Juízo quanto
ao ressarcimento ao erário e também de eventual multa civil a ser fixada.

Pontua-se quanto a este pedido, o fato de que casos dessa natureza,
que envolvem descumprimento de jornada de trabalho, que a indicação de um valor concreto a
título de ressarcimento ao erário é extremamente dificultosa, notadamente porque, conforme
exposto, o requerido intencionalmente inseria dados falsos em suas folhas de frequência na
unidade de saúde municipal, de modo que os espelhos de ponto não refletem a real jornada
[presença ficta].

De outro lado,  tem-se que a partir  da confissão do próprio requerido
perante a Justiça do Trabalho e os documentos aportados aos autos, a prática já vem de longa
data, não se tratando de hipótese isolada. Com base na vigência dos contratos firmados com o
município  de  Colíder  e  IPGP  e  folhas  pontos  anexadas  aos  autos,  a  prática  perdurou,  no
mínimo, entre setembro de 2014 a setembro de 2015, período em que assinava 40 (quarenta)
horas semanais nas folhas ponto da unidade de saúde do município de Colíder/MT, embora se
ausentasse nas sextas-feiras à tarde.

Da mesma forma, considerando que no mês de novembro de 2016, o
requerido afirmou perante a Justiça do Trabalho (fl. 517-v do IC), que, na qualidade de servidor
estadual,  trabalhava tão somente nas sextas-feiras à tarde, há que concluir que, pelo menos
enquanto duraram os contratos com o município de Colíder e IPGP (agosto de 2014 a abril de
2016), o requerido cumpriu apenas quatro horas, aproximadamente, das quarenta horas que
deveria trabalhar, por força do cargo estadual.

Além disso, consta recebimento de subsídios no período de outubro a
dezembro de 2014, num total de R$ 26.164,90 (vinte e seis mil, cento e sessenta e quatro
reais  e  noventa centavos),  em decorrência  de prestação de 30 (trinta)  horas semanais no
Presídio de Água Boa, o que se mostra fisicamente impossível.
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Das provas carreadas, notadamente da declaração do requerido perante
a Justiça do Trabalho,  em 08/11/2016 (fl.  517-v),  há que se  concluir  que o  requerido não
cumpria expediente na unidade de saúde municipal no período vespertino das sextas-feiras,
embora inserisse essa informação na folha ponto, donde conclui-se que cumpria apenas 36
(trinta  e  seis)  horas,  das  40  (quarenta)  a  que  estava  obrigado  perante  o  município  de
Colíder/MT.

Além disso,  na qualidade de servidor  estadual  prestava serviços,  tão
somente, nas sextas-feiras à tarde, junto ao Centro de Ressocialização Feminino de Colíder, de
forma que, cumpria,  APROXIMADAMENTE, quatro horas (na hipótese de lá permanecer das
13h00min as 17h00min), das quarenta horas a que estava incumbido.

Assim, a existência do dano ao erário é patente, mas diante da falta de
elementos seguros para quantificar os danos, razoável fundamentar-se o pleito acautelatório
considerando o período de setembro de 2014 a outubro de 2015, no qual o requerido possuía
contrato de quarenta horas semanais com o município de Colíder, sendo que deverá efetuar a
devolução de 10% (dez por cento) dos valores recebidos do município de Colíder (uma vez que
não cumpria a jornada atinente as sextas-feiras à tarde).

Além disso, razoável que o requerido devolva 90% (noventa por cento)
do  salário  recebido  do  Estado  (já  que  trabalhava  tão  somente  nas  sextas-feiras  à  tarde),
durante todo o período em que manteve contrato com o município de Colíder/MT ou IPGP, e
todo o valor recebido por serviços supostamente prestados no presídio de Água Boa, já que
impossível  o  cumprimento  de  trinta  horas  semanais  naquele  município,  cumulada com as
obrigações do requerido no município de Colíder/MT.

Deste  modo,  a  priori,  o  valor  a  ser  considerado  é  de  R$ 414.278,95
(quatrocentos e quatorze mil,  duzentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos),
conforme cálculos anexos.

Vale ressaltar que tal parâmetro será adotado exclusivamente para fins
de delimitação da  indisponibilidade de bens,  sem prejuízo de  surgimento de  período mais
abrangente durante a instrução processual, que deverá então pautar eventual condenação.

A medida aqui  postulada é crucial  para garantir  o ressarcimento dos
danos causados ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Colíder, em decorrência dos atos
de improbidade administrativa praticados, os quais envolvem quantia significativa. Para esse
fim, o artigo 7º, da Lei nº. 8.429/92, é claro ao dispor:

“Art.  7º  Quando  o  ato  de  improbidade  causar  lesão  ao  patrimônio
público  ou  ensejar  enriquecimento  ilícito,  caberá  a  autoridade
administrativa  responsável  pelo  inquérito  representar  ao  Ministério
Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo
recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou
sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito”.
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Importante  demonstrar  que  o  deferimento  do  pedido  liminar  de
indisponibilidade de bens não requer prova cabal, mas indícios razoáveis da configuração da
lesão.

Nesta  toada,  a  probabilidade  do  direito  está  presente  nos  fatos  e
documentos que instruíram o inquérito civil e anexos à exordial, os quais comprovam que o
requerido JORGE RIBEIRO DE ALMEIDA descumpria deliberadamente sua jornada de trabalho,
seja perante o Estado de Mato Grosso, seja perante o município de Colíder, em desobediência a
legislação vigente e aos princípios administrativos.

Logo,  uma  vez  presentes  os  requisitos  do  artigo  300  do  Código  de
Processo Civil, cabível o pedido de tutela de urgência.

Quanto ao fumus boni iuris necessário para o deferimento do pedido de
indisponibilidade ora  pleiteada,  todos  os  argumentos trazidos  a  lume nesta  petição inicial,
aliados ao vasto acervo probatório que a instruiu, são suficientes para demonstrar o descalabro
produzido pelo requerido em detrimento do patrimônio público.

Por sua vez, o periculum in mora que, em regra, deve ser demonstrado
para a obtenção de qualquer medida liminar, tem sua existência presumida na hipótese em
que se pleiteia a indisponibilidade de bens em sede de ação de improbidade administrativa.

Nesse sentido:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  DECISÃO.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. DESCUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA
POR MÉDICOS.  INDISPONIBILIDADE  DE  BENS.  DECRETAÇÃO.  INDÍCIOS
SUFICIENTES  DO  ATO  ÍMPROBO.  PERICULUM  IN  MORA  PRESUMIDO.
RECURSO DESPROVIDO.1. Não há que se falar em nulidade da decisão
objurgada por deficiência na fundamentação, pois o referido ato, ainda
que sob a limitação imposta pela cognição sumária, cuidou de indicar as
particularidades  da  lide  e  as  razões  que  subsidiaram  a  convicção
adotada pelo julgador, cumprindo, assim, o que dispõe, principalmente,
o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. Havendo indícios da
prática  de  atos  de  improbidade  administrativa  (descumprimento  de
carga horária legal por médicos) e levando-se em consideração que as
alegações  aduzidas  pelo  Ministério  Público  na  ação  de  improbidade
administrativa são suficientes para convencer o julgador da presença de
fumus boni iuris e periculum in mora, justifica-se a decretação liminar da
medida de indisponibilidade de bens dos réus. 3.  O Colendo Superior
Tribunal de Justiça, ao apreciar Recurso Especial ainda sob a sistemática
do art. 543 - C, do CPC/73, firmou a tese de que, na presença de indícios
da  prática  de  ato  de  improbidade administrativa  que causa  dano ao
erário,  o  perigo  da  demora  está  implícito  (presumido),  dispensando,
dessa  forma,  a  indicação  de  elementos  concretos  capazes  de
caracterizar a intenção de dilapidação patrimonial. 4. Quanto ao limite
de indisponibilidade de bens dos requeridos, o entendimento da Primeira
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Turma do STJ  é  no sentido de  que a indisponibilidade de bens deve
recair  sobre  o  patrimônio  dos  agentes,  ainda  que  adquiridos
anteriormente  à  prática  do  suposto  ato  de  improbidade,  de  modo
suficiente a garantir  o integral  ressarcimento de eventual prejuízo ao
Erário,  levando-se em consideração,  ainda,  o  valor  de possível  multa
civil aplicada como sanção autônoma (AGRG no RESP 1383196/AM, Rel.
Ministra  Regina  HELENA  COSTA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
27/10/2015,  DJe  10/11/2015).  5.  Recurso  conhecido  e  desprovido.”
(TJES; AI 0014662-84.2017.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des.
Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 12/06/2018; DJES 25/06/2018) 

Esse entendimento é sufragado também pela doutrina. 

De acordo com WALLACE AIVA MARTINS JUNIOR (idem, p.  442),  a lei
presume requisito do periculum in mora para a concessão da indisponibilidade de bens. Para o
autor, “é indiferente que haja fundado receio de fraude ou insolvência, porque o perigo é ínsito
aos próprios efeitos do ato hostilizado”. 

No mesmo sentido, FABIO MEDINA OSÓRIO (Improbidade administrativa,
2º ed., p. 240-241), ao comentar sobre o sequestro de bens que pode ser decretado em sede
de ação de improbidade administrativa, defende que: 

“não se mostra crível aguardar que o agente público comece a dilapidar
seu  patrimônio  para,  só  então,  promover  o  ajuizamento  de  medida
cautelar  autônoma  de  sequestro  de  bens.  A  exigência  traduziria
concreta  perspectiva  de  impunidade  e  de  esvaziamento  do  sentido
rigoroso da legislação. O periculum in mora emerge, via de regra, dos
próprios  termos da  inicial,  da  gravidade dos fatos,  do montante,  em
tese,  dos  prejuízos  causados  ao  erário  (…).  Esperar  a  dilapidação
patrimonial, quando se tratar de improbidade administrativa, com todo
respeito  às  posições contrárias,  é  equivalente  a  autorizar  tal  ato,  na
medida em que o ajuizamento de ação de sequestro assumiria dimensão
de 'justiça tardia', o que poderia se equipara a denegação de justiça”. 

Além da gravidade dos fatos narrados e da prova de autoria dos ilícitos
cometidos, deve-se ter em mente, ainda, que, se é certo que é austera a medida cautelar aqui
requerida, revela-se induvidoso, também, que tal fato frustra a expectativa da sociedade, uma
vez que as medidas ordinárias tendentes à recomposição do patrimônio público, judiciais ou
administrativas, têm se mostrado pouco efetivas. 

A  decretação  da  indisponibilidade  dos  bens  do  demandado  se  torna
imprescindível,  também,  diante  da  possibilidade  de  que  ele,  com  o  conhecimento  da
tramitação deste processo, os aliene, tornando ineficaz futura condenação à reparação dos
danos causados ao erário, nos termos do art. 12 e incisos, da Lei nº. 8.429/92. 

Conclui-se, portanto, ser cabível e necessário o deferimento liminar de
indisponibilidade de bens do requerido JORGE RIBEIRO DE ALMEIDA, no valor do dano ocorrido
além da multa civil a ser futuramente arbitrada. 
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Sobre a cumulação, em sede de indisponibilidade de bens, dos valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio e/ou ressarcimento integral do dano com aquele a ser
fixado a título de multa civil, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado a jurisprudência no
sentido da possibilidade. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. INCLUSÃO DO VALOR DE POSSÍVEL MULTA
CIVIL  COMO  SANÇÃO  AUTÔNOMA.  POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DO
STJ.  AGRAVO  INTERNO  IMPROVIDO.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
ALEGADA  VIOLAÇÃO  AO  ART.  1.022  DO  CPC/2015.  VÍCIOS
INEXISTENTES.  INCONFORMISMO.  PREQUESTIONAMENTO  DE
DISPOSITIVOS  CONSTITUCIONAIS,  TIDOS  POR  VIOLADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE,  NA VIA ESPECIAL,  PELO STJ.  REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a
acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça,
publicado  em 30/05/2019.II.  O  voto  condutor  do  acórdão  embargado
apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as
questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao
Agravo  interno,  ao  fundamento  de  que  é  firme  a  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que  "a indisponibilidade de
bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade
administrativa de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de
eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor
de possível multa civil como sanção autônoma" (STJ, RESP 1.319.515/ES,
Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe  de  21/09/2012).  Embargos  de  Declaração  rejeitados.”  (STJ;  EDcl-
AgInt-EDcl-AREsp 1.411.373; Proc. 2018/0322834-3; RJ; Segunda Turma;
Relª Minª Assusete Magalhães; Julg. 13/08/2019; DJE 22/08/2019) - grifei

Assim, a indisponibilidade de bens necessária para tutelar a efetividade
de futura sentença condenatória alcança o valor de R$ 1.657.115,80 (um milhão, seiscentos e
cinquenta  e  sete  mil,  cento  e  quinze  reais  e  oitenta  centavos),  equivalente  aos  valores
indevidamente recebidos no período de setembro de 2014 a abril de 2016, acrescidos de multa
civil  correspondente  a  três  vezes  o  acréscimo  patrimonial  [artigo  12,  inciso  I,  da  Lei  nº
8429/92].

VIII – DOS PEDIDOS:

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
por meio do agente signatário, requer seja a presente ação recebida, autuada e processada na
forma e no rito preconizado no art. 17 da Lei nº 8.429/92, para:

a) liminarmente,  antes  da  oitiva  da  parte  contrária,  seja  deferida  a
medida cautelar de  indisponibilidade dos bens móveis e imóveis pertencentes ao requerido,
nos moldes já apresentados, tantos quantos bastem para saldar o futuro ressarcimento do
dano ao erário e o pagamento da multa civil, totalizando o importe de  R$ 1.657.115,80 (um
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milhão,  seiscentos  e  cinquenta  e  sete  mil,  cento  e  quinze  reais  e  oitenta  centavos).  Para
eficácia da indisponibilidade requerida sejam tomadas mais as seguintes medidas:

a.1) seja  determinado  o  bloqueio  de  eventuais  contas  bancárias  e
aplicações  financeiras  em  nome  do  requerido  através  do  sistema
BacenJud, até o importe de  R$  1.657.115,80 (um milhão, seiscentos e
cinquenta e sete mil, cento e quinze reais e oitenta centavos);

a.2) seja  oficiado  ao  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  de  Colíder/MT,
solicitando informações sobre a existência de bens imóveis em nome do
requerido no Estado de Mato Grosso, bem como informando acerca da
decretação da medida acima, com a indisponibilidade dos imóveis em
nome do demandado,  até o importe de  R$  1.657.115,80 (um milhão,
seiscentos  e  cinquenta  e  sete  mil,  cento  e  quinze  reais  e  oitenta
centavos), necessários ao ressarcimento dos danos (incluindo a multa
civil),  de tudo informando este r. Juízo, sem prejuízo do envio, a este
Juízo, de certidão do Livro Indicador Pessoal (artigos 132, D, e 138, da
Lei n.º 6.015/73), onde conste ou tenha constado algum bem em nome
do requerido, ou seus cônjuges, quando for o caso;

a.3) seja  oficiado  ao  DETRAN/MT,  informando sobre  a  decretação  da
presente medida, e determinando o bloqueio de todos os veículos em
nome  do  requerido,  até  o  importe  de  R$  1.657.115,80  (um  milhão,
seiscentos  e  cinquenta  e  sete  mil,  cento  e  quinze  reais  e  oitenta
centavos), de tudo informando este r. Juízo;

b) após  o  cumprimento  da  medida  de  indisponibilidade,  seja
determinada  a  notificação  do  demandado  para  apresentar  manifestação  por  escrito,  que
poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, nos
termos do § 7º do art. 17 da Lei Federal nº 8.429/92 (LIA);

c) uma vez recebida a petição inicial, que seja determinada a citação do
requerido para, querendo, apresentar contestação, sob pena de revelia e confissão, nos termos
do artigo 17, § 9º, do mesmo diploma mencionado acima;

d) a citação do Estado de Mato Grosso e do Município de Colíder, perante
o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, para contestar ou, de
qualquer outra forma, assumir a posição processual que lhe aprouver, conforme artigo 17, § 9º,
da Lei nº 8429/1992 c/c § 3º do art. 6º da Lei nº 4.717/65;

e) ao final, seja julgado procedente o pedido, condenando o requerido
JORGE RIBEIRO DE ALMEIDA como incurso nos artigos 9º, inciso XI, artigo 10, inciso I, e artigo
11, ”caput”, inciso I, todos da Lei nº. 8.429/92, em razão do enriquecimento ilícito, lesão ao
patrimônio  público  e  violação  de princípios  da  Administração  Pública,  obrigando-o  ainda  a
ressarcir integralmente o dano causado ao erário Estadual e Municipal e ao pagamento de
multa civil, totalizando a quantia de  R$  1.657.115,80 (um milhão, seiscentos e cinquenta e
sete mil, cento e quinze reais e oitenta centavos), sem prejuízo de fixação de maior valor caso
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se comprove em Juízo o descumprimento da jornada de trabalho por maior período, bem como
nas demais sanções do artigo 12 da Lei nº 8.429/92.

f) a juntada aos autos do Inquérito Civil SIMP nº 000103-027/2017, como
prova  pré-constituída,  bem  como  a  produção  de  todas  as  provas  admitidas  em  Direito,
notadamente  a  testemunhal,  documental  e  pericial  que  se  fizerem  necessárias  ao  pleno
conhecimento dos fatos, inclusive no transcurso do contraditório que se vier a formar com a
apresentação da contestação, sem prejuízo da possibilidade de JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE, diante da eventual desnecessidade de produção de outras provas além das ora juntadas;

g) A dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos,
em face do disposto no art. 18 da Lei 7.347/85;

h) seja o demandado, por conseguinte, condenado ao pagamento das
custas, emolumentos, encargos e demais despesas processuais, inclusive eventuais perícias
requeridas no curso do processo.

Dá-se  a  causa  o  valor  de  R$  1.657.115,80 (um milhão,  seiscentos  e
cinquenta e sete mil, cento e quinze reais e oitenta centavos)4. 

Documentos que instruem esta petição inicial:

- Inquérito Civil nº SIMP n° 000103-027/2017
 

Colíder/MT, 14 de outubro de 2019.

DANILO CARDOSO LIMA
Promotor de Justiça

(Assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/06)

4Importe equivalente aos valores indevidamente recebidos, acrescidos de multa civil correspondente a três vezes o acréscimo patrimonial.
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