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PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE
Vara da Fazenda Pública - Mossoró
Comissão de Aperfeiçoamento da Meta 18 do CNJ
PROCESSO N.º 0602567-18.2008.8.20.0106
REQUERENTES: Ministerio Público do Estado do Rio Grande do Norte
REQUERIDO(s): Rosalba Ciarline Rosado

SENTENÇA
Vistos etc...
Trata-se ação civil pública de improbidade administrativa,
promovida pelo Ministério Público contra Rosalba Ciarline Rosado, imputando
a esta a prática de ato de improbidade administrativa tipificado nos artigos 10º,
inciso II, e 11º, I, da Lei de Improbidade e requerendo sua condenação nas
penas previstas no artigo 12, II e III, do mesmo diploma, em razão dos fatos e
direito a seguir descritos.
Consta da inicial que a requerida, enquanto Prefeita de Mossoró,
no ano de 2000, não logrou justificar e comprovar o efetivo interesse público na
aquisição de passagens aéreas no montante global de R$ 4.265,75 (quatro mil,
duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), as quais foram
emitidas em favor de Rita Fernandes Menezes, Emília Verônica de Negreiros,
Edna Paiva de Souza e Perilo Cavalcante Júnior, sendo indicada em relatório
da equipe técnica do TCE a glosa da respectiva despesa, por não restar
demonstrada a finalidade pública das viagens através de qualquer comprovante
que corroborasse a justificativa de que foram emitidas as passagens com a
finalidade dos servidores supra participarem de capacitação técnica, com isto,
sendo indicada a condenação da mesma ao ressarcimento e multa (perante o
TCE). Concluindo, ao termo, pela ofensa aos termos do art. 10, II, além do 11,
caput e inciso I da Lei de Improbidade. Juntou documentos.
Houve notificação para apresentação de resposta escrita preliminar
(fl – 99- art. 17, § 7° da Lei 8.429/92), seguindo-se as respostas escritas (fls.
95/97), alegando prescrição e preliminar de impossibilidade jurídica de se o
Ministério Público se valer de ação de improbidade com a finalidade de
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ressarcimento ao erário.
Foi prolatada decisão de recebimento fundamentada (fls.107/111).

Citada, a requerida contestou a ação (fl. 113/117), repisando a
preliminar de prescrição e ainda, ilegitimidade do Ministério Público ajuizou a
ação ordinária de ressarcimento. Contra o mérito, impugnou de forma
especificada a pretensão ministerial, defendendo, em síntese apertada, que não
praticou ato de improbidade e que a ação se baseou, tão somente, em falhas
técnicas da prestação de contas, sem qualquer apontamento de desvio, em
situação que evidencia a inexistência a ausência de enriquecimento ilícito (que
afasta o 9º da LIA), a ausência de dano ao erário (que afastaria o 10º da LIA) e a
a ausência de dolo em relação às falhas técnicas apontados (que afastaria o 11º
da LIA). Aponta ainda que o julgamento das contas são atribuições
constitucionais do TCE, e pugnou pela requisição do processo de prestação de
contas perante o TCE e perante o Município de Mossoró. Ao final, pediu o
reconhecimento das objeções ao conhecimento do mérito e, caso ultrapassadas
estas, o julgamento de improcedência da ação.
Em réplica, o Ministério Público (fls. 122/129) pugnou pelo
afastamento da alegação de prescrição e, pugnou pelo juntada da íntegra do
processo de prestação de contas integral do exercício de 2000, visando extrair
elementos aptos a corroborar a prática de atos de improbidade.
Foi saneado o processo, afastando-se a alegação de prescrição, bem
como de inaplicabilidade da LIA aos agentes políticos, conforme decisão de fls.
O juiz denegou a requisição do MP de juntada de cópia integral do
respectivo processo de contas, deferindo e determinando a produção de prova
testemunhal, a qual se realizou, conforme termo e mídia gravada de fls.
Na audiência (fls. 669), os advogados saíram intimados dos prazo
concedidos para cada um apresentar razões finais, inclusive, com deferimento
de carga.
O Ministério Público apresentou seus memoriais, permanecendo
inerte o advogado da requerida e o Município de Mossoró.
É o relatório.
Decido.
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Inicialmente, cumpre ressaltar que o advogado da requerida já saiu
pessoalmente intimado na audiência de fls. 669, de modo que a publicação de
fls. 701, se quer deveria ter ocorrido – a necessidade de tal consideração é para
que não se alegue que, conforme especificado na audiência, o juiz concedeu
cinco dias para memorias e a publicação de fls. 701 assinou três. O certo é que
o representante judicial da parte requerida saiu pessoalmente intimado (fls. 669)
dos exatos termos de seu prazo de memoriais.

Muito embora a questão já tenha sido afastada na decisão
saneadora, como se trata de matéria de ordem público, repito a análise da
prescrição:
A prescrição contra mandatários políticos rege-se pela disposição
do art. 23, I, da Lei 8.429/1992, a qual assina prazo de cinco anos para o
ajuizamento da ação a partir do término do mandato.
Ocorre que a jurisprudência assentada no STJ atualmente é no
sentido de que, em cargos majoritários com reeleição, conta-se o prazo do
término do segundo mandato – entendimento contrário importaria na prescrição
dos "malfeitos" dos três primeiros anos (de oito) de um Prefeito, posto que,
enquanto no cargo, quase nada vem à tona, de modo que, não havendo solução
de continuidade entre os dois mandatos, reputam-se um só para o fim de
contagem da prescrição.
Deste modo, tendo a requerida sido Prefeita de Mossoró até 2004,
em 2008, quando do ajuizamento da ação, não havia passado o lapso
prescricional de cinco anos do término do segundo mandato, pelo que não há de
ser reconhecer a prescrição – e, em consequência, resta prejudicada a alegação
de ilegitimidade do Ministério Público para ações de ressarcimento decorrente
de improbidade em tese, mas prescrita (a qual também haveria de ser indeferida,
consoante a jurisprudência assentada no STJ – que admite a legitimidade do
Ministério Público para o ressarcimento ao erário decorrente de improbidade
prescrita).
Quanto a preliminar de inaplicabilidade da Lei nº 8.429/92 aos
agentes políticos, não assiste razão à pretensão da requerida quando defende a
sua exclusão da lide, sob o fundamento de que não se aplica a agente político a
Lei de Improbidade Administrativa.
Observe-se que a jurisprudência do STF se encontra assentada no
sentido de que os agentes políticos respondem por improbidade administrativa
e perante o juízo de primeiro grau de jurisdição:
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E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI Nº
8.429/1992, POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA, A AGENTES POLÍTICOS QUE DISPÕEM
DE PRERROGATIVA DE FORO EM MATÉRIA PENAL AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO CONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL,
DE
OFÍCIO,
DA
QUESTÃO
CONSTITUCIONAL - MATÉRIA QUE, POR SER
ESTRANHA À PRESENTE CAUSA, NÃO FOI
EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO
"JURA NOVIT CURIA" EM SEDE RECURSAL
EXTRAORDINÁRIA - DESCABIMENTO - AÇÃO CIVIL
POR
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
COMPETÊNCIA DE MAGISTRADO DE PRIMEIRO
GRAU, QUER SE CUIDE DE OCUPANTE DE CARGO
PÚBLICO, QUER SE TRATE DE TITULAR DE
MANDATO ELETIVO AINDA NO EXERCÍCIO DAS
RESPECTIVAS FUNÇÕES - RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO. - Não se revela aplicável o princípio "jura
novit curia" ao julgamento do recurso extraordinário,
sendo vedado, ao Supremo Tribunal Federal, quando do
exame do apelo extremo, apreciar questões que não tenham
sido analisadas, de modo expresso, na decisão recorrida.
Precedentes. - Esta Suprema Corte tem advertido que,
tratando-se de ação civil por improbidade administrativa
(Lei nº 8.429/92), mostra-se irrelevante, para efeito de
definição da competência originária dos Tribunais, que se
cuide de ocupante de cargo público ou de titular de
mandato eletivo ainda no exercício das respectivas
funções, pois a ação civil em questão deverá ser ajuizada
perante magistrado de primeiro grau. Precedentes.(AI
506323 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO,
Segunda Turma, julgado em 02/06/2009, DJe-121
DIVULG 30-06-2009 PUBLIC 01-07-2009 EMENT
VOL-02367-06 PP-01095 RT v. 98, n. 888, 2009, p.
152-154 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 107-111)
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, quanto aos
agentes políticos locais:
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PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL.
AUSÊNCIA
DE
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
IMPROBIDADE.
APLICABILIDADE
AOS
PREFEITOS.
1. Quanto à apontada violação do art. 535 do Código de
Processo Civil, ao que se tem dos autos, o agravante
sequer opôs embargos de declaração com o objetivo de
apontar eventuais vícios no acórdão recorrido, o que
acarreta a preclusão temporal nesse aspecto. Nesse
sentido: REsp 809667/RS, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 6.4.2006, DJ 20.4.2006, p.
146).
2. É firme a orientação no sentido de que a Lei n. 8.429/92
é aplicável aos agentes políticos municipais, tais como
prefeitos, ex-prefeitos e vereadores. Precedentes: Rcl
2.790/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte
Especial, DJe 4.3.2010; AgRg nos EREsp 1.119.657/MG,
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado
em 12.9.2012, DJe 25.9.2012. Agravo regimental
improvido.
(AgRg no AREsp 218.814/MG, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 04/04/2013, DJe 15/04/2013)
Deste modo, denego a preliminar e prejudicial ao mérito nos
termos acima.
Do mérito próprio.
O autor busca com a presente lide a condenação dos requeridos nas
penas previstas no artigo 12, incisos II e III, da Lei de Improbidade, sob a
alegação de que os mesmos praticaram atos de improbidade administrativa
tipificados nos artigos 10, inciso II e 11, caput, da Lei 8429/92.
Antes de adentrar ao exame da prova, cumpre já fixar que o dolo
necessário para a configuração da conduta ímproba discutida é tão somente a
vontade livre e consciente de realizar a conduta - ou seja, a consciência e
deliberação de praticar o ato em contrariedade ao ordenamento. Ressalte-se que
não há necessidade de nenhum dolo específico. Neste sentido, o STJ tem se
pronunciado:
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ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO A
PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OFENSA
AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 – DESNECESSIDADE DE
DANO MATERIAL AO ERÁRIO.VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – ART. 11 DA LEI
8.429/1992 – ELEMENTO SUBJETIVO – DOLO
GENÉRICO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
que o ato de improbidade por lesão aos princípios
administrativos (art. 11 da Lei 8.249/1992), independe de
dano ou lesão material ao erário.
2. Não caracterização do ato de improbidade tipificado no
art. 11 da Lei 8.429/1992, exige-se o dolo lato sensu ou
genérico.
3. A utilização de símbolos e slogans da campanha eleitoral
do recorrente, então prefeito, em substituição ao brasão
oficial do ente público municipal encerra grave ofensa aos
princípios da Administração Pública e, nessa medida,
configura ato de improbidade administrativa, nos moldes
preconizados pelo art. 11 da Lei 8.429/1992.4. Recurso
especial não provido.
(REsp 1182968/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe
30/08/2010)
No casos das condutas tipificadas no art. 10 da Lei de Improbidade,
consoante jurisprudência já assentada no STJ, a responsabilização dos agentes
públicos haverá de ser reconhecida, inclusive, a título de culpa, em qualquer de
suas modalidades: por negligência, imperícia ou imprudência.
A prova documental acostada mostra-se suficiente à demonstração
de que, num primeiro momento, a despesa empenhada e paga a título de
passagens aéreas foi apresentada sem documentos que lha comprovassem
(relatório preliminar do TCE de fls. 66/67); segundo, que depois de instada no
TCE, a requerida apresentou os comprovantes de emissão das passagens aéreas
em favor de Rita Fernandes Menezes, Emília Verônica de Negreiros, Edna
Paiva de Souza e Perilo Cavalcante Júnior, sob a justificativa de que as viagens
foram para participar de curso de capacitação, subsistindo a indicação de glosa
no relatório técnico do TCE de fls. 68/ss, por entenderem os técnicos do TCE
que o gestor não comprovou que tais passagens foram emitidas com a finalidade
de atender interesse público do Município. Por último, o TCE aprovou as
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contas anuais de Mossoró no ano 2000, conforme Acórdão de fl. 82.
No mais, consoante a prova documental acostada (bilhetes x
informações prestadas pelo Administração Municipal - fls. 652/662), restou
demonstrado que os beneficiários Emília Verônica de Negreiros, Edna Paiva de
Souza e Perilo Cavalcante Júnior, de fato, eram servidores da Administração
Municipal à época em que foram emitidos os bilhetes aéreos em seus nomes.

Por outro lado, a oitiva dos três beneficiários das passagens em
audiência (mídia gravada de fls .670), corroborou as afirmações documentais de
que estes pertenceram ao staff da Administração Municipal e que realizaram
viagens a serviço – muito embora a ausência de precisão em relação ao que
foram fazer nestas viagens, situação justificável, considerando a prova oral
colhida mais de doze anos depois dos fatos.
O certo é que o cotejo dos documentos (bilhetes e arquivos
administrativos – fls. 491/496) e dos depoimentos em audiência, diversamente
do que entendeu o promotor de justiça em suas alegações finais, não dão
suporte para o reconhecimento de a emissão das passagens em relação a Emília,
Edna e Perilo, configurem ato de improbidade passível de tipificação, seja no
art. 10, II da LIA; seja nos termos do art. 11, caput do mesmo diploma.
No entanto, em relação à emissão de bilhete aéreo,
especificamente, em favor de terceira estranha à Administração Municipal,
no caso, a Sra. Rita Fernandes Menezes, no valor de R$ 1094,35 (fls.495),
conforme comprovam os documentos de fls. 491/496, corroborado no ofício de
fl. 652, a situação mostra-se diversa.
Ausente qualquer demonstração de liame funcional ou contratual da
Sra. Rita Fernandes Menezes com a Administração Pública de Mossoró, impõese reconhecer que a passagem que efetivamente lhe foi fornecida pela
Administração de Mossoró foi indevida, já que, repito, ausente vínculo jurídico
desta com a Administração, não há como se cogitar de que a passagem foi
emitida com a finalidade desta participar de curso de capacitação de servidores.
Observe-se que, à toda evidência, o falso motivo declinado na
justificação perante o TCE para justificar a emissão de bilhete em favor de
terceira pessoa estranha à Administração Municipal demonstra
suficientemente um agir doloso, já que escamotear a verdade ou maquiar
justificativa de gasto detém natureza que pressupõe conhecimento e
vontade no agir – logo afirma-se o dolo.
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Situação diferente ocorreu apenas em relação à Rita Fernandes
Menezes, a qual, conforme informações de fls. 652, não pertenceu aos quadros
da Administração Municipal.
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No mais, considerando que a Administração Municipal sofreu um
prejuízo, no caso, a quantia de R$ 1094,35 referente ao valor pago pelo bilhete
emitido em favor de Rita de Menezes Fernandes, provado que esta não
pertencia aos quadros da Administração Municipal e reconhecido como falso o
motivo apontado na justificativa do gasto, impõe se reconhecer que, nesta parte,
o pedido merece procedência, posto que a prova dos autos demonstra a
ocorrência de conduta que se amolda ao tipo infracional do caput do art. 10 da
LIA, o qual, também se subsume as previsões do art. 11, caput, da LIA, na
medida que ofende os princípios da legalidade estrita, da moralidade (falso
motivo) e da impessoalidade (benefício indevido a particular em prejuízo do
erário).
Em relação às sanções, temos que o art. 12 da Lei de Improbidade
traz o seguinte rol de sanções, conforme se trate de improbidade tipificada nos
artigos 10º e 11º da Lei de Improbidade, sancionados respectivamente nos
incisos II ou III do art. 12 da Lei 8.429/92, in verbis:
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e
administrativas previstas na legislação específica, está o
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes
cominações, que podem ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
(Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).
...
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do
dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao
patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a
oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o
valor do dano e proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de cinco anos;
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do
dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos
direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa
civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida
pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
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pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo
de três anos.

Neste ponto, mostra-se adequado afirmar, como premissas do
sancionamento: a) que a sanção haverá de ser proporcional à gravidade da
conduta e da participação de cada agente; adequada como reprimenda em razão
da natureza da conduta e gravidade do dano causado com esta; b) que o juiz
poderá aplicar, consoante os parâmetros descritos no item a), uma, mais de uma
ou mesmo todas as sanções previstas no respectivo inciso; c) que quando um
mesmo fato configurar simultaneamente improbidade tipificada em mais de um
artigo, as sanções deverão ser aplicadas com base no inciso mais grave, sendo,
via de regra, mantida as cominações do art. 12, III, da LI, (Ofensa aos
Princípios da Administração) apenas como "soldado de reserva" para os casos
em que não restem configuradas as imputações previstas nos artigos 9 e 10 da
Lei 8.429/92.
Pois bem, atento às premissas acima, considerando à gravidade
moderada da conduta provada, em especial, levando em conta a ocorrência
de dano de pequena monta; asseverando ainda a reprovabilidade da
conduta, na medida em que a gestora descurou de seu compromisso com o
bem comum e a coletividade que lha elegeu, beneficiando terceira pessoa;
por tudo isto, entendo suficiente e adequada a aplicação da obrigação de
ressarcimento da quantia de R$ 1094,35, referente ao valor do bilhete
emitido em favor Rita de Menezes Fernandes, corrigido pelo INPC desde a
data do pagamento da passagem pelo Município de Mossoró (29/12/2000 –
fls. 491), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data de
notificação prévia neste processo (a qual já constitui em mora o requerido),
cumulando com a multa civil no valor de duas vezes o valor do dano a ser
ressarcido nos termos aqui definido.
DISPOSITIVO
Pelo acima exposto, nos termos do art. 10, 11, e 12, II, da Lei
8.429/92, julgo parcialmente procedente a ação para condenar Rosalba
Ciarline Rosado ao ressarcimento da quantia de R$ 1094,35, referente ao
valor do bilhete emitido em favor Rita de Menezes Fernandes, corrigido
pelo INPC desde a data do pagamento da passagem pelo Município de
Mossoró (29/12/2000 – fls. 491), acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
estes contados desde a data de notificação prévia neste processo (a qual já
constitui em mora o requerido), cumulando com a multa civil no valor de
9
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duas vezes o valor do dano a ser ressarcido nos termos aqui definido.
No mais, condeno a requerida ao pagamento de metade das
custas processuais; ex lege, na parte que sucumbiu o Ministério Público.
Sem condenação em honorários a teor dos artigos 17 e 18 da
Lei de Ação Civil Pública.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

AIRTON PINHEIRO
Juiz de Direito
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Mossoró, 16 de outubro de 2013.

