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PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE
Vara da Fazenda Pública - Mossoró

PROCESSO N.º 0005349-42.2011.8.20.0106
Ação Civil de Improbidade Administrativa
REQUERENTES: Ministério Público Estadual - Quarta Promotoria de Justiça
REQUERIDO(s): Francisco Bezerra Lins Filho
SENTENÇA
Vistos etc...
Trata-se ação civil pública de improbidade administrativa,
promovida pelo Ministério Público contra Francisco Bezerra Lins Filho,
imputando a este a prática de ato de improbidade administrativa tipificado nos
artigos 10º, inciso IX e 11, caput e inciso I, todos da Lei de Improbidade e
requerendo sua condenação nas penas previstas no artigo 12, incisos II e III, do
mesmo diploma normativo, em razão dos fatos e direito a seguir descritos.
Consta da inicial que o réu, nos anos de 2005 a 2007, aplicou
recursos dos royalties em dissonância com o disposto no art. 1º, da Lei
Complementar nº 223/2005 do Município de Serra do Mel, bem como utilizou
tais recursos para o pagamento da dívida municipal, contrariando o que dispõe o
art.8º, da Lei Federal nº 7.990/89. Juntou documentos.
Houve notificação para apresentação de resposta escrita preliminar
(art. 17, § 7° da Lei 8.429/92), seguindo-se a resposta escrita respectiva
(fls.555/567), a qual foi contraditada pelo Mnistério Público por meio da
manifestação de fls.571/574.
Foi prolatada decisão de recebimento fundamentada de fls.576/577.
Citado, o requerido contestou a ação, com preliminares de
incompetência absoluta da justiça estadual, competência do juízo de 2º grau
para processar a demanda, ausência de justa causa para propositura da ação de
1

Este documento foi assinado digitalmente por AIRTON PINHEIRO.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjrn.jus.br/esaj, informe o processo 0005349-42.2011.8.20.0106 e o código 2Y00000014WJL.

Comissão de Aperfeiçoamento da Meta 18 do CNJ

fls. 2

0005349-42.2011.8.20.0106

improbidade administrativa, inexistência de legitimidade ad causam do
Ministério Público Estadual e inconstitucionalidade da Lei nº 8.429/92, e,
contra o mérito, impugnando de forma especificada a pretensão ministerial,
defendendo, em síntese apertada, que não praticou ato de improbidade e que a
prova dos autos não autoriza juízo de procedência da demanda contra o mesmo.
Devidamente notificado (fl.653), o ente público quedou-se inerte,
não tendo se manifestado nos autos.

Em decisão de fls.667/668, este juízo afastou todas a preliminares
arguidas pelo requerido, designando audiência de instrução para o dia
09/07/2013.
Foi juntada a sentença proferida no processo nº
0005350-27.2011.8.20.0106 (fls.671/678), a qual condenou criminalmente o
demandado nos termos art.1º, inciso III, do Decreto-Lei nº 201/67, em virtude
de o mesmo ter utilizado recursos oriundos da arrecadação dos royalties para o
pagamento da dívida do Município com a COSERN.
Também foi anexada a mídia digital contendo a prova oral
produzida no aludido feito criminal a fim de que pudesse servir como prova
emprestada nos autos da presente ação de improbidade administrativa (fl.685).
Seguiu-se com a realização de audiência de instrução (fl.686), na
qual tanto os defensores da parte ré, como o Representante do Ministério
Público se deram por satisfeitos com a prova oral produzida na prova
emprestada, tendo sido tomado unicamente o depoimento pessoal do requerido
(gravado em mídia digital acostada à fl.687 dos autos).
Por fim, as partes apresentaram memoriais com suas razões finais.
Esta é a história relevante do processo.
DECIDO.
Do mérito.
O autor busca com a presente lide a condenação do requerido nas
penas previstas no artigo 12, incisos II e III, da Lei de Improbidade, sob a
alegação de que o mesmo praticou atos de improbidade administrativa
tipificados nos artigos 10, inciso IX, e 11, caput e inciso I, da Lei 8429/92, a
seguir transcritos:
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Houve réplica (fls.655/664).
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"Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que
causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou
culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das
entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da administração pública
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às
instituições, e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento
ou diverso daquele previsto, na regra de competência;"
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:
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
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IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não
autorizadas em lei ou regulamento;
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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.
Observe-se que, no julgamento do "mensalão", o Supremo
passou a reconhecer a responsabilidade penal (ultima ratio) fundada no
"domínio funcional do fato", entendendo suficiente o conjunto de indícios de
que o requerido, em razão do cargo, ainda que não tenha dado a ordem direta,
detinha conhecimento e aquiesceu, colaborando para o aperfeiçoamento do
ilícito.
Partindo para a análise da situação delineada nos autos, verifica-se
que o demandado, embora tenha atuado em consonância com os preceitos da
Lei Municipal nº 223/2005 de Serra do Mel, cometeu ato de improbidade em
virtude do pagamento indevido das faturas de energia elétrica com os recursos
de destinação "carimbada" oriundos da extração dos royalties no aludido
município.
No que toca à alegação de descumprimento da legislação municipal
pelo demandado tem-se que a Lei Municipal nº 223/2005 acostada à fl.155 dos
autos dispõe no seu art.1º - tido como violado pelo exordial como violado -, in
verbis:
"Art.1º - Fica o Poder Executivo, autorizado a aplicar o
valor mínimo de 20% (vinte por cento) do montante da
arrecadação mensal, proveniente dos Royalties da
Petrobrás em obras de infra-estrutura em todas as Vilas
que compõem o Município.
§1º - A aplicação que se refere o caput deste artigo, tem
por objetivo, dotar as Vilas locais de Infra-estrutura básica
para o seu crescimento e conseqüente para o seu
desenvolvimento sob o aspecto urbanístico."
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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)
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Note-se que o texto legal utiliza a expressão "fica autorizado",
levando o seu intérprete à conclusão de que longe de uma imposição, o que o
diploma normativo municipal trouxe foi uma permissão ao gestor municipal
no sentido de que estaria autorizado a aplicar um percentual mínimo de 20% da
receita dos royalties na estrutura das vilas que compõem o município de Serra
do Mel.
Logo, sendo o objeto da presente ação de improbidade
administrativa a aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/92, é de se
adotar - à semelhança do que ocorre no Direito Penal - a interpretação
normativa restritiva, pois em se tratando de direito sancionatório, não se pode
admitir uma a interpretação normativa extensiva com o único propósito de
prejudicar o réu.
Consequentemente, a ausência da aplicação do aludido percentual
da receita dos royalties petrolíferos na infra-estrutura das vilas não pode ser
considerada ilegal, pois, ao teor do que dispõe a letra da referida lei, não havia
imposição normativa para que o demandado assim procedesse.
Por outro lado, conforme aponta o laudo pericial trazido pelo
Ministério Público às fls.524/550, bem como admitiu o próprio demandado
em seu depoimento prestado em juízo, o mesmo, de fato, utilizou a verba
"carimbada" dos royalties para o pagamento das dívidas do Município de Serra
do Mel.
Nesse sentido, o aludido laudo é categórico quando aponta à fl.541
que houve valores oriundos da arrecadação dos royalties petrolíferos destinados
ao pagamento de faturas de energia elétrica à COSERN nos valores de R$
145.601,84 (referentes ao período de janeiro a dezembro de 2005), R$
104.362,86 (referentes ao período de janeiro a dezembro de 2006) e R$
73.809,19 (referente ao período de janeiro a julho de 2007).
Dessa maneira, ficou patente que o demandado, ao desempenhar tal
conduta, agiu em dissonância com o disposto no art.8º, da Lei nº 7.990/89, que
claramente proíbe a utilização dos recursos provenientes dos Royalties
petrolíferos no pagamento de dívidas pelos entes públicos:
Art. 8º O pagamento das compensações financeiras
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Quando lido o texto do aludido dispositivo legal, percebe-se que o
mesmo não tem o condão de vincular, de forma impositiva, o gestor municipal à
aplicação do percentual de 20% da receita dos royalties petrolíferos na infraestrutura das Vilas que compõem o Município de Serra do Mel.
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E não se pode negar que, pelas disposições contidas na Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00), pode-se facilmente
concluir que a pagamento de fatura decorrentes do contrato de prestação de
serviço de fornecimento de energia elétrica enquadra-se facilmente no conceito
de dívida pública consolidada:
Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são
adotadas as seguintes definições:
I - dívida pública consolidada ou fundada: montante total,
apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do
ente da Federação, assumidas em virtude de leis,
contratos, convênios ou tratados e da realização de
operações de crédito, para amortização em prazo superior
a doze meses;
II - dívida pública mobiliária: dívida pública representada
por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco
Central do Brasil, Estados e Municípios;
Por outra via, também se faz presente o dolo na conduta do
demandado, o qual, enquanto Prefeito, tinha o dever de analisar a regularidade e
a validade dos pagamentos que autorizou, não podendo posteriormente alegar
desconhecimento da norma para esquivar-se da responsabilização pela conduta
que desempenhou.
Também é de todo útil realçar que a conduta desempenhada pelo
demandado já teve o seu caráter doloso pelo juízo criminal competente que nos
autos do processo nº 005350-27.2011.8.20.0106, no qual o demandado foi
condenado pela prática do crime previsto no art.1º, do Decreto-Lei nº 201/67
("desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas públicas").
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previstas nesta Lei, inclusive o da indenização pela
exploração do petróleo, do xisto betuminoso e do gás
natural será efetuado, mensalmente, diretamente aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos órgãos
da Administração Direta da União, até o último dia útil do
segundo mês subseqüente ao do fato gerador, devidamente
corrigido pela variação do Bônus do Tesouro Nacional
(BTN), ou outro parâmetro de correção monetária que
venha a substituí-lo, vedada a aplicação dos recursos em
pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal.
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Repise-se que não há nos autos nenhum documento produzido pelo
demandado que comprovasse a insuficiência das receitas municipais de
aplicação desvinculada para o pagamento das faturas de energia elétrica e a
consequente necessidade imperiosa da utilização dos royalties para tanto.
Também não há no processo nenhum parecer jurídico oriundo do
órgão responsável pela assessoria jurídica do município de Serra do Mel
orientando o demandado a utilizar os aludidos recursos de aplicação
"carimbada" para o pagamento das faturas de energia elétrica – o que afasta
sua alegação no depoimento pessoal de que foi a orientação que recebeu de
sua assessoria jurídica; ao mesmo tempo, a alegação de que se cercou de
orientação jurídica para tanto, confirma o juízo de consciência e vontade
suficiente ao reconhecimento do dolo genérico suficiente e necessário para
a caracterização de improbidade no artigo 11 da LIA.
Ao contrário, o que os autos demonstram é que demandado agiu
não somente em desacordo com a letra do art.8º, caput, Lei nº 7.990/89, mas
que ao proibir a o pagamento de dívida e de pessoal com os recursos dos
royalties, buscou assegurar a finalidade da aludida compensação financeira, de
modo a garantir que tais recursos sejam alvo de investimentos a garantir um
legado social às gerações futuras das populações afetadas pela atividade
exploradora, dado a própria característica não-renovável dos recursos minerais
explorados.
Logo, o que buscou o legislador foi justamente o oposto do que
ocorreu nos presentes autos, em que os recursos orçamentários dos Royalties
serviram pura e simplesmente de "muleta orçamentária" para o Município de
Serra do Mel, sem que a finalidade para a qual foram revertidos (pagamento de
contas de energia elétrica) venha a gerar qualquer ganho para as gerações
vindouras da população do referido município.
No que toca à tipificação do ato de improbidade, vê-se que não é
cabível a subsunção do fato à hipótese abstratamente prevista no art.10,
inciso IX, da Lei de Improbidade Administrativa, uma vez que não se
encontra presente o elemento do dano ao Erário. É que, pelo menos do que
7
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Nesse ponto, também é pertinente destacar que embora o
demandado tenha alegado que teve de utilizar os recursos dos Royalties para
manter o serviço de abastecimento de água e o funcionamento do hospital
municipal, bem como que havia sido aconselhado pela sua assessoria jurídica
para efetuar os pagamentos das faturas de energia elétrica mediante recursos do
Royalties, o mesmo não juntou aos autos nenhuma prova documental que
comprovasse tais alegações.
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consta nos autos, não houve apropriação dos recursos dos royalties pelo
demandado ou desvio em favor de terceiro que tenha ensejado perda ou
desfalque patrimonial efetivo aos cofres públicos.

Dessa maneira, incabível a tipificação da hipótese delineada nos
autos no art.10, inciso IX, da Lei nº 8.429/92, pois para tanto é necessária a
demonstração da efetiva lesão patrimonial aos cofres públicos.
Essa é a posição adotada pela jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. DISPENSA IRREGULAR DE
LICITAÇÃO. ART. 10, II, XI E XII DA LEI 8.429/92.
INDISPENSABILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
DESPROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Improbidade ajuizada em face dos
ora agravados com fundamento na irregularidade no
pagamento decorrente da prestação de serviço de
transporte escolar na região de Águas do Miranda/MS
sem a realização do correspondente procedimento
licitatório, tendo a conduta sido tipificada no art. 10, II,
XI e XII da Lei 8.429/92.
2. As Turmas que compõem a Primeira Seção desta
Corte já firmaram a orientação de que a configuração
dos atos de improbidade administrativa previstos no art.
10 da Lei de Improbidade Administrativa exige a
presença do efetivo dano ao erário. Contudo, as
instâncias de origem não esmeraram a demonstração da
ocorrência de prejuízo ao Tesouro Municipal.
3. Agravo Regimental do Ministério Público Federal
desprovido.
(AgRg no REsp 1330664/MS, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013)
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Ao contrário, a glosa contida na inicial à malversação, ou melhor
dizendo, ao desvio de finalidade da verba de destinação vinculada dos recursos
dos Royalties para outra finalidade pública, qual seja, o pagamento da dívida de
energia elétrica do Município de Serra do Mel.
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ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
LICITAÇÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO
DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA
DOLOSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ESBARRA NO
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, para que seja configurado o ato
de improbidade de que trata a Lei 8.429/99, "é necessária
a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado
pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao
menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10" (REsp
1.261.994/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
Primeira Turma, DJe 13/4/12).
2. O Tribunal de origem concluiu, diante do caso
concreto, pela ausência dos elementos aptos à
configuração do ato de improbidade administrativa.
3. A inversão do julgado, nos termos propostos pelo
Ministério Público Federal, demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, procedimento vedado nos
termos da Súmula 7/STJ.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, "a tipificação da lesão ao patrimônio público
(art. 10, caput, da Lei 8.429/92) exige a prova de sua
ocorrência, mercê da impossibilidade de condenação ao
ressarcimento ao erário de dano hipotético ou
presumido" (REsp 939.118/SP, Rel. Min. LUIZ FUX,
Primeira Turma, DJe 1º/3/11).
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 107.758/GO, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 04/12/2012, DJe 10/12/2012)
Contudo, os fatos descritos enquadram-se como ato de
improbidade violador dos princípios administrativos, haja vista que, por todas
as razões já acima mencionadas, ficou patente a violação dolosa do princípio da
legalidade por parte do demandado, consubstanciada sobretudo pelo uso
indevido dos recursos dos Royalties petrolíferos para o pagamento da dívida do
Município de Serra do Mel junto à COSERN, sem que houvesse demonstração
de nenhuma justificativa plausível, enquadrando-se a situação tanto no caput,
9
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como no inciso I, do art.11 da Lei de Improbidade Administrativa.

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 no
artigo 11º da Lei de Improbidade, sancionados respectivamente no inciso 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).
...
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do
dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos
direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa
civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida
pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo
de três anos.
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta
lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado,
assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.
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
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Deste modo, a par dos elementos instrutórios coligidos nos autos,
impõe se reconhecer que restou suficientemente demonstrado que o requerido
praticou ato de improbidade nos termos capitulados na exordial e, em
consequência, devem-se-lhe aplicar as sanções suficientes e adequadas dentre as
previstas no art. 12, inciso III da Lei nº 8.429/92.

fls. 11
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Pois bem, atento às premissas acima, considerando à gravidade
leve da conduta do demandado provada nos autos, em especial, ao fato de
que o mesmo violou a finalidade legal dos recursos de aplicação
"carimbada" dos recursos do royalties petrolíferos, mas a utilização dos
recursos foi direcionada para outra finalidade pública, inclusive, o juízo de
procedência decorre da não demonstração da justificativa alegada pelo
mesmo para o uso desviado dos recursos; levando em conta a inocorrência
de dano ao Erário no caso concreto; asseverando ainda o grau de
reprovabilidade da conduta baixo, à medida em que o demandado
prejudicou os investimentos em infraestrutura que haveriam de beneficiar
a população no futuro, principalmente, quando cessar o pagamento de
Royalties; por tudo isto, entendo suficiente e adequada a aplicação ao
mesmo apenas da sanção de pagamento de multa civil no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais).
DISPOSITIVO
Pelo acima exposto, nos termos do art. 11 e 12, III, da Lei
8.429/92, julgo parcialmente procedente a ação para condenar Francisco
Bezerra Lins Filho a pagar multa civil no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), que será atualizada na forma do art. 1º-F da Lei 9494/97, a partir da
publicação da sentença, por se tratar de multa arbitrada nesta data.
No mais, condeno o requerido condenado ao pagamento das
custas processuais.
Sem condenação em honorários a teor dos artigos 17 e 18 da
Lei de Ação Civil Pública e a parte vencedora foi o Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Mossoró, 16 de agosto de 2013.

AIRTON PINHEIRO
Juiz de Direito
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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.

