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

PROCESSO N.º 0600482-25.2009.8.20.0106
Ação Civil de Improbidade Administrativa
REQUERENTES: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte
REQUERIDO(s): Aluízio Feitosa, Ângelo Benjamim de Oliveira Machado,
Claudionor Antônio dos Santos, Daniel Gomes da Silva, Francisco Dantas
Rocha, Francisco Jose Lima Silveira Junior, Gilvanda Peixoto Costa, João
Newton da Escóssia Júnior, Manoel Bezerra de Maria, Maria Izabel Araújo
Montenegro, Osnildo Morais de Lima e Renato Fernandes da Silva
SENTENÇA
Vistos etc...
Trata-se ação civil pública de improbidade administrativa,
promovida pelo Ministério Público contra Aluízio Feitosa, Ângelo Benjamim de
Oliveira Machado, Claudionor Antônio dos Santos, Daniel Gomes da Silva,
Francisco Dantas Rocha, Francisco Jose Lima Silveira Junior, Gilvanda Peixoto
Costa, João Newton da Escóssia Júnior, Manoel Bezerra de Maria, Maria Izabel
Araújo Montenegro, Osnildo Morais de Lima e Renato Fernandes da Silva,
imputando a estes a prática de ato de improbidade administrativa tipificado nos
artigos 9º, incisos I e XI; 10, incisos I, IX, XI e XII; e 11, inciso I da Lei de
Improbidade e requerendo suas condenações nas penas previstas no artigo 12 do
mesmo diploma, em razão dos fatos e direito a seguir descritos.
Consta da inicial que, durante o período de 2005 a 2007, durante a
gestão do Presidente de João Newton da Escóssia Júnior, desenvolveu-se um
esquema de apropriação indevida de recursos públicos no âmbito da Câmara
Municipal de Mossoró.
Segundo o Ministério Público, o esquema - que teria sido fruto de
uma acordo entre o Sr. Newton Escóssia e os demais requeridos (estes
vereadores de Mossoró à época dos fatos) visando a sua reeleição como
Presidente da Câmara Municipal de Mossoró - funcionava através da contração
de empréstimos consignados por parte dos vereadores de Mossoró junto a Caixa
Econômica Federal.
Indo mais a fundo, explicita o Parquet que os aludidos empréstimos
eram pagos pela Câmara Municipal de Mosssoró, muito embora não fossem
descontados das remunerações dos vereadores requeridos, de maneira a permitir
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Houve notificação para apresentação de resposta escrita preliminar
(art. 17, § 7° da Lei 8.429/92), seguindo-se as respostas escritas (fls.799/830 –
Maria Izabel Araújo Montenegro e Renato Fernandes de Lima; fls.833/886 João Newton da Escóssia Júnior; fls.952/1.019 – Osnildo Morais de Lima;
fls.1.116/1.171 - Ângelo Benjamim de Oliveira Machado; fls.1.234/1.290 –
Gilvanda Peixoto Costa; fls.1.471/1.525 – Aluizio Feitosa; fls.1.623/1.678Claudionor Antônio dos Santos; fls.1.761/1.819 - Manoel Bezerra de Maria; fls.
1.917/1.936 – Daniel Gomes da Silva; fls.2.048/2.067 – Francisco José Lima
Silveira Júnior e Francisco Dantas da Rocha).
As manifestações prévias foram contraditadas pelo Ministério
Público às fls.2.250/2.286.
Foi
(fls.2.288/2.295).

prolatada

decisão

de

recebimento

fundamentada

Inconformados, os demandados Francisco José Lima Lima Silveira
Júnior, Francisco Dantas Rocha, Aluízio Feitosa, Gilvanda Peixoto Costa,
Claudionor Antônio dos Santos, Ângelo Benjamim de Oliveira Machado,
Manoel Bezerra de Maria, Osnildo Morais de Lima e João Newton da Escóssia
Júnior interpuseram recurso de agravo de instrumento em face da decisão de
recebimento (fls.2.297/2.344), o qual teve o efeito de pedido suspensivo negado
pela decisão monocrática de fls.2.346/2.362 e, no mérito teve o seu pedido
conhecido e desprovido pela decisão de fls.2.955/2.969 do Tribunal de justiça
do Rio Grande do Norte.
Citados, os requeridos contestaram a ação, com preliminares de
inépcia da inicial, inaplicabilidade da Lei nº 8.429/92 aos agentes políticos,
ilegitimidade passiva ad causam (Renato Fernandes da Silva) e, contra o mérito,
impugnando de forma especificada a pretensão ministerial, defendendo, em
síntese apertada, que não praticaram ato de improbidade e que a prova dos autos
não autoriza juízo de procedência da demanda contra os mesmos.
Houve réplica do Ministério Público (fls.3.056/3.073), na qual
reiterou o pedido de procedência da ação, bem como pugnou a utilização da
prova emprestada da ação penal nº 0004515-44.2008.8.20.0106, com trâmite
perante a 4ª Vara criminal de Mossoró.
Após a abertura de prazo para as partes se manifestarem acerca da
utilização da prova emprestada (fl.3076), houve a requisição dos termos de
audiência de instrução e interrogatório dos requeridos, bem como da mídia
contendo a gravação da audiência de instrução da ação penal nº
2

Este documento foi assinado digitalmente por AIRTON PINHEIRO.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjrn.jus.br/esaj, informe o processo 0600482-25.2009.8.20.0106 e o código 2Y00000018M4E.

o locupletamento dos réus às custas do Erário municipal de Mossoró. Juntou
documentos.

fls. 3

0600482-25.2009.8.20.0106

0004515-44.2008, em curso perante a 4ª Vara Criminal de Mossoró (mídias
digitais constante às fls.3.151/3.153.
Seguiu-se com a realização de audiência de instrução (degravada e
mídia digital à fl.3.221) e, por fim, as partes apresentaram memoriais com suas
razões finais.

Das questões prévias.
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:
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,
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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)
Segundo, quanto à aptidão da inicial a obter conhecimento de
mérito, temos que a simples leitura da exordial deixa patente a presença de
todos os requisitos necessários do art. 282 do CPC e da Lei de Improbidade, não
havendo a inépcia apontada.
Por último, em relação a preliminar de ilegitimidade passiva "ad
causam" suscitada pelo demandado Renato Fernandes de Araújo, a mesma
também não merece melhor sorte uma vez que os fatos que lhe foram imputados
na condição de agente público (vereador) podem,caso constatados perante este
juízo, configurar-se como de improbidade administrativa, acarretando-lhe a
cominação das sanções previstas no art.12 da Lei nº 8.429/92.
Dessa maneira, tendo em vista que a eventual procedência da
presente demanda poderá acarretar em substancial restrição na sua esfera
jurídica, patente está sua legitimidade para figurar no pólo passivo da presente
demanda.
Deste modo, denego as preliminares nos termos acima.
Da licitude da prova emprestada da ação penal nº 0004515-44.2008.
Antes de passarmos ao deslinde da questão de mérito deduzida na
presente demanda, cumpre aqui, desde já, salientar a licitude da prova
emprestada da ação penal nº 0004515-44.2008 e consequentemente firmar a
impossibilidade de aplicação da tese ilicitude da prova por derivação ("teoria
dos frutos da árvore envenenada") no caso concreto, muito embora sentença
penal de primeiro grau prolatada naquele processo tenha sido posteriormente
anulada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o foi por motivos
completamente alheios a coleta da prova. Segundo o Acórdão, houve omissão
do juiz penal na apreciação de questões preliminares, situação que, à toda
evidência, não tem o condão de inquinar de nulidade a prova carreada aos
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presentes. Ademais, nestes autos, foi concedida oportunidade de renovação da
prova oral, inclusive, realizando audiência de instrução..

HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA FALSIDADE IDEOLÓGICA - DOCUMENTO FALSO DESCAMINHO - EVASÃO DE DIVISAS - LAVAGEM DE
DINHEIRO - CRIMES CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL - CONDENAÇÃO - PRISÃO
PREVENTIVA - PROVAS ILÍCITAS - TEORIA DOS
FRUITS OF THE POISONOUS TREE - NÃO
APLICAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
ENTRE OS PROCEDIMENTOS PROBATÓRIOS TEORIA DAS EXCLUSIONARY RULES - INCIDÊNCIA
- CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS - ILICITUDE DAS
PROVAS POR DERIVAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DILAÇÃO PROBATÓRIA - VEDAÇÃO EM HABEAS
CORPUS - ART. 387, § 1º, DO CPP - OBEDIÊNCIA REQUISITOS ART. 312 DO CPP - CUMPRIMENTO GRAVIDADE CONCRETA - FUGA - FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1 - O Superior Tribunal de Justiça, em face da nova
jurisprudência da Corte Suprema (HC n. 109.956/PR,
Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe
11.9.2012; HC n. 108.901/SP, Ministra Carmen Lúcia,
Segunda Turma, DJe 10.5.2013), também passou a
restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, de
forma a inadmitir a utilização do remédio constitucional em
substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em
execução, recurso especial) e à revisão criminal (HC n.
183.889/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, DJe 26.8.2013; HC n. 263.627/SP, Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 16.9.2013; HC n.
253.383/SP, Ministro Og Fernandes, DJe 16.9.2013; HC n.
178.850/RS, Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma,
DJe 13.9.2013). Em hipóteses de flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia jurídica, não obstante a
mudança de paradigma, tanto o Superior Tribunal de
Justiça como o Supremo Tribunal Federal têm permitido o
5
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Note-se que para que seja reconhecida a ilicitude da prova por
derivação a jurisprudência pátria entende como requisito essencial que a prova
emprestada tenha se originado do uso de um expediente de obtenção ilícito.
Senão vejamos o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
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exame, de ofício, do habeas corpus.
2 - A prisão preventiva dos pacientes, decretada para a
garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal,
está amparada nos elementos colhidos na ação penal n.
2006.70.00.012299-7, parte dos quais, interceptações
obtidas no bojo do Procedimento Criminal Diverso (PCD)
n. 2004.70.00.019299-2, foi considerada ilícita por esta
Corte Superior, no julgamento do HC n. 76.767/PR.
3 - A essência da teoria dos frutos da árvore envenenada
(fruits of the poisonous tree), de origem norte-americana,
consagrada no art.5º, inciso LVI, da Constituição Federal,
proclama a mácula de provas, supostamente lícitas e
admissíveis, obtidas, todavia, a partir de provas declaradas
nulas pela forma ilícita de sua colheita.
4 - Não há evidências seguras e suficientes de que as
provas que deram lastro à prisão preventiva dos acusados,
bem como sua condenação, sejam produto das mesmas
provas declaradas nulas no HC n. 76.767/PR, por esta
Corte Superior.
5 - É certo que doutrina e jurisprudência repudiam com
veemência "os elementos probatórios a que os órgãos da
persecução penal somente tiveram acesso em razão da
prova originariamente ilícita, obtida como resultado da
transgressão, por agentes estatais, de direitos e garantias
constitucionais e legais, cuja eficácia condicionante, no
plano do ordenamento positivo brasileiro, traduz
significativa limitação de ordem jurídica ao poder do
Estado em face dos cidadãos." (RHC n. 90.376/RJ, Rel.
Ministro Celso de Mello, 2T, DJe 18.5.2007).
6 - Sem embargo, seguindo a doutrina que mitiga o rigor
das regras de exclusão do direito norte-americano
(exclusionary rules), o ordenamento positivo pátrio
permite o aproveitamento da prova que, a despeito de ter
laço comum com a origem viciada, é em relação a ela
independente, dada a inevitabilidade de sua descoberta ou
dada a ausência de total relação de causalidade entre
umas e outras. Art.157, § 1º do CPP.
7 - Na lição de Celso de Mello "não há, no sistema
constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se
revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de
relevante interesse público ou exigências derivadas do
princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda
que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos
6
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estatais, de medidas restritivas das prerrogativas
individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos
estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto
constitucional das liberdades públicas, ao delinear o
regime jurídico a que estas estão sujeitas - e considerado o
substrato ético que as informa - permite que sobre elas
incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um
lado, a proteger a integridade do interesse social e, de
outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das
liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser
exercido em detrimento da ordem pública ou com
desrespeito aos direitos e garantias de terceiros (...)" - (MS
n. 23.452/RJ, rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe
12.5.2000).
8 - A mitigação das regras de exclusão da prova, no
entendimento da Suprema Corte pátria, se justifica pelo
princípio da proporcionalidade, que sempre se referencia
em sede de interpretação e aplicação de normas penais e
processuais penais. Razoável, portanto, o afastamento do
caráter absoluto das regras de exclusão da prova "em razão
de seu alargamento ter o condão de produzir um quadro de
impunidade, tendo em vista que, em alguns casos, toda a
persecução penal restará obstada pelo simples fato de que o
conhecimento inicial da infração se deu por meios ilícitos."
(HC n.91.867/PA, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2T, DJe
20.9.2012).
9 - A decisão judicial que invalida segmento - ainda que
considerável e amplo - do acervo probatório de um dado
processo penal não tem o condão de invalidar toda a
persecução penal e, nomeadamente, os atos decisórios que
podem subsistir mesmo na ausência do arcabouço
probatório invalidado, ao menos por meio desta ação
mandamental, onde não se vislumbra possível aferir, sem a
incursão vertical do tema, o vínculo total entre as provas
consideradas ilícitas e as que permitiram a condenação.
10 - A defesa não demonstrou inequivocamente, nesta
impetração, que as mesmas provas colhidas no PCD n.
2004.70.00.019299-2, posteriormente consideradas ilícitas,
por força do julgamento no HC n. 76.686/PR, nesta Corte
Superior, serviram de alicerce exclusivo para a decretação
da prisão preventiva e posterior condenação nos autos da
Ação Penal n. 2006.70.012299-7. A bem da verdade, a
invalidação de parte das provas da materialidade e autoria
7
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dos crimes atribuídos aos pacientes, se confirmada, poderá
resultar no enfraquecimento da tese acusatória, mas,
presentes, como sustentado na instância de origem, outros
elementos que consubstanciem o fumus comissi delicti,
não haverão de interferir, a um primeiro olhar, na
aferição da urgência e da necessidade da cautela pessoal,
dimensionadas em razão do perigo que a liberdade dos
pacientes (periculum libertatis) representa para a ordem
pública e para a aplicação da lei penal.
11 - Ainda que em momento processual diverso do exposto
no acórdão ora atacado, o decisum que tornou nulas as
provas colhidas a partir das interceptações telefônicas tidas
como inidôneas ainda não transitou em julgado e se
encontra revestido do peso do reconhecimento da
repercussão geral constitucional, perante o Supremo
Tribunal Federal (RE n. 625.263/PR): PROCESSO PENAL.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º; 93, INCISO IX; E 136, § 2º
DA CF. ARTIGO 5º DA LEI N. 9.296/96.DISCUSSÃO
SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DE SUCESSIVAS
RENOVAÇÕES
DA
MEDIDA.
ALEGAÇÃO
DE
COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE. RELEVÂNCIA SOCIAL, ECONÔMICA
E JURÍDICA DA MATÉRIA.REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA.
12 - Mostra-se suficiente a fundamentação lançada na
sentença condenatória, bem como no acórdão prolatado no
Tribunal a quo, em julgamento de habeas corpus, para
conferir lastro à ordem de prisão preventiva dos ora
pacientes, porquanto contextualizaram, em dados concretos,
individuais e identificáveis nos autos do processo, a
necessidade de segregação cautelar.
13 - No caso vertente, o juiz singular, verificando a
permanência dos motivos que justificaram a cautela pessoal
anteriormente decretada, apontou especificamente a
presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de
Processo Penal e indicou motivação suficiente para
justificar a necessidade da prisão preventiva dos pacientes ao referir-se à habitualidade delitiva e, em especial, à fuga
por eles empreendida - consoante o disposto no art. 387, §
1º, do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei
n. 11.719/08, renumerado pela Lei n. 12.736/12.
14 - Os pacientes foram agraciados com a ordem de habeas
8
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corpus, concedida de ofício pelo Supremo Tribunal Federal,
nos autos do HC n. 90.216/PR, impetrado contra decisão
proferida por esta Corte Superior nos autos do HC n.
65.064/PR, a qual confirmou a necessidade da segregação
cautelar decretada no curso da ação penal originária deste
habeas corpus. Na oportunidade (6.2.2007), a Suprema
Corte determinou que os pacientes fossem recolhidos a
estabelecimento hospitalar de confiança e escolha, para lá
permanecerem internados, às suas próprias expensas, mas
sob vigilância policial externa. Os pacientes então fugiram
do hospital em que se encontravam internados para
tratamento de saúde e deslocaram-se, no dia 2.7.2007, até o
Uruguai, país de origem, onde se encontram até o momento,
o que denota clara intenção de se furtarem da aplicação da
lei penal.
15 - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no
sentido de que "a fuga do paciente do distrito da culpa,
comprovadamente demonstrada nos autos, constitui
fundamento idôneo a ensejar a manutenção da medida de
exceção para a conveniência da instrução criminal e para a
garantia de aplicação da lei penal." (HC n.272.433/SP, Rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior, 6T, DJe 24.9.2013).
16 - O argumento de inexistir fato criminoso novo praticado
pelos pacientes após o início da persecução penal não serve
para infirmar a prisão preventiva decretada por ocasião da
sentença condenatória, se o juiz, ao julgar, conclui, com
explicitação de suficiente motivação, pela necessidade da
cautela extrema, tanto para a preservação da ordem
pública quanto para a aplicação da lei penal.
17 - Outrossim, não preclui o poder judicial de atender às
exigências cautelares do caso concreto, dada a
provisoriedade que caracterizam as medidas cautelares em
geral, sujeitas à permanente avaliação do juiz quanto à sua
adequação e necessidade (art. 316 do CPP).
18 - Habeas corpus não conhecido. (HC 148.178/PR, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 05/12/2013)
No caso em questão, não custa repetir, o que se pode depreender do
acórdão do Tribunal de Justiça (acostado às fls.3.481/3.492) é que a Corte
Potiguar muito embora tenha decretado a nulidade da sentença penal de primeiro
grau, jamais reconheceu qualquer ilicitude na prova colhida naquela ação, mas
sim reconheceu a omissão daquela sentença em relação a teses defensivas
9
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sustentadas em sede de alegações finais pelos demandados.
Logo,
considerando que o motivo que ensejou a declaração de nulidade da
sentença não guarda a menor relação com a licitude da prova – que até o
presente momento permanece hígida -, patente a possibilidade de sua
utilização no presente processo.

O autor busca com a presente lide a condenação dos requeridos nas
penas previstas no artigo 12, incisos I, II e III, da Lei de Improbidade, sob a
alegação de que os mesmos praticaram atos de improbidade administrativa
tipificados nos art. 9º, incisos I e XI; 10, incisos I, IX, XI e XII; e 11, inciso I, da
Lei nº 8.429/92, todos a seguir transcritos:
"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:
I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou
imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou
indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou
presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que
possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão
decorrente das atribuições do agente público;
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;
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não
autorizadas em lei ou regulamento;
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
10
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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
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. 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
11
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razão do cargo, ainda que não tenha dado a ordem direta, detinha conhecimento
e aquiesceu, colaborando para o aperfeiçoamento do ilícito.

A) Cópia do Procedimento de Investigação Criminal nº 29/08, o
qual apurou em caráter inquisitivo-penal os fatos glosados na exordial.
B) Laudo Pericial contábil acostado às fls.190/241 e elaborado
pelos contadores Álvaro Fabiano P. De Macêdo, Francisco Augusto de Oliveira
e José Luciano a partir de requisição do Ministério Público.
C) Laudo Pericial produzido pelo ITEP – Instituto TécnicoCientífico de Polícia – acostado às fls.242/276.
D) Mídias digitais acostadas às fls.3.151/3.153 trazido como prova
emprestada ação penal nº 004515-44.2008 com trâmite perante a comarca de
Mossoró e contendo os depoimentos de Anagito Boy Dias Vieira, Erenice
Miguel da Silva, José Arimatéia Souza, Antônio Pedro da Costa, Eduardo
Mendes Marques, Emerson David Felix, Irineia Carlos, Jonas Francisco da Silva
II, José Antônio de Oliveira, Magna Magaly Queiroz Ambrósio Marcos Antônio
Rocha Freitas, Maria Aparecida Lopes das Chagas, Niagara Saraiva, Luiz
Henrique Moura de Almeida, Raimundo Moisés de Almeida Martins, Vera
Lúcia Chaves, Maria Cledna Dias, Maria Denise de Andrade Fernandes, Maria
Saraíde da Costa Cabral, Sérgio Fernandes Coelho, Francisca Edna Santos de
Faria, bem como os interrogatórios de João Newton Escóssia, Aluízio Feitosa,
Angelo Benjamim de Oliveira, Claudionor dos Santos, Daniel Gomes da Silva,
Francisco Dantas da Rocha, Francisco José Lima Silveira Júnior, Maria Izabel
Araújo Montenegro, Osnildo Morais de Lima, Renato Fernandes de Araújo,
Gilvanda Peixoto da Costa e Manoel Bezerra de Maria.
D) Cópia da mídia digital acostada à fl.3.221 contendo a gravação
da audiência de instrução realizada por este juízo cível na qual foram tomados
os depoimentos das testemunhas Francisco Canindé Maia, Clécio Clay de
Azevedo, além do Sr. Igor Leite Linhares, o qual foi ouvido na condição de
declarante.
E) Cópia da sentença penal de fls.3.285/3.342 prolatada no bojo da
ação penal nº 004515-44.2008, bem como do acórdão de fls.3.481/3.492, os
quais trataram da análise dos fatos narrados na presente ação de improbidade
sob a ótica criminal.
Feita esta pequena sinopse do acervo probatório posto sob a
apreciação deste juízo, passo à análise da situação delineada nos autos.
Inicialmente, em relação aos demandados Francisco Dantas da
Rocha, Francisco José Lima Silveira Júnior e Renato Fernandes da Silva,
não vislumbrei em sua condutas a prática de ato de improbidade administrativa,
12
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nos termos apontados na exordial. Com efeito, quando analisado atentamente o
material probatório documental e testemunhal contido nos autos, percebe-se que
não houve conduta ilícita ou dolo nas suas condutas que permitam aferir a
prática de conduta ímproba pelos mesmos.

Comprovando isso, pode-se destacar os seus depoimentos prestados
perante o juízo criminal nos quais os aludidos afirmaram que tão logo notaram a
ausência de descontos em seus contracheques, reclamaram junto à
Administração da Câmara Municipal de Mossoró a fim de ver sua situação
regularizada e que já a partir de 2005 sofreram normalmente os descontos em
suas remunerações.
Consoante com os depoimentos acima referidos, a prova
documental consistente no folha de pagamento da Câmara Municipal de
Mossoró acostada à fl.325, a qual demonstra que estes dois vereadores já em
setembro de 2005, recebiam o desconto de código 110, denominado
"CONS.CEF.VEREADORES" - ou seja, na linha do argumentou o Ministério
Público em suas razões finais, no caso destes dois demandados nitidamente se
percebe a ausência de qualquer elemento anímico de dolo ou de culpa a nortear
a sua atuação no caso presente.
O que se percebeu foi justamente o oposto, ou seja, a clara
irresignação destes réus com a situação irregular em que se encontravam, tendo
ambos inclusive, adotado uma postura proativa e fazendo de tudo ao seu alcance
para evitar que a ausência dos descontos se perpetrasse durante o tempo.
Por outro lado, tendo em vista a planilha de fl.252 do laudo pericial
do ITEP/RN, não se pode ignorar que mesmo com os aludidos descontos, no
ano de 2005, os demandado Francisco José de Lima e Francisco Dantas da
Rocha ainda ficaram com um saldo não descontado de, respectivamente,
R$ 10.551,59 e R$ 8.569,37.
Dessa maneira, em relação a estes dois réus descabe
sancionamento por ato de improbidade administrativa, ante a ausência de
conduta dolosa ou culposa, mas cabe apenas se lhes impor a obrigação de
ressarcimento ao Erário das verbas que não foram descontadas dos seus
contracheques, em atenção à vedação do enriquecimento sem causa contida no
13
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Em relação à situação dos demandados Francisco Dantas da Rocha
e Francisco José Lima Silveira Júnior, o que ficou demonstrado foi que estes
não tiveram a intenção de se locupletar da ausência de descontos dos créditos
consignados em suas remunerações. Ao contrário, tão logo perceberam a
irregularidade, tomaram as providências para sanear a situação.
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art.884 do Código Civil, abrindo-se a estes demandados, todavia, a possibilidade
de comprovar na fase de execução desta sentença, mediante documentação hábil
para tanto, a eventual devolução de tais valores, caso já o tenham feito.

Deveras, de acordo com a informação contida na fl.252 do laudo
pericial elaborado pelo ITEP-RN, percebe-se que o demandado Renato
Fernandes Fernandes da Silva não contraiu nenhum empréstimo consignado
durante o ano de 2005, no qual esteve a serviço da Câmara Municipal de
Mossoró na condição de edil.
Por outro lado, mesmo em relação ao período de 2006, em que o
mesmo contraiu empréstimo consignado pela Câmara Municipal de Mossoró, a
suposta ausência parcial de descontos no contracheque do demandado restou
devidamente justificada pela prova coligida nos autos.
É que durante o período de abril de 2006 a dezembro de 2007, o
demandado Renato Fernandes de Araújo esteve afastado da Câmara dos
Vereadores de Mossoró para exercer a função de Presidente da Companhia das
Docas do RN – CODERN, fato este comprovado não somente pelo depoimento
do próprio demandado prestado no âmbito do processo criminal, como também
pelo depoimento do seu litisconsorte João Newton da Escóssia Júnior, então
Presidente da Câmara Municipal de Mossoró naquele período, o qual admitiu
em juízo ter recebido o requerimento de licença de Renato e convocado o seu
suplente para assumir o cargo de edil.
Logo, de acordo com as informações técnicas do depoimento do
gerente da Caixa Econômica Federal em Mossoró, Ciro de Medeiros Leite
perante o juízo criminal, natural que cessassem os descontos, pois uma vez
cessado o vínculo funcional de qualquer servidor da Câmara Municipal de
Mossoró, a Câmara informa a situação a Caixa Econômica Federal e, a partir de
então, deixa de efetuar o referido desconto, cabendo a instituição bancária
cobrar o valor diretamente com aquele que toma o empréstimo.
Dessa maneira, sequer se pode imputar seguramente a existência de
débito junto à Câmara Municipal por parte deste demandado.
Por outro lado, também o próprio Ciro Leite admitiu em seu
depoimento que o demandado Renato Fernandes procurou-o na Caixa de
Econômica Federal a fim de regularizar a situação de débito, o que demonstra a
sua boa-fé no caso em tela.
14
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Já no caso do demandado Renato Fernandes de Araújo não se
percebe atuação ilegal a ensejar reprimenda.
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Por último, destaque-se ainda a impossibilidade de o demandado
Renato Araújo fazer parte do suposto esquema para a eleição do demandado
Newton Escóssia, uma vez que, conforme ambos confirmaram em juízo, Renato
foi o único vereador da Câmara Municipal de Mossoró a votar contra a eleição
de Júnior Escóssia para Presidente daquela Casa Legislativa.

A mesma sorte, todavia, não merecem ter os demais
demandados, os quais, durante o decurso da marcha processual, tiveram
comprovada a sua participação em um assombroso esquema de
locupletamento ilícito através de empréstimos consignados, gerando
inevitável dano ao Erário da Câmara Municipal de Mossoró no período de
2005 até o mês de janeiro de 2007.
Pontue-se que muito embora a prova dos autos não tenha
comprovado que a troca de favores entre os demandados tinha a finalidade
específica de eleger para Presidente da Câmara Municipal de Mossoró o
demandado João Newton da Escóssia, o fato que restou comprovado nos autos é
que havia uma unidade de desígnios entre este e a maioria assombrosa dos
vereadores da Casa Legislativa de Mossoró visando o enriquecimento destes às
custas dos cofres municipais mossoroense.
O esquema funcionava sob a batuta do vereador Júnior Escóssia, o
qual, agindo na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Mossoró,
deixava intencionalmente de proceder os descontos dos empréstimos
consignados contraídos junto à Caixa Econômica Federal – cujos valores eram
regularmente pagos pela Câmara Municipal - na sua própria remuneração, bem
como na dos demais vereadores beneficiários do esquema que também tinham
contraído o mesmo tipo de empréstimo junto àquela instituição financeira.
Por outro lado, os demandados Aluízio Feitosa, Ângelo Benjamim
de Oliveira Machado, Claudionor Antônio dos Santos, Daniel Gomes da Silva,
Gilvanda Peixoto Costa Manoel Bezerra de Maria, Maria Izabel Araújo
Montenegro e Osnildo Morais de Lima, agindo na condição de vereadores
municipais, aceitavam convenientemente a conduta leniente do demandado João
Newton Escóssia em não efetuar os seus descontos em suas devidas
remunerações, regozijando-se com o privilégio de ter os seus empréstimos
pessoais sendo pagos às custas do dinheiro público da Câmara Municipal de
Mossoró.
15

Este documento foi assinado digitalmente por AIRTON PINHEIRO.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjrn.jus.br/esaj, informe o processo 0600482-25.2009.8.20.0106 e o código 2Y00000018M4E.

Dessa maneira, uma vez não comprovada a prática do ato ímprobo
por parte dos demandados Francisco Dantas da Rocha, Francisco José Lima
Silveira Júnior e Renato Fernandes da Silva mister se faz o juízo de
improcedência da demanda em relação a estes.
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Destaque-se que o contexto em que o ilícito se deu deixa bem claro
que a malfadada ausência dos descontos relativos aos empréstimos dos
vereadores não foi uma "graça" do destino aos beneficiários como quis fazer
parecer a defesa. Definitivamente, não se trata aqui de acaso ou de "equívoco
administrativo" a contemplar os demandados com a ausência dos descontos em
suas remunerações.
Indubitavelmente, o caso versado nos autos consistiu em um
engendrado atentado à integridade do dinheiro público, no qual se fez uso,
inclusive, do expediente da contração dos empréstimos consignados como um
meio de "maquiagem contábil", a fim de travestir a apropriação dos recursos da
Câmara Municipal por parte dos demandados acima mencionados.
Nesse pórtico, interessante destacar os depoimentos prestados
perante o juízo penal no qual Anagito Boy, Maria Cledna Dias e Maria Saraíde
da Costa Cabral, os quais afirmavam que cabia ao demandado João Newton
Escóssia decidir se iriam – ou não – serem descontados o valores a respeito dos
empréstimos consignados na folha de pagamento da Câmara Municipal de
Mossoró.
Note-se que, não por coincidência, tão logo o demandado Júnior
Escóssia assumiu a Presidência da Câmara Municipal de Mossoró, a
maioria esmagadora dos vereadores de Mossoró contraiu empréstimos
consignados junto à Caixa Econômica Federal.
Por outro lado, não se tem notícia de que, em período anterior ao da
gestão presidencial do demandado Newton Escóssia Júnior a Câmara havia
deixado de proceder os aludidos descontos nos contracheques dos vereadores,
tendo, inclusive, tal fato sido confirmado pelo interrogatório penal do
demandado Francisco José Lima Silveira Júnior - ou seja, também não por
coincidência, o único período em que a Câmara de Mossoró deixou de proceder
os referidos descontos foi na gestão do demandado Júnior Escóssia, reforçando
assim a tese de que tal prática, desempenhada de forma massificada em relação
aos edis daquela Câmara, era uma conduta finalisticamente dirigida a propiciar
o enriquecimento ilícito dos edis às custas do Erário Mossoroense.
Registre-se, inclusive, que a existência do expediente fraudulento
na aquisição dos empréstimos consignados dos vereadores já era tão conhecida
16
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Nesse sentido, é interessante consignar, com base na tabela
elaborada pelo juízo penal de primeiro grau em sua sentença (fls.1.292/1.293),
que os réus acima referidos passaram 24 meses – ou seja, um período
equivalente a dois anos – sem que tivessem seus empréstimos consignados
descontados de suas remunerações.
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Dessa maneira, de acordo com as informações contidas no laudo
produzido pelo ITEP/RN às fls.242/276 dos autos, pode-se concluir que a
conduta dos demandados João Newton da Escóssia Júnior, Aluízio Feitosa,
Ângelo Benjamim de Oliveira Machado, Claudionor Antônio dos Santos, Daniel
Gomes da Silva, Gilvanda Peixoto Costa Manoel Bezerra de Maria, Maria
Izabel Araújo Montenegro e Osnildo Morais de Lima, causou um prejuízo ao
Erário mossoroense na monta de R$ 253.686,84, a partir da soma
individualizada dos valores que foram pagos pela Câmara Municipal à Caixa
Econômica Federal, mas não foram descontados em suas remunerações, todos
estes individualizados na tabela abaixo:
TABELA
VEREADOR

2005

2006

2007

TOTAL

ALUIZIO
FEITOSA
CLAUDIONOR
ANTONIO DOS
SANTOS
ANGELO
BENJAMIM DE
OLIVEIRA
MACHADO
DANIEL GOMES
DA SILVA
GILVANDA
PEIXOTO DA
COSTA
JOÃO NEWTON
DA ESCÓSSIA
JÚNIOR
MARIA IZABEL
DE ARAÚJO
MONTENEGRO
OSNILDO
MORAIS DE
LIMA
MANOEL
BEZERRA DE
MARIA.
FRANCISCO
DANTAS DA
ROCHA

R$ 13.372,37

R$ 14.588,04

R$ 1.215,67

R$ 29.176,08

R$ 13.216,92

R$ 14.444,64

R$ 1.203,72

R$ 29.865.29

R$ 13.372,37

R$ 14.588,04

R$ 1.215,67

R$ 29.176,08

R$ 13.470,49

R$ 14.695,08

R$ 1.224,59

R$ 29.390,16

R$ 12.878,36

R$ 14.049,12

R$ 1.170,76

R$ 28.098.24

R$ 15.549,35

R$ 15.549,35

R$ 15.335,10

R$ 18.401,64

R$ 1.533,47

R$ 35.270,21

R$ 13.372,37

R$ 14.588,04

R$ 1.215,67

R$ 29.176,08

R$ 12.195,70

R$ 14.574,60

R$ 1.214,55

R$ 27.984,85

R$ 8.569,19
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a ponto de já ser amplamente comentado nos corredores daquela Casa
Legislativa, conforme bem confirmam os depoimentos de Anagyto Boy e Maria
Cledna Dias tomados como prova emprestada da ação penal.
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FRANCISCO
JOSÉ LIMA
SILVEIRA
JÚNIOR
TOTAL
GLOBAL

R$ 10.551,59

R$ 272.806,72

O demandado João Newton Escóssia, de forma dolosa,
desempenhou conduta complexa a incidir, de uma só vez na tipologia prevista
nos art.9º, inciso XI, e 10, caput, da Lei de Improbidade à medida em que não
somente autorizou que não fosse descontada de sua remuneração os valores
referentes aos empréstimos consignados que contraiu durante os meses de
janeiro a setembro de 2005, como também permitiu o enriquecimento indevido
de Aluízio Feitosa, Ângelo Benjamim de Oliveira Machado, Claudionor
Antônio dos Santos, Daniel Gomes da Silva, Gilvanda Peixoto Costa Manoel
Bezerra de Maria, Maria Izabel Araújo Montenegro e Osnildo Morais de Lima,
devendo por isso sua conduta ser tratada nos termos do art.9º, porquanto tipo de
ato ímprobo mais gravoso dentre aqueles que praticou.
Com efeito, a partir da análise do laudo pericial do ITEP/RN,
percebe-se do cotejo das tabelas constantes às fls.252, 262 e 271 dos autos ficou
patente que no ano de 2005, o demandado João Newton da Escóssia Jr.
Apropriou-se do valor de R$ 15.549,35, valor referente ao período de janeiro a
agosto de 2005 em que não teve os valores dos empréstimos descontados na
folha de pagamento (nesse sentido folhas de pagamento de fls.281/282,
288/290, 293/294, 298/299, 301/302, 306/307, 310/311, 320/321 e 324/325, no
qual se percebe que o desconto só começou a incidir no mês de setembro sobre
a remuneração do demandado).
Registre-se ainda que, de acordo com o aludido laudo, tal saldo
devedor não foi abatido da remuneração do demandado, já de acordo com os
demonstrativos de fls.262 e 271, nos anos de 2006 e 2007 os descontos sobre a
remuneração do demandado João Newton Escóssia limitaram-se a saldar os
valores dos empréstimos contraídos por este demandado naqueles dois anos,
quais sejam, R$ 31.214,76 (2006) e R$ 18.208,61 (2007).
E nesse ponto, é interessante que se frise que embora o demandado
alegue que teria devolvido o valor percebido a maior a titulo de "Outros
Descontos", o que conforme consta das fls.887/895 teria ocorrido apenas em
2007 (ou seja dois anos depois do enriquecimento indevido que auferiu), não
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Patente ficou, portanto, a prática do ato de improbidade
administrativa pelos demandados no caso em tela.
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possuindo tal fato o condão de afastar a prática do ato de improbidade
administrativa gerador de enriquecimento ilícito praticado pelo demandado.

Ao contrário, o que a documentação acostada pelo demandado
demonstra tão somente que no ano de 2007, foram descontadas cinco módicas
parcelas de R$ 156,07, totalizando um suposto ressarcimento de apenas R$
780,35, que nem de perto faz face ao valor de R$ 15.549,35 de que se apropriou
dos cofres municipais.
Diga-se ainda que os valores em tela somente foram descontados a
título genérico de "outros descontos", não se podendo da mera certidão de fl.887
aceitar como verdade absoluta a informação de que tais verbas correspondem
real e exatamente aos empréstimos consignados contraídos – e não pagos – pelo
demandado.
Dessa maneira, longe de reputar falsa a afirmação do demandado de
que o mesmo teria devolvido ao Município os valores devidos a título de
empréstimos consignados, dada a fragilidade da documentação acostada pelo
demandado, bem como o receio de promover o enriquecimento sem causa do
Erário, é preferível deixar em aberto a possibilidade de o demandado
demonstrar, em sede de liquidação de sentença, se efetivamente devolveu os
valores de que se apropriou.
Independentemente de ter havido a aludida devolução, o fato é que
está-se diante de ato ímprobo previsto no art.9º, inciso XI da Lei de
Improbidade, pois o locupletamento ilícito do réu Júnior Escóssia
consubstanciou-se já no ano de 2005, quando o mesmo apropriou-se da quantia
de R$ 15.549,95, pouco importando para fins de tipificação de sua conduta o
fato de o mesmo se prestar, dois anos mais tarde, a ressarcir o Erário.
Logo, a aludida devolução dos valores, caso constatada em
liquidação, somente implicará no abatimento do valor devido a título de
ressarcimento, mas não nas demais sanções do ato ímprobo, as quais serão
fixadas tomando por base os parâmetros legais fixados pelo art.12, inciso I, da
Lei de Improbidade em reprimenda ao ato de improbidade causador de
enriquecimento ilícito praticado por Júnior Escóssia.
Todavia, não bastasse o enriquecimento ilícito, o demandado João
19

Este documento foi assinado digitalmente por AIRTON PINHEIRO.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjrn.jus.br/esaj, informe o processo 0600482-25.2009.8.20.0106 e o código 2Y00000018M4E.

E ainda assim, é de todo pertinente consignar que a documentação
que a defesa de Newton Escóssia aponta como comprobatória da devolução
indevidamente auferidos não comprova que o mesmo devolveu integralmente ao
município de Mossoró.
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Frise-se, por oportuno, o dolo do demandado que tendo absoluto
domínio do fato sobre a inclusão do desconto na folha, determina a ausência de
desconto na sua própria remuneração, enriquecendo-se ilicitamente, bem como
determinando que não fossem procedidos os aludidos descontos na remuneração
da maioria dos demais vereadores, utilizando-se de tal expediente fazer-lhes um
"afago" nos bolsos, a fim de cativar e conquistar a simpatia dos mesmos durante
o decorrer da sua legislatura – tudo isso, feito da maneira mais oportunista
possível, sob o patrocínio do dinheiro público da Câmara Municipal.
Prova maior disso é que o demandado Júnior Escóssia, depois de
ter passado oito meses sem sofrer os aludidos descontos em seu contracheque,
autorizou que os referidos descontos fossem feitos em relação a si, mas manteve
a situação irregular em relação aos réus Aluízio Feitosa, Ângelo Benjamim de
Oliveira Machado, Claudionor Antônio dos Santos, Daniel Gomes da Silva,
Gilvanda Peixoto Costa Manoel Bezerra de Maria, Maria Izabel Araújo
Montenegro e Osnildo Morais de Lima (nesse sentido se depreende o conteúdo
da folha de pagamento de setembro de 2005 à fl.324 dos autos), o que denota o
nítido viés de agrado político que havia na ausência dos descontos nos
contracheques dos vereadores.
Por outro lado, em relação aos demandados Aluízio Feitosa, Ângelo
Benjamim de Oliveira Machado, Claudionor Antônio dos Santos, Daniel Gomes
da Silva, Gilvanda Peixoto Costa Manoel Bezerra de Maria, Maria Izabel
Araújo Montenegro e Osnildo Morais de Lima, estes favorecidos com a conduta
de Newton Escóssia, ficou patente a prática de ato causador de dano ao Erário
tipificado no art.10, caput, da Lei nº 8.429/92.
Nesse pórtico, é de todo imperioso que se admita, especialmente
quando considerada a forma generalizada e contínua com que os empréstimos
consignados foram realizados e não descontados, que existem nos autos fortes
indícios de que a conduta destes foi dolosamente dirigida a enriquecer-se
ilicitamente às custas do Erário mossoroense, o que, em tese importaria em
conduta tipificada no art.9º da Lei nº 8.429/92.
Contudo, optando por prolatar um juízo de segurança no presente
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Newton Escóssia também concorreu para o enriquecimento ilícito dos
demandados Aluízio Feitosa, Ângelo Benjamim de Oliveira Machado,
Claudionor Antônio dos Santos, Daniel Gomes da Silva, Gilvanda Peixoto
Costa Manoel Bezerra de Maria, Maria Izabel Araújo Montenegro e Osnildo
Morais de Lima, ao determinar que não fossem descontados em seus
contracheques os valores alusivos aos empréstimos consignados que este
adquiriram perante a Caixa Econômica Federal.
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Cabe aqui, inclusive, refutar a tese defensiva de que, apesar de
terem reclamado, o fato continuou a ser praticado pela Administração, uma vez
que os demandados Francisco Rocha Dantas e Francisco José Silveira Lima
encontravam-se na mesma situação, entretanto reclamaram junto à Câmara e já
em 2005 tiveram a sua situação plenamente regularizada.
Logo, se o dano ao Erário ocorreu no caso concreto, isso somente
se deve a conduta omissiva dos referidos demandados, que vendo suas
remunerações desembaraçadas do desconto em questão, agiram de forma
indiligente – e também muito conveniente aos seus interesses, diga-se de
passagem – ao não tomar nenhuma providência para sanear a situação de débito
junto ao Poder Público em que se encontravam.
E a exemplo do que ocorre na situação do demandado João Newton
Escóssia em relação ao seu enriquecimento ilícito, o fato de os demandados
terem devolvido ao Erário municipal os valores não descontados apenas em
2007 – ou seja, após terem perpetrado durante dois anos o seu ato ilícito também não tem condão de ilidir o dano ao Erário para fins de tipificação do ato
ímprobo, o qual consubstanciou-se no momento em que as aludidas parcelas não
foram descontadas dos contracheques dos demandados.
E também a exemplo do que aconteceu no caso do demandado João
Newton Escóssia, a documentação acostada pelos demandados em questão é
frágil e não comprova cabalmente se o valor descontado ao título genérico de
"outros descontos" realmente se prestou a adimplir totalmente o valores devidos
pelos mesmos a título de empréstimos consignados, entendo como medida mais
adequada abrir a estes demandados a possibilidade de comprovar, em sede de
liquidação de sentença, quais os valores que foram efetivamente devolvidos ao
Erário, a fim de que os mesmos sejam abatidos do valor devido a título de
ressarcimento.
Dessa maneira, longe de influir no sancionamento do ato, o qual
deve ser feito com base nos parâmetros do art.12, inciso II, da Lei nº 8.429/92,
por se indiscutivelmente tratar de ato de improbidade administrativa causador de
lesão ao Erário – o qual se consubstanciou durante o período em não sofreram
os devidos descontos em suas remunerações -, a devolução dos valores somente
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caso – e isso é feito em benefício da defesa – entendo que houve a prática de ato
tipificado no art.10, à medida que ficou inegável que os demandados em questão
agiram, no mínimo, de forma negligente – e portanto culposa - ao usufruir de
empréstimos consignados durante o longo período de 24 meses (ou seja) dois
anos, sem que nada fizessem para remediar a situação, causando um dano ao
Erário da monta de R$ 238.136,99.
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Deste modo, a par dos elementos instrutórios coligidos nos autos,
impõe se reconhecer que restou suficientemente demonstrado que os requeridos
João Newton da Escóssia Júnior, Aluízio Feitosa, Ângelo Benjamim de Oliveira
Machado, Claudionor Antônio dos Santos, Daniel Gomes da Silva, Gilvanda
Peixoto Costa Manoel Bezerra de Maria, Maria Izabel Araújo Montenegro e
Osnildo Morais de Lima praticaram ato de improbidade tipificados nos arts.9º e
10 da Lei nº 8.429/92 e, em consequência, devem-se-lhe(s) aplicar as sanções
suficientes e adequadas dentre as previstas no art. 12, inciso I e II do mesmo
diploma normativo.
O entendimento acima encontra amplo respaldo na jurisprudência
pátria, a qual vem entendo a necessidade de sancionar a prática de atos de
improbidade administrativa que importem enriquecimento ilícito e dano ao
Erário:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
POR
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. FRAUDE NO RESSARCIMENTO DE
GASTOS POR PARLAMENTAR. ART. 9º DA LEI N.
8.429/92.SUFICIÊNCIA DE DOLO GENÉRICO NA
CONDUTA GERADORA DO ENRIQUECIMENTO OU
CONTRA AS NORMAS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE
CONSIGNA DOLO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
PENAS
APLICADAS
EM
ATENÇÃO
À
PROPORCIONALIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
7/STJ TAMBÉM AO RECURSO PELA ALÍNEA "C" DO
DISSÍDIO CONSTITUCIONAL.
1. Hipótese na qual se discute ato de improbidade
administrativa decorrente do uso de documentos falsos por
parlamentar, por trinta e quatro vezes, com o fim de
ressarcimento de gastos.
2. Cabe afastar a alegada nulidade do acórdão recorrido
por omissão quanto às provas materiais produzidas nos
autos, no sentido de que o relatório de prestação de contas
não foi produzido pelo próprio recorrente, mas, sim, pelo
Setor de Contabilidade, pois o tribunal de origem
consignou expressamente que "não há interesse prático em
apurar a autoria das falsificações", pois, "as notas falsas
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poderá influir no quantum devido a titulo de ressarcimento, quando subtraído
das parcelas não pagas corrigidas mediante o índice do INPC e acrescidas dos
juros de mora correspondentes.
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foram com sucesso utilizadas pelo apelante em benefício
próprio".
3. A configuração dos atos de improbidade administrativa
previstos no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa
(atos de Improbidade Administrativa que causam prejuízo
ao erário), à luz da atual jurisprudência do STJ, exige a
presença do efetivo dano ao erário (critério objetivo) e, ao
menos, culpa, o mesmo não ocorrendo com os tipos
previstos nos arts. 9º e 11 da mesma lei (enriquecimento
ilícito e atos de Improbidade Administrativa que atentam
contra os princípios da Administração Pública), os quais
se prendem ao volitivo do agente (critério subjetivo) e
exige-se o dolo.
4. O caso em exame, relativo à improbidade
administrativa decorrente de enriquecimento ilícito,
amolda-se aos atos de improbidade censurados pelo art.
9º da Lei 8.429/1992. Nesse passo, o elemento subjetivo
necessário à configuração de improbidade administrativa
é o dolo eventual ou genérico de realizar conduta que
gere o indevido enriquecimento ou que atente contra os
princípios da Administração Pública, não se exigindo a
presença de intenção específica, pois a atuação
deliberada em desrespeito ao patrimônio público e às
normas legais, cujo desconhecimento é inescusável,
evidencia a presença do dolo.
5. Ainda que o dano ao erário possa não ser de grande
monta, o acórdão recorrido não consigna tal informação,
as penas foram fixadas com proporcionalidade e
razoabilidade tendo em vista a contumácia da conduta,
utilizando-se o réu dezenas de vezes do mesmo
expediente, uso de documentos falsos.
6. O óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável, também, ao
recurso especial interposto com fundamento na alínea "c"
do inciso III do artigo 105 da Constituição da República.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 20.747/SP, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
17/11/2011, DJe 23/11/2011)
"PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
ALEGADA
AFRONTA AO ART. 535 E 458 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO ATO DE
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IMPROBIDADE DO ART. 10, INCISO X, SEGUNDA
PARTE, DA LEI 8.429/92.POSSIBILIDADE DE
ELEMENTO SUBJETIVO DA CULPA NAS CONDUTAS
DO ART.10. DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO
SUBJETIVO CULPOSO E PREJUÍZO AO ERÁRIO
PRESENTES NO ACÓRDÃO A QUO. RECURSO
PROVIDO.
1. O aresto recorrido não está eivado de omissão nem de
contradição, pois resolveu a matéria de direito valendo-se
de elementos que julgou aplicáveis e suficientes para a
solução da lide, havendo, na verdade, mero inconformismo
em relação aos fundamentos da decisão.
2. A alegação de ofensa aos artigos 1º, 5º e 10, inciso X, da
Lei 8.429/92 merece acolhida, pois o acórdão recorrido
deixou assente a existência de dano ao erário por
responsabilidade do prefeito municipal, à época ordenador
de despesas, configurando-se ato de improbidade
administrativa.
3. A decisão recorrida reconheceu claramente a
responsabilidade do ex-prefeito - Nelson Jorge Maia quanto
à realização de obras ineficazes para solução do acúmulo e
proliferação de substância conhecida por necrochorume
que traz sérios e graves riscos à saúde e à segurança da
população, causando efetivamente lesão ao erário do
município de Passos/MG.
4. Doutrina e jurisprudência pátrias afirmam que os tipos
previstos no art. 10 e incisos (improbidade por lesão ao
erário público) prevêem a realização de ato de
improbidade administrativa por ação ou omissão, dolosa
ou culposa. Portanto, há previsão expressa da modalidade
culposa no referido dispositivo, não obstante as acirradas
críticas encetadas por parte da doutrina.
5. Restou demonstrada na fundamentação do acórdão
atacado a existência do elemento subjetivo da culpa do exprefeito bem como o prejuízo que a negligência causou ao
erário, caracterizando-se, por isso mesmo, a tipicidade de
conduta prevista no art. 10, inc. X, segunda parte, da Lei
8.429/92.
6. Recurso especial provido para restabelecer a
condenação do ex-prefeito do município de Passos/MG Nelson Jorge Maia ao ressarcimento integral do dano,
atualizado monetariamente pelos índices legais acrescido
de juros de mora na taxa legal, nos termos do art. 12, inc.
24
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Dos Parâmetros a serem utilizados para a cominação da sanção de
ressarcimento ao Erário no caso concreto
No caso concreto, ficou constatado que o demandado João Newton
da Escóssia Júnior e os demandados Aluízio Feitosa, Ângelo Benjamim de
Oliveira Machado, Claudionor Antônio dos Santos, Daniel Gomes da Silva,
Gilvanda Peixoto Costa Manoel Bezerra de Maria, Maria Izabel Araújo
Montenegro, Osnildo Morais de Lima, Francisco Dantas da Rocha e Francisco
José Lima Silveira Júnior deverão ressarcir o Erário do dano causado que,
segundo os cálculos deste juízo, atingiu a cifra global de R$ 272.806,72.
É pertinente observar que no caso dos demandados Aluízio Feitosa,
Ângelo Benjamim de Oliveira Machado, Claudionor Antônio dos Santos, Daniel
Gomes da Silva, Gilvanda Peixoto Costa Manoel Bezerra de Maria, Maria
Izabel Araújo Montenegro, Osnildo Morais de Lima, Francisco Dantas da
Rocha e Francisco José Lima Silveira Júnior, as suas condutas gerou um dano
somado ao Erário mossoroense de R$ 257.257,37.
Por outro lado, no caso do demandado João Newton Escóssia,
percebe-se que a sua conduta foi duplamente danosa ao Patrimônio Público,
uma vez que o mesmo não somente apropriou-se indevidamente da quantia de
R$ 15.549,35, como também concorreu para o dano ao Erário causado pelo
demais litisconsortes condenados no valor de R$ 257.257,37.
Por outro lado, os demandados condenados juntaram
documentação aos autos que comprovam – ainda que não demonstrem de forma
clara se total ou parcialmente - que os mesmos abateram de forma tardia o valor
não descontado dos seus contracheques a título de empréstimos consignados.
Dessa maneira, a partir de uma interpretação teleológica do
instituto jurídico do ressarcimento, o qual entendo que se presta a garantir a
recomposição do valor real do dano monetário sofrido pelo lesado e não o seu
enriquecimento sem causa - o que, aliás, é vedado expressamente pelo
ordenamento jurídico pátrio pela regra contida no art.884 do Código Civil –
passo a estabelecer nessa sentença os parâmetros em que deverá ser cumprida a
obrigação de ressarcir o Erário no caso em tela.
No caso dos demandados Aluízio Feitosa, Ângelo Benjamim de
Oliveira Machado, Claudionor Antônio dos Santos, Daniel Gomes da Silva,
25

Este documento foi assinado digitalmente por AIRTON PINHEIRO.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjrn.jus.br/esaj, informe o processo 0600482-25.2009.8.20.0106 e o código 2Y00000018M4E.

II, da Lei 8.429/92."
(REsp 816.193/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe
21/10/2009)
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Por outro lado no caso do demandado João Newton da Escóssia
Júnior, caberá a ele o ressarcimento do valor de R$ 15.549,35, do qual se
apropriou indevidamente, abatido do valor que provar ter devolvido ao Erário, o
que também será determinado em sede de liquidação de sentença.
Além da devolução de tal valor, o demandado João Newton da
Escóssia Júnior também deverá ser responsabilizado para ressarcir o Erário do
dano de R$ 257.257,37 causado pelos demais demandados condenados, à
medida em que concorreu tal dano, abatido o valor já devolvido pelos demais
demandados em relação a esta dívida, o que ficará bem esclarecido quando, no
módulo executivo do presente feito, houver a liquidação desta sentença
condenatória.
Ainda em relação à responsabilidade do demandado João Newton
da Escóssia Júnior sobre o dano causado de forma concorrente com os demais
demandados, é imperioso esclarecer que a sua obrigação de ressarcir o Erário
deve se dar em caráter solidário com os demais demandantes, dado que Newton
Escóssia, agindo na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Mossoró,
concorreu com todos os demais demandados para ocasionar o prejuízo total de
R$ 257.257,37 .
Nesse sentido, dispõe o art.942 do Código Civil:
Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação
do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano
causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos
responderão solidariamente pela reparação.
Em assim sendo, impõe-se também condenar o demandado João
Newton da Escóssia Júnior, ao ressarcimento do dano ao Erário no valor de R$
R$ 257.257,37, abatido do valor apurado em liquidação das devoluções já
efetuadas pelos demais demandados.
Destaque-se ainda que quando da apuração do valor referente
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Gilvanda Peixoto Costa, Manoel Bezerra de Maria, Maria Izabel Araújo
Montenegro, Osnildo Morais de Lima, Francisco Dantas da Rocha e Francisco
José Lima Silveira Júnior, caberá a estes ressarcir o Erário mossoroense da
quantia de R$ R$ 257.257,37, sendo cada um destes responsável pelo
ressarcimento da fração desta dívida na exata medida do proveito que auferiram,
nos termos da tabela exposta nesta sentença, devendo ser abatido de cada um o
montante que cada um ressarciu, o que será decidido em sede liquidação de
sentença.
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à devolução do valor das parcelas indevidamente não descontadas, deverá
ser considerado que cada parcela deverá ser monetariamente corrigida pelo
índice do IPCA, bem como deverão incidir sobre cada uma delas juros de
mora mensais de 0,5%, a serem contados a partir da data em que exata em
que cada uma deixou de ser descontada (data de ocorrência do ilícito), a fim
de que seja observado o disposto na Súmula nº 54 do Superior Tribunal de
Justiça ("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual").

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 9º, 10º e 11º da Lei de Improbidade, sancionados respectivamente nos
incisos I, 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).
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento
integral do dano, quando houver, perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos,
pagamento de multa civil de até três vezes o valor do
acréscimo patrimonial 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 dez anos;
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;
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Da aplicação das sanções no caso concreto
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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 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, em relação ao requerido
João Newton da Escóssia Júnior, considerando a alta gravidade das
condutas provadas, em especial, capitaneou um esquema de enriquecimento
ilícito mediante o pagamento, através de dinheiro público, de empréstimos
consignados por parte da maioria dos vereadores da Câmara Municipal de
Mossoró; atento a participação do mesmo, já que restou demonstrado que
ele detinha o mais absoluto domínio do fato sobre o esquema perpetrado,
autorizando a ausência de descontos no próprio contracheque, bem como
no da maioria dos vereadores daquela Casa Legislativa; levando em conta a
ocorrência de dano de média monta; asseverando ainda o grau de
reprovabilidade da conduta, na medida em que o mesmo violou seu dever
de zelo com o dinheiro da Câmara Municipal de Mossoró, utilizando-o para
cativar politicamente a maioria dos vereadores de Mossoró; por tudo isto,
entendo suficiente e adequada a aplicação ao mesmo das sanções de
suspensão de direitos políticos pelo prazo de 10 anos, proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
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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.
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Quanto ao requerido Aluízio Feitosa, considerando a alta
gravidade das condutas provadas, em especial, a de que o mesmo usufruiu
de empréstimos consignados pagos indevidamente às custas do Erário
Municipal de Mossoró; atento a participação do mesmo, já que restou
demonstrado que ele negligentemente viu seus contracheques não terem
sofrido o devido desconto durante dois anos sem nada fazer para
regularizar a situação; levando em conta a ocorrência de dano média
monta; asseverando ainda o grau de reprovabilidade da conduta, não agiu
com o zelo que se espera de um vereador para com o bom trato da coisa
pertencente ao povo que o elegeu; por tudo isto, entendo suficiente e
adequada a aplicação ao mesmo das sanções de suspensão direitos políticos
pelo prazo de oito anos, 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, multa civil no valor de R$
58.352,16 (dobro do valor do dano) e ressarcimento ao Erário mossoroense
do valor de R$ 29.176,08 (abatidos os valores eventualmente devolvidos
apurados em liquidação).
Quanto ao requerido Claudionor Antônio dos Santos,
considerando a alta gravidade das condutas provadas, em especial, a de que
o mesmo usufruiu de empréstimos consignados pagos indevidamente às
custas do Erário Municipal de Mossoró; atento a participação do mesmo, já
que restou demonstrado que ele negligentemente viu seus contracheques
não terem sofrido o devido desconto durante dois anos sem nada fazer para
regularizar a situação; levando em conta a ocorrência de dano de média
monta; asseverando ainda o grau de reprovabilidade da conduta, não agiu
com o zelo que se espera de um vereador para com o bom trato da coisa
pertencente ao povo que o elegeu; por tudo isto, entendo suficiente e
adequada a aplicação ao mesmo das sanções de suspensão direitos políticos
pelo prazo de oito anos, 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, multa civil no valor de R$
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jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos, multa civil
no valor de R$ 46.647,99 (três vezes o valor do enriquecimento auferido),
devolução ao Erário mossoroense do valor de R$ 15.549,33 (abatidos os
valores eventualmente devolvidos ao Erário Mossoroense a serem apurados
em liquidação) e ressarcimento ao Erário Mossoroense, em caráter
solidário com os demais demandados condenados, do montante de R$
257.257,37 (abatidos os valores eventualmente devolvidos apurados em
liquidação).
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Quanto ao requerido Angelo Benjamim de Oliveira Machado,
considerando a alta gravidade das condutas provadas, em especial, a de
que o mesmo usufruiu de empréstimos consignados pagos indevidamente às
custas do Erário Municipal de Mossoró; atento a participação do mesmo, já
que restou demonstrado que ele negligentemente viu seus contracheques
não terem sofrido o devido desconto durante dois anos sem nada fazer para
regularizar a situação ; levando em conta a ocorrência de dano de média
monta; asseverando ainda o grau de reprovabilidade da conduta, na
medida em que o mesmo não agiu com o zelo que se espera de um vereador
para com o bom trato da coisa pertencente ao povo que o elegeu; por tudo
isto, entendo suficiente e adequada a aplicação ao mesmo das sanções de
suspensão direitos políticos pelo prazo de oito anos, 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, multa civil
no valor de R$ 58.352,16 (dobro do valor do dano) e ressarcimento ao
Erário mossoroense do valor de R$ 29.176,08 (abatidos os valores
eventualmente devolvidos apurados em liquidação).
Quanto ao requerido Daniel Gomes da Silva, considerando a
alta gravidade das condutas provadas, em especial, a de que o mesmo
usufruiu de empréstimos consignados pagos indevidamente às custas do
Erário Municipal de Mossoró; atento a participação do mesmo, já que
restou demonstrado que ele negligentemente viu seus contracheques não
terem sofrido o devido desconto durante dois anos sem nada fazer para
regularizar a situação; levando em conta a ocorrência de dano de média
monta; asseverando ainda o grau de reprovabilidade da conduta, na
medida em que o mesmo não agiu com o zelo que se espera de um vereador
para com o bom trato da coisa pertencente ao povo que o elegeu; por tudo
isto, entendo suficiente e adequada a aplicação ao mesmo das sanções de
suspensão direitos políticos pelo prazo de oito anos, 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, multa civil
no valor de R$ 58.780,32 (dobro do valor do dano causado) e ressarcimento
ao Erário da quantia de R$ 29.390,16 (abatidos os valores eventualmente
devolvidos apurados em liquidação).
Quanto à requerida Gilvanda Peixoto da Costa, considerando a
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59.730,58 (dobro do valor do dano) e ressarcimento ao Erário mossoroense
do valor de R$ 29.865.29 (abatidos os valores eventualmente devolvidos
apurados em liquidação).

fls. 31

alta gravidade das condutas provadas, em especial, a de que a mesma
usufruiu de empréstimos consignados pagos indevidamente às custas do
Erário Municipal de Mossoró; atento a participação do mesmo, já que
restou demonstrado que ela negligentemente viu seus contracheques não
terem sofrido o devido desconto durante dois anos sem nada fazer para
regularizar a situação; levando em conta a ocorrência de dano de média
monta; asseverando ainda o grau de reprovabilidade da conduta, na
medida em que a mesma não agiu com o zelo que se espera de uma
vereadora para com o bom trato da coisa pertencente ao povo que a elegeu;
por tudo isto, entendo suficiente e adequada a aplicação ao mesmo das
sanções de suspensão direitos políticos pelo prazo de oito anos, 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 sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos, multa civil
no valor de R$ 56.196,48 (dobro do valor dano causado) e ressarcimento ao
Erário mossoroense no valor de R$ 28.098,24 (abatidos os valores
devolvidos eventualmente apurados em liquidação).
Quanto à requerida Maria Izabel de Araújo Montenegro,
considerando a alta gravidade das condutas provadas, em especial, a de
que a mesma usufruiu de empréstimos consignados pagos indevidamente às
custas do Erário Municipal de Mossoró ; atento a participação da mesma,
já que restou demonstrado que ela negligentemente viu seus contracheques
não terem sofrido o devido desconto durante dois anos sem nada fazer para
regularizar a situação; levando em conta a ocorrência de dano de média
monta; asseverando ainda o grau de reprovabilidade da conduta, na
medida em que a mesma não agiu com o zelo que se espera de uma
vereadora para com o bom trato da coisa pertencente ao povo que a elegeu;
por tudo isto, entendo suficiente e adequada a aplicação ao mesmo das
sanções de suspensão direitos políticos pelo prazo de oito anos, 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 sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos, multa civil
no valor de R$ 70.540,42 (dobro do valor do dano) e ressarcimento ao
Erário no valor de R$ 35.270,21 (abatidos os valores eventualmente
devolvidos apurados em sede de liquidação).
Quanto ao requerido Osnildo Morais de Lima, considerando a
alta gravidade das condutas provadas, em especial, a de que a mesma
usufruiu de empréstimos consignados pagos indevidamente às custas do
Erário Municipal de Mossoró; atento a participação do mesmo, já que
restou demonstrado que ele negligentemente viu seus contracheques não
terem sofrido o devido desconto durante dois anos sem nada fazer para
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regularizar a situação; levando em conta a ocorrência de dano de média
monta; asseverando ainda o grau de reprovabilidade da conduta, na
medida em que o mesmo não agiu com o zelo que se espera de um vereador
para com o bom trato da coisa pertencente ao povo que o elegeu ; por tudo
isto, entendo suficiente e adequada a aplicação ao mesmo das sanções de
suspensão direitos políticos pelo prazo de oito anos, 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 sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos, multa civil
no valor de R$ 58.352,16 (dobro do valor do dano causado) e ressarcimento
ao Erário Mossoroense no valor de R$ 29.176,08 (abatidos os valores
eventualmente devolvidos apurados em sede de liquidação).
Finalmente, em relação ao requerido Manoel Bezerra de Maria,
considerando a alta gravidade das condutas provadas, em especial, a de que
o mesmo usufruiu de empréstimos consignados pagos indevidamente às
custas do Erário Municipal de Mossoró; atento a participação do mesmo, já
que restou demonstrado que ele negligentemente viu seus contracheques
não terem sofrido o devido desconto durante dois anos sem nada fazer para
regularizar a situação; levando em conta a ocorrência de dano de média
monta; asseverando ainda o grau de reprovabilidade da conduta, na
medida em que o mesmo não agiu com o zelo que se espera de um vereador
para com o bom trato da coisa pertencente ao povo que o elegeu; por tudo
isto, entendo suficiente e adequada a aplicação ao mesmo das sanções de
suspensão direitos políticos pelo prazo de oito anos, 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 sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos, multa civil
no valor de R$ 55.969,70 (dobro do valor do dano) e ressarcimento aos
cofres mossoroenses no valor de R$ 27.984,85 (abatidos os valores
eventualmente devolvidos apurados em liquidação).
A adequação da imposição da obrigação de ressarcir salta aos
olhos e é sempre devida nos casos em que se reconhece o desfalque de valores
pertencentes ao erário como forma de restituir este ao status quo ante.
Restituição que compreenderá o valor do principal, corrigido pelo IPCA
desde a data na qual deveria haver sido descontada cada parcela dos
empréstimos consignados adquiridos pelos réus, acrescida de juros de mora
legais, estes contados da notificação preliminar.
A multa civil, por sua vez, justifica-se em razão do seu caráter
punitivo-pedagógico, de forma a, de um só tempo, sancionar, sob prisma
pecuniário,a conduta ilícita praticada pelos réus e também desestimular a prática
32

Este documento foi assinado digitalmente por AIRTON PINHEIRO.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjrn.jus.br/esaj, informe o processo 0600482-25.2009.8.20.0106 e o código 2Y00000018M4E.

0600482-25.2009.8.20.0106

fls. 33

0600482-25.2009.8.20.0106

Finalmente, as sanções de suspensão de direitos políticos 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, são medidas
profiláticas que se impõem para afastar completamente o agente que se mostrou
desonesto tanto do seio como do trato com a Administração Pública, ganhando
especial relevo no presente caso, em que os réus agiram na qualidade de agentes
políticos eleitos democrática e diretamente pelo povo, frustrando assim a
confiança que lhes fora depositada por este.
Data maxima venia àqueles possuem entendimento contrário,
entendo como medida essencial o afastamento daqueles agentes públicos que
agem de forma desonesta a dilapidar o Patrimônio Público. Repito, é
imprescindível afastar as raposas do galinheiro!
DISPOSITIVO
Pelo acima exposto, nos termos do art. 9º, inciso XI; 10, caput; e
12, incisos I e II, todos da Lei 8.429/92, julgo:
A) improcedente a ação em relação ao demandado Francisco
Renato Fernandes da Silva;
B) Procedente a presente ação para condenar:
B.1) Aluízio Feitosa às sanções de suspensão direitos políticos
pelo prazo de oito anos, 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, multa civil no valor de R$
58.352,16 (dobro do valor do dano) e ressarcimento ao Erário mossoroense
do valor de R$ 29.176,08 (abatidos os valores eventualmente devolvidos
apurados em liquidação);
B.2) Ângelo Benjamim de Oliveira Machado às sanções de
suspensão direitos políticos pelo prazo de oito anos, 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, multa civil
no valor de R$ 58.352,16 (dobro do valor do dano) e ressarcimento ao
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de futuros atos de improbidade administrativa, de modo a torná-la
financeiramente desvantajosa para os demandados.
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B.3) Claudionor Antônio dos Santos às sanções de suspensão
direitos políticos pelo prazo de oito anos, 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, multa civil no valor de
R$ 59.730,58 (dobro do valor do dano) e ressarcimento ao Erário
mossoroense do valor de R$ 29.865.29 (abatidos os valores eventualmente
devolvidos apurados em liquidação);
B.4) Daniel Gomes da Silva às sanções de suspensão direitos
políticos pelo prazo de oito anos, 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, multa civil no valor de R$
58.780,32 (dobro do valor do dano causado) e ressarcimento ao Erário da
quantia de R$ 29.390,16 (abatidos os valores eventualmente devolvidos
apurados em liquidação);
B.5) Gilvanda Peixoto Costa às sanções de suspensão direitos
políticos pelo prazo de oito anos, 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
sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos, multa civil no valor de R$
56.196,48 (dobro do valor dano causado) e ressarcimento ao Erário
mossoroense no valor de R$ 28.098,24 (abatidos os valores devolvidos
eventualmente apurados em liquidação);
B.6) João Newton da Escóssia Júnior às sanções de suspensão
de direitos políticos pelo prazo de 10 anos, 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 dez anos, multa civil no valor de
R$ 46.647,99 (três vezes o valor do enriquecimento auferido), devolução ao
Erário mossoroense do valor de R$ 15.549,33 (abatidos os valores
eventualmente devolvidos ao Erário Mossoroense a serem apurados em
liquidação) e ressarcimento ao Erário Mossoroense, em caráter solidário
com os demais demandados condenados, do montante de R$ 238.136,99
(abatidos os valores eventualmente devolvidos apurados em liquidação);
B.7)Manoel Bezerra de Maria às sanções de suspensão direitos
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Erário mossoroense do valor de R$ 29.176,08 (abatidos os valores
eventualmente devolvidos apurados em liquidação);
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B.8) Maria Izabel Araújo Montenegro às sanções de suspensão
direitos políticos pelo prazo de oito anos, 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 sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos, multa civil no valor de
R$ 70.540,42 (dobro do valor do dano) e ressarcimento ao Erário no valor
de R$ 35.270,21 (abatidos os valores eventualmente devolvidos apurados
em sede de liquidação);
B.9) Osnildo Morais de Lima às sanções de suspensão direitos
políticos pelo prazo de oito anos, 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
sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos, multa civil no valor de R$
58.352,16 (dobro do valor do dano causado) e ressarcimento ao Erário
Mossoroense no valor de R$ 29.176,08 (abatidos os valores eventualmente
devolvidos apurados em sede de liquidação);
C) Parcialmente procedente em relação ao demandado
Francisco Dantas da Rocha para condená-lo somente ao ressarcimento do
valor de R$ 8.569,19 (abatidos os valores eventualmente devolvidos em sede
de liquidação);
D) Parcialmente procedente em relação ao demandado
Francisco José Lima Silveira Júnior para condená-lo apenas a ressarcir o
Erário mossoroense o valor de R$ 10.551, 59 (abatidos os valores
eventualmente devolvidos apurados em sede de liquidação).
Em relação às sanções de ressarcimento e da devolução dos
bens ilicitamente acrescidos ao Patrimônio, o valor devido deverá ser
monetariamente corrigido pelo índice do IPCA, além de que deverão incidir
juros de 0,5% ao mês contados a partir de cada parcela devida a partir da
data em que deveriam ter sido descontadas (momento da ocorrência do
dano), de modo a obedecer a orientação traçada pelo verbete nº 54 da
súmula do Superior Tribunal de Justiça.
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políticos pelo prazo de oito anos, 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, multa civil no valor de R$
55.969,70 (dobro do valor do dano) e ressarcimento aos cofres
mossoroenses no valor de R$ 27.984,85 (abatidos os valores eventualmente
devolvidos apurados em liquidação);

fls. 36
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Já em relação aos valores estabelecidos a título de multa civil
deverão sofrer a incidência de juros de mora mensais no percentual de
0,5%, a contar a partir da publicação desta sentença, por se tratar de
obrigação constituída nesta data.
No mais, condeno os requeridos condenados ao pagamento das
custas processuais, pro rata.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Mossoró, 19 de dezembro de 2013.

AIRTON PINHEIRO
Juiz de Direito
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Sem condenação em honorários a teor dos artigos 17 e 18 da
Lei de Ação Civil Pública.

