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SENTENÇA
Trata-se de ação ordinária de ressarcimento ajuizada pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL em face de FRANCISCO LOPES CARDOSO, ex-Prefeito do
Município de Coronel João Pessoa, qualificado nos autos, constando da inicial, em síntese, que:
a)
no período de janeiro a junho de 1996 foram fracionadas diversas obras e
serviços públicos, em burla à Lei de Licitações, realizados serviços sem contratos, comprado
material sem destinação específica, sem empenho prévio, sem comprovação da despesa, sem
nota fiscal ou com nota fiscal rasurada, com desvio de verba pública;
b)
além disso, era alugada casa para residência do juiz, não havia
comprovantes de recolhimento do PASEP, ausência de guias de tombamento de equipamentos
e materiais, cheques foram emitidos sem provisão de fundos, além de constituição de débitos
relativos a juros e multas, por má-gestão;
c)

tudo isso gerou danos da ordem de R$ 34.115,10, a serem ressarcidos ao

Município.
Por tais motivos, ao final, requereu-se a condenação do réu à indenização no
valor nominal acima mencionado.
O réu foi notificado previamente (fl. 113-v.), apresentando resposta às fls.
114-116, alegando-se, inicialmente, a ocorrência da prescrição qüinqüenal prevista na Lei
8.429/1992; no mérito, sustentou ser inviável juridicamente o relatório do TCE-RN, em que se
funda a ação ministerial, porquanto não submetido ao crivo do Poder Legislativo Municipal.
Instado a pronunciar-se, o MP, às fls. 125-128 esclareceu que a ação não se
funda da Lei de Improbidade Administrativa, mas sim no art. 37, § 5º, da Constituição Federal,
visando apenas e tão-somente o ressarcimento pelos danos alegados, não havendo que se falar
em prescrição.
Citado, o réu apresentou contestação (fls. 133-135), repetindo os mesmos
argumentos lançados anteriormente.
Termo de audiência realizada em 11/6/2012 (fl. 153), em que as partes
pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.
O Município de Cel João Pessoa apresentou manifestação às fls. 158-161.

Autos conclusos para sentença.
Relatado. Decido.
Cuida-se na verdade de ação ordinária de cobrança, e não ação civil de
improbidade administrativa, conforme destacado pelo próprio promotor de justiça subscritor da
peça inicial, à fl. 127.
Desse modo, de antemão determino à Secretaria que proceda com a retificação
no SAJ da classe processual, para ação ordinária.
A parte ré foi citada normalmente, com prazo de 15 dias, não havendo que se
falar em qualquer nulidade (pas de nullité de sans grief).
Não incidindo a Lei de Improbidade Administrativa, decerto que não valerá para
o caso o prazo de prescrição de 5 anos, fato esse também reconhecido pelo promotor que
subscreveu a inicial, mas, sim, e aí estou de pleno acordo com a exegese por ele feita do texto
constitucional, a imprescritibilidade trazida no bojo da Carta de 1988, em seu art. 37, § 5º:
§ 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por
qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário,
ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
Nesse sentido é a jurisprudência do STF:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO. CONTRATO. SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA SEM
LICITAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º,
DA CF. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. As ações que visam ao
ressarcimento do erário são imprescritíveis (artigo 37, parágrafo 5º, in fine, da
CF). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AI 712435 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 11-04-2012
PUBLIC 12-04-2012 RT v. 101, n. 921, 2012, p. 670-674).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO.
PRESCRIÇÃO. Incidência, no caso, do disposto no artigo 37, § 5º, da
Constituição do Brasil, no que respeita à alegada prescrição. Precedente. Agravo
regimental a que se nega provimento.
(RE 608831 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em
08/06/2010, DJe-116 DIVULG 24-06-2010 PUBLIC 25-06-2010 EMENT
VOL-02407-06 PP-01245).
Ultrapassada tal consideração, no mais, entendo que a ação esteja bem amparada
por farta prova documental.
O Ministério Público conseguiu provar sua alegação (CPC, art. 333, I), na
medida em que trouxe documentos não elididos pela parte demandada, ex-Prefeito de Coronel
João Pessoa, que demonstram irregularidades diversas que causaram danos ao Erário da ordem
de R$ 34.115,10, em montante nominal (consoante informação nº 34/99-SECDAM-TCE-RN,
fl. 48).
O fato do relatório do TCE-RN não ter sido submetido ao Poder Legislativo

Municipal não retira a possibilidade do MP, de posse de tais documentos, efetivar cobrança em
Juízo, servindo o relatório apenas como mais uma prova a ser considerada judicialmente, como
aqui está sendo feito.
Não se desvencilhando o demandado da obrigação de demonstrar prova em
contrário, ou de desconstruir a prova trazida pela parte autora, é de ser julgada procedente a
ação.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o
ex-Prefeito de Coronel João Pessoa, FRANCISCO LOPES CARDOSO , nos termos do
art. 37, § 5º, da CF/1988, ao ressarcimento ao Erário Público Municipal no valor de R$
34.115,10 (trinta e quatro mil, cento e quinze reais e dez centavos), acrescidos de juros de
mora de 0,5% ao mês mais correção monetária pelo INPC, tudo a partir da citação.
Condeno ainda o demandado ao pagamento das custas processuais.
Publique-se. Intime-se o Ministério Público pessoalmente, assim como o
demandado e seu advogado, sendo este pelo Diário da Justiça Eletrônico.
Oficie-se com cópia ao Município para ciência.
São Miguel, 29 de janeiro de 2014.
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