PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE
Vara Única - Nísia Floresta

Comissão de Aperfeiçoamento da Meta 18 do CNJ
PROCESSO N.º 0000638-81.2005.8.20.0145
Ação Civil de Improbidade Administrativa
REQUERENTES: Ministério Público Estado do Rio Grande do Norte
REQUERIDO(s): George Ney Ferreira

SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de ação civil pública de ressarcimento ao erário, promovida pelo
Ministério Público em face de George Ney Ferreira, requerendo a recomposição, ao
patrimônio público, da quantia de R$ 95.282,17 (noventa e cinco mil, duzentos e oitenta e
dois reais e dezessete centavos), quantia essa desviada em razão da prática de atos de
improbidade administrativa reputados como prescritos.
Consta da inicial que o ex-prefeito Municipal de Nísia Floresta, o demandado
George Ney Ferreira, no exercício do cargo, em 1995, teria aplicado irregularmente verba
pública, de variadas formas: adquirindo materiais sem destinação específica; cometendo
irregularidades em processos licitatórios; fracionando despesas indevidamente; emitindo
cheques sem provisão de fundos; e pagando multas e juros bancários por saldo devedor.
Citado, o requerido contestou a ação (fls. 26/39), com preliminar de prescrição
da ação, alegando: "vez que a presente ação civil pública foi ajuizada apenas em 16 de junho
de 2005, o que faz com que todos os atos praticados e anteriores a dez anos contados a
partir dessa data, ou seja, anteriores a 16 de junho de 1995, já se encontram atingidos pela
prescrição" (fls. 38/39).
Houve réplica à contestação às fls. 531/534.
Intimação das partes para dizerem se pretendem produzir provas, fls. 536.
Partes inertes.
Ministério Público juntou documentos de fls. 545/815, sobre os quais se
manifestou o réu às fls. 816/818.
Esta é a história relevante do processo. DECIDO
Das preliminares
Em relação à preliminar de prescrição da ação suscitada pela defesa, sob o
argumento da passagem de lapso temporal superior a 10 (dez) anos, contados da data final
do mandato do réu e da data da propositura da ação, tal não deve prosperar. Isso porque,
muito embora prescreva em cinco anos a punição do ato ilícito, a pretensão de ressarcimento
pelo prejuízo causado ao erário é imprescritível.
O entendimento geral, inclusive já sedimentado no STJ, é que o prazo de cinco
anos é apenas para aplicação de pena (suspensão dos direitos políticos, perda da função

pública, proibição de contratar com o Poder Público), não para o ressarcimento dos danos
aos cofres públicos. Neste sentido:
ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS
CAUSADOS AO ERÁRIO POR ATOS DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. A Primeira Seção do
STJ firmou entendimento no sentido da imprescritibilidade da
pretensão de ressarcimento de danos causados ao Erário por
atos de improbidade administrativa. Precedentes também da
Primeira e Segunda Turmas do STJ. 2. Recurso Especial não provido.
(REsp 1312071/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 22/05/2013)
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DAS PENALIDADES. PLEITO DE
RESSARCIMENTO. CUMULAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AÇÃO
AUTÔNOMA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. INOVAÇÃO. 1. Apesar de prescrita a ação civil de
improbidade administrativa quanto à aplicação das penalidades, ainda
persiste o interesse de obter o ressarcimento do dano ao erário,
visto que se trata de ação imprescritível. 2. A alegação de que o
Ministério Público não tem legitimidade para propor a ação de
ressarcimento constitui inovação recursal, vedada no âmbito do
regimental. 3. Agravo regimental conhecido em parte e não provido.
(AgRg no REsp 1287471/PA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 04/02/2013)
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
POSSIBILIDADE. AÇÃO IMPRESCRITÍVEL. PRECEDENTES. 1. É
entendimento desta Corte a ação civil pública, regulada pela Lei
7.347/85, pode ser cumulada com pedido de reparação de danos por
improbidade administrativa, com fulcro na Lei 8.429/92, bem como que
não corre a prescrição quando o objeto da demanda é o
ressarcimento do dano ao erário público. Precedentes: REsp
199.478/MG, Min. Gomes de Barros, Primeira Turma, DJ 08/05/2000;
REsp 1185461/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
17/06/2010; EDcl no REsp 716.991/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe 23/06/2010; REsp 991.102/MG, Rel. Min. Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJe 24/09/2009; e REsp 1.069.779/SP, Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2009. 2. Agravo
regimental não provido.
(AgRg no REsp 1138564/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 02/02/2011)
Deste modo, rejeito a preliminar nos termos acima.
Do mérito
O autor busca com a presente lide a condenação do requerido na reparação de
dano ao erário evidenciado a partir das irregularidades apontadas no Processo nº.
05651/1997, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, no qual, em decisão
pendente de trânsito em julgado, foi determinado o ressarcimento aos cofres públicos do
valor de R$ 95.282,77 (noventa e cinco mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta e sete
centavos).
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Segundo Acórdão emitido pela Primeira Câmara do TCE no referido processo,
através de Inspeção Ordinária realizada no exercício de 1995 na Prefeitura Municipal de
Nísia Floresta, foram detectadas uma série de irregularidades relacionadas à aquisição de
materiais, sendo boa parte materiais de construção, sem destinação específica, o que enseja
o ressarcimento ora proposto.
De fato, analisando o Relatório nº. 195/96 (fls. 318/347), bem como o relatório
complementar (fls. 326/327), vê-se que a inspeção providenciada pelo TCE revelou uma série
de irregularidades, as quais levaram à desaprovação das contas do Município pela Primeira
Câmara da Corte de Contas, decisão esta que foi objeto de recurso ainda não julgado.
Vislumbro, neste contexto, que a presente demanda não merece prosperar por
ser carente de uma de suas condições, qual seja, o interesse de agir. Falta-lhe o interesse
de agir na medida em que a ação se revela desnecessária, sendo mera repetição do
procedimento administrativo em trâmite no Tribunal de Contas.
A parte autora não cuidou de demonstrar a real necessidade da presente
demanda e, na inicial, bem como durante toda a instrução, apenas repetiu a documentação já
constante no Processo nº. 05651/1997, sem tomar a iniciativa de trazer sequer uma
descrição fática mais esclarecedora, que pudesse direcionar a instrução e possibilitar o
aperfeiçoamento das provas apresentadas ou a produção de provas inéditas.
Na própria inicial, o Ministério Público apenas faz um resumo da atuação do
próprio Tribunal de Contas, senão vejamos (fls. 03/04):
"No Acórdão nº 1080/2000, é afirmado que o Corpo Instrutivo da
Corte de Contas, na Informação nº 487/99 assinalou a inexistência de
ordens de serviços, de documentação comprobatória da prestação de
serviços, de empenhos, justificativas para diárias, ausência de
procedimento licitatório, bem como pagamento de multas e juros
sobre saldo devedor, além de cheques devolvidos. Ao mesmo tempo,
foi indicada aplicação irregular de recursos públicos, contudo, de
pouca monta.
Por seu turno, o Tribunal de Contas, no Processo nº. 05651/97,
determinou a restituição ao erário de R$ 95.282,77 (noventa e cinco
mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos),
pertinentes a materiais adquiridos sem destinação específica. A
Informação nº. 362/00 apontou irregularidades em processos
licitatórios, fracionamento indevido de despesas, burlando a exigência
de licitação, prestação de serviços sem contrato, emissão de cheques
sem provisão de fundos e pagamento indevido de multas e juros
bancários por saldo devedor".
Da forma como foi proposta a presente ação, e do jeito como a instrução foi
conduzida, representando mera repetição dos documentos oriundos do procedimento
administrativo em trâmite perante o TCE, entendo que falta à demanda o necessário
interesse de agir, sem o qual o provimento jurisdicional pretendido torna-se ilegítimo.
O objetivo da presente ação – que se destina unicamente ao ressarcimento de
dano ao erário, sem requerer aplicação das sanções por ato de improbidade, em face do
reconhecimento da prescrição – pode ser atingido pelo próprio TCE, cuja decisão, inclusive,
tem efeitos de título executivo quanto a este específico tocante, nos termos do art. 70, § 3º,
da CF/88.
Como se sabe, o interesse de agir depende da existência do binômio
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necessidade/adequação para ser efetivado, ou seja, o Estado deverá ser acionado para a
prestação da tutela jurisdicional quando houver necessidade dessa solução judicial, bem
como a existência de uma tutela adequada ao caso concreto. O interesse de agir se assenta
na premissa de que, muito embora o Estado detenha interesse na jurisdição, não lhe convém
acionar o aparato judiciário sem que dessa atividade se possa extrair algum resultado útil, vez
que a proteção pretendida pode ser obtida através do procedimento já em tramitação perante
o TCE.
Ressaltemos que o interesse de agir não se confunde com o interesse
substancial ou primário, cuja proteção se intenta na ação. O interesse de agir, que é
instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao
interesse substancial.
Afere-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente
na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso
concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade. Em outras
palavras, só o dano ou perigo de dano jurídico representado pela efetiva existência de uma
lide é que autoriza o exercício de direito de ação.
DISPOSITIVO
Pelo acima exposto, nos termos do art. 70, § 3º da Constituição e no art. 267,
inciso VI do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito,
face à ausência do interesse processual.
Sem condenação em honorários a teor dos artigos 17 e 18 da Lei de
Ação Civil Pública.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Nísia Floresta, 20 de agosto de 2013.
FLÁVIA SOUSA DANTAS PINTO
Juíza de Direito
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