
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mossoró-RN.

EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DE UMA DAS VARAS 

CRIMINAIS DA COMARCA DE MOSSORÓ -  RN.

“De  tanto  ver  triunfar  as  nulidades,  de  tanto  ver  
prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça,  
de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos  
maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se  
da  honra,  a  ter  vergonha  de  ser  honesto”. (RUI 
BARBOSA. Senado Federal, RJ. Obras Completas. v. 41, 
t. 3, 1914, p. 86).

DENÚNCIA

Vítima: Administração Pública.

Denunciado: Francisco Bezerra Lins Filho.

Infração Penal: Art. 1º, III, do Decreto-Lei nº. 201/67

O  REPRESENTANTE  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL, 

oficiante  nesta  Comarca,  no  uso  de  suas  atribuições  constitucionais  e 

legais, precipuamente conferidas pelo artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 

1993, e pelo artigo 50, incisos I e III, da Lei Complementar Estadual nº 

141, de 09 de fevereiro de 1996, e pelo artigo 41 do Código de Processo 

Penal,  vem,  muito  respeitosamente,  à  presença  de  Vossa  Excelência, 

oferecer DENÚNCIA contra:



FRANCISCO  BEZERRA  LINS  FILHO,  brasileiro,  estado  civil 

desconhecido, ex-prefeito do Município de Serra do Mel-RN, portador do 

CPF nº. 033.418.864-51, residente e domiciliado à Rua Aristeu Costa, 13, 

Vila Brasília, Serra do Mel-RN, CEP nº. 5.663-000, em razão dos substratos 

fáticos, jurídicos e probatórios a seguir delineados.

Aos 20 (vinte) dias do mês de junho de 2007, por meio da 

representação apresentada pela Federação das Associações de Vilas de 

Serra  do  Mel/RN  (FAVIMEL),  foi  denunciado  o  não cumprimento  da Lei 

Municipal n° 223/2005, por parte do Prefeito Municipal de Serra do Mel/RN, 

a  qual  determinava  a  aplicação  mínima de  20% (vinte  por  cento)  dos 

recursos provenientes dos Royalties pagos pela Petrobrás,  em obras de 

infra-estrutura básica para o desenvolvimento urbanístico das Vilas Rurais 

do referido município, senão vejamos:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo , autorizado a aplicar o valor 
mínimo  de  20%  (vinte  por  cento)  do  montante  da 
arrecadação  mensal,  proveniente  dos  Royalties  da 
Petrobrás,  em obras de infra-estrutura em todas as vilas 
que compõem o município.   

No  dia  03  (três)  de  maio  de  2007,  foi  enviado,  à  esta 

Promotoria  de  Justiça,  cópias  do  orçamento-programa  referente  ao 

exercício financeiro de 2006, no afã de instruir os autos do Inquérito Civil 

Público  nº  03/2007,  que  visava  apurar  e  analisar  irregularidades  na 

aplicação  do  percentual  minimo  estabelecido  em  lei  do  montante  da 

arrecadação mensal, provenientes dos Royalties da Petrobras.

Ainda nos autos  do Inquérito Civil  supracitado,  foi  anexado 

extrato expedido pelo Banco do Brasil referente a despesas efetuadas no 

exercício  financeiro  de  2005  a  2007,  correspondentes   a  serviços 

prestados (cópias anexas), realizados pela Prefeitura Municipal de Serra 

do Mel/RN.

De acordo com avaliação pericial, foi constatado que  houve 

utilização dos recursos mencionados para pagamento de parcelamento de 

débito com a Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN, 



bem como outras dívidas pendentes do Município, conforme consta da 

cópia do laudo pericial.

De acordo com o supracitado laudo, ficou comprovado que 

nos exercícios financeiros de 2005 (meses de outubro e novembro), 2006 

(meses de março, outubro, novembro e dezembro) e 2007 (mês de junho), 

o repasse da verba dos royalties ficaram  ABAIXO DO PERCENTUAL MÍNIMO 

DE 20% (VINTE POR CENTO) MENSAL A SER APLICADO, EM SE TRATANDO 

DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, segundo a Lei  Municipal  n° 223/2005, 

onde a soma dos valores que deixaram de ser repassados resultaram em 

34.753,41  (trinta  e  quatro  mil  setecentos  e  cinquenta  e  três  reais  e 

quarenta e um centavos). 

Não obstante a desobediência ao disposto na Lei Municipal nº. 

223/2005, foi infrigido de igual modo, o art. 47 da Lei 9.478 de 1997, que 

determina aos municípios o repasse mensal dos royalties em montante 

correspondente a 10% (dez por cento) a produção de petróleo ou gás 

natural. Vejamos o dispositivo em seu inteiro teor: 

Art. 47. Os royalties serão pagos mensalmente, em moeda 
nacional, a partir da data de início da produção comercial de 
cada campo, em montante correspondente a dez por cento 
da produção de petróleo ou gás natural.

 Ao ir de encontro às disposições legais municipais e federais 

afetas à destinação dos valores dos royalties, Francisco Bezerra Lins Filho, 

praticou o delito tipificado no artigo 1º, III,  do Decreto-Lei 201/67, que 

assim prevê:

Art.  1º  São  crimes  de  responsabilidade  dos  Prefeitos 
Municipal,  sujeitos  ao  julgamento  do  Poder  Judiciário, 
independentemente  do  pronunciamento  da  Câmara  dos 
Vereadores: 

Ill  -  desviar,  ou  aplicar  indevidamente,  rendas  ou  verbas 
públicas; 

 §1º Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, 
punidos os dos itens I e II, com a pena de reclusão, de dois a 
doze anos, e os demais, com a pena de detenção, de três 
meses a três anos. 



Em  face  do  exposto,  requer  o  Representante  do 

Ministério Público Estadual:

a) o recebimento da presente peça acusatória;

b) que, em consonância com o artigo 2º do Decreto-Lei 201/67, seja 

o notificado o denunciado para oferecer defesa prévia  no prazo de 

05 (cinco) dias, bem como para acompanhar o processo em todos 

os seus termos;

c) que, ao final seja o indiciado FRANCISCO BEZERRA LINS FILHO 

condenado  pela  prática  do  delito  capitulado  no  artigo  1º,  III,  do 

Decreto-Lei 201/67;

d) Por fim, fica requerida a produção de todas as provas em Direito 

admitidas, em especial a juntada dos documentos que instruem a 

presente,  sem prejuízo  de  outros  que  se  fizerem necessários  no 

decorrer  do  processo  e  a  oitiva  de  testemunhas  cujo  rol  segue 

abaixo.

Nestes termos, espera deferimento.

Mossoró-RN, 07 de Abril  de 2011.

JOSÉ HERCY PONTE DE ALENCAR
4º Promotor de Justiça da Comarca de Mossoró-RN

ROL DE TESTEMUNHAS



1. Francisco  André  da  Silva,  brasileiro,  casado,  representante  da 
FAVIMEL, residente domiciliado na Vila Alagoas, 16, Serra do Mel-RN.

2. Francisco Inocêncio da Silva,  brasileiro,  casado, representante da 
FAVIMEL, residente e domiciliado na Vila Rio Grande do Norte, 33, Serra 
do Mel-RN.

3. Francisnilton Moura, brasileiro, casado, representante da FAVIMEL, 
residente e domiciliado na Vila Rio Grande do Norte, 33-E, Serra do Mel-
RN.

4. José Félix de Oliveira, brasileiro, casado, representante da FAVIMEL, 
residente e domiciliado na Vila Paraná, 27, Sera do Mel-RN.

5. João  Freitas  Fernandes,  brasileiro,  casado,  representante  da 
FAVIMEL,  residente e domiciliado na Vila Rio de Janeiro, 34, Serra do Mel-
RN.

JOSÉ HERCY PONTE DE ALENCAR
4º Promotor de Justiça da Comarca de Mossoró-RN


