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Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte
4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mossoró

Promotoria de Justiça da Defesa da Educação e do Patrimônio Público

EXMO.  SR.  DR.  JUIZ  DE  DIREITO  DA  VARA  DA  FAZENDA  PÚBLICA  DA 

COMARCA DE MOSSORÓ/RN.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO 

NORTE, através do Promotor de Justiça que esta subscreve, em exercício 

nesta  Comarca  e  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelos 

artigos 37, § 4º e 129, inciso III, da Constituição Federal de 1988; art. 17 

da Lei n.º 8.429/92; art. 25, inciso IV, alínea ‘a’, da Lei n.º 8.625/93 e art. 

62,  inciso I  da Lei  Complementar n.º 141/96,  vem, respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência, com supedâneo no incluso Inquérito Civil 

Público n.º 03/2007- 4ª PJPP, propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIZAÇÃO PELO 

COMETIMENTO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C 

RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO

Em desfavor de  FRANCISCO BEZERRA LINS FILHO,  brasileiro, 

estado civil  desconhecido,  ex-prefeito do Município de Serra do Mel/RN 

portador do CPF: 033.418.864-51,  residente e domiciliado na Rua Aristeu 

Costa, nº 13, Vila Brasília, Serra do Mel/RN, CEP 59.663-000.
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I. DOS FATOS

A  presente  Ação  Civil  Pública,  versa  sobre  a  utilização 

irregular dos recursos provenientes de ROYALTIES,  do município de Serra 

do Mel/RN, referente aos anos de 2005 a 2007.

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.

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,  como se verifica nas fls.  426/482,  realizados pela Prefeitura 

Municipal de Serra do Mel/RN.

De  acordo  com  avaliação  pericial,  para  verificar  possíveis 

irregularidades  no  uso  dos  recursos  do  ROYALTIES,  como pagamentos 

vedados  por  lei,  não  utilização  dos  percentuais  mínimos  legais,  entre 

outros, 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 das tabelas seguintes extraídas dos autos do 

procedimento.
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Mister salientar, que o destino efetivo dos recursos deve ser 

compatível  com  a  precisão  legal,  considerando  a  totalidade  anual  de 

aplicação  dos  recursos.  Porém,  conforme  veremos  na  tabela  abaixo, 

temos que no ano referente aos exercícios financeiros de 2005 (meses de 

outubro  e  novembro),  2006  (meses  de  março,  outubro,  novembro  e 

dezembro)  e  2007  (mês  de  junho),  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  determina. Vejamos:

Volume de arrecadação em Royalties de Petróleo 

ANO 2005 2006 2007

VALORES R$ 
1.530.730,46

R$ 1.789.124,97 R$ 1.179.353,41

ANO COMPETÊNCIA
VALOR TOTAL

2005 OUT NOV

Total 
recebido(R$)
Royalties do 

Petróleo

145.261,35 129.956,53 275.217,88

Aplicação mínima 
(20%)

29.052,27 25.991,31 55.043,58

Total aplicado 26.236,60 20.685,00 46.921,60

Valores que deixaram de ser repassados no ano de 2005: R$ 

8.121,98 (oito mil, cento e vinte e um reais e noventa e oito centavos).

ANO COMPETÊNCIA VALOR 
TOTAL2006 MAR OUT NOV DEZ

Total 
recebido(R$)
Royalties do 

Petróleo

133.301,
94

181.367,
99

120.890,
86

128.364,92 563.925,71

Aplicação mínima 26.660,3 36.273,6 24.178,1 25.672,98 112.785,14
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(20%) 9 0 7

Total aplicado 14.500,0
0

36.135,0
0

11.856,3
2

24.600,00 87.091,32

Valores que deixaram de ser repassados no ano de 2006: R$ 

25.693,82 (vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e três reais e oitenta e 

dois centavos).

ANO COMPETÊNCIA

2007 JUN

Total recebido(R$)
Royalties do Petróleo

119.219,20

Aplicação mínima 
(20%)

23.843,84

Total aplicado 22.906,23

Valores que deixaram de ser repassados no ano de 2007: R$ 

937,61 (novecentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos).

Portanto,  a  soma  dos  valores  totais  obtidos  acima  que 

deixaram de ser repassados, resultam em: 

Valor Global que deixaram de 
ser repassados (R$)

34.753,41 (trinta e quatro mil setecentos 
e cinquenta e três reais e quarenta e um 
centavos)

II. DO DIREITO QUE SE IMPÕE:

Da Legitimidade do Ministério Público

A legitimidade deste Órgão Ministerial para aforar a presente 

demanda judicial  inicialmente  deflui  do comando normativo  inserto  no 

artigo 129, inciso III,  da Constituição Federal de 1988, que estabelece, 

expressamente, ser o Ministério Público legitimado para a proposição de 
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inquéritos  civis  e  ações  civis  públicas  para  a  proteção  do  patrimônio 

público  e  social,  do  meio  ambiente  e  de  outros  interesses  difusos  e 

coletivos. Em compasso com o mencionado dispositivo constitucional, a 

Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei Federal n.º 8.625/93), ao 

estabelecer as funções gerais do Ministério Público, confere-lhe, em seu 

artigo 25, inciso IV, legitimidade para propor ação civil pública visando à 

proteção do patrimônio público.

Noutro quadrante,  a Lei  Complementar Estadual  n.º  141/96 

(Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte), em 

obséquio  ao  comando  constitucional  já  comentado  e  à  Lei  Orgânica 

Nacional do Ministério Público, por sua vez, também legitima o  parquet, 

em seus artigos 62, inciso I, e 67, inciso IV, alínea  d, a manejar a ação 

civil pública na defesa do patrimônio público.

Ainda  no  âmbito  infraconstitucional,  a  Lei   nº  8.429/92, 

diploma legal que regulamentou a disposição constitucional inserta no § 

4º do art. 37 da Carta Política de 1988, dispõe, em seu art. 17, caput, que 

“a ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério  

Público ou pela pessoa jurídica interessada”.

Na  esfera  jurisprudencial  é  pacífico  o  entendimento  que 

atribui ao Órgão Ministerial legitimidade para estar em juízo em defesa do 

patrimônio  público,  consoante  se  depreende  da  leitura  do  aresto  do 

Augusto Superior Tribunal de Justiça que adiante se transcreve:

EMENTA:  PROCESSO  CIVIL  -  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  - 
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DANO AO ERÁRIO.
1. A ação popular subsumiu-se no bojo da ação civil pública, 
pela abrangência da segunda demanda.
2.  Também  expandiu-se  a  legitimidade  do  MINISTÉRIO 
PÚBLICO com o advento da CF/88, na defesa dos interesses 
patrimoniais  ou materiais  do Estado,  entendendo-se como 
patrimônio não apenas os  bens  de valor  econômico,  mas 
também o patrimônio moral, artístico, paisagístico e outros.
3. Obra pública sem licitação, ou com licitação ilegal, pode 
sofrer a censura judicial, via ação civil pública ajuizada pelo 
MINISTÉRIO PÚBLICO.
4. Recurso especial provido. (grifos nossos)
(STJ – RESP 151811/MG, 2ª T., Rel. ELIANA CALMON, DJ 12-
2-2002, P. 222).
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Por derradeiro, no campo doutrinário, muitos são os autores 

que advogam a favor da legitimidade do Ministério Público para pleitear a 

defesa judicial  do patrimônio  público.  Dentre estes merecem destaque 

aqui Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, que asseveram que 

“a legitimação do Ministério Público para a defesa do patrimônio público e  

social  decorre  da  CF  129,  III,  de  sorte  que  não  pode  a  lei  

infraconstitucional  nem a  CE(Constituição  Estadual)  retirar  do  parquet  

essa legitimação”.1

Assim, de conformidade com as considerações acima tecidas, 

devidamente estabelecida está a legitimidade ad causam do parquet para 

promoção da presente medida judicial, visando à proteção do patrimônio 

público do Município de Serra do Mel/RN.

Da Adequação  da Ação  Civil  Pública

Dispõe o inciso III,  do art. 129 da Constituição Federal,  que 

"são funções institucionais do Ministério Público: (III) promover o inquérito 

civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, 

do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos." (Grifo nosso).

Embora a Lei n.º 7.347/85 não contemple, de modo expresso, 

o manejo da ação civil pública para a defesa do patrimônio público, deve-

se interpretar  hoje  tal  diploma legal  à luz  do artigo 129,  inciso  III,  da 

Constituição Federal  de 1988,  posto que esta disposição constitucional 

ampliou sobremaneira as hipótese de cabimento da ação civil  pública, 

legitimando  o  Ministério  Público  a  buscar,  por  essa  via,  a  tutela 

jurisdicional para proteção do patrimônio público e de outros interesses 

difusos ou coletivos.

O insigne e conceituado Hugo Nigro Mazzilli, com propriedade, 

assevera:

Contudo,  o  constituinte  de  1988  ampliou  as  hipóteses  de 
cabimento de ação civil pública para o Ministério Público, por 
meio da norma de extensão contida no art. 129, III e § 1º, da 

1 NERY JR., Nelson e Rosa. Código de Processo Civil e legislação processual extravagante 
em vigor, São Paulo, Revista do Tribunais, 1996, p. 1406.
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Constituição. Hoje, pois, as hipóteses não mais são numerus 
clausus,  entretanto,  em matéria  cível,  o  Ministério  Público 
jamais tem legitimidade exclusiva para agir2.

 Com  igual  pensamento,  Alexandre  de  Moraes  argumenta 

também que o inciso III do artigo 129 da Constituição Federal: 

(…) ampliou o rol previsto no art. 1º, inciso IV, da Lei Federal 
nº 7.347/85, para incluir a defesa, por meio de ação civil 
pública,  de  interesses  transindividuais,  possibilitando  a 
fixação  de  responsabilidades  (ressarcimentos  ao  erário; 
perda  do  mandato;  suspensão  dos  direitos  políticos; 
aplicação  de  multas)  por  prejuízos  causados  não  só  aos 
interesses  expressamente  nela  previstos,  mas  também 
quaisquer  outros  de  natureza  difusa  ou  coletiva,  sem 
prejuízo da ação popular. Entre estes outros interesses não 
previstos na lei citada, destaca-se a defesa do  patrimônio 
público, da  moralidade administrativa, ambos de natureza 
indiscutivelmente difusas”3.

Aduziu ainda, o referido autor, que:

(…) assim, não se pode negar que a Ação Civil Pública se 
trata  da  via  processual  adequada  para  a  proteção  do 
patrimônio  público,  dos  princípios  constitucionais  da 
administração  pública  e  para  repressão  de  atos  de 
improbidade administrativa,  ou simplesmente atos lesivos, 
ilegais ou imorais”4.

No  mesmo  sentido  é  o  precioso  magistério  de  Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho, citado por Alexandre de Moraes, a respeito do 

manuseio  do  inquérito  civil  e  da  ação  civil  pública  pela  Instituição 

Ministerial, no sentido de que:

O  texto  constitucional  alargou  o  alcance  desses 
instrumentos.  Por  um  lado,  estendeu-os  à  proteção  do 
patrimônio  público  em  geral,  dando,  pois,  à  ação  civil 
pública,  âmbito  análogo  ao  da  ação  popular  (v.  art.  5º, 
LXXIII).  Por outro lado,  tornou meramente  exemplificativa 
uma  enumeração  que  era  taxativa.  Note-se  que  a  regra 

2 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa do interesses difusos em juízo. 8. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1996. p. 24.
3 Direito Constitucional. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2000. p. 330.
4 Op. cit. p. 331.
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constitucional  se  refere  a  outros interesses  difusos  e 
coletivos5.

Ainda a propósito  desse tema,  ensina Manoel  Carvalho dos 

Santos Filho que:

A Lei nº 7.347/85 enunciou a tutela de bens e direitos de 
valor  artístico,  estético,  histórico,  turístico  e  paisagístico. 
Ocorre  que  a  Constituição  Federal,  no  que  toca  à  tutela 
dessa  categoria  de  bens  e  direitos,  empregou expressão 
mais  abrangente.  Dispõe o  art.  129,  III,  que a ação civil 
pública  tem  por  fim,  dentre  outros,  a  proteção  ao 
patrimônio público e social. Assim consignando, a Lei Maior 
alcançou  não só  os  bens  e  direitos  que  tenham aquelas 
modalidades  de  valor,  como  outros  que  porventura  se 
qualifiquem  como  integrantes  do  patrimônio  público  e 
social6.

De outro lado, como bem leciona Marino Pazzaglini Filho:

ação civil pública, no caso de improbidade administrativa, é 
ação  civil  de  interesse  público  imediato,  ou  seja,  é  a 
utilização do processo civil  como um instrumento para a 
proteção de um bem, cuja preservação interessa à toda a 
coletividade”7.

Ressalte-se,  ainda,  por  oportuno,  que  a  Lei  n.º  8.078/90 

(Código de Defesa do Consumidor), possibilitou o manejo da Ação Civil 

Pública na defesa de qualquer outro interesse difuso ou coletivo. In casu, 

não resta dúvida que a proteção do patrimônio público é um interesse 

difuso,  dada  a  sua  transindividualidade,  indivisibilidade  e  a 

indeterminação dos seus titulares. Deste modo, se a utilização da  Ação 

Civil Pública para a defesa do patrimônio público não fosse possível pelos 

outros argumentos acima esposados, cabível seria por este.

 Por  último,  em se tratando de improbidade administrativa, 

vale  rememorar  o  artigo  17  da  Lei  nº.  8.429/92  (Lei  de  Improbidade 

Administrativa), dispondo que “a ação principal, que terá o rito ordinário,  

5 Op. cit. p. 480.
6  Ação civil pública – comentários por artigo. 1. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos Editora, 

1995.  p. 23.
7 PAZZAGLINI FILHO, Marino. Improbidade administrativa. 3. ed. São Paulo: Atlas. p. 193.
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será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada,  

dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar”. Em que pese a 

oposição  de  alguns  poucos  que  persistem  em  enxergar 

incompatibilidades entre a “ação principal, de rito ordinário” e o objeto da 

ação civil pública, a jurisprudência hoje remansosa do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça espanca qualquer dúvida, admitindo a propositura da 

ação  civil  pública  pelo  Ministério  Público  na  repressão  aos  atos  de 

improbidade administrativa, como no seguinte caso:

Ação  Civil  Pública.  Atos  de  Improbidade  Administrativa. 
Defesa  do  Patrimônio  Público.  Legitimação  ativa  do 
Ministério Público. Constituição Federal, arts. 127 e 129, III. 
Lei 7.347/85 (arts. 1º, IV, 3º, II, e 13). Lei 8.429/92 (art. 17). 
Lei 8.625/93 (arts. 25 e 26).
Dano  ao  erário  municipal  afeta  o  interesse  coletivo, 
legitimando o Ministério Público para promover o inquérito 
civil  e  a  ação  civil  pública  objetivando  a  defesa  do 
patrimônio  público.  A  Constituição  Federal  (art.  129,  III) 
ampliou  a  legitimação  ativa  do  Ministério  Público  para 
propor Ação Civil Pública na defesa dos interesses coletivos. 
Precedentes jurisprudenciais. Recurso não provido”. (Resp. 
nº 154.128-SC, 1ª T., maioria, rel. p/ o acórdão Min. Milton 
Luiz Pereira, j. 11/5/1998, DJ 18/12/1998).

Esta  é  a  conclusão,  sem  reparos,  de  ROGÉRIO  PACHECO 

ALVES:

Em resumo: por ser a defesa do patrimônio público, objeto 
da Lei de Improbidade, um interesse difuso, incidirá a técnica 
de  tutela  prevista  na  Lei  nº  7.347/85,  sendo  de  menor 
importância  a  definição  do  nomem  juris  da  ação  como 
também  o  próprio  procedimento  a  ser  adotado,  que, 
atualmente, é o previsto no art. 17 da Lei nº 8.429/92, com a 
redação dada pelas medidas provisórias nº 2.088 e 2.225.8

Dessa maneira, demonstrado está, do ponto de vista legal e 

constitucional,  a  viabilidade  da  utilização  da  ação  civil  pública  para 

proteção  do  patrimônio  público  e  da  moralidade  administrativa,  pelo 

cometimento  de  atos  de  improbidade  administrativa  pelos  agentes 

públicos.

8 GARCIA, Emerson e ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2002. p. 528.
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Da Violação dos Princípios da Moralidade, Legalidade  e Supremacia do  

Interesse  Público.

Não  só  a  nossa  Magna  Carta  estabelece,  em  seu  art.  37, 

caput,  a  estrita  ligação  da  atuação  da  Administração  Pública  e  a 

observância  dos  seus  princípios,  como  também a  lei  8.429/92  dispõe 

peremptoriamente a esse respeito, impondo: 

Art. 4º. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia 
são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no 
trato dos assuntos que lhe são afetos.

Em especial atenção ao princípio da Moralidade, nota-se que 

esta,  para fins  de probidade administrativa,  não pode ser  considerada 

como  sinônimo  de  legalidade.  As  severas  penas  impostas  pelo 

constituinte (art.  37,  §  4º,  da CF) levam à conclusão de que o ato de 

improbidade não é uma simples violação à ordem jurídica.

Dessa forma, a simples ilegalidade não é suficiente para se 

considerar  um ato como ímprobo,  pois  deve ele ofender a moralidade 

administrativa, ofendendo o ordenamento jurídico em condição especial. 

Segundo o Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello, esse princípio significa 

que:

(…) de acordo com ele, a administração e seus agentes têm 
de  atuar  na  conformidade  de  princípios  éticos.  Violá-los 
implicará violação ao próprio Direito configurando ilicitude 
que assujeita a conduta viciada a invalidação porquanto tal 
princípio assumiu foros de pauta jurídica, na conformidade 
do art. 37 da Constituição9.

O saudoso mestre Hely Lopes Meirelles aponta a presença da 

moralidade em nosso sistema jurídico e sua relação com a honestidade:

No âmbito da legislação infraconstitucional,  o  Decreto n.º 
1.171, de 22 de junho de 1994, aprovando o Código de Ética 
Profissional  do  Servidor  Público  Civil  Federal,  reafirmou  o 

9 In. Curso de direito administrativo. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 72-73.
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princípio  da  moralidade  administrativa,  dispondo 
textualmente  que  o  servidor  jamais  poderá  desprezar  o 
elemento  ético  de  sua  conduta,  devendo  decidir  não 
somente  entre  o  legal  e  o  ilegal,  o  justo  e  o  injusto,  o 
conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, 
mas principalmente o honesto e o desoneste, consoante as 
regras contidas no art. 37, caput, e § 4º, da CF10.

Nota-se que para o agente administrativo incorrer na ilicitude 

é necessária a sua vontade positiva, ou seja, deve ele ter o propósito de 

alcançar objetivo vedado pelo direito. É preciso que esteja caracterizado o 

móvel  contrário  à  moralidade.  Não  se  pode  generalizar  toda  conduta 

ilegal como improbidade administrativa, pois isso seria ampliar hipótese 

prescrita na Carta Magna, o que é vedado pelas regras de interpretação 

constitucional. 

Nesse sentido,  é singular a lição do administrativista Carlos 

Ari Sundfeld, citado pelo eminente Desembargador do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, Dr. Toledo Silva, na Apelação Cível n.º 80.752-5/5:

A  Constituição,  ao  tratar  da  Administração  Pública, 
implicitamente  delimitou  o  conceito  de  improbidade 
administrativa.  De  um  lado,  estabelecendo  uma  relação 
entre ela e o princípio da moralidade; de outro, indicando 
que o ato de improbidade constitui conduta especialmente 
contrária ao Direito (sendo possível, inclusive, de ação penal 
–  CF,  art.  37,  §  4º,  in  fine),  de  maneira  a  gerar  como 
consequências a suspensão dos direitos políticos, a perda da 
função  pública,  a  indisponibilidade  dos  bens,  e  o 
ressarcimento ao erário (fls. 2.286). (Destaques nossos)

Desta  feita,  conclui-se  que  o  ato  ilícito  cometido  pelo  Sr. 

FRANCISCO BEZERRA LINS FILHO , é ímprobo não só pelo simples fato de 

ser  ilegal,  mas sim por  atentar  contra  a  moralidade.  Há claramente a 

intenção de praticar a ilegalidade, caracterizando, inclusive, a imoralidade 

administrativa  e,  havendo  tal  elemento  subjetivo,  é  inafastável  a 

tipificação da conduta ímproba. 

No que toca a observância do principio da Legalidade, deve-se 

mencionar que aos agentes públicos não é dada a máxima que consta no 

10 In Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 85.
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art. 5º, inciso II, da Constituição federal, no que se refere a relação entre 

particular e a lei, senão vejamos: 

Art. 5º.(omissis)

(...)

II – Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa, senão em virtude da lei.

Destarte,  entre  os  agentes  públicos  e  a  lei  a  relação é de 

subordinação, sendo somente permitido aos mesmos aquelas condutas 

que  forem  previamente  autorizadas  em  lei.  Contudo,  diante  das 

irregularidades apresentadas, é notório que o ora demandado através de 

seus atos individuais contrariou as leis formais e os regulamentos, bem 

como, sua administração desenvolveu-se com inquestionável violação aos 

princípios gerais do direito.

Assumindo comportamento  contrário  ao texto  da  lei  maior, 

fora violada pelo agente público o princípio da Legalidade.

Enfim,  o  princípio  da  Supremacia  do  Interesse  Público  é 

arrolado com um dos princípios implícitos da administração, significando 

que todo ato da administração deve atender a uma finalidade pública, 

alçando o interesse da coletividade acima do interesse do indivíduo.

Dos  Atos de Improbidade  Administrativa Imputados ao Réu 

De acordo com a Lei 7.990/1989, a qual regulamenta o art. 

21, XIX da Constituição Federal, os valores dos Royalties repassados pela 

Empresa Brasileira de Petróleo e Gás – Petrobrás, destinam-se aos entes 

federativos a fim de que haja uma compensação financeira pelo resultado 

da exploração de petróleo e gás natural, de recursos hídricos para fins de 

geração de energia elétrica,  de recursos minerais em seus respectivos 

territórios,  plataformas  continental,  mar  territorial  ou  zona  econômica 

exclusiva.



13

O art. 47 da Lei 9.478 de 1997, determina que aos municípios 

serão repassados mensalmente 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.

A Lei Municipal n° 223/2005 determina que, desse percentual, 

serão  destinados  20% (vinte  por  cento)  para  obras  de  infra-estrutura. 

Consoante  referida Lei , vale destacar ipsis litteris:

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

§1° - A aplicação a que se refere o caput deste artigo, tem 
por objetivo, dotar as Vilas locais de infra-estrutura básica 
para  o  seu  crescimento  e  consequente  para  o  seu 
desenvolvimento sob o aspecto urbanístico.

(destaque nosso)
 

Conforme se depreende do item 7.4 do Laudo Pericial, valores 

provenientes  de  royalties  foram  utilizados  para  cobrir  despesas  de 

parcelamento firmado entre o Município de Serra do Mel  e  a COSERN, 

combustível e pagamentos a título de vantangem fixa, estando por isso 

demonstrado que a destinação dos valores recebidos a título de Royalties, 

não tiveram a destinação prescrita na Lei  Federal   7.990/89 e  na Lei 

Municipal nº. 223/2005.

 Ao ir de encontro às disposições legais afetas à destinação 

dos valores dos royalties, o gestor, agiu com negligência na conservação 

do patrimônio  público  e  aplicação/liberação irregular  de verba pública, 

razão pela qual deve ser incurso no art. 10, X e XI, da Lei nº. 8.429/92, 

que assim dispõe: 
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Art.  10.  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  que 
causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou 
culposa, que enseje perda patrimonial, desvio , apropriação, 
malbaratamento  ou dilapidação dos bens ou haveres das 
entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 

X  -  agir  negligentemente  na  arrecadação  de  tributo  ou 
renda,  bem como  no  que  diz  respeito  à  conservação do 
patrimônio público .

XI  -  liberar  verba  pública  sem a  estrita  observância  das 
normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua 
aplicação irregular ; 

(destaques nossos)

Tal  conduta  é  ainda  tipificada  como  crime  de 

responsabilidade, nos termos do art.1º, III, do Decreto-lei nº.201/67: 

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 ; 

(destaques nossos)

Assim, também se posiciona a jurisprudência, senão vejamos 

alguns julgados análogos:

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  FUNDEF  (LEI  Nº 
9424/96).  VERBAS" CARIMBADAS ".  APLICAÇÃO EM ÁREAS 
DIVERSAS DE ENSINO (INFANTIL E SUOPLETIVO). DESVIO DE 
VERBAS.  VIOLAÇÃO  AO  PRINCIPIO  DA  LEGALIDADE. 
RECOMPPOSIÇÃO DOS VALORES.  RECURSO DE  APELAÇÃO 
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...)4.  Logo, a utilização 
de  verba  para  fim  diverso  daquele  para  o  qual 
estava"carimbada"por  Lei,  implicou  em  violar  a  pilastra 
mestra  do  Estado  de  Direito,  qual  seja,  o  princípio  da 
legalidade. 5. Ainda que gasto da verba tenha sido efetivado 
na área da educação, deve ser recomposta à área para a 
qual  foi  originariamente  destinada,  qual  seja,  o  ensino 
fundamental. 6. Recurso de Apelação desprovido. Sentença 
mantida. (TJPR - 5ª C.Cível - AC 0442539-4 - Santa Helena - 
Rel.:  Des.  Rosene  Arão  de  Cristo  Pereira  -  Unanime  -  J. 
05.08.2008) 
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REEXAME  NECESSÁRIO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA. 
RECOMPOSIÇÃO  DE  RECURSOS  ORÇAMENTÁRIOS 
DESTINADOS  AO  FUNDEF.  RECONHECIMENTO  DO  PEDIDO 
PELO  MUNICÍPIO.  CIRCUNSTÂNCIA  QUE  NÃO  IMPEDE  A 
ANÁLISE DO RECURSO OFICIAL PELO TRIBUNAL -  FUNDEF - 
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL  E  DE  VALORIZAÇÃO  DO  MAGISTÉRIO, 
INSTITUÍDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 14/06, COM 
OBJETIVO  DE  DESTINAR  RECEITAS  PÚBLICAS  PARA 
ATENDIMENTO  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL  -  Restando 
comprovado  que  as  verbas  destinadas  ao  FUNDEF  foram 
irregularmente  aplicadas  ao  pagamento  de  pessoal  do 
ensino pré-escolar e encargos patronais, tais valores devem 
ser  recompostos  ao  orçamento  do  ensino  fundamental. 
SENTENÇA  CONFIRMADA  EM  GRAU  DE  REEXAME 
NECESSÁRIO."  (TJPR  -  4ª  C.Cível  -  RN  0412345-3  -  São 
Mateus  do  Sul  -  Rel.:  Des.  Abraham  Lincoln  Calixto  - 
Unanime - J. 14.08.2007) "

Vale  acrescentar  ainda,  que  a  destinação  das  verbas 

provenientes dos royalties é disposta no  art. 27, § 3º, da Lei nº 2.004/53), 

que  dispõe:  "os  Estados,  Territórios  e  Municípios  deverão  aplicar  os 

recursos fixados neste artigo, preferentemente, na produção da energia 

elétrica  e  na  pavimentação  de  rodovias".  Aqui,  verificando-se  uma 

vinculação a fins específicos previstos em lei, fato que não considera a 

utilização dos valores para cobrir verbas públicas, não previstas no texto 

legal.  Na  análise  do  caso  em  tela,  o  correto  uso  da  verba  deve  ser 

considerado  para a sua utilização no fim ESPECÍFICO  e  expresso  trazido 

pela lei.

 É de se utilizar, ainda, sem prejuízo da lei Municipal afeta ao 

tema, o  art.8º,  da  Lei  nº  7.990/89,  na  redação  do  art.  3º  da  Lei  nº 

8.001/90, que veda a aplicação desses recursos em pagamento de dívida 

e no quadro permanente de pessoal,  ao contrário do que fez o gestor 

(item 764 do Laudo Pericial) in verbis: 

Art.  8º  O  pagamento  das  compensações  financeiras 
previstas  nesta  Lei,  inclusive  o  da  indenização  pela 
exploração do petróleo, do xisto betuminoso e do gás natural 
será efetuado,  mensalmente,  diretamente aos Estados,  ao 
Distrito Federal, os Municípios e aos órgãos da Administração 
Direta  da  União,  até  o  último  dia  útil  do  segundo  mês 
subseqüente ao do fato gerador, devidamente corrigido pela 
variação  do  Bônus  do  Tesouro  Nacional  (BTN),  ou  outro 
parâmetro de correção monetária que venha a substituí-lo, 
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vedada a aplicação dos recursos em pagamento de dívida e 
no quadro permanente de pessoal.

(destaques  nossos)

Não  é  por  outro  motivo  que  a  jurisprudência  que  vem se 

formando em relação ao tema tem presente que os royalties recebidos 

pelo  Município,  em virtude da  exploração  de  petróleo  e  derivados,  de 

recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e outros recursos 

minerais  no  respectivo  território,  possuem  destinação  específica,  nos 

termos da Lei  nº 7.990/89 alterada pela Lei  nº 8.001/90, devido à sua 

natureza indenizatória e não Tributária11. LOGO, SE POSSUEM DESTINAÇÃO 

ESPECÍFICA, PATENTE É O DESVIO DE FINALIDADE QUANDO UTILIZADO EM 

SETORES NÃO PREVISTOS LEGALMENTE. 

Dos  Dispositivos   da  Lei  de  Improbidade  Administrativa  Imputados  ao 

Gestor 

Considerando o exposto acima, restaram patentes e palpáveis 

as irregularidades cometidas pelo administrador em comento,  havendo 

necessidade de ressarcir o dano sofrido pelo erário em decorrência direta 

da atuação ímproba do demandado, nas modalidades supracitadas, não 

havendo outra medida a ser tomada pelo Parquet senão o ajuizamento da 

presente, tendo em vista  não ser possível a tentativa de transação ou 

ajustamento de conduta em matéria de improbidade administrativa, nos 

termos da Lei Federal n.º 8.429/92. 

Ao  praticar  os  atos  anteriormente  descritos  o  réu  feriu 

frontalmente o que aduz a Lei Federal nº 8.429/92, art. 10 e 11, in verbis:

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, 

11 TJGO, Ação Rescisória nº 1863-2/183 (200702582896),  Rel.  Vitor  Barboza Lenza.  j. 

21.05.2008, unânime, DJ 10.06.2008.
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malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das 
entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(…)

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 
instituições, e notadamente:

I – Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento 
ou diverso daquele previsto, na regra de competência.

A respeito do art. 11, I, da Lei nº 8.429/92, merece trazer à 

lume o comentário do Jurista Paulo Mascarenhas:

O inciso I qualifica como ato de improbidade administrativa, 
assim,  praticar  ato  visando  fim  proibido  em  lei  ou 
regulamento  ou  diverso  daquele  previsto,  na  regra  de 
competência. Trata-se do princípio da legalidade, segundo o 
qual  o  “administrador  está,  em  toda  a  sua  atividade 
funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências 
do bem comum, e delas não se pode afastar ou desviar, sob 
pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade 
disciplinar,  civil  e criminal,  conforme o caso”,  na lição de 
Hely  Lopes  Meirelles,  na sua obra  “Direito  Administrativo 
Brasileiro”.  Quem  pratica,  pois,  ato  administrativo 
objetivando um fim defeso em lei, ou em regulamento ou 
mesmo diverso daquele previsto na regra da competência 
está praticando a improbidade administrativa, está sendo, 
portanto,  ímprobo,  afinal,  na  Administração  Pública  o 
agente  público  somente  pode  fazer  aquilo  que  lhe  é 
permitido  por  lei.  (Improbidade Administrativa e Crime de 
Responsabilidade de  Prefeito,  LED Editora  de  Direito,  Ano 
1999, págs. 40 e 41).

Como foi  ressaltado anteriormente, os recursos provenientes 

dos  royalties  têm  sua  vinculação  estabelecida  em  lei,  qual  seja:  na 

produção da energia elétrica e na pavimentação de rodovias, previstos em 

lei federal, e ainda, na infraestrutura das vilas do município, conforme os 

imperativos da lei municipal citada alhures.  Frise-se mais uma vez , os 

royalties  são recursos de fundo especial, de utilização específica, fato que 

também justifica à aplicação do art. 71 da Lei nº4.320/64, que determina: 
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“constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei se  

vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a  

adoção de normas peculiares de aplicação”.  

Ainda  nesse  sentido,  sustenta  Lafaytete  Josué  Petter12,  no 

sentido de que "Os fundos públicos constituem uma exceção ao princípio  

da unidade de tesouraria".  Assim,  não é permitido ao gestor municipal 

trabalhar sob o manto do princípio da unidade de tesouraria,  mas sim 

pautar-se pela regra específica do referido art. 71, que vincula as receitas 

específicas de fundos especiais à realização dos objetivos ou serviços, de 

fins  legalmente  previstos,  no  caso  em  tela,  à  aplicação  de  20%  dos 

recursos de royalties na infraestrutura das vilas do município de Serra do 

Mel. 

Em reforço ao que já foi dito, atentemos para o demonstrado 

no laudo pericial : 

7.3. O  destino  efetivo  dos  recursos  é  compatível  com  a 

precisão  legal?   (…)  No  ano  de  2005  (meses  outubro  e 

novembro),  2006 (meses  de março,  outubro,  novembro e 

dezembro) e no ano de 2007 (mês de junho), ficaram abaixo 

do percentual  mínimo de 20% mensal a ser aplicado  em se 

tratando de obras de infraestrutura.

7.4. Qual  o  montante dos  recursos  aplicados  ilegalmente, 

caso existam?  A lei  do petróleo não determina de forma 

objetiva como devem ser aplicados os recursos do rpyalties 

de petróleo, mas veda claramente, conforme o artigo 8º da 

Lei  7.990/89,  que  os  recursos   oriundos  de  tais 

compensações  financeiras  não  sejam  direcionados  para 

pagamento de dívidas , tampouco do quadro permanente de 

pessoal. Sob esse embasamento, foi identificada a seguinte 

divergência:

12In. Direito Financeiro. 4ª ed. Ed. Verbo Jurídico, 2009, p. 157.
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− Aplicação  de recursos  dos  royalties  de  petróleo  para 

pagamento de parcelamento de débito com a COSERN (O 

valor total  entre os anos de 2005 a 2007,  R$ 323. 773,89 – 

trezentos  e vinte três mil, setecentos e setenta e três reais e 

oitenta e nove centavos – adição nossa)

− Empenho  nº. 02957 no valor de R$ 4.934,64 (quatro mil 

novecentos  e  trinta  e  quatro  reais  e  sessenta  e  quatro 

centavos).  A  nota  de  empenho  apresenta  despesa 

classificada  como  3.1.90.11  –  Despesa  Corrente  de 

Pagamento  de  VENCIMENTOS  E  VANTAGENS  FIXAS  – 

PESSOAL CIVIL; e a informação apresentada nos autos do 

processo  descreve  despesa  classificada  como 3.3.90.30  – 

MATERIAL  DE  CONSUMO  –  COMBUSTÍVEL  –  Pagamento 

efetuado com cheque de nº. 266127.

7.5. Quem foram os ordenadores da despessa irregular? O 

ordenador das despesas descritas no item anterior foi o Sr. 

Francisco Bezerra Lins Filho, ocupante do cargo de prefeito, 

conforme documentos comprobatórios (…).

  (destaques nossos)

Considerando as informações do Laudo Pericial,  vale repisar 

ainda,  que  com  a  demonstração  do  dano  causado  aos  munícipes, 

irrelevante se torna a comprovação de enriquecimento ilícito pessoal da 

autoridade  municipal  ou  de  terceiro.  Nesse  diapasão,  a  idéia  de 

desvinculação  do  auferimento  da  vantagem  indevida  em  relação  à 

efetivação do dano para efeito de caracterização do ato ilícito não ocorre 

somente no campo da responsabilidade civil,  mas também na segunda 

modalidade  de  infrações  relativas  aos  atos  de  improbidade 

administrativa,  disciplinadas no art.  10 da Lei  nº  8.429/92  e nos seus 

treze  incisos,  os  quais  não  requerem para  a  sua  tipificação  que  haja 

locupletamento  de  qualquer  natureza,  senão  a  simples  efetivação  do 

prejuízo ao erário. 
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 Tendo em vista que o fato de utilizar valores, com destinação 

específica, em fins não previstos pela Lei, configura ato de improbidade 

administrativa,  tipificado  no  art.  10,  X  e  XI,  da  Lei  nº.  8.429/92,  que 

enseja as seguintes penas do art. 12,II, do mesmo diploma legal: 

Art.  12.  Independentemente  das  sanções  penais,  civis  e 
administrativas,  previstas  na legislação específica,  está o 
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes 
cominações: 

ressarcimento integral do dano 
II - na hipótese do art. 10, , 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 ;  

Em virtude do que foi apresentado e por tudo mais que dos 

autos  consta,  restou  demonstrada  a  prática  de  improbidade 

administrativa pelo demandado, sendo imperosa a sua responsabilização 

nos termos da presente Ação Civil Pública.

III. PEDIDOS

Por  todo  o  exposto,  requer  o  Ministério  Público  Estadual  a 

Vossa Excelência:

1) a notificação do demandado FRANCISCO BEZERRA LINS FILHO,  para, 

querendo, no prazo legal, oferecer manifestação por escrito (art. 17, § 6º, 

da Lei nº 8.429/92);

2) a citação do demandado, para, querendo, oferecer contestação, sob 

pena de confissão e revelia;
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3) a citação do Município de Serra do Mel/RN para contestar ou, de outra 

forma, assumir a posição processual que lhe aprouver, consoante permite 

o art. 17, § 3º da Lei nº 8.429/92;

4) a condenação do demandado à suspensão de seus direitos políticos, 

pela  prática  dos  atos  de  improbidade  administrativa  conformados  nas 

hipóteses dos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/92;

5) a condenação do demandado ao ressarcimento do erário, pela prática 

dos atos de improbidade administrativa conformados nas hipóteses dos 

artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/92;

6) a condenação do demandado ao pagamento de multa civil, pela prática 

dos atos de improbidade administrativa conformados nas hipóteses dos 

artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/92;

7) a condenação do demandado à 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,  pela  prática  dos  atos  de  improbidade  administrativa 

conformados nas hipóteses dos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/92;

8)  a  condenação  do  demandado  ao  pagamento  de  todas  as  custas 

judiciais e sucumbenciais.

Requer, o Ministério Público,  a produção de todas as provas 

admissíveis  em  direito,  em  especial  a  juntada  dos  documentos  que 

instruem  a  presente  e  os  que  se  fizerem  necessários  no  curso  da 

demanda.



22

Dá-se à causa o valor de  R$ 34.753,41 (Trinta e Quatro Mil 

Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Quarenta e Um Centavos), custos 

legis.

Pede deferimento.

 Mossoró/RN, 07 de abril de 2011.

JOSÉ HERCY PONTE DE ALENCAR

4º Promotor de Justiça da Comarca de Mossoró-RN
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