
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CEARÁ MIRIM

Ação Civil de Improbidade Administrativa Nº: 0101942-72.2016.8.20.0102
Autor: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte
RéuRéu: Antônio Marcos de Abreu Peixoto e outro

DECISÃO

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, através da 3ª
Promotoria de Justiça de Ceará-Mirim, ingressou perante este juízo com AÇÃO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA em desfavor de Antônio Marcos de Abreu Peixoto
e Rejane Lídice Bezerra de Oliveira, já qualificados nos autos, alegando, em síntese, que:

a) no ano de 2010, o Sr. Antônio Marcos de Abreu Peixoto, Prefeito do Município
de Ceará-Mirim, e Rejane Lídice Bezerra de Oliveira, então Secretária Municipal de Tributação
de Ceará-Mirim/RN, agiram negligentemente na arrecadação dos tributos municipais,
incorrendo no disposto no art. 10, X da Lei nº. 8.429/92;

b) depreende-se dos autos do Inquérito Civil nº. 06.2011.00000927-4, conforme
balanço orçamentário encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado, que no ano de 2010, a
previsão inicial da receita orçamentária compreendia um valor de R$ 70.552.777,00 (setenta
milhões quinhentos e cinquenta e dois mil setecentos e setenta e sete reais), contudo, a receita,
de fato, arrecadada foi de R$ 53.951.143,97 (cinquenta e três milhões novecentos e cinquenta e
um mil cento e quarenta e três reais e noventa e sete centavos), ou seja, deixou de ser arrecada a
importância de R$ 16.601.633,10 (dezesseis milhões seiscentos e um mil reais e novecentos e
trinta e três reais e dez centavos);

c) segundo os demais elementos informativos do inquérito, tem-se que a dedução
na arrecadação tributária foi decorrente de uma sucessão de ações/omissões negligentes da
administração municipal no trato com o dinheiro público;

d) a redução na arrecadação tributária é evidente pelo elevado índice de 90% da
inadimplência dos contribuintes, pela desatualização do cadastro imobiliário, o que
impossibilitou a efetiva arrecadação do IPTU e, principalmente, pela falta de providências no
que tange a cobrança de impostos;

e) em que pese ter sido contratada empresa para realização de cadastro imobiliário,
a Prefeitura somente procedeu à licitação para contratação da mesma em julho de 2013, ou seja,
04 (quatro) anos após a constatação da redução da receita arrecadada;

f) apesar da deficiência da arrecadação tributária, o gestor municipal, o Sr. Antônio
Marcos de Abreu Peixoto, permaneceu inerte e desinteressado, visto que sequer a Procuradoria
do Município procedeu com o ajuizamento das ações de execução fiscal;

h) em face do elevado incide de inadimplência, quedaram-se inertes os
demandados, no momento em que não promoveram meios que permitissem a efetiva
arrecadação dos tributos e não tomaram providências para cobrar os impostos não pagos pelos
contribuintes;

i) no ano de 2009, apenas 38 execuções fiscais foram ajuizadas;
j) apenas uma execução fiscal (Proc. nº. 0001093-05.2010.8.20.0102) foi ajuizada

no período compreendido entre os anos de 2010 e 2013, tendo, somente no ano de 2013, sido
criada uma Procuradoria Tributária específica com a função de promover as execuções fiscais



municipais; e,
k) apesar da dificuldade em arrecadar de forma linear, é perceptível a desídia do

Prefeito Municipal de Ceará-Mirim e da então Secretária Municipal de Tributação em não
providenciarem mecanismos que permitissem a arrecadação de forma efetiva e eficiente,
incorrendo na conduta disposta no art. 10, X da Lei 8.429/92.

Escorada nos fatos narrados, a parte autora requereu, à título de tutela provisória de
urgência, a decretação de indisponibilidade cautelar solidária dos bens de ANTÔNIO
MARCOS DE ABREU PEIXOTO (CPF nº. 393.564.184-20) e REJANE LÍDICE
BEZERRA DE OLIVEIRA (CPF nº. 336.011.944-49) no valor total de R$ 16.601.633,10
(dezesseis milhões seiscentos e um mil seiscentos e trinta e três reais e dez centavos).

Em caso de deferimento, requereu, ainda, o órgão ministerial que a sua execução
seja realizada através de:

a) notificação dos Ofícios de Imóveis do Rio Grande do Norte, na qual deverá
constar determinação de averbação de impedimento para alienação de bens e direitos
imobiliários nas escrituras públicas dos imóveis encontrados em nome dos réus;

b) notificação ao DETRAN/RN, na qual deverá constar a averbação de
impedimento para alienação de veículos automotores registrados em nome dos réus; e,

c) expedição de ordem de bloqueio, através do sistema BACENJUD, das quantias e
ativos financeiros encontradas nas contas correntes, contas de investimento, poupanças,
aplicações financeiras em geral (CDB, CDI, carteiras de ações, Tesouro Direto, fundos de
investimento, etc) em nome dos réus.

É o que importa relatar.
Fundamenta-se e decide-se.
Consoante disposição contida no art. 37, §4º da CRFB, os atos de improbidade

administrativa, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, importarão na suspensão de direitos
políticos, na perda de função pública, na indisponibilidade de bens, bem como no
ressarcimento ao erário por aquele que der causa ao prejuízo ou dele usufrua.

Ademais, previu ainda o legislador constituinte originário que as ações que versem
acerca do ressarcimento aos danos causados ao erário público não são suscetíveis de prescrição
(art. 37, §5º da CRFB).

Com o objetivo de regulamentar o referido preceito constitucional, o legislador
infraconstitucional editou a Lei nº. 8.429/92, a qual dispõe acerca das sanções aplicáveis aos
agentes públicos nas hipóteses de enriquecimento ilícito em decorrência de exercício de
mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional.

Prevê o art. 7º da Lei nº. 8.429/92, in verbis:
Art. 7 º. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar
enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito
representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre
bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo
patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

A indisponibilidade de bens, no âmbito da ação de improbidade administrativa,
trata, portanto, de uma medida cautelar, tendo em vista que não possui caráter satisfativo, que
almeja, precipuamente, assegurar o pagamento de futura condenação na hipótese de
procedência da demanda.

No caso dos autos, alega o órgão ministerial a prática de ato de improbidade
previsto no art. 10, X da Lei nº. 8.429/92, sob a justificativa de que os réus Antônio Marcos de
Abreu Peixoto e Rejane Lídice Bezerra de Oliveira agiram de forma negligente na arrecadação
de tributos, tendo tal omissão causado dados ao erário municipal.

No que versa acerca da temática sob a qual se funda a presente ação, qual seja, a
cobrança de tributos, nos moldes do art. 11 da Lei Complementar nº. 101/2000, tem-se que os
"requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva
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arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação".
No caso sob apreciação, informa o Inquérito Civil nº. 06.2011.00000927-4 que,

consoante o balanço orçamentário elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande
do Norte (fls. 05/12 do IC em anexo), a previsão orçamentária do Município de Ceará-Mirim
perfazia a importância de R$ 70.552.777,00 (setenta milhões quinhentos e cinquenta e dois mil
setecentos e setenta e sete reais), tendo havido, contudo, uma frustração de receita na ordem de
R$ 16.601.633,03 (dezesseis milhões seiscentos e um mil seiscentos e trinta e três reais e três
centavos), ou seja, somente foi efetivamente recolhido o valor de R$ 53.951.143,97 (cinquenta
e três milhões novecentos e cinquenta e um mil cento e quarenta e três reais e noventa e sete
centavos).

Ademais, extraem-se dos documentos aportados às fls. 27/40, fls. 44/51, fls. 58/59,
fls. 74/77, fls. 450/459, que, apesar de terem completa ciência da quantia não arrecadada, os
demandados não promoveram medidas, judiciais ou extrajudiciais para arrecadação do déficit,
tendo deixado de promover a cobrança dos tributos lançados no exercício do ano de 2010.

Neste passo, cumpre registar que, em depoimento prestado pela Sra. Rejane Lídice
Bezerra de Oliveira (fls. 56/57), ex-Secretária de Finanças do Município, ela consignou que (01
de julho de 2013):

"Que acredita que a denúncia do TCE sobre a queda da arrecadação da receita de
impostos do município de Ceará-Mirim se deu através de um lançamento equivocado
de IPTU pela Administração anterior, pois não tem qualquer condição da arrecadação
do município, em IPTU, ser superior a R$ 2.000.000,00, que dirá chegar a R$
3.000.000,00; Reconhece que a receita atual do IPTU é de cerca de R$ 300.000,00,
poderia chegar a R$ 1.000.000,00; Ocorre que a inadimplência é em torno de 90% e
há uma deficiência no cadastramento dos contribuintes que está desatualizado; Estão
em fase de licitação para atualizar o cadastro imobiliário e, assim, tentar diminuir a
inadimplência, o que está ocasionando uma queda de receita, mas não nos termos
invocados no processo; Acredita que a Administração anterior lançava o IPTU junto
com a receita do ISS, o que ocasionava um superdimensionamento de receita,
lançando tudo como IPTU; Não pode dizer ao certo porque a Administração anterior
não deixou, sequer, os sistemas de arrecadação, a fim de que pudessem dar uma
resposta mais precisa, tendo, assim, que partir do zero; Chegou a essa conclusão
porque o IPTU não é o imposto que gera a maior receita para o município, vez que o
ISS, no caso de Ceará-Mirim, é o imposto que gera a maior arrecadação; As
execuções fiscais vem sendo acompanhadas e ajuizadas; Tem enviado notificações e
muita gente vem procurando o município para regularizar o débito; Lançaram o
programa do IPTU premiado, o que vem ocasionando um incremento nos pagamentos
de IPTU; A intenção do recadastramento é tentar aumentar a receita, principalmente
do IPTU, pois tem a nota fiscal eletrônica, o que amarra o ISS, situação distinta do
IPTU, mas que não garante que a receita vá aumentar porque ainda tem a questão da
inadimplência, que é um fator externo à Prefeitura, mas pelo menos estão tomando
providências quanto ao caso; Também acrescenta que o alto do valor do IPTU não se
justifica em razão de que o município de Ceará-Mirim, 50% dos imóveis são cobrados
por ITR, pois há muitos distritos; O IPTU é cobrado por meio de DAM, o ISS, através
de nota fiscal eletrônica; Axs inscrições na dívida ativa estão sendo feitas e trouxe os
demonstrativos (relatórios das receitas realizadas e débitos em aberto-dívida ativa)".

Por sua vez, o Sr. Antônio Marcos de Abreu Peixoto, em depoimento prestado na 3ª
Promotoria de Justiça de Ceará-Mirim no dia 29 de março de 2016, informou que (fls.
441/442):

"Que de 2009 a 2012 as execuções fiscais eram a cargo da Procuradoria Geral do
Município, mas os procuradores do município alegavam que o cadastro imobiliário do
município não era confiável; que alguns contribuintes eram cadastrados por apelidos;
que então contratou uma empresa para fazer o recadastramento imobiliário de
Ceará-Mirim; que sempre estiveram disponíveis para cobrar; que criaram o IPTU
premiado para incentivar o pagamento; que conseguiu aprovar no município uma lei
para tornar os devedores de impostos municipais negativados perante o
SPC/SERASA; Que apesar da atribuição das execuções fiscais ser de competência do
Procurador Geral do município, que deveria designar algum procurador para
responder por isso, viu que não estava funcionando e decidiu por criar uma
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procuradoria específica tributária, o que foi feito em 2013; que o Procurador Geral do
Município de 2009 a 2012 era Dr. Pedro Avelino Neto; que não recebia nenhum
relatório das execuções fiscais nesse período e continua não recebendo; que indaga se
as execuções fiscais estão sendo realizadas, mas nunca solicitou relatório das
execuções ficais; que não sabe informar como foi a evolução da arrecadação
municipal de 2009 aos dias de hoje; que normalmente indaga se a receita própria
melhorou; que sabe que a receita própria de 2009 foi menor que a de 2008; que o
percentual de arrecadação do IPTU é de 10 a 12% do que foi lançado".

Desse modo, em sede de cognição sumária, verifica-se, das provas trazidas aos
autos até este momento processual, como presente a probabilidade do direito alegado pela parte
autora, tendo em mira a existência de indícios consistentes de que os réus tenham praticado
atos que violaram os princípios administrativos, causando, por consequência, enriquecimento
ilícito e dano ao erário, nos moldes do art. 10, X da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº.
8.429/92).

Quanto ao risco ao resultado útil do processo, tal requisito se faz evidente na
medida em que os requeridos, uma vez tomando ciência da presente ação, poderão alienar ou
por qualquer outro meio se desfazer dos bens que possui, com a finalidade de frustrar eventual
execução.

Impende registrar, por oportuno que, a rigor, o art. 7º da Lei 8.429/92 não
estabelece como condição necessária ao deferimento da medida de urgência a existência de
qualquer circunstância que possa ser nomeada como perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo, em razão do caráter eminentemente público dos interesses envolvidos.

A respeito, vale a transcrição do voto do Ministro Mauro Campbell Marques do
Superior Tribunal de Justiça:

"as medidas cautelares, em regra, como tutelas emergenciais, exigem, para a sua
concessão, o cumprimento de dois requisitos: o fumus boni juris (plausibilidade do
direito alegado) e o periculum in mora (fundado receio de que a outra parte, antes do
julgamento da lide, cause ao seu direito lesão grave ou de difícil reparação). (...)
No entanto, no caso da medida cautelar de indisponibilidade, prevista no art. 7º da
LIA, não se vislumbra uma típica tutela de urgência, como descrito acima, mas sim
uma tutela de evidência, uma vez que o periculum in mora não é oriundo da
intenção do agente dilapidar seu patrimônio, e sim da gravidade dos fatos e do
montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade. O
próprio legislador dispensa a demonstração do perigo de dano, em vista da redação
imperativa da Constituição Federal (art. 37, §4º) e da própria Lei de Improbidade (art.
7º). (...)
O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo
requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou
pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por
imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando
normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. (...)
A Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou
dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de
comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução
do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar
efetividade à norma, afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art.
823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art.789 do CPC),
admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do
patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial
ilegalmente auferido (REsp 1319515/ES, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell
Marques, 1ª Seção, julgado em 22/08/2012).

Trata-se de risco presumido pela própria Constituição Federal, ao prever, em seu
artigo 37, § 4º, que: “Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos
direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao
erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

Com efeito, a indisponibilidade de bens não faz sentido após o pleno ressarcimento
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ao erário, pelo que se deve entender que tal expressão nesse dispositivo constitucional é voltada
à ideia de prevenção, admitida, portanto, antes da sentença transitada em julgado.

Desse modo, imperioso salientar que, conforme determinação do art. 7º, § único, da
Lei de Improbidade Administrativa, a determinação de indisponibilidade deverá recair sobre os
“bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial
resultante do enriquecimento ilícito”, tendo como intuito garantir que não se furte a indenizar
aquele que, segundo indícios consistentes, ocupando cargo público, agiu ilegalmente em
benefício próprio.

É que, segundo regras ordinárias de experiência, a pessoa em situação de litígio que
possa afetar seu patrimônio não preserva espontaneamente seus bens, principalmente aquele
que, não obstante todos os controles da Administração Pública, supostamente prática atos
duvidosos, justificando a pretensão do Ministério Público.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência e, em
decorrência, decreto a indisponibilidade dos bens dos requeridos ANTÔNIO MARCOS
DE ABREU PEIXOTO (CPF nº. 393.564.184-20) e REJANE LÍDICE BEZERRA DE
OLIVEIRA (CPF nº. 336.011.944-49) no valor total de R$ 16.601.633,10 (dezesseis milhões
seiscentos e um mil seiscentos e trinta e três reais e dez centavos).

Para tanto, observem-se as seguintes determinações:
Primeiramente, proceda-se, através dos sistema BACENJUD, com o bloqueio dos

ativos financeiros dos requeridos ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO (CPF nº.
393.564.184-20) e REJANE LÍDICE BEZERRA DE OLIVEIRA (CPF nº. 336.011.944-49)
até o limite de R$ 16.601.633,10 (dezesseis milhões seiscentos e um mil seiscentos e trinta e
três reais e dez centavos).

Em caso de serem localizados valores suficientes a satisfazer a responsabilidade
patrimonial da parte demandada, converta-se o bloqueio em penhora, com transferência do
valor bloqueado para conta judicial vinculada a presente demanda.

Restando infrutífera a tentativa de constrição patrimonial em ativos
financeiros, ou sendo ela insuficiente, pesquisem-se veículos registrados em nome dos rés
junto ao DETRAN, mediante a utilização do sistema RENAJUD.

Acaso a pesquisa retorne resultados, proceda-se com a inserção de restrição para
transferência do(s) bem(ns).

Não havendo êxito nas diligências supra, ou caso elas sejam insuficientes,
cadastre-se a presente decisão no Sistema de Indisponibilidade de Bens para que os Cartórios
de Registros de Imóveis deste Estado averbem a indisponibilidade de bens existentes em nome
dos requeridos ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO (CPF nº. 393.564.184-20) e
REJANE LÍDICE BEZERRA DE OLIVEIRA (CPF nº. 336.011.944-49) até o limite de R$
16.601.633,10 (dezesseis milhões seiscentos e um mil seiscentos e trinta e três reais e dez
centavos).

EM SEGUIDA, notifiquem-se os requeridos para, no prazo de quinze dias,
apresentarem manifestação escrita acompanhada de documentos, nos termos do art. 17, § 7º, da
Lei nº 8.429/92.

Intime-se o Município de Ceará-Mirim, na pessoa de seu representante legal, para
que, como litisconsorte, integre a lide, nos termos do art. 17, parágrafo 3º, Lei nº 8.429/92.

Cientifique-se o Mistério Público.
Cumpra-se com urgência.

Ceará Mirim/RN, 23 de março de 2018.

Maria Nivalda Neco Torquato Lopes
Juíza de Direito
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