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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Gab. Des. Claudio Santos no Pleno

AÇÃO RESCISÓRIA N° 0813081-19.2021.8.20.0000

AUTORES: NAILZON FRANCISCO BRANDAO DE ALBUQUERQUE E

FRANCISCO FÉLIX DOS SANTOS

RÉU: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

RELATOR: DESEMBARGADOR CLAUDIO SANTOS

 

DECISÃO

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela antecipada ajuizada por NAILZON

FRANCISCO BRANDÃO DE ALBUQUERQUE e FRANCISCO FÉLIX DOS SANTOS, por intermédio

de seu advogado, visando a rescisão de acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do TJRN que, nos autos

, deu parcial provimento ao recurso para extirpar ada Apelação Cível n° 0101229-26.2018.8.20.0103

sanção de suspensão dos direitos políticos aplicada a NAILZON FRANCISCO BRANDÃO DE

ALBUQUERQUE, mantendo incólumes as demais determinações da sentença proferida pelo Juízo da 2ª

Vara da Comarca de Currais Novos que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo

Ministério Público, havia julgado a demanda nos seguintes termos:

a) Nailzon Francisco Brandão de Albuquerque -“deverá efetuar o pagamento de multa civil de até duas

vezes o valor do dano, equivalente a R$ 74.838,00 (duas vezes o valor do dano). Aplico, ainda, a sanção

;de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos”

b) Francisco Félix dos Santos – “a restituir o dano causado ao erário, consistente no valor de R$

37.419,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e dezenove reais) referente ao pagamento da remuneração

referente ao exercício das funções do cargo de Diretor de Serviços Gerais não comprovadamente

cumpridas e a pagar multa civil equivalente à mesma quantia recebida indevidamente”.

Em suas razões, alegam os requerentes, em síntese, que:
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, fica claro que a condenação foi baseada na existência de culpa e dolo genérico. a) da análise da decisão

No entanto, com advento da Lei n.º 14.230/25 (LIA), ficou claro que o dolo exigido para a caracterização

do ato de improbidade é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º,

10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente (§ 2º do art. 1º da nova Lei) e nem a culpa (ou

erro grave).

   improbidadeb) as condutas praticadas pelos autores desta ação deixaram de ser configuradas como

   administrativa ante o nascedouro de nova lei mais benéfica, a qual passou a exigir o dolo específico como

requisito indispensável para a configuração do ato ímprobo.

c) a doutrina majoritária defende a incidência dos princípios do Direito Penal ao Direito Administrativo

Sancionador, em razão de ambos consistirem no poder punitivo estatal.

d) a norma material mais benéfica deve ser aplicada aos casos pendentes e aos retroativos, até mesmo os

transitados em julgado. Essa realidade normativa mais benéfica deve ser considerada obrigatoriamente,

sob pena de violação dos princípios da igualdade e proporcionalidade/razoabilidade. É o caso, por

exemplo, dos agentes condenados por improbidade por ato culposo e/ou dolo genérico, cuja situação da

ação que buscamos rescindir se enquadra perfeitamente.

Pugnam, ao final, pela concessão do benefício da justiça gratuita; a antecipação da tutela

para suspender os efeitos do Acórdão prolatado pela 3ª Câmara Cível do TJRN até julgamento definitivo

de mérito; e, no mérito, seja julgada procedente a Ação Rescisória, rescindindo o Acórdão prolatado pela

3ª Câmara Cível do TJRN, retornando os requerentes ao , proferindo, de plano, novostatus quo ante

julgamento do caso, haja vista a coincidência da matéria de fundo desta ação rescisória e a da própria

ação de improbidade administrativa originária.

É o que importa relatar. Decido.

Quanto ao pedido de urgência, sabe-se que o artigo 300, do Código de Processo Civil,

estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a

, reafirmando, assim,probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"

os requisitos clássicos da cautelaridade.

Em juízo sumário de cognição, vislumbro plausibilidade jurídica suficiente para ensejar a

concessão do provimento de urgência almejado pelos requerentes.
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 Isso porque, a Lei nº 14.230/21 trouxe importantes alterações na Lei de Improbidade

a – LIA, a exemplo da necessidade de demonstração de Administrativ intenção dolosa, não podendo os

atos causados por imprudência, negligência ou imperícia serem configurados como ímprobos (artigo 1º,

§1º, da LIA), bem como da exigência expressa de comprovação de  para condenação dedolo específico

agentes públicos por ato de improbidade.

 Com base no novo regramento, o dolo exigido para a caracterização do ato de improbidade

é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não

bastando, portanto, a voluntariedade do agente (§ 2º do art. 1º da nova Lei) e nem a culpa (ou erro grave).

Não obstante, da análise dos autos originários, tem-se que a condenação dos requerentes se

baseou justamente na ocorrência de uma  e na existência de , conduta culposa dolo genérico não havendo

elementos que comprovem o dolo específico de nenhum dos réus, ora requerentes.

 Nesse contexto, evidencia-se que a superveniência da Lei nº 14.230/21 tornou atípicas as

condutas de NAILSON e de FRANCISCO, devendo retroagir para beneficiá-los.

Isso se justifica pelo fato de que a LIA, enquanto produto do poder punitivo estatal, integra

o chamado Direito Administrativo Sancionador, devendo submeter-se ao mesmo núcleo básico de direitos

individuais consagrados na Constituição Federal que fundamenta o Direito Penal (artigo 5º, XL, da

CF/88), apresentando-se, portanto, como uma barreira de proteção do cidadão em face do ius puniendi

estatal.

A nova legislação inclusive inseriu entendimento expresso no sentido de que os princípios

do Direito Administrativo sancionador devem ser aplicados nos casos de improbidade administrativa

(artigo 1º, §4º, da LIA), não restando dúvida sobre a sua retroatividade.

Sobre o tema, vale conferir os seguintes precedentes do STJ, :mutatis mutandis

 “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM

MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA

PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO

PROVIDO. 1. A sindicância investigativa não interrompe prescrição

administrativa, mas sim a instauração do processo administrativo. 2. O processo
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administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão,

a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais

benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos

. À luz desse entendimento da Primeira Turma, o recorrente defendedisciplinares

a prescrição da pretensão punitiva administrativa. 3. Contudo, o processo

administrativo foi instaurado em 11 de abril de 2013 pela Portaria n. 247/2013.

Independente da modificação do termo inicial para a instauração do processo

administrativo disciplinar advinda pela LCE n. 744/2013, a instauração do PAD

ocorreu oportunamente. Ou seja, os autos não revelam a ocorrência da

prescrição durante o regular processamento do PAD. 4. Agravo interno não

provido.” (STJ - Segunda Turma - AgInt no RMS 65.486/RO - Relator: Ministro

Mauro Campbell - Julgado em: 17/08/2021 - DJe 26/08/2021) – grifei.

 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO.

APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À

IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO

 DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.  

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em

09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do

provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo

Civil de 1973. II - As condutas atribuídas ao Recorrente, apuradas no PAD que

culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e

29.04.2003, ainda sob a vigência da Lei Municipal n. 8.979/79. Por outro lado, a

sanção foi aplicada em 04.03.2008 (fls. 40/41e), quando já vigente a Lei

Municipal n. 13.530/03, a qual prevê causas atenuantes de pena, não observadas

na punição. III - Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de

rigor a aplicação da Lei Municipal n.  13.530/03, porquanto o princípio da

retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art.  5º,  XL, da

Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito
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 IV - Dessarte, cumpre à Administração. Precedente.administrativo sancionador

Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a

legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos

processuais. V - A pretensão relativa à percepção de vencimentos e vantagens

funcionais em período anterior ao manejo deste mandado de segurança, deve ser

postulada na via ordinária, consoante inteligência dos enunciados das Súmulas n.

269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. VI - Recurso em Mandado

de Segurança parcialmente provido.” (STJ - Primeira Turma - RMS 37.031/SP -

Relatora: Ministra Regina Helena Costa - Julgado em: 08/02/2018 - DJe

20/02/2018) – grifei. 

 Destarte, no caso concreto e quanto às normas de natureza material, impõe-se a imediata

aplicação do novo regramento insculpido na Lei nº. 14.230/21, sobretudo no que for mais favorável aos

requerentes. 

No tocante ao , também resta patente a sua presença, já que ospericulum in mora

requerentes podem a qualquer momento ter os seus patrimônios penhorados em sede de cumprimento de

, trazendo-lhes danos de difícil reparação.sentença

 Forte nesses argumentos,  o pedido liminar para suspender os efeitos doDEFIRO acórdão

, atéproferido pela 3ª Câmara Cível do TJRN nos autos da Apelação Cível n° 0101229-26.2018.8.20.0103

o julgamento definitivo de mérito.

 Providencie-se a inclusão de FRANCISCO FÉLIX DOS SANTOS no polo ativo da

demanda, conforme requerido na petição de ID 12447743. 

Por oporturno,Intime-se os Autores, por seu advogado, para, nos termos do art. 99, § 2º, do

CPC, visando a subsidiar a apreciação do pedido de justiça gratuita, comprovarem, no prazo de 15

(quinze) dias, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do aludido benefício,

notadamente a condição de hipossuficiência, devendo juntar aos autos documentos comprobatórios de tal

condição.

Cite-se o Réu (Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte) para que ofereça

resposta, caso queira, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil,

c/c o artigo 295 do Regimento Interno deste Tribunal, respeitadas as suas prerrogativas processuais.
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Publique-se. Cite-se. Cumpra-se.

Natal/RN, 10 de janeiro de 2022.

 

Desembargador CLAUDIO SANTOS

Relator 
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