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Número do Processo: 201102002156

Autos nº 201102002156

Requerente: Ministério Público do Estado de Goiás

Requeridos: Município de Itumbiara e Itaú Unibanco S/A.

Natureza: Ação Civil Pública

 

 

 

SENTENÇA

 

 

O Ministério Público do Estado de Goiás, por seu Promotor de
Justiça com atribuição neste juízo, ajuizou a presente ação civil pública em face de
Município de Itumbiara e Itaú Unibanco S/A., individualizados nos autos em
epígrafe.

 

Alega que em 27/04/2010, a Prefeitura Municipal de Itumbiara
sancionou Lei Municipal nº 3.949/2010 que autoriza o Poder Executivo 'a ceder a
Instituições Financeiras e a Fundos de Investimento Creditórios, créditos decorrentes de
royalties, participações financeiras especiais e compensações financeiras relacionadas
à exploração de recursos minerais'.

 

Verbera que tal lei foi alterada pela Lei nº 3.990/2010 que prevê
que o prefeito municipal fica autorizado a 'ceder de forma definitiva e sem direito de
regresso aos interessados, os créditos decorrentes de royalties, excedentes de royalties,
participações especiais e compensações financeiras relacionadas à exploração de
petróleo, gás natural, recursos hídricos e minerais, desde que os créditos não
extrapolem o mandato do Chefe do Poder Executivo.'

 

Sustenta que em 26/10/2010 foi feita uma estimativa, com base no
histórico dos últimos 25 meses, dos créditos de compensação financeira dos recursos
hídricos a receber até o final do mandato do atual governo em 2012, chegando-se ao
montante de R$ 6.200.000,00 e, efetuada a licitação, o Itaú Unibanco efetuou o
pagamento de R$ 5.623.833,16, resultante da diferença entre os R$ 6.200.000,00
contratados e o somatório das receitas municipais de compensação de recursos hídricos
já recebidas pelo município em dezembro de 2010 e janeiro de 2011.
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Afirma que trata-se de operação de crédito vedada pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, devendo ser decretada a nulidade do contrato firmado por
violação a regra constitucional de não vinculação de receita pública e por violação à Lei
de Responsabilidade Fiscal supracitada, determinando a reversão da operação de crédito.

 

Pontifica que trata-se de operação de crédito por antecipação de
receita, que gera risco para o Município, eis que este pode receber muito menos do que o
receberia a título de royalties de Itaipu e compensações financeiras.

 

Obtempera que, segundo a Lei Complementar 101/2000 (artigos 29
e 37), a operação que o Município realizou é operação de crédito e, portanto, deve
cumprir as exigências dos artigos 32, 33 e 38 da referida lei, bem como a Resolução nº
43 do Senado Federal, o que não se verifica no presente caso.

 

Salienta que a Municipalidade fundamenta a legalidade da licitação
em infundados pareceres da Procuradoria da Fazenda Nacional, tratando-se na verdade o
caso sub examine de operação de crédito, ou no mínimo, de uma operação assemelhada
a uma operação de crédito, realizada de forma ilegal pelos réus.

 

Alfim, requer a nulidade do procedimento licitatório, Concorrência
Pública nº 005/2010 e do contrato associado nº 256/2010 e a determinação do
desfazimento da operação financeira nos termos do artigo 33 da Lei Complementar
101/2000.

 

Pleiteia, outrossim, que se proceda o cumprimento de sentença,
precedido de apresentação de cálculo pelo requerente, para se apurar os valores a serem
devolvidos pelo Itaú Unibanco S/A. ao Município de Itumbiara ou o contrário.

 

Acostou os documentos de fls. 54/333.

 

O requerido Itaú Unibanco S/A. apresentou contestação alegando,
em preliminar, que a ação civil pública não pode ser usada como substituto processual
de ação direta de inconstitucionalidade, já que para declarar a nulidade da cessão de
direito é indispensável afastar a validade da Lei Municipal nº 3.949/2010 alterada pela
Lei 3.990/2010, ocasionando a impossibilidade jurídica do pedido, a ilegitimidade ativa
do Promotor de Justiça que usurpa as atribuições do Procurador Geral de Justiça e a
incompetência do Juízo de primeira instância, tendo em vista que as ações diretas de
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inconstitucionalidade devem tramitar perante o Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal
Federal.

 

No mérito aduz que os recursos dos créditos decorrentes de
compensação financeira pela utilização de recursos hídricos (CFRH) constitui direito
subjetivo do Município, embora variável mês a mês e não expectativa de direito, só
sendo vedado aos Municípios pela Resolução nº 43 do Senado Federal a cessão para
além do mandato do chefe do Executivo.

 

Afirma que de acordo com o contrato firmado o Município não terá
qualquer responsabilidade pela solvência dos devedores originais dos créditos
decorrentes de compensação financeira pela utilização de recursos hídricos e que em
contrapartida o Itaú pagou R$ 6.200.000,00 à vista.

 

Pontifica ainda que não se trata de operação de crédito, mas tão
somente cessão definitiva de créditos, não havendo antecipação de recursos para
pagamento futuro, mas mero pagamento pela transferência de crédito, já que o
Município vendeu e entregou ao Itaú Unibanco os direitos de crédito.

 

Obtempera que as receitas decorrentes de compensação financeira
de recursos hídricos não são receitas tributárias, e sim receitas originárias ou
patrimoniais, não caracterizando-se como antecipação de receita, não podendo, portanto,
incidir os artigos 37, inciso I e 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assevera também que o Município adotou critério razoável para
estimar as receitas dos créditos decorrentes de compensação financeira pela utilização de
recursos hídricos (CFRH), sendo que os valores recebidos pelo Itaú Unibanco até o
momento foram inferiores à estimativa do edital.

 

Pugna pela extinção do feito pela inadequação da via eleita e no
mérito, pela improcedência do pedido.

 

Colacionou os documentos de fls. 396/412.

 

O Município de Itumbiara apresentou contestação (fls. 414/439)
alegando, em preliminar a impossibilidade jurídica do pedido por violação do princípio
da separação dos poderes, já que o requerente busca restringir a utilização do patrimônio
público municipal, bem como que há inadequação da via eleita e ilegitimidade ativa,
tendo em vista que a ação civil pública não se presta a declarar a inconstitucionalidade
de lei.
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No mérito, afirma que trata-se de cessão de crédito onerosa, não
configurando antecipação de receita ou operação de crédito nos termos da Resolução nº
43/2001 do Senado Federal, mas que trata-se de negócio jurídico complexo tipificado
como securitização de créditos, que se dá por meio de venda definitiva de direitos
creditórios, sem qualquer endividamento do requerido.

 

Destaca também que trata-se de receitas originárias dos entes
federativos que podem ser alienadas, não gerando o endividamento público, e que a
operação realizada é permitida pela Resolução nº 43 supracitada, não havendo que se
falar em riscos para o Município, bem ainda que este receberá a vista valores incertos e
futuros, não assumindo risco algum e requer a extinção do feito ou a improcedência da
ação, juntando os documentos de fls. 440/443.

 

Em impugnação à contestação (fls. 445/455) o autor rebate as
preliminares e no mérito reitera os termos da inicial, informando que a operação de
securitização é muito mais complexa do que a operação que o Município intenta realizar.

 

Instadas as partes para especificar provas, o requerente e os
requeridos pugnaram pelo julgamento antecipado do feito (fls. 457, 466 e 467).

 

Foram acostados os documentos de fls. 460/464 e 471, sendo que o
Itaú Unibanco manifestou-se às fls. 474/477.

 

É O RELATÓRIO.

 

DECIDO.

 

Analisando a presente ação, verifico que a mesma tem observado
todas as formalidades legais exigíveis para a espécie, inexistindo nulidades ou
irregularidades a serem sanadas.

 

Inicialmente, calha analisar as preliminares de inadequação da via
eleita, ilegitimidade ativa e incompetência do juízo de primeira instância, em virtude da
impossibilidade da ação civil pública ser usada como substituto processual de ação
direta de inconstitucionalidade.
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A meu ver, não assiste razão aos requeridos, haja vista que não
houve sequer alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.949/2010 alterada
pela Lei Municipal nº 3.990/2010, não havendo também pedido de declaração de
inconstitucionalidade direta ou incidenter tantum, mas tão somente requerimento de
nulidade da licitação e do contrato derivado.

 

Neste diapasão, não há que se falar em inadequação da via eleita,
ilegitimidade ou incompetência do juízo monocrático.

 

Deste modo, rejeito as preliminares.

 

Já no que diz respeito à alegação de impossibilidade jurídica do
pedido por violação do princípio da separação dos poderes, não vislumbro razão ao
Município de Itumbiara. Senão vejamos:

 

Os atos questionados são atos discricionários da Administração
que, entretanto, devem ser pautados pelo princípio da legalidade.

 

Desta forma, não verifico óbice ao controle judicial dos atos
discricionários, sendo perfeitamente cabível a análise dos pedidos de nulidade da
licitação e do contrato, sem que isto configure em invasão de competência do Judiciário
na política administrativa e financeira do Executivo Municipal.

 

Assim, rejeito a preliminar.

 

No mérito, examinando com acurácia os elementos probatórios
carreados para o bojo dos autos, vislumbro que os argumentos do autor ínsitos na inicial
não merecem prosperar, conforme passo a expor.

 

Apesar do requerente alegar que os royalties tratam-se de receita
patrimonial e que a cessão efetuada pelo Município seria operação de crédito por
antecipação de receita, no meu entender, a natureza jurídica dos royalties percebidos
pelo Município de Itumbiara é de simples indenização ou reparação.

 

Isto porque, a União é a proprietária dos potenciais de energia
hidráulica, nos termos do artigo 20, inciso VIII da Constituição Federal, sendo que para
a União os royalties tem natureza de receita patrimonial, pois advém da exploração de
seu próprio patrimônio.

 

Entretanto, tendo em vista que os municípios não são proprietários
do potencial hidráulico, os royalties são recebidos a título de compensação financeira,
nos termos do artigo 20, § 1º da Constituição Federal que prevê:
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'Art. 20. Omissis.

§ 1º - É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração
direta da União, participação no resultado da exploração de
petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração
de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo
território, plataforma continental, mar territorial ou zona
econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa
exploração.' (grifo nosso)

 

Deste modo, os royalties percebidos pelo Município de Itumbiara
não são receitas patrimoniais, mas sim repasses obrigatórios a título de compensação
financeira e tem natureza jurídica de reparação ou indenização por um dano causado ao
ente federado, pela exploração do potencial hidráulico em seu território.

 

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) já interpretaram o dispositivo constitucional supracitado no
sentido de que a compensação financeira tem natureza jurídica de reparação por uma
perda ou dano causado ao ente federado.

 

Neste sentido a ministra Ellen Gracie do STF, em julgamento da
Suspensão de Liminar nº 173/SE decidiu:

 

'Omissis. Entendo, assim, ser prudente que se aguarde o deslinde
final da controvérsia inaugurada na Ação sob o Procedimento
Ordinário nº 2003.85.00.8501-1, ante o fato de que os royalties têm
natureza jurídica indenizatória. Anoto, por isso mesmo, que o
Município de Pirambu não deveria transformar esses royalties em
receita prevista com o objetivo de cobrir suas despesas correntes
mensais, com saúde e educação, porquanto as importâncias a
serem pagas a título de indenização sempre variarão de acordo
com a produção e o preço do petróleo e do gás natural a serem
embarcados e desembarcados na Estação Robalo, o que certamente
recomenda ao administrador público a devida cautela em relação à
alocação desses recursos. Omissis.' (STF - SL 173 / SE - Relatora
Min. Ellen Gracie, DJ 15/08/2007 PP-00021).

 

No mesmo processo, o Ministro Gilmar Mendes também discorreu
sobre a natureza jurídica dos royalties em decisão proferida no dia 04/03/2009, onde
pontificou 'Os royalties do petróleo têm natureza indenizatória, cujo valor varia de
acordo com a produção e o preço do petróleo, não devendo ser transformado em receita
corrente por nenhum dos municípios litigantes.'

 

Já o ministro César Asfor Rocha do STJ, no julgamento da
Suspensão de Liminar de Sentença nº 985, publicada no DJ de 09/12/2008, negou o
pedido do município de Santa Luzia do Itanhi (SE), que pretendia ser incluído na lista de
pagamento de royalties devidos pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), sob o
argumento de que os royalties têm natureza indenizatória e não podem ser tratados como
orçamento.
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Desta forma, não se tratando de receita patrimonial ou tributária, o
presente caso não se enquadra como operação de crédito na modalidade antecipação de
receitas. Senão vejamos:

 

Os artigos 29 e 37 da Lei Complementar 101 estabelecem que:

 

Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as
seguintes definições:

I e II - Omissis;

III - operação de crédito: compromisso financeiro assumido em
razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título,
aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores
provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento
mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de
derivativos financeiros;'

 

Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados:

I - captação de recursos a título de antecipação de receita de
tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha
ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7o do art. 150 da
Constituição;

II - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder
Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital
social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da
legislação;

III - assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou
operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou
serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não
se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes;

IV - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com
fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços.'

 

Já o artigo 38 da referida Lei de Responsabilidade Fiscal
estabelece:

 

'Art. 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-
se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e
cumprirá as exigências mencionadas no art. 32 e mais as seguintes:

I - realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início do
exercício;

II - deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes,
até o dia dez de dezembro de cada ano;

III - não será autorizada se forem cobrados outros encargos que
não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente prefixada ou
indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a esta substituir;



25/02/2019 Consulta - Processo do 1º Grau

https://natweb.tjgo.jus.br/spg/Consulta_Opcoes.php?opc=proc511&code=&hash=&processo=201102002156&data=20120702&isnprocesso=926… 8/10

IV - estará proibida:

a) enquanto existir operação anterior da mesma natureza não
integralmente resgatada;

b) no último ano de mandato do Presidente, Governador ou
Prefeito Municipal.

§ 1º As operações de que trata este artigo não serão computadas
para efeito do que dispõe o inciso III do art. 167 da Constituição,
desde que liquidadas no prazo definido no inciso II do caput.

§ 2º As operações de crédito por antecipação de receita realizadas
por Estados ou Municípios serão efetuadas mediante abertura de
crédito junto à instituição financeira vencedora em processo
competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º O Banco Central do Brasil manterá sistema de
acompanhamento e controle do saldo do crédito aberto e, no caso
de inobservância dos limites, aplicará as sanções cabíveis à
instituição credora.'

 

Desta maneira, a operação realizada pela Municipalidade, qual seja,
cessão de royalties não se assemelha com as operações de crédito acima especificadas,
haja vista a natureza indenizatória dos mesmos, não havendo, além disso, a obrigação de
liquidação do valor recebido, pagamento de juros e encargos, conforme previsto no
artigo 38 já mencionado.

 

Destarte, não se tratando de operação de crédito por antecipação de
receita, não há que se falar em afronta aos artigos 32 e 33 da Lei Complementar nº 101,
já que tais regras só são aplicáveis às operações de crédito definidas nos artigos 27, 37 e
38 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

 

Ademais, também não vislumbro qualquer afronta à Resolução nº
43 do Senado Federal, tendo em vista que o artigo 5º menciona:

 

Art. 5º É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:

 

I a V - Omissis.

VI - em relação aos créditos decorrentes do direito dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal, de participação
governamental obrigatória, nas modalidades de royalties,
participações especiais e compensações financeiras, no resultado
da exploração de petróleo e gás natural, de recursos hídricos para
fins de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo
território, plataforma continental ou zona econômica exclusiva:

a) ceder direitos relativos a período posterior ao do mandato do
chefe do Poder Executivo, exceto para capitalização de Fundos de
Previdência ou para amortização extraordinária de dívidas com a
União;
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b) dar em garantia ou captar recursos a título de adiantamento ou
antecipação, cujas obrigações contratuais respectivas ultrapassem
o mandato do chefe do Poder Executivo.'

 

Neste diapasão, ainda que se tratasse de operação de crédito, a
cessão de royalties só seria vedada se ultrapassasse o mandato do chefe do poder
Executivo, o que não verifico no caso sub examine, uma vez que a Lei Municipal nº
3.990/2010 prevê que o prefeito municipal fica autorizado a 'ceder de forma definitiva e
sem direito de regresso aos interessados, os créditos decorrentes de royalties, excedentes
de royalties, participações especiais e compensações financeiras relacionadas à
exploração de petróleo, gás natural, recursos hídricos e minerais, desde que os créditos
não extrapolem o mandato do Chefe do Poder Executivo.'

 

De mais a mais, apesar do Ministério Público alegar a possibilidade
de prejuízo para a Municipalidade, que pode receber muito menos do que o receberia a
título de royalties de Itaipu e compensações financeiras, é de se considerar que, além do
Município ter adotado critério razoável para estimar as receitas dos créditos decorrentes
de compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, de acordo com os
documentos de fls. 408/411 os repasses efetuados ao banco requerido foram em alguns
meses menores do que a previsão contratual, trazendo lucro para o Município e não
prejuízos.

 

Assim, a cessão dos royalties questionada trata-se de negócio
jurídico legal, devidamente autorizado por lei municipal e com regular processo de
licitação para a escolha da instituição financeira, não havendo que se falar em nulidade
da licitação e em desfazimento do negócio.

 

À vista do exposto, com supedâneo na motivação supra, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

 

Custas ex lege.

 

Na ausência de dispositivo sobre remessa oficial na Lei da Ação
Civil Pública e tendo em vista a integração do microssistema da tutela coletiva, deve ser
aplicada, por analogia, a regra do artigo 19 da Lei nº 4.717/1965, consoante precedente
do Superior Tribunal de Justiça (STJ - 2ª Turma - REsp 1108542 / SC, relator
Ministro Castro Meira, DJ 29/05/2009) .

 

Assim,transcorrido o prazo para recurso voluntário, com ou sem
apresentação deste, remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás a fim de que se realize o necessário reexame obrigatório, nos termos do
referido artigo 19, da Lei nº 4.717/65.

 

Publique-se. Registre-se Intimem-se.

Itumbiara, 02 de julho de 2012.
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