
RECOMENDAÇÃO N° xx, DE xx DE OUTUBRO DE 2016 

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  representado  pelo  Procurador  da
República  signatário,  no  exercício  de  suas  atribuições  constitucionais  e  legais,  com
fundamento nos arts. 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal de 1988, no art. 6º,
inciso XX, da Lei Complementar 75/93, expõe e, ao final, recomenda.

CONSIDERANDO  que  o  Ministério  Público  é  instituição  permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF, art.
129, II); bem como 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 (CF,
art. 129, III);

CONSIDERANDO que a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados,  do Distrito  Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37);

CONSIDERANDO que é decorrência do princípio da publicidade, lealdade e
moralidade a obrigatoriedade de Prestação de Contas de todos os Convênios, Contratos de
Repasse e instrumentos correlatos, quando firmados entre Municípios e o Governo Federal
(União, Funasa, etc.);

CONSIDERANDO  que  a  ausência  de  prestação  de  contas,  por  parte  do
Prefeito, pode ter consequências penais (Decreto-lei 201/67, art. 1º, VII) e no âmbito da
Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92, art. 11, VI);

CONSIDERANDO as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre os
deveres de plena transparência da gestão e da prestação de contas (Constituição Federal,
art. 70, parágrafo único e art. 48 da Lei Complementar n° 101/2000);

CONSIDERANDO que,  conforme o disposto  no artigo 30, §§1º e 2º,  da
Instrução  Normativa  01/1997,  da Secretaria  do  Tesouro  Nacional  (STN),  os  documentos
originais de despesas relacionados a convênios federais devem ser mantidos em arquivo, em
boa ordem, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 5 (cinco)
anos, contados da aprovação da prestação ou tomada de contas;
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CONSIDERANDO a Súmula n° 230 do Tribunal de Contas da União, segundo
a qual o antigo gestor tem de apresentar toda a documentação cabível para a prestação de
contas cujo prazo vá vencer na gestão subsequente, e o novo gestor também tem obrigação
solidária  de  prestar  as  referidas  contas,  incumbindo-lhe,  em  caso  de  supressão  da
documentação pelo gestor anterior, representar à Corte de Contas e ao Ministério Público;

CONSIDERANDO  que a Controladoria-Geral da União elaborou publicação
denominada “Orientação para o gestor municipal. Encerramento de Mandato1”, na qual há a
divulgação  de  critérios  para  o  cumprimento  adequado  da  obrigação  de  prestar  contas
quando o prazo respectivo expirar após o encerramento do mandato;

CONSIDERANDO  que,  atenta  à  necessidade  de  resguardar  o  interesse
público, a Resolução TCM n.º 1311/2012 do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia
disciplinou e regulamentou as transmissões de cargos, determinando a criação de Comissão
de Transição de Governo, para o repasse de informações e documentos aos representantes
da nova administração, de modo a evitar a descontinuidade administrativa;

CONSIDERANDO que, na hipótese de ausência de prestação de contas de
recursos federais executados por determinado gestor e cujo prazo para prestar contas se
encerra  na  gestão  seguinte,  a  responsabilidade  recai  sobre  os  dois  Prefeitos,  podendo
implicar sanções penais e no âmbito da improbidade administrativa, além de impedimento
de o Município celebrar novos convênios;

CONSIDERANDO que,  na  situação  acima  aventada,  as  defesas  dos
responsáveis  são  ordinariamente  permeadas  por  adversidades  políticas,  alegando  o
antecessor que os documentos foram entregues à gestão subsequente; e o sucessor, que
não encontrou os elementos necessários à prestação de contas;

CONSIDERANDO que, para prestar contas de recursos repassados à gestão
antecessora,  o  gestor  precisa  conhecer  a  existência  da  relação  jurídica  que disciplina  o
repasse e receber do antecessor os documentos necessários ao cumprimento do dever legal;

CONSIDERANDO que ambos os gestores (atual e sucessor) têm o dever de
prestar contas dos recursos, ainda que o termo final do adimplemento da obrigação ocorra
na gestão subsequente, razão pela qual devem adotar as providências necessárias à entrega
e ao recebimento dos documentos pertinentes ao sucessor;

CONSIDERANDO que, conforme o art. 305 do Código Penal, constitui crime
destruir,  suprimir ou ocultar,  em benefício  próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio,
documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor, sem prejuízo dos arts.
314 e 337 do mesmo código;

CONSIDERANDO que o presente instrumento tem um caráter preventivo e
até pedagógico, uma vez que muitos gestores, em situações de ausência de Prestação de

1Disponível  no  site  http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/cartilha-
encerramentomandato-2012.pdf
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Contas sob sua responsabilidade, costumam passar, indevidamente, a responsabilidade para
os seus sucessores, alegando ignorância no que tange à sua responsabilidade;

CONSIDERANDO que as recomendações expedidas pelo Ministério Público
têm a finalidade de advertir o destinatário de que a inobservância da conduta recomendada
poderá resultar na propositura da ação civil ou penal à qual esteja legitimado o Ministério
Público (STF, Rcl 4907, Relator(a):  Min.  SEPÚLVEDA PERTENCE, julgado em 05/03/2007,
publicado em DJ 23/03/2007 PP-00151);

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  em  caráter  preventivo  e  com  o
objetivo de evitar eventuais demandas judiciais, RECOMENDA:

                           AO ATUAL PREFEITO

I) que atenda integralmente ao disposto na Resolução TCM n.º 1311/2012, do
Tribunal  de  Contas  dos  Municípios,  adotando  providências  tendentes  à  criação  de  uma
Comissão  de  Transição  de  Governo,  para  o  repasse  de  informações  e  documentos  aos
representantes  da  nova  administração,  notadamente  no  que  tange  às  verbas  federais
recebidas e pendentes de prestação de contas; 

II)  que  mantenha  organizados  nos  arquivos  da  Prefeitura  os  documentos
relativos aos convênios ou instrumentos similares celebrados com o Governo Federal que
gerir, desde a proposta de celebração até o término de sua execução, inclusive processos
licitatórios de dispensas e inexigibilidade e processos de pagamento;

III) que mantenha organizados nos aquivos da Prefeitura cópia de todos os
documentos  relativos  a  despesas  públicas  efetuados  com recursos  federais,  inclusive  de
transferências  fundo  a  fundo,  bem  como  dos  processos  licitatórios  de  dispensas  e
inexigibilidade e processos de pagamento;

IV) que apresente, ao órgão competente, a devida Prestação de Contas de
todos  os  Convênios  (contratos  de  repasse  e  instrumentos  correlatos)  celebrados  com o
Governo Federal,  cujo prazo final  para Prestação de Contas se encerre até o dia 31 de
dezembro de 2016;

V) que arquive na Prefeitura cópia das prestações de contas apresentadas e
respectivos comprovantes de entrega ao concedente dos recursos;

VI)  que  providencie  e  disponibilize,  para  o  seu  respectivo  sucessor,  por
intermédio  de sua Equipe de Transição,  toda a documentação necessária  e adequada à
Prestação de Contas dos Convênios cujos prazos finais de apresentação vençam após 31 de
dezembro de 2016;
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VII) que obtenha da nova administração o recibo da entrega formal de toda a
documentação  relativa  aos  convênios  executados  ou  em  execução  (inclusive  cópia  das
respectivas prestações de contas), especificando os documentos de forma detalhada;

VIII) que indique um servidor efetivo como responsável pela manutenção dos
arquivos;

IX)  que,  além de deixar  esses  documentos  na Prefeitura  para  o  sucessor,
também providencie, mediante o aparato público, cópia ou digitalização de todos os papéis
relacionados aos convênios executados na sua gestão, com prazo para prestação de contas
na  gestão  seguinte,  incluindo  os  extratos  das  contas  específicas  de  todo  o  período  do
convênio e a cópia dos respectivos cheques emitidos;

X)  que  mantenha  em  sua  posse,  após  o  término  da  gestão,  cópia  ou
digitalização dos documentos listados nos itens acima, para apresentação da prestação de
contas, caso o sucessor não o faça sob qualquer alegação (inclusive a de não ter recebido os
documentos pertinentes);

                            AO SUCESSOR

XI) que proceda à fiscalização do cumprimento dos itens anteriores pelo seu
antecessor, informando ao Ministério Público Federal em caso de descumprimento;

XII) que proceda, até 31 de janeiro de 2017, à auditoria nos Convênios e
instrumentos correlatos firmados com o Governo Federal,  a  fim de verificar  se o antigo
gestor  deixou  toda  a  documentação  necessária  à  Prestação  de  Contas  dos  Convênios
firmados e, caso, contrário, adote as medidas administrativas e judicias cabíveis, tais como
Ação de Busca e Apreensão, Ação de Ressarcimento ao Erário, instauração de Tomada de
Contas Especial, com o objetivo de evitar a sua responsabilização, nos termos da Súmula
230, do Tribunal de Contas da União.

EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO: A partir da data da entrega da presente
recomendação, o Ministério Público Federal considera seus destinatários como pessoalmente
ciente  da  situação  ora  exposta  e,  nesses  termos,  passíveis  de  responsabilização  por
quaisquer eventos futuros imputáveis à sua omissão.

Adverte-se  que  o  descumprimento  da  recomendação  fará  com que  sejam
rejeitadas as justificativas para a falta de apresentação de documentos, afastando-se, assim,
a corriqueira alegação de que os documentos teriam sido deixados para o sucessor, e este os
teria extraviado. A presente medida também tem por objetivo prefixar a responsabilidade
dos  Prefeitos  pelos  crimes  de  não  prestação  de  contas  (art.  1º,  VII,  do  DL  201/67),
destruição ou supressão de documento público (art. 305 do CP) e pelos correspondentes
atos de improbidade administrativa (art. 11, VI, da Lei 8.429/92), caso estas recomendações
legais  não  sejam  acatadas  e  as  correspondentes  prestações  de  contas  não  sejam
apresentadas.
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Fica concedido às autoridades destinatárias o prazo de 10 (dez) dias para
informar  o  acatamento  da  presente  recomendação  e  as  medidas  adotadas  para  seu
cumprimento.

Encaminhem-se cópias desta recomendação ao Ministério Público do Estado
da Bahia, à Controladoria-Geral da União, ao Tribunal de Contas da União, ao Tribunal de
Contas do Estado da Bahia e ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, para ciência.

xxxxxxxxxxxxxx/BA, xx de outubro de 2016.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PROCURADOR DA REPÚBLICA
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