


EXMO(A). SR(A). JUIZ(A) FEDERAL DA VARA ÚNICA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA

DE CASTANHAL/PA

Ref. Inquéritos Civis nº 1.23.000.000040/2018-39 e 1.23.000.000041/2018-

83

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  intermédio  do

Procurador da República que assina ao final,  vem à presença de V. Exa., com

fulcro nos artigos 37, § 4º e 129, III da Constituição Republicana c/c o art. 6º,

XIV, f, da Lei Complementar nº 75/93, e na Lei nº 8.429/92, e com base nos

documentos que compõem o Inquérito Civil em referência, ajuizar

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, contra:

ELZA EDILENE REBELO DE MORAES, 

MARIA INEZ MONTEIRO DE ROSA, 
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Com o propósito de responsabilizar o agente causador de dano

à Administração Pública,  consoante  os  fundamentos  fáticos  e  jurídicos  a  seguir

aduzidos.

1 - DOS FATOS

Os  Inquéritos  Civis  que  embasam  a  presente  ação  são

decorrentes  de  representações  formuladas  pela  Prefeitura  Municipal  de

Marapanim/PA contra as ex-gestoras  MARIA INEZ MONTEIRO ROSA e ELZA EDILENE

REBELO DE MORAES (fls. 03/24), reportando a ausência de prestação de contas dos

recursos financeiros recebidos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

a título de PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE e PROGRAMA

NACIONAL DE ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE, ambos do exercício de

2016.

As requeridas ocuparam o cargo de prefeito de Marapanim/PA

no  quadriênio  2013/2016,  tendo  sido  as  gestoras  responsáveis  pelas  verbas

recebidas  por  conta  dos  referidos  Programas,  nos  quais  foram  transferidos  no

exercício  de 2016 recursos  no  valor  original  de R$ 879.940,00 (oitocentos  e

setenta e nove mil, novecentos e quarenta reais) para o PNAE e R$ 418.942,84

(quatrocentos e dezoito mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e

quatro centavos) para o PNATE, conforme indicam os extratos de ordens bancárias

dos  repasses  feitos  ao  Município  de  Marapanim  de  30/12/2015  a  07/12/2016,

retirado  do  Portal  Eletrônico  Oficial  do  FNDE  (fls.  41/43  do  IC

nº1.23.000.000040/2018-39 e fls. 42/43 do IC nº 1.23.000.000041/2018-83).

Conforme  informações  do  FNDE,  fls.  39/40  do  IC  nº

1.23.000.000040/2018-39, a ré ELZE EDILENE REBELO DE MORAES exerceu o cargo

de Prefeita de Marapanim no período de 17/09/2013 a 10/08/2016 e depois de

19/10/2016 a 31/12/2016, período no qual o município recebeu repasse do PNAE

de R$ 791.796,00 (setecentos e noventa e um mil,  setecentos e noventa e seis
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reais) e repasse de R$ 304.025,98 (trezentos e quatro mil, vinte e cinco reais e

noventa e oito centavos) pelo PNATE.

Já  a  requerida  MARIA INEZ  MONTEIRO  DA ROSA assumiu  a

Prefeitura de Marapanim no período de 11/08/2016 a 18/10/2016, período no qual

o município recebeu o repasse do PNAE de R$ 88.144,00 (oitenta e oito mil, cento e

quarenta e  quatro reais)  e  do PNATE de R$ 114.916,86 (cento  e quatorxe mil,

novecentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos).

Ocorre  que,  não houve o  encaminhamento da prestação de

contas  dos  valores  recebidos  por  nenhuma  das  duas  ex-prefeitas,  consoante

informado  pelo  FNDE  por  meio  do  Ofício  nº  9958E/2017-

SEOPC/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE (fl. 14 do IC nº 1.23.000.000040/2018-39 e fl. 14

do 1.23.000.000041/2018-83).

Ao  longo  da  instrução,  restou  informado  pelo  FNDE  que

efetivamente não houve prestação de contas em relação ao exercício de 2016,

conforme registram as  informações  atualizadas  pela  autarquia  federal  à  fl.  40,

datada  em outubro  de  2018,  onde  é  relatado  que  ambas  as  requeridas  foram

notificadas a adimplir a obrigação de prestar contas.

      As demandadas MARIA INEZ MONTEIRO ROSA e ELZA EDILENE

REBELO  DE  MORAES,  por  serem  as  responsáveis  financeiras  da  Prefeitura

Municipal, cada uma em seu período,  foram as principais agentes causadoras dos

atos de improbidade praticados, devendo ser ressaltado que a omissão na prestação

de  contas  dos  recursos  repassados  pelo  FNDE  enseja  a  suspensão  dos  recursos

públicos federais para o Município, quando considerado inadimplente.

       Ademais,  segundo as  aludidas  representações  do Prefeito

Ronaldo José Neves Trindade (fls. 03/24), as ex-prefeitas de Marapanim/PA, ao fim

do  mandato,  deixaram  a  sede  da  Prefeitura  Municipal  sem  documentos

administratitivos (convênios, contratos, prestação de contas), contábeis (folhas de

pagamento, relações de despesas) e jurídicos (defesas e ações judiciais).

Da leitura dos autos, não se pode fugir à conclusão de que

houve omissão grave por parte das requeridas e o emprego irregular das verbas,
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haja vista que elas coordenadamente se mantiveram inertes quanto ao seu dever

de prestar contas.

Assim,  dolosamente deixaram de prestar contas do destino

dado  aos  recursos  públicos  federais  recebidos  em  2016  e  ainda  impôs

empecilhos para impossibilitar acesso a tais documentos, tipificando a conduta

improba por ter propositalmente deixado de praticar ato que estava obrigado a

fazê-lo  e  com  dano  a  administração  quanto  a  ausência  de  comprovação  da

aplicação dos recursos recebidos.

Isso, certamente,  constitui o dolo em sua conduta e o forte

indício de prejuízo aos cofres públicos e, principalmente, ao interesse público, no

que concerne aos interesses sociais da comunidade.

Assim, ao deixar de prestar contas do destino dados aos recursos

públicos federais oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar –  PNAE e

do Programa Nacional de Assistência ao Transporte Escolar - PNATE, as requeridas

incidiram em ato de improbidade administrativa.

2  –  DO  PROGRAMA  NACIONAL  DE  ALIMENTAÇÃO  ESCOLAR  –  PNAE,  DO

PROGRAMA NACIONAL DE  APOIO  AO TRANSPORTE  ESCOLAR  -  PNATE  e  DAS

CONSEQUÊNCIAS DA OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS

O  Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar  -  PNAE,

contribui para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento

escolar dos estudantes e a formação de hábitos alimentares saudáveis, por meio da

oferta da alimentação escolar e de ações de educação alimentar e nutricional.

Enquanto que o  Programa Nacional de Apoio ao Transporte

Escolar  -  PNATE,  visa  garantir  o  acesso  e  a  permanência  nos  estabelcimentos

escolares dos alunos dos ensinos infantil, fundamental e médio público residentes

em área rural que utilizem transporte escolar, por meio de assistência financeira,

em caráter suplementar, aos estados, Distrito Federal e municípios.

São atendidos pelos Programas os alunos de toda a educação

básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens

91 3299 0100 – www.mpf.mp.br/pa
Travessa Dom Romualdo de Seixas, 1476, 1º andar, Umarizal - CEP 66055-200 – Belém/PA                                4



e  adultos)  matriculados  em  escolas  públicas,  filantrópicas  e  em  entidades

comunitárias  (conveniadas  com o poder  público),  por  meio  da transferência  de

recursos financeiros.

O repasse é feito diretamente aos estados e municípios, com

base no Censo Escolar realizado no ano anterior ao do atendimento. O Programa é

acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio dos Conselhos de

Alimentação Escolar (CAE), pelo FNDE, pelo Tribunal de Contas da União (TCU),

pela Controladoria Geral da União (CGU) e pelo Ministério Público.

Observe-se que os recursos são repassados diretamente à

unidade executora ou à entidade representativa da comunidade escolar,  ou ao

Estado, Distrito Federal ou Município mantenedor do estabelecimento de ensino.

O  FNDE  é  responsável  por  transferir  recursos  para  apoiar

estados e municípios no financiamento da educação básica pública.  Os gestores

educacionais em todo o país têm a obrigação de prestar contas sobre a correta

aplicação do dinheiro  recebido  pelos  diversos  programas  da  autarquia,  como o

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o Programa Dinheiro Direto na

Escola (PDDE) e o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE),

para fins de transparência e do controle social, indispensáveis ao acompanhamento

dos atos de agentes e administradores públicos.

A prestação de contas consiste na comprovação da execução

da totalidade dos recursos recebidos em cada exercício pela Entidade Executora,

inclusive  por  transferência  de  rede,  acrescida  dos  saldos  reprogramados  de

exercícios anteriores e dos rendimentos de aplicação financeira auferidos.

A não apresentação das prestações de contas pode implicar na

suspensão  do  repasse  de  recursos,  conforme  disposto  no  art.  37  da  referida

Resolução1.

1 Art. 37. O FNDE suspenderá o repasse dos recursos financeiros à conta do PNAE quando a Entidade Executora:
I  -  não  constituir  o  respectivo  CAE  ou  deixar  de  efetuar  os  ajustes  necessários,  visando  ao  seu  pleno
funcionamento;
II  -  não  apresentar  a  prestação  de  contas  dos  recursos  anteriormente  recebidos  nas  formas  e  prazos
estabelecidos no caput, nos incisos I a IV deste artigo e no § 5º do artigo 34
ou as justificativas a que se refere o § 2º do art. 35 ou, ainda, quando estas não forem aceitas pelo FNDE;
III - não aplicar os recursos em conformidade com os critérios estabelecidos para a execução do PNAE;
IV - não tiver a sua prestação de contas aprovada.
Parágrafo único - Fica facultado ao FNDE , antes da suspensão dos repasses,  conceder prazo à EE para a
correção de falhas ou omissões detectadas por ocasião do
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O dever de prestação de contas está fundamentado em norma

constitucional, conforme o estabelecido pelo art. 70 da Lei Maior que “qualquer

pessoa física ou jurídica que (...) gerencie ou administre dinheiros, bens ou valores

públicos (...) é obrigado a prestar contas.”.

Ante o exposto, não se pode fugir à conclusão de que houve

omissão grave por parte das requeridas, haja vista que elas se mantiveram inertes

quanto ao seu dever de prestar contas. 

Tal omissão demonstra a total  indiferença da autoridade no

trato da coisa pública, o seu desdém e menosprezo às instituições e, sobretudo, o

desrespeito à sociedade que, afinal, é a verdadeira titular dos recursos públicos e,

por isso, é quem deve usufruí-los. 

Faltou às requeridas a observância da transparência devida na

gestão de recursos públicos. Ademais, a   não prestação de contas pode mascarar a

subtração ou o desvio das verbas repassadas, ficando o responsável omisso, dessa

forma, equiparado àquele que desvia ou desfalca. 

Isto porque, em se tratando de recursos públicos, recai sobre

o agente o ônus de comprovar que os aplicou corretamente, de modo que a

ausência de prestação de contas importa na presunção de que os desviou ou

tirou proveito próprio do dinheiro sob sua responsabilidade.

Daí porque a conduta omissiva importa em ato de improbidade

administrativa, em conformidade com o disposto nos artigos 9, 10 e 11 da Lei nº

8.429/92.

3 – DO DIREITO

A Constituição Federal de 1998, em seu art. 37, §4°, assim

dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos
princípios  da  legalidade,  impessoalidade,

recebimento da prestação de contas.
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moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
(...)
§4º  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.

Objetivando regular o disposto no dispositivo retro transcrito,

foi  editada  a  Lei  nº  8.429,  de  02/06/92,  que  define  os  atos  de  improbidade

administrativa, em seus arts. 9, 10 e 11.

A  conduta  do  agente  que  deixa  de  comprovar  a  correta

aplicação  dos  recursos  recebidos pode  configurar,  a  um  só  tempo,

enriquecimento ilícito, dano ao erário e afronta aos princípios da administração

pública.

Este  é  o  entendimento  sintetizado  pela  abalizada  doutrina

pátria, por todos, citamos o magistério de Pedro Roberto Decomain:

Se a omissão em prestar contas tiver sido motivada
por  irregularidades  existentes  nelas  e  essas
irregularidades  por  si  mesmas  já  caracterizarem
outras modalidades de improbidade administrativa,
então a  improbidade representada pela  prestação
de  contas  pode  ser  considerada  absorvida  pela
improbidade  precedente,  cuja  prática  motivou
justamente a omissão na apresentação das contas,
como tentativa de ocultá-la.
(DECOMAIN,  Pedro  Roberto.  Improbidade
administrativa. SP: Dialética, 2007, p. 170).

Assim, ainda que as gestoras públicas tivessem comprovado

ou venham a comprovar a correta aplicação dos recursos do Programa Nacional

de Alimentação Escolar – PNAE e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte

Escolar - PNATE, exercício de 2016, afastando as modalidades de enriquecimento

ilícito ou de prejuízo financeiro ao erário, subsistirá, inegavelmente, a consumação

do prejuízo decorrente da afronta doloso aos princípios da administração pública,

conforme estabelece o inciso VI, do art. 11, da Lei 8.429/92.
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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:
(...)
VI  –  deixar  de  prestar  contas  quando  esteja
obrigado a fazê-lo;

Com efeito,  qualquer  pessoa  física  ou  jurídica,  pública  ou

privada,  que  receba  recursos  da  União,  mediante  convênio,  acordo,  ajuste  ou

quaisquer outros instrumentos congêneres, obriga-se a prestar contas e submete-se

à fiscalização do TCU, nos termos do art. 70, parágrafo único, e art. 71, inciso VI,

da Constituição Federal.

Uma vez  que  as  requeridas  ocupavam,  à  época  do  fato,  o

cargo de prefeito municipal,  sendo as  responsáveis  pela  aplicação dos recursos

públicos destinados ao município do qual eram gestoras, a elas cabia, também e,

sobretudo, justificar o bom e regular investimento desses recursos. Nesse sentido

já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, vejamos: 

Em  direito  financeiro,  cabe  ao  ordenador  de
despesas  provar  que  não  é  responsável  pelas
infrações,  que  lhe  são  imputadas, das  leis  e
regulamentos na aplicação do dinheiro público. (MS
20.335,  Rel.  Min.  Moreira  Alves,  RTJ  vol.  106,  p.
952).

Diante  dos  fatos  acima  narrados,  restou  claro  que  as  ex-

prefeitas MARIA INEZ MONTEIRO ROSA e ELZA EDILENE REBELO DE MORAES, com

seus atos, causou prejuízos à União e praticou atos de improbidade enquadrados na

Lei nº 8.429/92.

4 – CONCLUSÃO

Conforme  articulado  e  fundamentado,  não  tendo  sido

satisfeito pelo agente, tempestivamente, o ônus que lhe cabia de provar a correta
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aplicação do dinheiro público, importa concluir que houve enriquecimento ilícito às

custas  da  Administração  Pública,  nos  termos  do  art.  9ª  da   Lei  8.429/1992,

restando evidente o prejuízo causado ao Erário, nos termos do art. 10 da referida

lei, ou, no mínimo, afronta direta ao princípios que a norteiam, art. 11.

5 – DO REQUERIMENTO

Pelos  motivos  fáticos  e  jurídicos  aduzidos,  visando  a

responsabilizar  as  requeridas  MARIA  INEZ  MONTEIRO  ROSA  e  ELZA  EDILENE

REBELO  DE  MORAES pelos  atos  de  improbidade  administrativa  praticados  e

constatados, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

1) a notificação das requeridas para apresentação da defesa

prévia, nos termos do §7º do art.17 da Lei nº 8.429/92.

2) o recebimento desta petição inicial e posterior citação das

requeridas,  no  endereço  indicado  no  preâmbulo,  para,  querendo,  contestar  os

termos da presente ação;

3) a intimação do FNDE, através da Procuradoria Federal no

Estado do Pará, para que tome ciência da propositura desta demanda e integre, se

quiser, o polo ativo;

4) por  fim,  a  condenação  das  requeridas nas  penalidades

previstas no art. 12, incisos I, II ou III da Lei nº 8.429/92, conforme o deslinde da

ação, ou seja:

4.1)  ao  ressarcimento  integral  do  dano  sofrido  pelo  Fundo

Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor total de R$ 1.298.882,84 (um

milhão,  duzentos  e  noventa  e  oito  mil,  oitocentos  e  oitenta  e  dois  reais  e

oitenta e quatro centavos), sendo R$ 1.095.821,98 (setecentos e noventa e um

mil, setecentos e noventa e seis reais) de responsabilidade de ELZA EDILENE

REBELO DE MORAES e R$ 203.060,86 (oitenta e oito mil, cento e quarenta e

quatro reais) de responsabilidade de MARIA INEZ MONTEIRO DA ROSA;

4.2) à suspensão dos seus direitos políticos até 10 (anos);
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4.3) à proibição de contratar com os poderes públicos até 10

(anos);

4.4) à proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou

creditícios, direta ou indiretamente até 10 (dez) anos;

4.5) ao pagamento de multa civil de até três vezes o valor do

acréscimo patrimonial;

Protesta pela produção de provas por todos os meios admitidos

em direito, especialmente pelo depoimento do requerido, oitiva de testemunhas,

pelos  documentos  contidos  nos  autos  do  Inquérito  Civil  anexo  (numeração  em

referência), bem como pela juntada de novos documentos e provas que se fizerem

necessárias ao deslinde do feito.

Observando o art. 258 do Código de Processo Civil,  dá-se à

presente causa o valor de  R$ 1.298.882,84 (um milhão, duzentos e noventa e

oito mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Requer a isenção de custas e demais emolumentos, nos termos

legais.

Belém, 19 de dezembro de 2018.

ALAN ROGÉRIO MANSUR SILVA
Procurador da República
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