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Referência : Processo nº 0000194-31.2015.4.05.8105 (RSE 2318 – CE)  

Recorrente : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Recorrente : FRANCISCO EDSON DE MORAES

Relator    : Desemb. Federal Convocado Ivan Lira de Carvalho – Segunda Turma

PARECER N º 16509/2016

EMENTA:  PENAL  e  PROCESSO  PENAL.  Recurso  em  Sentido
Estrito do MPF. Denúncia rejeitada por ausência de justa causa. Termo
final da prestação de contas posterior ao término do mandato de prefeito
do  acusado.  Responsabilidade  pela  prestação  de  contas  das  verbas
federais aplicadas durante sua gestão. Súmula nº 230 do TCU que não
exime a responsabilidade do antecessor. Atual gestão impossibilidade de
prestar  as  contas  em  razão  de  o  acusado  não  haver  deixado  a
documentação  necessária.  Presentes  materialidade  e  autoria  delitiva.
Existência de justa causa. Provimento do recurso. Reforma da decisão.
Recebimento da denúncia.

1 - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL contra a decisão prolatada pelo juízo da 23ª Vara Federal da Subseção
Judiciária de Quixadá/CE, por meio da qual decidiu rejeitar a Denúncia ofertada nestes autos.
Em rápida síntese, observa-se que o MPF denunciou FRANCISCO EDSON DE MORAES
pela prática do crime tipificado ao teor do art.  1º, inc. VII, do Decreto-lei  nº 201/67, em
virtude de não haver prestado contas das verbas federais repassadas, nos anos de 2010 e 2011,
por  meio  do  PNATE,  ao  Município  de  Ibaretama/CE,  do  qual  foi  prefeito  durante  o
quadriênio 2009/2012.

Em decisão contida às fls. 90/93, o magistrado de primeiro grau rejeitou a
Denúncia, sob a justificativa de não haver justa causa à ação penal, pois, segundo argumenta,
o fato de o mandato do acusado ter-se encerrado em 31/12/2012, antes, portanto, do termo
final da prestação de contas, que se deu em 30 de abril de 2013, implica a impossibilidade de
responsabilização criminal do demandado, vez que, ao tempo da consumação do delito (termo
final da prestação de contas), ele já não era mais prefeito do Município de Ibaretama/CE.
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Irresignado,  o  MPF  interpõe  recurso  em  sentido  estrito  (fls.  98/110),
aduzindo,  em suma,  que  a  cessação do mandato  do Prefeito  antes  do  termo final  para  a
prestação de contas não o exime de fazê-lo em relação aos recursos por ele administrados,
sendo esta, inclusive, a correta exegese da súmula nº 230 do Tribunal de Contas da União.
Defende, ademais, que, no caso vertente, a situação do acusado é ainda mais gravosa, visto
que sua sucessora na gestão municipal ficou impossibilidade de prestar as contas em relação
às verbas recebidas por meio do PNATE pelo fato de ele não haver deixado na Prefeitura os
documentos pertinentes à aplicação dos recursos.

Em  contrarrazões  (fls.  121/125),  o  acusado  sustenta  que,  por  ter  sido
afastado cargo, “praticamente não exerceu a função de prefeito municipal”, razão pela qual
não tinha como prestar as contas. Além disso, aduz que, ao se considerar que a prestação de
contas  tinha  por  limite  a  data  de  30/04/2013,  quando  já  não  era  mais  prefeito,  pois  seu
mandato encerrara-se em dezembro de 2010, já não era prefeito “na época da consumação do
delito”.
Eis o que importava relatar.

2 – Passa esta PRR-5ª Região à análise.

2.1  -  A  questão  que  se  controverte,  como  bem  se  vê,  diz  respeito  à
possibilidade de responsabilizar criminalmente, pela prática da conduta de não prestação de
contas (art. 1º, inc. VII, do Decreto-lei nº 201/67), um ex-chefe do poder executivo municipal
cujo  mandato  haja  terminado  anteriormente  ao  prazo final  para  a  prestação de contas  da
aplicação de verbas públicas ocorrida durante sua gestão.

Entendida a controvérsia, não parece ser acertado o entendimento segundo o
qual o fim do mandato, quando ocorrido antes do prazo fatal para a prestação de contas, torna
o ex-prefeito  incapaz  de figurar como autor  do crime em comento,  exatamente porque,  a
despeito de não ser mais o responsável pela administração municipal, a ele cabe prestar contas
dos  recursos  públicos  que  hajam sido  efetivamente  empregados,  ainda  que  parcialmente,
durante seu governo.

Diz-se isso, porque esta é a interpretação que se extrai do disposto no art.
70, parágrafo único, da Constituição Federal, ao estabelecer que  prestará contas qualquer
pessoa física  ou  jurídica,  pública  ou  privada,  que  utilize,  arrecade,  guarde,  gerencie  ou
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. 

Ora,  esse  dispositivo  constitucional  prevê uma regra de responsabilidade
fiscal e financeira. E a regra é bem simples: toda pessoa que tenha tido contato, de alguma
forma, com verbas federais, deverá informar o que se fez delas. Diga-se ainda de outro modo:
a própria pessoa que lidou com os recursos deverá prestar conta deles, muito embora não mais
ocupe o cargo em função do qual obteve acesso ao numerário.

No caso dos autos, conquanto o termo final para a prestação de contas dos
recursos repassados ao Município de Ibaretama/CE haja se encerrado posteriormente ao fim
do  mandato  do  ora  recorrido,  eles  foram  aplicados  inteiramente  durante  a  gestão  de
FRANCISCO EDSON DE MORAES. Portanto, a responsabilidade por informar como se
deu a aplicação do dinheiro público compete a ele, ainda que não mais seja o Prefeito da
referida urbe.

Aqui, convém registrar que, conquanto a súmula nº 230 do TCU determine
que  o  prefeito  sucessor  preste  as  contas  não  apresentadas  pelo  antecessor,  ela  não  está
transferindo a responsabilidade deste àquele em razão da mudança de gestão. Na verdade, o
propósito da  Súmula nº 230/TCU é tão somente o de evitar que o Prefeito subsequente se
exima do dever de prestar contas relativas à gestão anterior quando possa fazê-lo, mas não



Processo nº 0000194-31.2015.4.05.8105 Parecer nº 16509/2016 3

isenta de responsabilidade o Prefeito que recebeu o recurso e realizou a despesa, tanto que o
texto  da  súmula  traz  o  termo  de  corresponsabilidade,  evidenciando  que  o  ordenador  de
despesas à época do repasse permanece como responsável.

Assim,  uma  vez  ordenada  e  executada  a  despesa  durante  a  gestão  do
antecessor, este é o responsável por informar à UNIÃO, ente do qual partiram os recursos, o
fim dado as verbas. 
Só por isso já se pode ver que há, sim, justa causa ao prosseguimento da ação penal proposta,
não estando o acusado isento de responsabilidade criminal em razão de seu mandato ter-se
encerrado previamente ao termo final da prestação de contas.

Destaque-se, ademais, que a situação dos autos é, sem dúvida, ainda mais
gravosa para o acusado, visto que a atual Prefeita do Município – responsável por noticiar os
fatos os quais culminaram no procedimento investigatório que dá base à Denúncia – viu-se
impossibilitada de dar cumprimento ao que prescreve à súmula nº 230 do TCU, isto é, de
prestar as contas não prestadas pelo ora recorrido, porque a documentação relativa à aplicação
dos recursos repassados ao Município pelo PNATE, nos anos de 2011 e 2012, não estavam
nos arquivos da Prefeitura.

Assim, ainda que se entendesse pela irresponsabilidade do acusado em razão
de o  prazo  final  da  prestação  de  contas  ter  sido  posterior  ao  fim do mandato  (o  que  se
demonstrou não ser o caso), não se poderia impedir o curso da ação penal, in casu, em razão
de a prestação das contas pelo atual gestor permanecer inviabilizada por culpa imputável ao
acusado,  pois  não  deixou  na  Prefeitura  os  documentos  necessários  (se  é  que  um  dia
existiram).

Registre-se,  em  última  análise,  que  o  argumento  do  recorrido,  em  suas
contrarrazões,  de  que  esteve  impossibilitado  de  fazer  a  prestação  de  contas  por  ter  sido
suspenso do cargo não procede, pois, conforme ele mesmo informa, o afastamento deu-se de
12 de julho de 2011 a 29 de junho de 2012, o que demonstra que, dos quatro anos de mandato,
o réu pode exercer o cargo durante três. Além disso, no último semestre de seu mandato, ele
esteve no exercício do cargo de Prefeito, quando, então, deveria ter cuidado para sanar as
pendências da prefeitura, aí incluídas as prestações de contas as quais deveriam ter sido feitas,
de modo que a alegação do aludido afastamento, por si só, não justifica ter deixado de prestar
as contas a que estava obrigado.

Conclui-se,  logo, que estão presentes provas da materialidade (notícia  de
fato nº  1.15.001.000419/2015-68, acostada na contracapa  dos  autos)  e da autoria  delitiva,
imputável ao acusado FRANCISCO EDSON DE MORAES, de modo que deve ser reformada
a  decisão  de  primeiro  grau  que  entendeu  contrariamente,  dando-se,  por  consequência,
continuidade ao feito, com o recebimento da denúncia.

3 - Ante o exposto, opina este representante do MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL pelo  PROVIMENTO  do Recurso  em Sentido  Estrito,  para  que,  reformada  a
sentença, seja recebida a denúncia movida contra o recorrido.

Recife, 06 de outubro de 2016.

DOMINGOS SÁVIO TENÓRIO DE AMORIM
Procurador Regional da República
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