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PARECER 

 
Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público Federal

em face da decisão proferida pelo Juízo Federal da 9ª Vara da Seção Judiciária

da Paraíba que, em autos de Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa

ajuizada  pelo  Parquet Federal  em desfavor  do  apelado,  rejeitou  a  inicial  nos

termos do art.  17, § 8º, da Lei 8.429/92, extinguindo o feito com resolução do

mérito, ante a ausência de ato ímprobo.

 
Em seu apelo, sustenta o MPF, em síntese, que o recorrido, ex-

prefeito  do  Município  de  Ingá/PB,  não  apresentou  a  respectiva  prestação  de

contas da aplicação dos recursos repassados pelo Ministério do Turismo através

do Convênio  n°  0176/2011 (SIAFI  755659),  que objetivavam a realização dos

festejos  juninos  do  ano  de  2011  naquele  município.  Que  mesmo  após  ser

notificado  para  fazer  a  prestação  de  contas  o  mesmo  não  justificou  o  não

cumprimento  da  obrigação  e  foi  considerado  revel  pelo  TCU  vez  que  não

compareceu quando foi citado pela Colenda Corte de Contas. Assim, aduz que a

sentença merece ser  reformada para  que a  inicial  seja  recebida e  o  apelado

possa ser responsabilizado pelo crime de improbidade administrativa. 
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Contrarrazões de Luiz Carlos Monteiro da Silva apresentadas.

Vieram  os  autos  para  análise  e  manifestação  do   Ministério
Público Federal. 

OPINO.

A sentença merece ser reformada.

Com efeito, restou provado nos autos que Luiz Carlos Monteiro da

Silva, quando no exercício da função de prefeito do Município de Ingá/PB, não

apresentou  a  devida  prestação de contas  da  aplicação dos recursos  públicos

federais recebidos por aquele ente federativo,  através do Convênio 0176/2011

firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Ingá/PB no montante de

R$ 94.930,37 (noventa  e  quatro  mil,  novecentos  e  trinta  reais  e  trinta  e  sete

centavos) para que fosse realizada a festa junina no Município. 

Entretanto, apesar da restar clara a presença da prática do ato

ímprobo pelo recorrido, o juízo de primeiro grau, em sua decisão, rejeitou a inicial

do  MPF,  sob  o  fundamento  de  que o  apelado  não  tinha responsabilidade  de

realizar a citada prestação de contas, ante o dever recair sobre a gestão posterior,

conforme o seguinte trecho da sentença: 

“16. Destarte, considerando que o mandato do demandado findou

em 2012, conforme informações colhidas do sítio virtual do TRE-

PB, caberia a seu sucessor a apresentação das devidas contas.

Nesse quadro, considerando que a imputação ministerial cinge-se

à irregularidade quanto à omissão em tal dever, tenho que a inicial

não deve ser recebida, porquanto, nos termos da jurisprudência

acima  transcrita,  inexistiu  ato  de  improbidade,  nesse  ponto

específico.
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17. Assim sendo, tenho que as alegações ministeriais aduzidas na

exordial não merecem guarida, impondo-se a rejeição da 

pretensão inicial.”

 
Destaca-se  que  da  não  prestação  de  contas  pelo  apelado,

ocorreu o registro do convenente no Cadastro de Inadimplentes do SIAFI, bem

como  foi  instaurada  Tomada  de  Contas  pelo  Ministério  do  Turismo,  tendo  o

TCUjulgado irregulares as contas do promovido condenando-o ao pagamento do

débito equivalente ao total repassado e aplicando-lhe multa no montante de R$

15.000,00.

Não  obstante  o  prazo  para  a  apresentação  da  prestação  de

contas tenha se encerrado após o fim do mandato de  Luiz Carlos Monteiro Da

Silva, e em que pese o teor da Súmula nº 230 do TCU, todos os recursos ora

analisados foram liberados e utilizados durante sua gestão, de modo que cumpria

a  ele  apresentar  as  contas  das verbas  ou,  ao  menos,  deixar  os  documentos

necessários para que seu sucessor o fizesse, o que não ocorreu.

O não cumprimento do dever  de prestar de contas é elencado

como ato de improbidade administrativa no inc. VI do art. 11 da Lei n.º 8.429/92,

“in verbis”:

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.

Destarte,  a reforma da sentença se impõe para que o apelado
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seja devidamente responsabilizado por ato de improbidade administrativa, eis que

sua  conduta  de  violou  os  princípios  que  regem  a  administração  pública,

notadamente o dever de prestar contas inerente ao exercício do cargo de prefeito.

Conclui-se,  assim,  que,  ao  contrário  do  que  esposado  na

sentença ora atacada, Luiz Carlos Monteiro Da Silva, na condição de Prefeito do

Município  de  Ingá/PB,  deixou  de  prestar  contas  ao  Ministério  do  Turismo  da

aplicação dos recursos financeiros referentes ao Convênio nº 0176/2011 (SIAFI

755659), os quais, indubitavelmente, foram utilizados durante a sua gestão, uma

vez que a conta específica do convênio encontrava-se zerada quando do final da

sua  gestão.  Tampouco deixou  subsídio  documental  para  que  a  administração

subsequente o fizesse – ff. 193-196 da cópia integral digitalizada do Convênio nº

0176/2011 – arquivo Cd_CV755959 parte 7 de 8, impossibilitando, pois, que o

órgão concedente avaliasse a aplicação das verbas federais transferidas para a

edilidade, sendo patente o seu dolo de deixar de prestar contas quando estava

obrigado a fazê-lo. Logo, merece reforma a sentença ora atacada para que seja

feita  justiça  com  a  condenação  do  apelado  que  praticou  ato  de  improbidade

administrativa ao não realizar a devida prestação de contas. 

Ante  o  exposto,  o  Ministério  Público  Federal,  na  pessoa  do

Procurador Regional da República infrafirmado, opina pelo provimento do recurso

de apelação.

Recife, 23 de janeiro de 2018.

Roberto Moreira de Almeida
Procurador Regional da República

JN
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