
IC - Inquérito Civil nº  06.2015.00004139-3

Matéria: Patrimônio Público (IA)
 
RECOMENDAÇÃO Nº004/2018
O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO  NORTE,  através  da  1ª
Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  São  Gonçalo  do  Amarante/RN,  no  uso  das  atribuições
conferidas pelo art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 27, parágrafo
único,  IV,  da  Lei  n.  8.625/93  (Lei  Orgânica  Nacional  do  Ministério  Público)  e  pelo  art.  69,
parágrafo  único,  “d”,  da  Lei  Complementar  Estadual  n.  141/96  (Lei  Orgânica  Estadual  do
Ministério Público), e ainda, considerando que:
1 - conforme estatui o artigo 37, caput, da Constituição Federal, 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, Moralidade, Eficiência;
2  -  são  funções  institucionais  do  Ministério  Público,  nos  termos  do  artigo  129,  inciso  III,  da
Constituição Federal, promover o inquérito civil e a ação civil pública para a defesa dos interesses
difusos e coletivos;
3 - o art. 129, IX, da Constituição, instituiu a regra de que a representação judicial e a consultoria
jurídica de entidades públicas não é atribuição do Ministério Público;
4 - é atribuição do Ministério Público a proteção do patrimônio público (art.  129, III,  da Carta
Magna), tanto para prevenir a ocorrência de danos ao erário, como para responsabilizar agentes
públicos por eventuais malfeitos cometidos e cobrar-lhes o devido ressarcimento;
5  -  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  combinando  esses  dois  dispositivos  constitucionais,  tem
assentado que “quando o sistema de legitimação ordinária falhar, surge a possibilidade do Parquet,
na defesa eminentemente do patrimônio público, e não da Fazenda Pública, atuar como legitimado
extraordinário” (REsp 1119377/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 26/08/2009, DJe 04/09/2009);
6 – esta Promotoria de Justiça constatou no Inquérito Civil nº 06.2015.00004139-3 a existência do
Acórdão nº 154/2015 – TC, Processo nº 006986/2009 – TC (006986/2009-CMSGAMARAN), o
qual  condenou  o  ex-Presidente  da  Câmara  Municipal  de  São  Gonçalo  do  Amarante,  MILTON
SIQUEIRA, a ressarcir o montante de R$ 21. 575,64 (vinte e um mil, quinhentos e setenta e cinco e
sessenta e quatro centavos) pelo pagamento de subsídio a maior ao Presidente do Poder Legislativo
de  São  Gonçalo  do  Amarante,  bem como  ao  pagamento  de  multas  no  montante  total  de  R$
34.956,88 (trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos), além,
de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito;
7 – a Constituição Federal, quando disciplina a atuação do Tribunal de Contas da União, estabelece
em seu art.71, § 3º, estabelece que “ As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou
multa terão eficácia de título executivo”;
8 –  a mesma Constituição Federal reza em seu art.75, 'caput', que “ As normas estabelecidas nesta
seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas
dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.”
9  -  o  Código  de  Processo  Civil  em seu  art.566,  inciso  I,  prescreve  que  “  Podem promover  a
execução forçada: I - o credor a quem a lei confere título executivo”;
10  -   os  valores  acima  aludidos  serão  direcionados  aos  Erários  estadual  e  municipal,  estando,
portanto, a execução sujeita ao postulado administrativo da  indisponibilidade do interesse público;
11  -  a  Lei  nº  8.429/92  estabelece  em  seu  art.10,  inciso  X,  “Constitui  ato  de  improbidade
administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje
perda patrimonial,  desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das
entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:  X - agir negligentemente na arrecadação de
tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;
12 – o art.12, inciso I, do Código de Processo Civil, prevê que a representação judicial, ativa e
passiva,  da  União,  do  Estado,  do  Distrito  Federal  e  dos  Territórios,  será  feita  pelos  seus
procuradores;



13 - nos termos do art. 12, II, do Código de Processo Civil, o Prefeito e o Procurador Municipal são
os responsáveis pela representação judicial do Município, ativa e passivamente;
14 - os agentes públicos responsáveis pela representação e consultoria judiciais  do Estado e do
Município  que  –  uma  vez  sabedores  do  quadro  fático  aqui  narrado  –  se  omitam,  podem  ser
responsabilizados  por  ato  de  improbidade administrativa  tipificado pelo  supracitado art.  10,  X,
última parte, da Lei 8.429/92;
RECOMENDA ao Prefeito de São Gonçalo do Amarante, PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS, e ao
Procurador-Geral  do  Município,  POLION  TORRES,  que  promovam  a  execução  judicial  das
condenações de dano ao erário e multas imputadas pelo Tribunal de Contas do Estado a MILTON
SIQUEIRA,  através do Acórdão nº 154/2015 – TC, Processo nº 006986/2009 – TC (006986/2009-
CMSGAMARAN).
Publique-se esta Recomendação no Diário Oficial do Estado.
Encaminhe-se cópia eletrônica da presente para a Coordenação do Centro de Apoio Operacional às
Promotorias de Defesa do Patrimônio Público.
Remeta-se a Recomendação a seus destinatários, cuja entrega deve ser pessoal, requisitando ainda
aos destinatários que informem, em 30 (trinta) dias úteis, as providências adotadas.
São Gonçalo do Amarante, 08 de outubro de 2018
Lucy Figueira Peixoto Mariano da Silva
Promotora de Justiça
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RECOMENDAÇÃO
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por seu representante em exercício na
Comarca de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 6º, inciso
XX, da Lei Complementar Federal nº 75/1993, artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal
nº 8.625/1993, e artigos 69, parágrafo único, alínea "d", e 293 da Lei Complementar Estadual nº
141/1996 e
CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, na forma dos artigos 127 e 129, da Constituição da República;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, através de interpretação sistemática, veda a desídia
na  conservação  e  restabelecimento  do  patrimônio  público,  porquanto  seu  caráter  de
indisponibilidade;
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",  nos  termos  do  artigo  37,  caput,  da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do patrimônio
público, sendo sua função institucional zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos aos direitos
assegurados no Texto Magno, promovendo as medidas necessárias para a sua garantia, na forma dos
artigos 127, caput, e 129, inciso II, da Constituição da República;



CONSIDERANDO que os Ministérios Públicos Especiais junto aos Tribunais de Contas não têm
atribuições executivas de tutela do patrimônio público;
CONSIDERANDO  a  constante  omissão  dos  Chefes  de  Poderes  Executivo  e  Legislativo,
legitimados ordinários, em promover a execução dos títulos resultantes das decisões condenatórias,
em ressarcir o erário, proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado contra membro, servidor ou
cidadão responsáveis por danos ao erário;
CONSIDERANDO que o inciso IV do artigo 339, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do
Estado do Rio Grande do Norte (Resolução nº 09/2012 – TCE), regulamenta que, após imputação
de multa ou débito sem que o responsável pelo pagamento se manifeste no prazo legal, a Corte de
Contas procederá, "no caso de débitos em favor do erário municipal, por intermédio do Ministério
Público junto ao Tribunal, a intimação do atual gestor para que promova a inscrição do débito na
Dívida Ativa do Município e, em concomitância, a sua cobrança judicial em ação de execução".
CONSIDERANDO que o artigo 71, § 3º, da Constituição Federal, reza que "as decisões do Tribunal
de  que  resulte  imputação  de  débito  ou  multa  terão  eficácia  de  título  executivo",  aplica-se  ao
Tribunal de Contas dos Estados em virtude do Princípio da Simetria;
CONSIDERANDO que o artigo 335, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado
do Rio Grande do Norte, dispõe que "a decisão do Tribunal, de que resulte imputação de débito ou
cominação  de  multa,  torna  a  dívida  líquida  e  certa  e  tem  eficácia  de  título  executivo",
reconhecendo-lhe liquidez e certeza exigidas para a cobrança judicial da dívida;
CONSIDERANDO que o artigo 784, inciso XII,  do Código de Processo Civil,  dispõe que são
títulos executivos extrajudiciais todos os demais títulos a que, por disposição expressa, a lei atribuir
força executiva;
CONSIDERANDO que o artigo 786 do Código de Processo Civil reza que "a execução pode ser
instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em
título executivo";
CONSIDERANDO que o Pleno do Supremo Tribunal Federal – STF, em julgamento de recurso
submetido ao rito de repercussão geral, estabeleceu que a legitimidade para promover execução de
título  extrajudicial  decorrente  de  decisão  de  condenação  patrimonial  proferida  por  Tribunal  de
Contas é do ente público beneficiário da condenação (ARE 823.347-MA, Dje 28/10/2014);
CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal julgou, na data de 08 de agosto de 2018, com
repercussão geral, o recurso extraordinário RE 852.475, no qual fixou o entendimento de que são
imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na
Lei de Improbidade Administrativa;
CONSIDERANDO que,  nos autos  do processo nº  023634/2000-TC, referente a  averiguação da
prestação de contas do balancete de setembro do ano de 2000 relativo a Prefeitura Municipal de
Florânia, o Sr. Pedro Roberto de Medeiros, gestor à época do fatos do jurisdicionado em questão,
foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, a teor do Acórdão nº
194/2014 – TC, a restituir o erário da aduzida Municipalidade às quantias de R$ 4.524,00 (quatro
mil,  quinhentos  e  vinte  e  quatro  reais)  e  R$  14,00  (catorze  reais),  a  serem  monetariamente
atualizadas, com incidência de juros e mora, a contar do trânsito em julgado, em virtude de despesas
não comprovadas e pagamentos indevidos de encargos moratórios;
CONSIDERANDO que o trânsito em julgado do Acórdão nº 194/2014 – TC operou-se na data de
11 de novembro de 2015, não havendo comprovação do pagamento dos valores descritos na decisão
condenatória, até o presente momento;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público expedir recomendações visando a melhoria
dos serviços públicos e de relevância pública, bem como do efetivo respeito aos interesses, direitos
e bens cuja defesa lhe cabe promover;
CONSIDERANDO que é da Procuradoria do Município de Florânia/RN a atribuição de buscar o
ressarcimento do aludido débito, promovendo a ação cabível;
RESOLVE
RECOMENDAR ao(à) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a) do Município de Florânia/RN, que
promova, de ofício, a execução do Acórdão nº 194/2014 – TC do Tribunal de Contas do Estado do



Rio Grande do Norte, exarado nos autos do processo nº 023634/2000-TC, no prazo de 15 (quinze)
dias, a contar do recebimento desta.
Desde  logo,  adverte-se  o  destinatário  que  a  inobservância  ou  retardo  da  mencionada  medida
constitui ato de improbidade administrativa, nos moldes dos arts. 10, X, XII, e 11, II, ambos da Lei
8.429/92, o que ensejará a adoção de outras medidas legais cabíveis.
As  providências  adotadas  em  cumprimento  ao  teor  da  presente  Recomendação  deverão  ser
comunicadas a esta Promotoria de Justiça, no prazo supra aduzido.
Registre-se.  Publique-se  no  Diário  Oficial  e  Portal  da  Transparência.  Encaminhe-se  cópia  ao
CAOP-PP e ao respectivo destinatário.
Florânia/RN, 11 de outubro de 2018.
Yves Porfírio Castro de Albuquerque
Promotor de Justiça Substituto


