
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LAJES
Praça Manoel Januário Cabral, 430, Centro, Lajes/ RN – CEP:59535-000
 
RECOMENDAÇÃO nº 2018/0000135570
NF – Notícia de Fato nº 084.2017.000751
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por sua Promotora de Justiça da Comarca de Lajes, Juliana
Alcoforado de Lucena, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos arts. 127, caput e 129, incisos II e III, da
Constituição Federal, no art. 27, parágrafo único, IV, da Lei Federal nº 8.625/93; e, no art. 69, parágrafo único, alínea
"d", da Lei Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público); e,
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público e social, da moralidade e da
eficiência administrativa, nos termos dos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição da República; artigo 25,
inciso IV, alínea “a”, da Lei n.º 8.625/93; e artigo 67, inciso IV, alínea “d”, da Lei Complementar Estadual n.º 141/96;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, consoante previsto no artigo 69, parágrafo único, alínea “d”, da
Lei Complementar Estadual nº 141/96, expedir recomendações visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos e
bens cuja defesa lhe cabe promover;
CONSIDERANDO 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;
CONSIDERANDO que a Lei Federal n.º 8.429/92 - Lei da Improbidade Administrativa, no artigo 11, inciso II dispõe
que: 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:
CONSIDERANDO  que  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);
CONSIDERANDO que esta Promotoria de Justiça constatou na Noticia de Fato nº 084.2017.000751, a existência do
Acórdão nº 296/2017, o qual condenou o ex Presidente da Câmara Municipal de Lajes, Sr. ISAILSON LEOCADIO DE
ARAÚJO ao pagamento de multa no valor de R$ 14.199,97 (catorze mil, cento e noventa e nove reais e noventa e sete
centavos), a ser recolhido aos cofres do Estado;
CONSIDERANDO que 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”;
CONSIDERANDO que 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.”;
CONSIDERANDO que 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”;
CONSIDERANDO que os valores acima aludidos será direcionado ao Erário estadual, estando, portanto, a execução
sujeita ao postulado administrativo da indisponibilidade do interesse público;
CONSIDERANDO  que  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;
CONSIDERANDO que 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;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 12, I, do Código de Processo Civil, o Procurador do Estado é o responsável
pela representação judicial do Estado, ativa e passivamente;
RESOLVE RECOMENDAR ao Procurador-Geral do Estado que:
a) promova a execução judicial da multas cominada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte a
ISAILSON LEOCADIO DE ARAÚJO por meio do Acórdão nº 296/2017-TC.
E  DETERMINA à  Secretaria  Ministerial:  a)  Encaminhe-se,  com  urgência  cópia  da  presente  Recomendação  ao
Procurador-Geral do Estado para que cumpra e faça cumprir a presente recomendação, requisitando-lhe que informe,
em 15 dias, as providências adotadas; b) Publicar esta Recomendação no Diário Oficial do Estado; c) Enviar cópia deste
expediente, via correio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa do Patrimônio Público e
Combate à Sonegação Fiscal.
Estabeleço  o  prazo  de  15  (quinze)  dias  para  que  sejam  prestadas  informações  ao  Ministério  Público  acerca  das
providências adotadas em cumprimento à presente Recomendação.
ADVERTE, desde já o Ministério Público, que o descumprimento desta recomendação ensejará a adoção das medidas
cabíveis,  inclusive  pela  via  judicial,  valendo  o  recebimento  da  presente  como  prova  pré-constituída  do  prévio
conhecimento.
Publique-se.
Cumpra-se.
Lajes/RN, 05 de abril de 2018.
Juliana Alcoforado de Lucena
Promotora de Justiça


