IC - INQUÉRITO CIVIL Nº 080.2015.000155
RECOMENDAÇÃO Nº. – PmJ Canguaretama/RN
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, através da Promotoria de Justiça da Comarca de Canguaretama/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,
CONSIDERANDO que, segundo o art. 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 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;
CONSIDERANDO que 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;
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 o teor do Acórdão nº1117/2012– TC, que condenou o então Prefeito de Baía Formosa SAMUEL MONTEIRO DA CRUZ, a
ressarcir ao erário o montante, à época, de R$ 23.486,69 (vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos), o qual não foi
recolhido aos cofres públicos, débito este que não se encontra prescrito, por ser hipótese de ressarcimento ao erário;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, quando disciplina a atuação do Tribunal de Contas da União, estabelece em seu art 7 1, § 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. 778, caput, prescreve que “pode promover a execução forçada o credor a quem a lei
confere título executivo”;
CONSIDERANDO que os valores acima aludidos serão direcionados ao Erário municipal, 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.75, inciso III, do Código de Processo Civil, prevê que a representação judicial, ativa e passiva, do município será feita
por seu prefeito ou procurador;
CONSIDERANDO que os agentes públicos responsáveis pela representação e consultoria judiciais do Município – 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;
RESOLVE RECOMENDAR ao Prefeito de Baía Formosa, ao Procurador-Geral e ao Assessor Jurídico do mesmo Município que promovam a
execução judicial da condenação de ressarcimento ao Erário imputada pelo Tribunal de Contas do Estado ao ex-Prefeito de Baía Formosa, SAMUEL
MONTEIRO CRUZ, através do processo nº 003685/2007-TC (Acórdão nº 1117/2012-TC).
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, requisitando-lhes que informem, em 15 (quinze) dias, as providências tomadas. Com a requisição,
remeta-se cópia do acórdão mencionado.
Canguaretama/RN, 21 de março de 2018.
Iveluska Alves Xavier da Costa Lemos
Promotora de Justiça

IC - INQUÉRITO CIVIL Nº 080.2015.000157
RECOMENDAÇÃO Nº. – PmJ Canguaretama/RN
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, através da Promotoria de Justiça da Comarca de Canguaretama/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,
CONSIDERANDO que, segundo o art. 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 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;
CONSIDERANDO que 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;
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 o teor do Acórdão nº1192/2010– TC, que condenou o então Presidente da Câmara Municipal de Canguaretama JAILSON
BRASILINO DA SILVA, a ressarcir ao erário o montante, à época, de R$ 85.086,02 (oitenta e cinco mil, oitenta e seis reais e dois centavos), o qual
não foi recolhido aos cofres públicos, débito este que não se encontra prescrito, por ser hipótese de ressarcimento ao erário;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, quando disciplina a atuação do Tribunal de Contas da União, estabelece em seu art 7 1, § 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. 778, caput, prescreve que “pode promover a execução forçada o credor a quem a lei
confere título executivo”;
CONSIDERANDO que os valores acima aludidos serão direcionados ao Erário municipal, 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.75, inciso III, do Código de Processo Civil, prevê que a representação judicial, ativa e passiva, do município será feita
por seu prefeito ou procurador;
CONSIDERANDO que os agentes públicos responsáveis pela representação e consultoria judiciais do Município – 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;
RESOLVE RECOMENDAR à Prefeita de Canguaretama, ao Procurador-Geral e ao Assessor Jurídico do mesmo Município que promovam a
execução judicial da condenação de ressarcimento ao Erário imputada pelo Tribunal de Contas do Estado ao ex-Presidente da Câmara de Vereadores
de Canguaretama, JAILSON BRASILINO DA SILVA, através do processo nº 11132/2006-TC (Acórdão nº 1192/2010-TC).
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, requisitando-lhes que informem, em 15 (quinze) dias, as providências tomadas. Com a requisição,
remeta-se cópia do acórdão mencionado.
Canguaretama/RN, 21 de março de 2018.
Iveluska Alves Xavier da Costa Lemos
Promotora de Justiça

IC - INQUÉRITO CIVIL Nº 080.2015.000129
RECOMENDAÇÃO Nº. – PmJ Canguaretama/RN
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, através da Promotoria de Justiça da Comarca de Canguaretama/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,
CONSIDERANDO que, segundo o art. 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 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;
CONSIDERANDO que 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;
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 o teor do Acórdão nº544/2013– TC, que condenou o então Prefeito do Município de Canguaretama EDMILSON FAUSTINO
DOS SANTOS, a ressarcir ao erário o montante, à época, de R$ 182.840,00(cento e oitenta e dois mil oitocentos e quarenta reais), o qual não foi
recolhido aos cofres públicos, débito este que não se encontra prescrito, por ser hipótese de ressarcimento ao erário;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, quando disciplina a atuação do Tribunal de Contas da União, estabelece em seu art 7 1, § 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. 778, caput, prescreve que “pode promover a execução forçada o credor a quem a lei
confere título executivo”;
CONSIDERANDO que os valores acima aludidos serão direcionados ao Erário municipal, 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.75, inciso III, do Código de Processo Civil, prevê que a representação judicial, ativa e passiva, do município será feita
por seu prefeito ou procurador;
CONSIDERANDO que os agentes públicos responsáveis pela representação e consultoria judiciais do Município – 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;
RESOLVE RECOMENDAR à Prefeita de Canguaretama, ao Procurador-Geral e ao Assessor Jurídico do mesmo Município que promovam a
execução judicial da condenação de ressarcimento ao Erário imputada pelo Tribunal de Contas do Estado ao ex-Prefeito de Canguaretama,
EDMILSON FAUSTINO DOS SANTOS, através do processo nº 10584/2007-TC (Acórdão nº 544/2013-TC).
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, requisitando-lhes que informem, em 15 (quinze) dias, as providências tomadas. Com a requisição,
remeta-se cópia do acórdão mencionado.
Canguaretama/RN, 21 de março de 2018.
Iveluska Alves Xavier da Costa Lemos
Promotora de Justiça
Autos n.° 06.2017.00001643-6
RECOMENDAÇÃO Nº 001/2018 - PmJC
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, pela Promotoria de Justiça da Comarca de Caraúbas, 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, CONSIDERANDO que, segundo o art. 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 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; CONSIDERANDO que 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; 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 o teor do Acórdão nº 566/2016 – TC, que condenou o ex-prefeito de Caraúbas,
FRANCISCO EUGÊNIO ALVES DA SILVA, a ressarcir ao erário o montante, à época, de R$ 23.236,80 (vinte e três mil, duzentos e trinta e seis reais
e oitenta centavos) por serviços pagos e não executados, acrescidos do percentual 30% (trinta por cento) sobre o respectivo valor, com fundamento no
art. 102, inciso I, da Lei Complementar n° 121/1994, o qual não teria sido recolhido aos cofres públicos, débito este que não se encontra prescrito, por
ser hipótese de ressarcimento ao erário; CONSIDERANDO, ainda, que no referido Acórdão nº 566/2016 – TC, restou aplicado ao ex-gestor acima
referido a multa de R$ 600,00 (seiscentos reais), pelas irregularidades formais apontadas durante a instrução processual, com fulcro no art. 297, inciso
II, alínea “b”, da Resolução n° 012/2000; CONSIDERANDO também que nos autos n° 0101313-25.2017.8.20.0115, houve apenas a suspensão da
cobrança em razão da ilegitimidade do exequente (o próprio Tribunal de Contas), na dicção do próprio Poder Judiciário: “Pelo princípio da simetria,
definiu o STF que a norma seria aplicável também em relação às decisões proferidas pelas Cortes de Contas Estaduais. Ocorre que, apesar de prever a
eficácia de título executivo para tais decisões, a Constituição silenciou a respeito do órgão legitimado a promover tais execuções, tendo o STF, desde
o princípio, fixado posição no sentido de que não seria o próprio TCU legitimado a tanto, e por força de simetria, o Tribunal de Contas dos Estados.
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE. COMPETÊNCIA PARA EXECUTAR SUAS
PRÓPRIAS DECISÕES: IMPOSSIBILIDADE. NORMA PERMISSIVA CONTIDA NA CARTA ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. 1.
As decisões das Cortes de Contas que impõem condenação patrimonial aos responsáveis por irregularidades no uso de bens públicos têm eficácia de
título executivo (CF, artigo 71, § 3º). Não podem, contudo, ser executadas por iniciativa do próprio Tribunal de Contas, seja diretamente ou por meio
do Ministério Público que atua perante ele. Ausência de titularidade, legitimidade e interesse imediato e concreto. 2. A ação de cobrança somente pode
ser proposta pelo ente público beneficiário da condenação imposta pelo Tribunal de Contas, por intermédio de seus procuradores que atuam junto ao
órgão jurisdicional competente. 3. Norma inserida na Constituição do Estado de Sergipe, que permite ao Tribunal de Contas local executar suas
próprias decisões (CE, artigo 68, XI). Competência não contemplada no modelo federal. Declaração de inconstitucionalidade, incidenter tantum, por
violação ao princípio da simetria (CF, artigo 75). Recurso extraordinário não conhecido. (RE 223037, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA,
Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2002, DJ 02-08-2002 PP-00061 EMENT VOL-02076-06 PP-01061)”; CONSIDERANDO que a legitimidade para
a propositura da ação executiva é apenas do ente público beneficiário, no caso, o Município de Caraúbas, intelecção esta do STF (Plenário. ARE
823347 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 02/10/2014. Repercussão geral), como do STJ (2ª Turma. REsp 1.464.226-MA, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 20/11/2014); 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. 778, caput, prescreve que “pode promover a
execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo”; CONSIDERANDO que os valores acima aludidos serão direcionados ao Erário
municipal, 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. 75, inciso III, do Código de Processo Civil, prevê que a representação judicial, ativa e passiva, do

município será feita por seu prefeito ou procurador; CONSIDERANDO que os agentes públicos responsáveis pela representação e consultoria
judiciais do Município que – uma vez sabedores do quadro fático aqui narrado – que 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 Caraúbas, ao Procurador-Geral e ao
Assessor Jurídico do mesmo Município que promovam a execução judicial da condenação de ressarcimento ao Erário imputada pelo Tribunal de
Contas do Estado ao ex-Prefeito de Caraúbas, FRANCISCO EUGÊNIO ALVES DA SILVA, através do processo nº 9791/2012 -TC (Acórdão nº
566/2016), que segue anexo. Publique-se esta Recomendação no Diário Oficial do Estado. Encaminhe-se cópia da presente para a Coordenação do
Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa do Patrimônio Público. Remeta-se a Recomendação a seus destinatários, requisitando-lhes
que informem, em 15 (quinze) dias, as providências tomadas. Com a requisição, remeta-se cópia do acórdão mencionado.
À Secretaria para cumprimento.
Caraúbas/RN, 08 de março de 2018.
FREDERICO AUGUSTO PIRES ZELAYA
Promotor de Justiça em substituição

