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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) JUIZ (A) FEDERAL DA __VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE JUAZEIRO/BA  

 

 

               - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA  

- Entre 2014 e 2016, FNDE REPASSOU R$ 
1.666.625,00 ao Município de REMANSO-BA para 
Promover ações para a elevação da escolaridade, na 
forma de curso, para a qualificação profissional em 
nível inicial e a participação cidadã de jovens com 
idade entre dezoito e 29 anos que saibam ler e 
escrever, mas não tenham concluído o ensino 
fundamental. Não havendo prestação de contas 
acerca da utilização de tais recursos, gerando assim 
danos ao erário federal. Acórdão do TCU definindo 
responsabilidade dos Réus. 

  

  

O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, pessoa jurídica 
de direito público interno (autarquia federal), neste ato representado pelo Procurador Federal 
signatário, mandato ex lege conforme artigos 9º da Lei n. 9.469/1997 e 10 da Lei n. 10.480/2002, 
por meio da PROCURADORIA SECCIONAL FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - PE, unidade 
da Procuradoria-Geral Federal/Advocacia-Geral da União, com endereço na Rua Engenheiro 
Carlos Pinheiro – nº 33 – Edifício Moyses Mendes – Centro, CEP: 56.302-340 - Petrolina/PE, 
lastreado nas informações reunidas nos autos da Tomada de Contas Especial em anexo 
(processo administrativo de TCE nº 23034.027029/2019-65 e TC 040.039/2019-6 do TCU), o 
qual apontou omissão acerca da execução dos recursos repassados ao Município de Remanso-
BA por força do TD - PROJOVEM CAMPO/2014, vem, à presença de Vossa Excelência, com fulcro 
no artigo 37, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal; nos artigos 1º, inciso VIII, e 3º, da Lei Federal 
n. 7.347/1985; e nos artigos 10, 11 e 12 da Lei n. 8.429/1992, ajuizar a presente  

  
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

  

em face de  
  

CELSO SILVA E SOUZA, brasileiro, ex-prefeito de Remanso-BA (mandato 2013-2016), 
nascido em 13-02-1961, inscrito no CPF sob o nº 261.683.755-20, título de eleitor nº 
0026551430582, domiciliado na RUA VITAL DE NEGREIROS, 17, CASA, CENTRO, REMANSO/BA, 
CEP: 47200-000 Fone: 35351129 (base de dados da Receita Federal do Brasil). Outros possíveis 
endereços: RUA FREI HENRIQUE, QUADRA 04 - Remanso/BA – 47200000 (base de dados do TSE). 
E 

 
 JOSÉ CLEMENTINO DE CARVALHO FILHO, brasileiro, prefeito de Remanso-BA 

(mandato 2017-2020), nascido em 18-08-1950, inscrito no CPF sob o nº 059.737.915-72, título 
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de eleitor nº 0010106390515, domiciliado na RUA DEOCLIDES BRAGA, S N, QUADRA06, 

CENTRO, REMANSO/BA, CEP: 47200-000, Fone: 33352935 (base de dados da Receita Federal do 

Brasil). Outros possíveis endereços: RUA WALDEMAR FALCÃO, 1411, AP 202, Horto Florestal - 

Salvador/BA – 40296-710 (base de dados da RFB). 

 

 

I - DA LEGITIMIDADE ATIVA, PASSIVA, AUSENCIA DE PRESCRIÇÃO E FATOS DO CASO  

  

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é uma Autarquia 
Federal, criada pela Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, vinculada ao Ministério da 
Educação, e que tem como missão prover recursos e executar ações para o desenvolvimento da 
Educação, visando garantir educação de qualidade a todos os brasileiros.    

   

O FNDE tem como valores a transparência, a cidadania e o controle social, a inclusão 
social, a avaliação de resultados, e a excelência na gestão.    

   

Entre seus principais desafios estão a eficiência na arrecadação e gestão do salário-
educação (maior fonte de recursos da educação fundamental), na gestão dos programas 
finalísticos e nas compras governamentais, além da busca permanente de parcerias estratégicas 
e do fortalecimento institucional.    

   

Os recursos do FNDE são direcionados aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios e organizações não-governamentais para atendimento às escolas públicas de 
educação básica, mediante receitas provenientes do salário educação e do orçamento da União.    

   

Entre as suas muitas ações estão o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o 
Programa Nacional do Livro Didático, o Programa Dinheiro Direto na Escola, o Programa 
Nacional de Saúde do Escolar, os programas de transporte escolar, o Fundescola, o Programa 
de Melhoria e Expansão do Ensino Médio (Promed) e o Escola Aberta.    

   

O FNDE também libera recursos para diversos projetos e ações educacionais, como 
o Brasil Alfabetizado, a educação de jovens e adultos, a educação especial, o ensino em áreas 
remanescentes de quilombos e a educação escolar indígena.   

   

No caso em exame, observa-se que os valores que o FNDE procura ver serem 

restituídos são decorrentes de repasse feito entre 2014 e 2016 ao Município de Remanso - BA 

em razão do TD - PROJOVEM CAMPO/2014, prevendo Promover ações para a elevação da 

escolaridade, na forma de curso, para a qualificação profissional em nível inicial e a participação 

cidadã de jovens com idade entre dezoito e 29 anos que saibam ler e escrever, mas não tenham 

concluído o ensino fundamental. 

  

O fato é que tais recursos foram repassados, mas constatou-se que, escoado o prazo 
final de prestação de contas em 08/02/2018, tal prestação não foi apresentada, impedindo 
assim que fosse investigada a legitimidade dos gastos empreendidos.  
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Assim, foi instaurada Tomada de Contas Especial pelo FNDE, cujo relatório 
confirmou a não prestação de contas e consequente surgimento de dano ao erário federal 
equivalente à totalidade dos recursos repassados e cuja legitimidade da utilização não se pode 
aferir em razão da falta de prestação de contas, apontando a responsabilidade pelo dano da 
parte ré então gestores do Município.   

   

Desse modo, tendo em vista que o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO – FNDE - é uma Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 
1968, vinculada ao Ministério da Educação - MEC, e tendo em vista que os recursos malversados 
pela parte ré decorreram de repasses feitos pelo FNDE ao município, afigura-se patente a 
legitimidade do FNDE para ingressar com a presente ação, a teor do que dispõem os arts. 5º, da 
Lei nº 7.347/85, 17 e da Lei nº 8.429/92, in verbis:   

   
Lei nº 7.347/85   
Art. 5º A ação principal e a cautelar poderão ser propostas pelo Ministério 

Público, pela União, pelos Estados e Municípios. Poderão também ser 

propostas por autarquia, empresa pública, fundação, sociedade de economia 

mista ou por associação que:   

   

Lei nº 8.429/92   
Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo 

Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da 

efetivação da medida cautelar. (destacou-se).   

  

    

Conforme frisado, diante da não prestação de contas demonstrando a legítima 
utilização dos recursos do TD - PROJOVEM CAMPO/2014, foi instaurado o processo de Tomada 
de Contas Especial nº 23034.027029/2019-65, cuja cópia integral se encontra como anexo da 
presente petição.   

    

O acórdão da Tomada de Contas imputa ao réu Celso Silva e Souza (gestão 2013-
2016)   responsabilidade pela devolução dos recursos repassados, pela não comprovação da boa 
e regular aplicação dos recursos federais repassados ao município de Remanso/BA, em face da 
omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos. Ao réu José Clementino de 
Carvalho Filho (gestão 2017-atual) o não cumprimento do prazo originalmente estipulado para 
prestação de contas acerca da utilização desses recursos.  

  

Os recursos foram repassados entre 2014 e 2016 (TCE – p.5ss) e o prazo para 
prestação de contas se esgotou em 08/02/2018 (TCE – p. 50).  

  

O réu Celso Silva e Souza (gestão 2013-2016) foi considerado responsável por ter 
recebido os recursos, além de gerido o programa. Mais: intimado no processo de TCE para que 
se manifestasse sobre a omissão e apresentasse justificativas, o réu simplesmente manteve-se 
inerte, sem prestar qualquer informação (TCE – p. 17, 30-32 e 53 – item VI).  
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Por sua vez, o réu José Clementino de Carvalho Filho (gestão 2017-atual) foi 
considerado responsável pela omissão não cumprindo o prazo originalmente estipulado para 
prestação de contas do Projovem Campo, no exercício de 2014. Mais: intimado no processo de 
TCE para que se manifestasse sobre a omissão e apresentasse justificativas, o réu simplesmente 
manteve-se inerte, sem prestar qualquer informação, tendo efetivamente, por duas vezes, 
expressado sua ciência por meio do sistema eletrônico de prestação de contas do FNDE - SIGPC 
(TCE – p. 18-19, 34-35 e 53 – item VI).  
 

Da mesma forma, já no âmbito da fase externa da Tomada de Contas do TCU, os 
réus não apresentaram qualquer justificativa, tendo a corte de contas decretado sua revelia na 
TC 040.039/2019-6 (item 13 do relatório e item 3 do voto do acórdão). 

  

Preferiram, assim, o total silêncio, perpetuando a omissão e impedindo que se tenha 
qualquer pista acerca de como os recursos repassados foram efetivamente empregados.  

  

Em suma: não obstante terem sido intimados para tanto, o ex-prefeito e o atual 
prefeito ora réus sequer se dignaram a responder as imputações realizadas na TC no sentido da 
não prestação de contas, tornando incontroversa a falta de prestação de contas e evidenciando 
a sua legitimidade passiva para responder pelos danos causados ao erário federal e pelo 
descumprimento do dever de prestação de contas.  

  

Desse modo, ante à caracterização do prejuízo ao erário federal e omissão na 
prestação de contas, resta evidente a legitimidade passiva ad causam da parte requerida, 
gestores de Remanso-BA, apontados no acórdão do TC como responsáveis, a teor do que 
preconizam os arts. 1º, caput, 2º e 3º, todos da Lei nº 8.429/92, abaixo transcritos:    

   
Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, 
servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou 
de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra 
com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão 
punidos na forma desta lei.   
   

Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que 
exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, 
nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura 
ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas 
no artigo anterior.  Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que 
couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra 
para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma 
direta ou indireta.  

  

Saliente-se que, em relação à parte ré, não há que se falar de prescrição de cinco 
anos após o término do mandato, nos termos do art. 23, I, da Lei nº 8.429/92, uma vez que o 
mandato mais antigo teve final em dezembro de 2016 e assim a prescrição somente ocorreria 
no ainda longínquo dezembro de 2021.  
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O fato, contudo, é que, findo o prazo de vigência do programa e atingido o prazo de 
prestação de contas, nenhuma prestação de contas foi apresentada.   

  

Assim, diante do atingimento do prazo-limite para prestação de contas e do não 
advento da prestação destas, demonstrando a legítima utilização dos recursos relativos 
programa, foi instaurada a Tomada de Contas Especial nº 23034.027029/2019-65, que na fase 
externa, perante o TCU recebeu o número 040.039/2019-6.    

  

 O ex-prefeito, ora réu, foi considerada responsável por ter recebido e gerido os 

recursos ao longo de seu mandato. Tais valores a serem devolvidos, devidamente atualizados 

com juros e correção monetária a partir da data do repasse que se tornou indevido em razão 

da irregularidade em sua aplicação até 18/09/2020, nos moldes fixados pelo Tribunal de Contas 
da União, atingiu a cifra de R$ 2.289.673,11 (item 39, b do relatório do Acórdão da TC 

040.039/2019-6 – p. 43). 

 

O prazo de prestação de contas se esgotou no mandato do gestor sucessor, o atual 
gestor municipal, José Clementino de Carvalho Filho (gestão 2017-atual), também não prestou 

contas, não justificou fundamentadamente tal omissão e não comprovou a adoção das medidas 
de resguardo ao Erário, apesar de ter dado ciência expressa na fase interna da TCE quando 

notificado para se manifestar sobre a omissão.  

 

No processo de TC 040.039/2019-6 no TCU, o relatório do acórdão, citando a 
manifestação técnica da auditoria consignou sobre as condutas dos réus e a medida de suas 
responsabilidades: 

 
10.1. Irregularidade 1: não comprovação da boa e regular aplicação dos 

recursos federais repassados ao município de Remanso/BA, em face da 

omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos, no âmbito 

do Projovem Campo, no exercício de 2014, cujo prazo encerrou-se em 

8/2/2018.  

10.1.1. Evidência da irregularidade: documento técnico presente 

na peça 10.  

10.1.2. Normas infringidas: art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo 

único, da Constituição da República Federativa do Brasil; art. 93, do 

Decreto-lei 200/1967; art. 66, do Decreto 93.872/1986; e art. 6º, inciso 

XLIV, da Resolução CD/FNDE 11, de 16/4/2014.  

10.2. Débitos relacionados ao responsável Celso Silva e Sousa:  

Data de 

ocorrência  

Valor histórico (R$)  

23/9/2014  428.925,00  
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26/8/2015  214.462,50  

5/1/2016  214.462,50  

8/7/2016  339.915,00  

14/9/2016  290.955,00  

27/10/2016  177.905,00  

10.2.1. Cofre credor: Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação.  

10.2.2. Responsável: Celso Silva e Sousa.  

10.2.2.1. Conduta: não demonstrar a boa e regular aplicação dos 

recursos federais recebidos e geridos à conta do Projovem Campo, no 

exercício de 2014, em face da omissão na prestação de contas, cujo prazo 

encerrou-se em 8/2/2018.  

10.2.2.2. Nexo de causalidade: a conduta descrita impediu o 

estabelecimento do nexo causal entre as possíveis despesas efetuadas 

com os recursos recebidos, no âmbito do Projovem Campo, no exercício 

de 2014, em afronta ao art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da 

Constituição da República Federativa do Brasil; art. 93, do Decreto-lei 

200/1967; art. 66, do Decreto 93.872/1986; e art. 6º, inciso XLIV, da 

Resolução CD/FNDE 11, de 16/4/2014.  

10.2.2.3. Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de 

culpabilidade e de punibilidade; é razoável supor que a responsável tinha 

consciência da ilicitude de sua conduta; era exigível conduta diversa da 

praticada, qual seja, desincumbir-se do seu dever por meio da 

apresentação da prestação de contas no prazo e forma devidos e/ou 

disponibilizar as condições materiais mínimas e necessárias para que o 

seu sucessor pudesse apresentar a devida prestação de contas.   

11. Encaminhamento: citação.  

11.1. Irregularidade 2: não cumprimento do prazo originalmente 

estipulado para prestação de contas do Projovem Campo, no exercício 

de 2014, cujo prazo encerrou-se em 8/2/2018.  

11.1.1. Evidência da irregularidade: documento técnico presente 

na peça 10.  

11.1.2. Normas infringidas: art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo 

único, da Constituição da República Federativa do Brasil; art. 93, do 

Decreto-lei 200/1967; art. 66, do Decreto 93.872/1986; e art. 6º, inciso 

XLIV, da Resolução CD/FNDE 11, de 16/4/2014.  

11.1.3. Responsável: José Clementino de Carvalho Filho.  
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11.1.3.1. Conduta: descumprir o prazo originalmente estipulado para 

prestação de contas dos recursos federais recebidos à conta do Projovem 

Campo, no exercício de 2014, o qual se encerrou em 8/2/2018.  

11.1.3.2. Nexo de causalidade: a conduta descrita impediu o 

estabelecimento do nexo causal entre as possíveis despesas efetuadas 

com os recursos recebidos, no âmbito do Projovem Campo, no exercício 

de 2014, em afronta ao art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da 

Constituição da República Federativa do Brasil; art. 93, do Decreto-lei 

200/1967; art. 66, do Decreto 93.872/1986; e art. 6º, inciso XLIV, da 

Resolução CD/FNDE 11, de 16/4/2014.  

11.1.3.3. Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de 

culpabilidade e de punibilidade; é razoável supor que o responsável tinha 

consciência da ilicitude de sua conduta; era exigível conduta diversa da 

praticada, qual seja, desincumbir-se do seu dever por meio da 

apresentação da prestação de contas no prazo e forma devidos.   

 

Em suma: não obstante ter sido intimados para tanto, os réus sequer se dignaram a 
responder as imputações realizadas na Tomada de Contas no sentido da não prestação de 
contas, tanto as feitas pelo FNDE, como as do TCU, tornando incontroversa a falta de prestação 
de contas e evidenciando a legitimidade passiva para responder pelos danos causados ao erário 
federal pelo réu gestor dos recursos.  

  

Ao não cumprirem com suas obrigações de prestar contas, impediram que se 
analisasse como tais recursos foram efetivamente utilizados e se perquira a legitimidade de tais 
utilizações.  

  

É preciso que se comprove que o objeto foi cumprido com os recursos repassados 

para tal e se a utilização dos recursos se deu em consonância com as normas e princípios que 

regulam a atividade da Administração Pública.  

  

Diante da ausência de qualquer justificativa acerca do destino que foi dado ao valor 

repassado, a TCE, tanto na fase interna pelo FNDE, como na fase externa, pela área técnica do 

TCU, acertadamente, consideraram que os réus são responsáveis, o ex-prefeito pela devolução 

de todo o montante repassado pelo FNDE por força do programa e pela omissão e o atual 

prefeito pela omissão na prestação de contas.  

    

Destarte, patente que o réu ex-prefeito é responsável pelos danos ao erário 
relativos à integralidade dos recursos repassados, uma vez que, ante à ausência de prestação 
de contas, não se tem notícia acerca de seu paradeiro e de sua regular utilização.  

  

Destaca-se que o administrador de recursos públicos tem o dever legal não apenas 
de aplicar corretamente as verbas públicas, mas também o de demonstrar que elas foram 
integralmente destinadas aos fins respectivos, possibilitando que os órgãos de controle exerçam 
seu mister. A ausência de prestação de contas dificulta, e muitas vezes impossibilita, a 

Num. 366486356 - Pág. 7Assinado eletronicamente por: BRUNO FELIX DE ALMEIDA - 31/10/2020 11:47:22
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103111472218400000361554539
Número do documento: 20103111472218400000361554539



  

 

 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  

   PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
  

constatação da integral e correta aplicação dos recursos públicos nos fins a que se destinam, 
fazendo nascer a legítima presunção de que as verbas não foram empregadas na execução do 
objeto proposto, mormente no caso em tela.  

  

Compete ao administrador público o ônus de provar que os valores foram 
efetivamente utilizados na finalidade para a qual se destinaram, o que não aconteceu no caso 
em análise.  

  

Vale destacar que não se trata apenas de mera irregularidade administrativa. No 
caso, a destinação dos recursos se deu para as atividades de fomento da educação de jovens. 
Em não havendo prestação de contas, não se tem a mínima condição de desvendar como tais 
recursos foram utilizados. Trata-se de fato gravíssimo, uma vez que, diante da total omissão na 
prestação de contas, não se tem notícia do paradeiro de tais recursos.    

 
Outrossim, a prevalecer a tese de que a omissão na prestação de contas é uma mera 

irregularidade e não um ato de improbidade como expressamente o trata o art. 11, VI, da Lei nº 
8.429/92, certamente haverá um estímulo para que gestores optem deliberadamente por não 
prestarem as contas ao invés de apresenta-las possibilitando com isso a detecção comprovada 
de eventual desvio de recursos.  

  

É dizer: a não apresentação de contas pode ser considerada como a “mãe” de todas 
as outras irregularidades praticadas na gestão de recursos repassados voluntariamente, posto 
que, através dela, impede-se que se saiba efetivamente como os recursos foram utilizados, 
dificultando ainda a comprovação das demais irregularidades eventualmente cometidas.  

  

Ademais, o TCU, definiu a responsabilidade de cada um dos réus, modificando 
parcialmente a responsabilização indicada pelo FNDE na fase interna da TCE. Imputando a 
responsabilidade pelo dano ao corréu gestor dos recursos, mas consignando expressamente a 
também a responsabilidade do atual gestor pela omissão na prestação de contas. Importante 
destacar novamente que os réus foram notificados em várias oportunidades, mas se 
mantiveram silentes.   
 

  

II – DO DEVER DE PRESTAR CONTAS 

  

O administrador público tem dois deveres legais supremos: 1) aplicar corretamente 

as verbas públicas e 2) demonstrar que elas foram integralmente destinadas aos respectivos 

fins. A ausência de prestação de contas dificulta ou impossibilita a atuação de órgãos de controle 

e a verificação da correta aplicação de recursos pela sociedade. 

 

A omissão no dever de prestação de contas de repasse de recurso origina a legítima 

presunção de que as verbas não foram empregadas na execução do objeto do programa. Tal 

situação ocorre porque é ônus do gestor público comprovar que o montante foi adequadamente 

consumido na finalidade a qual se destina, caso contrário a inadimplência é imperiosa. A 

legislação, ao atribuir esta obrigação, imputou o ônus da prova ao administrador. 
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O FNDE tem por finalidade captar recursos financeiros e canalizá-los para 

financiamento de projetos de ensino e pesquisa, inclusive alimentação escolar e bolsas de 

estudo, observadas as diretrizes do planejamento nacional da educação. 

 

A missão da Autarquia é cumprida mediante repasse de recursos via convênios ou 

programas. 

 

O Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM tem base na Lei nº 11.692, 

de 10 de junho de 2008. O dever de prestação de contas é detalhado no Decreto n.º 6.629/2008, 

em seu art. 64 e, no caso em tela, era previsto na Resolução CD/FNDE nº 8/2014. 

 

A prestação de contas pelo gestor de recurso público é regra imposta pelos artigos 

70, Parágrafo Único, da CF/88; 93 do Decreto-lei 200/97; artigo 10, §6º do Decreto 6.170/2007; 

28, da IN 01/97 e art. 56 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127/2008. 

 

Os dispositivos citados determinam que a prestação de contas é indispensável à 

verificação da boa e regular aplicação dos recursos públicos recebidos por meio de programas 

e da sua gestão à luz dos Princípios da legalidade, moralidade e honestidade, impondo-se ao 

convenente o dever de apresentá-la na data estabelecida pelos regulamentos do programa. 

 

No caso concreto, consoante retratado no tópico anterior, a responsabilidade pela 

prestação de contas é da parte ré, sendo que este não cumpriu com tal obrigação e nem atendeu 

às intimações do FNDE e do TCU para tanto.  

  

O dolo dos réus, assim, é evidente, posto que, na qualidade de administradores 

público, deixaram de tomar as devidas cautelas, agindo em desconformidade com princípios 

basilares da Administração Pública.  

  

Destaque-se, novamente, que não há que se falar em mera irregularidade. A 

ausência de prestação de contas é fato gravíssimo, pois impede a verificação da legitimidade do 

gasto. É pressuposto comezinho que aquele que administra valores de outrem deve prestar 

contas de sua utilização. O mesmo obviamente acontece com aquele que gere recursos públicos 

federais indisponíveis e pertecentes à coletividade.   

  

Saliente-se que os recursos em tela foram repassados para o incremento da 

escolaridade e profissionalização da juventude do município. Trata-se de uma utilização 

importantíssima que precisa ter sua legitimidade cabalmente demonstrada pelo recebedor dos 

recursos, sob pena de frustração da política pública que se pretendeu executar.  
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No caso, a prefeitura recebeu recursos federais para a aplicação na área da 

educação e seus gestores máximo sequer se preocuparam em demonstrar como se deu a 

utilização de tais recursos.  

  

A prestação de contas acerca do efetivo paradeiro dos recursos era primordial, 

sendo, no momento, imprescindível a devolução integral dos recursos diante da completa 

ausência dessa prestação, não se tendo notícia sobre como o dinheiro foi gasto.  

 

A omissão do gestor configura ato de improbidade administrativa, nos termos do 

art. 11, VI, da Lei 8.429/92, sujeitando-o às penalidades previstas no art. 12, III, da mesma Lei. 

Além disso, nos termos do Art. 5º, da IN 01/97, sujeita o convenente às seguintes penalidades 

1) impedimento de celebração de outros contratos ou convênios com o poder público e 

recebimento de novas transferências de recursos federais; 2) instauração de TCE e 3) registro 

da situação do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI e no Cadastro Informativo 

de créditos não quitados do setor público federal – CADIN, além de o dever de restituir ao erário 

o valor integral dos recursos repassados e não empregados na finalidade do programa ou 

convênio, tendo em vista o consequente prejuízo. 

 

O descumprimento do dever legal faz surgir uma situação de ruptura na relação 

daquele que se omite no cumprimento da obrigação de prestar contas com a administração 

pública. Em razão disso, deve o administrador omisso ser responsabilizado pela prática de ato 

de improbidade administrativa e o consequente dever de reparar o dano ao erário, quando 

também for o gestor dos recursos. 

 

A omissão de gestores municipais em prestar contas deixa clara a caracterização do 

dolo genérico exigido no sistema de responsabilização da Lei n.º 8.429/1992, vejamos os 

julgados do STJ: 

 
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 397 

E 535 DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECE A CONDUTA DOLOSA. 

ART. 11, IV, E 12 DA LEI N. 8.429/1992. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS 

PENALIDADES APLICADAS. SÚMULA 7/STJ. 

[...] 

Não se vislumbra ofensa ao art. 397 do CPC, se não houve recusa na apreciação 

das provas. Os documentos apresentados com a apelação foram acolhidos e 

juntados aos autos. Não se pode pressupor que o relator não os tenha 

analisado pelo simples fato de não ter feito referência a eles em seu voto. Ao 

contrário, o acórdão é expresso a afirmar ser desinfluente para a causa o 

contrato não ter sido efetuado pelo gestor-recorrente (documentos 

anexados), por entender que ele deveria prestar contas da contratação que se 

encerrou sob sua gestão, e que, instado a fazê-la, omitiu-se. 
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2. Hipótese em que foi caracterizado o dolo genérico na conduta do 

prefeito, que, notificado para prestar contas do contrato de repasse de verbas 

pública, quedou-se inerte. Precedentes. 

[...] 

(AgRg no AREsp 352.578/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 04/10/2013)” 

 

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ISENÇÃO PREVISTA NA AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. SÚMULA 83 DO STJ. PRESCRIÇÃO. ART. 23 DA LEI N. 8.429/92. 

TÉRMINO DO MANDATO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DE 

PRINCÍPIOS. MORALIDADE, INTERESSE PÚBLICO E LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

1. É assente nesta Corte que o reexame de ofensa à coisa julgada importa 

em reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 

deste Tribunal. Precedentes. 

2. Quanto à suposta infringência do art. 18 da Lei n. 7.347/85 (Lei de Ação 

Civil Pública), o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento 

jurisprudencial do STJ no sentido de que o autor da ação está isento de custas, 

salvo se ficar caracterizada a má-fé. Precedentes. 

3. O prazo prescricional para as ações de improbidade administrativa é, em 

regra, de cinco anos, ressalvando-se a imprescritibilidade da pretensão de 

ressarcimento ao erário. No caso de agente político detentor de mandado 

eletivo ou de ocupantes de cargos de comissão e de confiança inseridos no 

polo passivo da ação, inicia-se a contagem do prazo com o fim do mandato. 

Exegese do art. 23, I, da Lei 8.429/92. Precedentes. 

4. A conduta do agente se amolda ao disposto no art. 11 da Lei 

8.429/1992, pois atenta contra os princípios da administração pública, 

em especial interesse público, legalidade e da moralidade, bem como, 

da publicidade. As considerações feitas pelo Tribunal de origem NÃO 

afastam a prática do ato de improbidade administrativa por violação de 

princípios da administração pública, uma vez que foi constatado o 

elemento subjetivo dolo na conduta do agente, mesmo na modalidade 

genérica, o que permite o reconhecimento de ato de improbidade 

administrativa. 

5. Não se pode aceitar que prefeitos não saibam da ilicitude da não 

prestação de contas. Trata-se de conhecimento mínimo que todo e 

qualquer gestor público deve ter. Demonstrada a conduta típica por 

meio de dilação probatória nas instâncias ordinárias, não se pode 

rediscutir a ausência de dolo em sede de recurso excepcional, haja vista 

o impedimento da Súmula 7/STJ. 

[...] 

(AgRg no REsp 1411699/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 19/02/2015)” 
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Deste modo, revela-se notório o intuito de descumprir a restrição imposta pelas 

cláusulas que regiam o programa, o que denota, de forma clara, o dolo na conduta que acabou 

por gerar graves prejuízos ao erário. 

 

Por conseguinte, a ausência de comprovação do correto emprego da verba 

repassado pelo FNDE, aliada a ausência de manifestação na seara administrativa, bastam para 

comprovar os graves fatos aqui elencados, motivo pelo qual deve a demanda ser julgada 

totalmente procedente com a cominação de ressarcimento dos valores desviados em benefício 

do FNDE. 

 

Ademais, a omissão na prestação de contas é fato que por si só caracteriza 

improbidade e a ausência de justificativa relevante, que caracteriza caso fortuito ou força maior, 

para não prestar contas, preenche os requisitos legais, consoante entendimento pretoriano 

abaixo transcrito: 
EMEN: ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL. JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS PELO TCU. APLICAÇÃO 

IRREGULAR DE RECURSOS. CONVÊNIO. CODEVASF. RESPONSABILIZAÇÃO, DO 

PREFEITO SUCESSOR, PELA OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 

POSSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de 

ação declaratória de nulidade, em que o recorrido pretendeu nulificar os 

efeitos de acórdão proferido em procedimento de Tomada de Contas em 

trâmite no Tribunal de Contas da União. O embargado foi prefeito do Município 

de Queimadas - BA, gestão 1989 a 1992 e seu antecessor na prefeitura da 

Municipalidade, sr. Ivo Moreira Suzart, firmou convênio com a CODEVASF - 

Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco, para construção de 

6 aguadas no montante, à época, de CR$ 2.000.000,00 (dois milhões de 

cruzados), recebendo a importância, mediante ordem bancária, com saque no 

dia imediatamente posterior, na sua integralidade. 2. O TCU, por sua vez, 

apurou irregularidades na aplicação dos referidos recursos, fato que implicou 

na Tomada de Contas Especial n. 279.090/90-0, em que se buscou a 

responsabilização do embargado tendo em vista a omissão na prestação de 

contas. 3. Pela leitura do relatório da Tomada de Contas Especial em trâmite 

no Tribunal de Contas da União (fls. 34/48), extrai-se que a inserção do 

embargado no pólo passivo do referido processo deu-se em razão da omissão 

na prestação de contas de recursos transferidos, mediante convênio, 

objetivando a construção de 6 aguadas no Município de Queimadas. 4. a 

responsabilização do embargado se dá pela omissão na prestação de contas e 

não pela má gestão ou eventual desvio dos valores repassados pela União para 

a execução do objeto firmado no Convênio, e tal responsabilização não pode 

ser afastada na hipótese. A apresentação da prestação de contas, no tempo 

exigido por lei, permite à Administração aferir a legalidade dos atos praticados 

e comprovar o efetivo cumprimento do convênio firmado. Esses dois vetores 

de avaliação do convênio são consideradas quando da análise da prestação de 

contas pelo órgão que disponibilizou o recurso. Impropriedades detectadas 

podem resultar em rejeição das contas e instauração do processo de tomada 
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de contas especial, a ser julgada pelo Tribunal de Contas da União, assim como 

se deu no caso em questão. 5. Não restam dúvidas, portanto, de que a 

responsabilização que se impõe no presente processo não se dá em 

decorrência da malversação dos valores depositados pela União para a 

consecução do Convênio, mas sim pelas consequências da ausência de 

prestação de contas da qual era, por força de lei, obrigado a fazer. Assim, não 

há que se falar em solidariedade, mas sim na responsabilidade direta pela 

omissão na prestação de contas. 6. Embargos de declaração acolhidos, com 

efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial. (STJ – EDRESP 

200601530015 – Rel. MAURO CAMPBELL MARQUES - SEGUNDA TURMA - 

SEGUNDA TURMA - DJE DATA:21/05/2010) 

 

Importante ressaltar, que após a fase interna da TCE, após o julgamento pelo TCU 

os réus se mantiveram silentes. Tal silêncio eloquente revela o nível de gravidade que a conduta 

omissiva dos réus alcançou. Caracterizando assim, a gravidade do ato de improbidade 

administrativa e a necessidade da tutela jurisdicional para resguardo do patrimônio público. 

 

  

III – DA RESPONSABILIDADE DO GESTOR EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
E APLICAÇÃO IRREGULAR DOS RECURSOS.  

      

A consequência jurídica da ausência de prestação de contas é o surgimento do dever 
de ressarcir o erário dos valores confiados ao gestor efetivo daqueles recursos.   

  

O dever de ressarcir possui fundamento legal. Dispõe o artigo 84 do Decreto-Lei nº 
200, de 25 de fevereiro de 1967:  

  

 Art. 84. Quando se verificar que determinada conta não foi prestada, ou 
que ocorreu desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade de que 
resulte prejuízo para a Fazenda Pública, as autoridades administrativas, 
sob pena de coresponsabilidade e sem embargo dos procedimentos 
disciplinares, deverão tomar imediatas providência para assegurar o 
respectivo ressarcimento e instaurar a tomada de contas, fazendo-se as 
comunicações a respeito ao Tribunal de Contas.  
  

No mesmo sentido, prevê o artigo 8º da Lei n. 8.443, de 16 de julho de 
1992:   

  

Art. 8° Diante da omissão no dever de prestar contas, da não 
comprovação da aplicação dos recursos repassados pela União, na 
forma prevista no inciso VII do art. 5° desta lei, da ocorrência de 
desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ou, ainda, 
da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que 
resulte dano ao erário, a autoridade administrativa competente, sob 
pena de responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar 
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providências com vistas à instauração da tomada de contas especial 
para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação 
do dano.  
  

Disposição de mesmo teor é contida no artigo 197 do Regimento Interno do Tribunal 
de Contas da União, aprovado pela Resolução TCU n. 155, de 04 de dezembro de 2002:    

  

Art. 197. Diante da omissão no dever de prestar contas, da não-
comprovação da aplicação dos recursos repassados pela União na forma 
prevista no inciso VIII do art. 5º, da ocorrência de desfalque ou desvio 
de dinheiros, bens ou valores públicos, ou, ainda, da prática de qualquer 
ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, a 
autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade 
solidária, deverá imediatamente adotar providências com vistas à 
instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos, 
identificação dos responsáveis e quantificação do dano.  
  

Não tendo a parte ré prestado contas quanto emprego dos recursos relativos ao 
programa, mesmo após várias notificações para tanto, é de rigor considerar que o réus faltaram 
com seus deveres e devem ser responsabilizado na via da presente ação de improbidade 
administrativa e conforme a sua parcela de participação.   

 
  

VI – DA RESPONSABILIDADE PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – 

ARTIGO 10, 11 E RESPECTIVOS INCISOS DA LEI Nº 8.429, DE 02 DE JUNHO DE 1992.  

  

A responsabilidade pela prática de ato de improbidade administrativa, atribuída ao 
agente público e cujos efeitos podem se estender a particulares, de acordo com o disposto no 
artigo 3º da Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992, configura esfera especial do direito sancionador 
cuja independência das outras esferas implica a análise da conduta do agente em confronto 
com os parâmetros estabelecidos pela legislação e pelo princípio da moralidade administrativa 
para o padrão de conduta ética daqueles que exercem função pública.  

  

Os atos de improbidade administrativa são previstos por meio de cláusulas gerais, 
previstas nos artigos 9º, caput, 10, caput, e 11, caput, da Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992, e 
por meio de tipos pormenorizados, elencados no rol de incisos daqueles mesmos dispositivos 
legais. Por se tratar de legislação que trata da responsabilidade pela violação de princípios 
constitucionais, mormente o princípio da moralidade administrativa, um dispositivo legal não 
exclui o outro, mas complementam-se.  

  

No caso concreto, houve violação de princípios da administração pública, sendo que 
a conduta atribuída à parte ré guarda perfeita subsunção aos tipos delineados no artigo 10 e no 
artigo 11, incisos II e VI, todos da Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992, conforme a descrição que 
segue:  

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao 
erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda 
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patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos 
bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e 
notadamente:  
(...)  
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:  
(...)  
II – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; (...)  
VI – deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazêlo.   
  

De saída, percebe-se claramente que o fato de não prestar contas é conduta que se 
amolda ao caput do art. 10 sem maiores dificuldades, uma vez que se traduz em conduta dolosa 
que causa lesão ao erário por provocar o dilapidamento do patrimônio da pessoa jurídica de 
direito público FNDE. No caso, os recursos teriam de necessariamente ter sido utilizados na 
finalidade pública prevista na norma que previu o repasse, qual seja, melhoria da escolaridade 
e capacitação profissional da juventude, e ainda em total respeito às normas e princípios que 
regem o dispêndio de recursos pela Administração como, por exemplo, a Lei de Licitações. Nesse 
turno, a prestação de contas de tal utilização era algo imperativo, preservando-se a finalidade 
pública dos recursos.  

  

Outrosim, ao não demonstrar a correta aplicação dos recursos repassados ou ao 
menos buscar justificar irregularidades, é patente que a parte ré influenciou para a aplicação de 
recursos sem a devida comprovação, o que é uma aplicação flagrantemente irregular, atraindo 
a dicção do referido art. 10.  

  

Também claramente aplicáveis o disposto no o art. 11, II e VI, pois a parte ré não 
cumpriu com seu dever legal de ofício de prestar contas enquanto prefeitos do município.   

  

Inquestionável que a parte ré possuía consciência do dever de prestar contas. Com 
efeito, além de não ter demonstrada a devida utilização dos recursos, optou por permanecer 
silente, durante o processo de Tomada de Contas Especial, impedindo assim que se saiba o 
paradeiro dos recursos relativos ao programa.  

  

Ao receber verbas públicas destinadas a um fim social, assumindo a obrigação de 
satisfazer determinada demanda em benefício de um grupo hipossuficiente e de demonstrar a 
correta aplicação do dinheiro recebido, o agente público que deixa de prestar contas malfere o 
princípio republicano e viola o padrão ético de conduta do administrador público.  

  

Aqui é importante chamar atenção para recente precedente do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, de novembro de 2018, no qual resta expresso que a falta de prestação de 

contas ao FNDE gera, como consequência lógica, dano ao erário, fazendo surgir a necessidade 

de ressarcimento por parte do responsável pela efetiva gestão dos valores:   
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ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. RECURSOS DO FUNDEF. AUSÊNCIA 
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFIGURAÇÃO DO ATO PELO TRIBUNAL 
DE ORIGEM. DESCONHECIMENTO DO PARADEIRO DOS VALORES. DANO 
COMO DECORRÊNCIA LÓGICA DO DESGOVERNO COM A VERBA. 
APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LIA. NECESSIDADE DE 
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.  
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que 
condenou por Improbidade Administrativa, ex-Prefeito que não prestou 
contas de convênio firmado entre a municipalidade e o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com base no artigo 11, VI, c/c 
art. 12, III,da Lei 8429/92. Nada obstante a Tomada de Contas Especial 
por parte do TCE que imputou ao réu o débito de R$ 309.402,97, o 
Sodalício a quo não condenou o recorrido ao ressarcimento ao erário.  
2. Embora o recorrido estivesse obrigado a prestar contas do 
referido convênio na condição de responsável direto pela ordenação de 
despesas do Município, não o fez. Tal inação é elemento substancial 
para se aferir o dolo do demandado, na prática de ato de improbidade, 
pois, quando o responsável não apresenta justificativa razoável para a 
sua omissão, presume-se o dolo genérico de descumprir a obrigação 
legal e o seu agir com má-fé na execução de verba pública, o que 
caracteriza a conduta dolosa do recorrido (REsp 1.370.992/MT, Rel. 
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/8/2016, 
DJe 31/8/2016, e REsp 1.323.503/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, 
Segunda Turma, julgado em 25/6/2013, DJe 5/8/2013; REsp 
1.315.528/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 
DJe 9/5/2013; REsp 1.227.849/PR, Ministro Herman Benjamin, Segunda 
Turma, DJe 13/4/2012, e AgRg no Resp 1.383.196/AM, Ministra Regina 
Helena Costa, Primeira Turma, DJ 27/10/2015, DJ 10/11/2015).  
3. O Tribunal de origem reconhece que houve ausência de prestação 
de contas, contudo entende que esse gravíssimo fato não acarreta dano 
ao erário. Discorda-se da retromencionada conclusão, pois, partindo 
dos mesmos fatos, vislumbra-se dano patente, comprovado, 
individualizado e qualificado nos autos em epígrafe. Trata-se de prejuízo 
expresso, correspondente ao total do valor repassado, visto que tal 
verba é de aplicação vinculada aos objetos do convênio, sendo de 
responsabilidade do gestor público os atos praticados em desvio de 
finalidade. 4. O recorrido não se desincumbiu do ônus de demonstrar a 
licitude na aplicação das verbas. Mesmo quando oportunizado, em 
nenhum momento o réu demonstrou a aplicação dos valores 
transferidos, o que conduz à conclusão de que houve inequívoca 
malversação das verbas públicas.  
5. Com efeito, sendo acolhida nos autos a violação do dever de prestar 
contas dos recursos repassados, tendo a conduta do requerido se 
subsumido ao art. 11, VI, da Lei 8.429/1992, sujeito está às penas do art. 
12, III, do mesmo diploma legal, entre elas, o ressarcimento ao erário. 6. 
Sem a prestação de contas, não se sabe o valor empregado nos 
programas educacionais, se é que foi empregado algum, tampouco se 
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houve alguma quantia remanescente e sua destinação. E, data venia, 
cabe ao gestor provar que aplicou devidamente as verbas que lhe foram 
repassadas. Com efeito, cabível a condenação do ex-prefeito no 
ressarcimento ao erário das verbas cuja destinação permanece 
desconhecida.   
7. Não há como afastar a condenação do réu ao ressarcimento do 
dano aos cofres públicos, pois a manutenção do acórdão de origem, 
neste ponto, seria mais benéfica ao mau gestor, que deixaria de prestar 
contas para não transparecer as irregularidades e não ser obrigado a 
ressarcir o erário.  
8. Com relação à multa civil, o Apelo Nobre não merece trânsito 
porquanto a matéria somente foi debatida pelo Tribunal a quo no Voto 
Vencido, o que não é suficiente para suprir a necessidade de 
prequestionamento, nos termos da Súmula 320/STJ. Assim, competia ao 
recorrente levantar a matéria em Embargos de Declaração - que até 
foram opostos, mas sem arguir especificamente esta omissão. Destaca-
se, por oportuno, que o acórdão combatido foi publicado antes da 
vigência do Novo Código de Processo  
Civil.  
9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.  
(REsp 1693637/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018)  

  

Nesse esteio, é farta a jurisprudência consolidada sobre o tema. Indicamos a seguir 

alguns precedentes que refletem o posicionamento dos Tribunais sobre a responsabilidade do 

gestor por prática de ato de improbidade administrativa consistente na omissão ou retardo 

injustificado na prestação de contas de verbas públicas:  

  

Tribunal Regional Federal da Primeira Região  
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE  
LITISPENDÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXPREFEITO. 
PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEMPESTIVA E SEM A JUNTADA DE 
DOCUMENTOS ESSENCIAIS. CONVÊNIO FEDERAL. OBRIGAÇÃO 
DECORRENTE DO CARGO. APREENSÃO DE DOCUMENTOS REALIZADA 
DEPOIS DE REITERADAS SOLICITAÇÕES POR PARTE DO TCU. SANÇÕES 
BEM APLICADAS.  
1. Impossível ocorrer litispendência entre a presente ação e outra 
ajuizada junto à Justiça Estadual. Não há identidade de partes. 2. O ex-
gestor municipal estava obrigado a prestar contas dos valores 
repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS. A 
intempestiva e incompleta prestação de contas ensejou corretamente 
em sua condenação por ato de improbidade administrativa, com base 
no inciso VI do art. 11 da Lei nº 8.429/1992. 3. A apreensão de 
documentos pela Justiça Estadual ocorreu em data posterior às 
solicitações feitas pelo Tribunal de Contas da União, conforme consta da 
Tomada de Contas Especial. 4. O ônus da juntada de documentos é do 
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apelante. Não há falar-se em cerceamento de defesa. 5. Apelação 
improvida.  
(Apelação Cível 200631000002250, Quarta Turma, Rel. Des. Federal 
Hilton Queiroz, e-DJF-1 de 30.05.2008, p. 240).  
  

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 
CONVÊNIO COM O FNDE.  
1. Se a parte alega a existência de litispendência entre esta ação e outra 
mais recente, que ainda se processa no juízo de primeiro grau, o fato 
deve ser submetido ao crivo daquele magistrado, pois a aferição da 
eventual dualidade de ações deve ser feita em relação a esta, e não o 
contrário, seja pela ancianidade deste feito em relação àquele, seja 
porque já julgado. 2. A falta de demonstração pelo ex-gestor municipal 
de que prestou contas dos valores repassados pelo FNDE, para o custeio 
das necessidades nutricionais dos alunos da pré-escola do município, no 
ano de 2000, enseja a sua condenação por ato de improbidade 
administrativa, com base no inciso VI do art. 11 da Lei nº 8.429/1992. 3. 
A demonstração da prestação de contas não pode ser presumida, pois a 
sua finalidade não se encera na sua suposta entrega, mas na aferição de 
seus elementos, de forma que com base neles se possa averiguar o real 
cumprimento dos objetivos do convênio. 4. Apelação a que se nega 
provimento. (Apelação Cível nº 2005.33.00.0249150, Terceira Turma, 
Rel. Des. Federal Olindo Menezes, DJ de 01.02.2008, p. 1442).  
  

Tribunal Regional Federal da Quinta Região  
Administrativo. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Repasse 
de verba do Ministério da Previdência e Assistência Social para 
município.  
Competência da Justiça Federal. Inconstitucionalidade da Lei 10.628/02, 
declarada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADINs 
2797 E 2860. Ausência de cerceamento de defesa. Incidente de 
falsidade superado. Provas convincentes quanto à não prestação de 
contas do ex-Prefeito. Apelação improvida. (Apelação Cível nº 
351.578/CE, Processo nº 2002.81.00.017006-2, Quarta Turma, Rel. Des. 
Federal Lazaro Guimarães, DJ de 16.08.2006, p. 1.099).  
  

Igualmente, vem a doutrina contribuir para a identificação do ato de improbidade 
administrativa consistente na omissão de prestação de contas. Nas palavras de Marcelo 
Figueiredo (Probidade Administrativa, 5ª ed., São Paulo, Malheiros, p. 133):  

  

Já verificamos que a obrigatoriedade de prestar contas é exigência 
constitucional (art. 70, parágrafo único, da CF). Na verdade, a 
Constituição e as leis específicas (v. Decreto-lei 200, de 1967, e lei 4.320, 
de 1964) estabelecem rígido controle orçamentário para a aplicação de 
dinheiros públicos. A norma em foco cuida da conduta do agente que 
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deixa de prestar contas. Se assim age é porque as contas devem estar 
irregulares.  
Os arts. 80 e 81 do Decreto-lei 200, de 1967, estabelecem a 
responsabilidade do ordenador de despesas, sujeito ainda à tomada de 
contas, realizada pelo órgão de contabilidade e pelo Tribunal de Contas.  

  

De se observar, enfim, que a omissão na prestação de contas constitui crime de 
responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, 
independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, nos termos do artigo 1º 
do Decreto-lei 201, de 27 de fevereiro de 1967:  

  

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos 
ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do 
pronunciamento da Câmara dos Vereadores:  
(...)  
VI – deixar de prestar contas anuais da administração financeira do 
Município à Câmara dos Vereadores, ou ao órgão que a Constituição do 
Estado indicar, nos prazos e condições estabelecidos;  
VII – deixar de prestar contas no devido tempo, ao órgão 
competente, da aplicação de recursos, empréstimos, subvenções ou 
auxílios internos ou externos, recebidos a qualquer título;  

  

Não se trata, assim, obviamente, de mera irregularidade, mas de uma conduta 
intencional que impediu que se soubesse o efetivo paradeiro dos recursos repassados para 
aplicação na área da educação.  
  

  

IV – DA INDISPONIBILIDADE DE BENS   

   

Requer-se, em sede cautelar, e com fundamento nos artigos 7°, 16 e 17 da Lei n. 
8.429/1992, a imediata decretação de indisponibilidade de todos os bens dos réus, visando-se 
à satisfação do débito decorrente da lesão ao erário. In verbis:  

  

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público 
ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa 
responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a 
indisponibilidade dos bens do indiciado.  
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo 
recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou 
sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.  
...  
Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão 
representará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que 
requeira ao juízo competente a decretação do seqüestro dos bens do 
agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano 
ao patrimônio público.  
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§ 1º O pedido de seqüestro será processado de acordo com o disposto 
nos arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil. § 2° Quando for o caso, 
o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas 
bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, 
nos termos da lei e dos tratados internacionais.  
Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo 
Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta 
dias da efetivação da medida cautelar.     

  

A determinação de tais medidas em caráter inicial, sem a oitiva da parte contrária, 
é de urgência imediata. Os requisitos de admissibilidade da tutela cautelar restam satisfeitos a 
partir da descrição dos fatos contida nesta exordial e da documentação que a acompanha.  

  

O fumus boni iuris é evidente. Conforme preceitua a exauriente petição inicial, 
houve flagrante omissão na prestação de contas de recursos repassados, configurando ato de 
improbidade administrativa previsto no artigo 10 e no artigo 11, incisos II e VI, ambos da Lei 
Federal n. 8.429/1992. Os recursos públicos foram recebidos e não foi apresentado nenhum 
documento sequer para demonstrar a destinação das referidas verbas.  

  

O periculum in mora, por sua vez, é igualmente evidente. A não decretação da 
indisponibilidade dos bens da parte ré durante o curso da marcha processual possibilitará aos 
réus que promovam a dilapidação de seu patrimônio, a fim de evitar a aplicação da lei e da 
Constituição Federal. Nesse sentido, vale salientar que pesquisas conduzidas foram encontradas 
ações contra o réu José Clementino e Celso Silva respectivamente, este último denunciado no 
bojo da “Operação Carro Fantasma”:  
 

 
 
 

Num. 366486356 - Pág. 20Assinado eletronicamente por: BRUNO FELIX DE ALMEIDA - 31/10/2020 11:47:22
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103111472218400000361554539
Número do documento: 20103111472218400000361554539



  

 

 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  

   PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
  

 
 

   

 Nesse turno, a multiplicidade de questionamentos judiciais é algo que, por certo, 
pode estimular tentativas de ocultação de patrimônio, tornando essencial a imediata concessão 
do bloqueio cautelar de bens.  

  

O pedido de indisponibilidade dos bens dos requeridos possui fundamento 
constitucional, bem como previsão legal, sendo referida medida amplamente aceita pela 
jurisprudência pátria. Ademais, sequer é necessário demonstrar a intenção do agente em se 
esquivar da aplicação da lei, forte na premissa de que a demora natural inerente à marcha 
processual, aliada aos mandamentos constitucional (art. 37, § 4º) e legal (artigos 7º e 16 da Lei 
da Improbidade Administrativa), são fundamentos suficientes para a decretação da referida 
medida judicial constritiva.  

  

É uníssona a jurisprudência no sentido de que a decretação da indisponibilidade de 

bens na ação de improbidade caracteriza tutela de evidência, bastando para seu deferimento 

a demonstração de indícios   da   prática   ímproba, estando   o perigo na demora implicitamente 

contido  no  art.  7º da Lei n.  8.429/92, sendo desnecessária, portanto, a comprovação da 

dilapidação patrimonial.  Vejamos:  

  

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º 
DA LEI  8.429/92. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PERICULUM IN MORA. 
EXCEPCIONAL PRESUNÇÃO. FUMUS BONI IURIS. PRESENÇA DE INDÍCIOS 
DE ATOS ÍMPROBOS. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. 
SÚMULA 568/STJ. ...  (AgInt no REsp 1571234/SC, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 
14/09/2016).  
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/73. 
VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART.  
7º DA LEI Nº 8.429/92. INDISPONIBILIDADE   DE   BENS.    
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DESNECESSIDADE  DE  COMPROVAÇÃO  DE DILAPIDAÇÃO IMINENTE OU 
EFETIVA DO PATRIMÔNIO DO DEMANDADO. ... 2.  A Primeira Seção do 
STJ, no julgamento do REsp  
1.366.721/BA, sob a   sistemática  dos  recursos  repetitivos  (art.  543-C  
do  CPC), consolidou  o  entendimento de que o decreto de 
indisponibilidade de bens  em  ação  civil  pública por ato de improbidade 
administrativa constitui   tutela   de   evidência  e  dispensa  a  
comprovação  de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do 
legitimado passivo, uma  vez que o periculum in mora está implícito no 
art. 7º da Lei nº 8.429/1992 (LIA). (REsp 1189008/MT, Rel. Ministro 
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO 
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016,  
DJe 17/06/2016)  
PROCESSO   CIVIL.   ADMINISTRATIVO.  AGRAVO   
REGIMENTAL  NO  RECURSO ESPECIAL.  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. CONVÊNIO. APLICAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. 
INDISPONIBILIDADE DE BENS. CONTRARRAZÕES AO APELO NOBRE. 
AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO.  
LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO  FEDERAL.   
PERIGO NA DEMORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA EM  
RECURSO  REPRESENTATIVO  DA  CONTROVÉRSIA.  REVOLVIMENTO  DE 
MATÉRIA FÁTICA. DESCABIMENTO.  
SÚMULA 7/STJ. [...] 5.  Em  situações  similares  à hipótese dos autos, a 
competência da Justiça  Federal  é  definida  em  razão  da  presença  das  
pessoas jurídicas  de  direito  público  previstas  no art. 109, I, da CF na 
relação  processual,  no  caso,  o  Ministério  Público Federal, não 
dependendo,  especificamente,  da  natureza  da  verba  ou  de estar 
sujeita, ou não, à fiscalização da Corte de Contas da União. Precedentes:  
REsp 1.325.491/BA, Rel. Ministro Og  
Fernandes, Segunda Turma,  julgado  em  5/6/2014,  DJe   
25/6/2014;  CC 142.354/BA, Rel. Ministro   Mauro   Campbell   
Marques,  Primeira  Seção,  julgado  em 23/9/2015, DJe 30/9/2015. 6.  O  
aresto  impugnado destoou da jurisprudência do STJ firmada em recurso  
representativo da  
controvérsia, segundo a qual a decretação da  indisponibilidade  de  bens  
na  ação de improbidade caracteriza tutela de evidência, bastando para 
seu deferimento a demonstração de indícios   da   prática   ímproba,   
estando   o  perigo  na  demora implicitamente  contido  no  art.  7º  da  
Lei  n.  8.429/92,  sendo desnecessária, portanto, a comprovação da 
dilapidação patrimonial. Observa-se:  REsp  1.366.721/BA,  Rel.  Ministro 
Napoleão Nunes Maia Filho,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro  Og   
Fernandes,  Primeira Seção, julgado em 26/2/2014, DJe 19/9/2014. ... 
(AgRg no REsp 1338329/PA, Rel. Ministra DIVA MALERBI 
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO),  
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 12/05/2016) 
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Observe-se ainda a opinião de Rogério Pacheco Alves, exposta na obra realizada em 

conjunto com Emerson Garcia (Improbidade Administrativa, 4ª Ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris, 

p. 749:  

A obrigação de reparar o dano é regra que se extrai do art. 159 do CC 
(art. 186 do atual Código Civil), tendo merecido expressa referência por 
parte do texto constitucional (art. 37, § 4º) e pela própria Lei de 
Improbidade (art. 5º). Trata-se, como visto amplamente na primeira 
parte desta obra, de um princípio geral do direito e que pressupõe: a) a 
ação ou a omissão do agente, residindo o elemento volitivo no dolo ou 
na culpa; b) a constatação do dano, que pode ser verificado; c) a relação 
de causalidade entre a conduta do agente e o dano verificado; d) que da 
conduta do agente surja o dever jurídico de reparação.  
Deste modo, verificada a partir da disciplina contida no art. 10 da Lei nº 
8.429/92, a ocorrência de ‘lesão ao erário’ (rectius: ao patrimônio 
público), o acervo patrimonial do sujeito à responsabilização, aplicando-
se, aqui, a regra geral de que o devedor responde, para o cumprimento 
de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo 
as restrições estabelecidas em lei (art. 591 do CPC). Também o 
patrimônio do extraneus que tenha auferido benefícios da improbidade 
(v.g.: a pessoa jurídica que se beneficiou de uma licitação 
superfaturada).   
O desiderato de ‘integral reparação do dano’ será alcançado, assim, por 
intermédio da decretação de indisponibilidade de tantos bens de 
expressão econômica (dinheiro, móveis e imóveis, veículos, ações, 
créditos de um modo geral etc.) quantos bastem ao restabelecimento 
do status quo ante.   

  

Ante todo o exposto, requer que:  
 
1) seja  determinada  a INDISPONIBILIDADE DE TODOS OS BENS do réu Celso 

Silva e Souza, ex-prefeito de Remanso-BA (gestão 2013-2016), em valor suficiente para 
assegurar tanto o ressarcimento dos prejuízos sofridos por esta autarquia federal, que, em 
valores atualizados para 03.07.2020, nos moldes definidos pelo Tribunal de Contas da União – 
TCU, conforme acórdão em anexo, correspondem a R$ 2.289.637,18, como também a multa 
civil que a ele deverá ser imposta, nos termos do art. 12, inciso II, da Lei Federal n. 8.429/92, 
equivalente até duas vezes o valor do dano, perfazendo no máximo R$ 4.579.274,36, a critério 
deste juízo, totalizando a quantia a ser indisponibilizada de até R$ 6.868.911,54(quantia 
atualizada e com juros até 03.07.2020).  
 

2) seja  determinada  a INDISPONIBILIDADE DE TODOS OS BENS do réu José 
Clementino de Carvalho Filho, prefeito de Remanso-BA (gestão 2017-2020), em valor suficiente 
para assegurar a multa civil que a ele deverá ser imposta, nos termos do art. 12, inciso III, da Lei 
Federal n. 8.429/92, que correspondendo até cem vezes o valor da última remuneração, que 
em valores mensais é de cerca de R$ 20.000,00 (conforme pesquisa no portal da transparência 
municipal). Requerendo assim, uma indisponibilidade de 10 vezes tal valor, ou seja, R$ 200.000,00.  
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Requer-se também que se proceda à constrição de valores contidos em todas as 
contas bancárias dos requeridos, por meio do sistema eletrônico Bacenjud 2.0; e a expedição 
de ofícios ao DETRAN, à Comissão de Valores Mobiliários, à Junta Comercial do Estado e à 
Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado, para que esse último repasse a ordem de 
indisponibilidade a todos os Cartórios de Registro de Imóveis do país.  

  

Enfim, requer-se o encaminhamento de ofícios diretamente aos Cartórios de 
Registro de Imóveis de Remanso-BA e Salvador-BA, bem como a utilização da Central Nacional 
de Indisponibilidade, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça por meio do Provimento 
39/2014-CNJ.  

  

Relativamente à obrigatoriedade de que a indisponibilidade de bens recaia sobre o 

valor apurado a título de ressarcimento e/ou de enriquecimento ilícito somado à quantia 

calculada a título de multa civil, seguem julgados que representam a jurisprudência dos 
tribunais superiores:  

  

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO. A) 
OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973  NÃO  OCORRENTE; B) MULTA 
PREVISTA NO ART. 538 DO CPC/1973. AFASTAMENTO; C) ARTS. 5º E 12, 
II, DA LEI N. 8.429/1992 E 942 DO CC. VIOLAÇÃO  CONFIGURADA;  D)  
ARTS.  20  E  475  DO CPC/1973. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 
SÚMULA 211/STJ. 1.  A)  Conforme  já  decidido por esta Corte Superior 
de Justiça, é possível  a  desistência parcial do recurso especial. Nesse 
sentido: REsp   617.002/PR,  Rel.  Min.  José  Delgado,  Primeira  Turma,  
DJ 29/06/2007;  REsp  720.665/SP,  Rel.  Min.  Mauro  Campbell 
Marques, Segunda Turma, DJe 16/12/2009; B) A pretensão de 
rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a 
demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é 
sabidamente inadequada, o que os  torna protelatórios (art. 538, 
parágrafo único, do CPC/1973); C) A  jurisprudência  do STJ é no sentido 
de possibilidade de aplicação cumulativa  das  sanções  previstas no art. 
12 da LIA, observados os princípios  da proporcionalidade e da 
razoabilidade. Precedentes; D) É firme a jurisprudência desta Corte de 
que a revisão da dosimetria das  sanções aplicadas em ação de 
improbidade administrativa implica reexame  do  conjunto fático-
probatório dos autos, encontrando óbice na  Súmula 7/STJ, salvo se da 
leitura do acórdão recorrido exsurge a desproporcionalidade  na  
aplicação da penalidade. Precedentes; E) A indisponibilidade de bens 
deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação  de  improbidade 
administrativa de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de 
eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração,  ainda,  o  valor  
de possível multa civil como sanção autônoma.  ... (REsp 1529688/SP, 
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
09/08/2016, DJe 23/08/2016).  
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PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA 
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 
8.429/92. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE OU BLOQUEIO DE BENS 
PELO JUÍZO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE FORTES INDÍCIOS DE 
RESPONSABILIDADE PELA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO QUE CAUSE LESÃO 
AO PATRIMÔNIO PÚBLICO OU IMPORTE EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 
NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO OU 
SUA IMINÊNCIA. NÃO OBRIGATORIEDADE. CARÁTER ASSECURATÓRIO. 
INDISPONIBILIDADE DE BENS QUE RECAI SOBRE O PATRIMÔNIO DOS 
AGENTES, AINDA QUE ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE À PRÁTICA DO 
SUPOSTO ATO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA 
DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - O acórdão recorrido está 
em confronto com o entendimento desta Corte, no sentido de que o 
juízo pode decretar, fundamentadamente, a indisponibilidade ou 
bloqueio de bens do indiciado ou demandado, quando presentes fortes 
indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause 
lesão ao patrimônio público ou importe enriquecimento ilícito, 
prescindindo da comprovação de dilapidação de patrimônio, ou sua 
iminência. II - Ademais, dado seu caráter assecuratório, a 
indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos agentes, 
ainda que adquiridos anteriormente à prática do suposto ato de 
improbidade, de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de 
eventual prejuízo ao Erário, levando-se em consideração, ainda, o valor 
de possível multa civil aplicada como sanção autônoma. ... (AgRg no 
REsp 1383196/AM, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 10/11/2015).   

  

Vale salientar que pesquisas realizadas pelo Departamento de Inteligência da 
Coordenação-Geral de Cobrança da Procuradoria-Geral Federal lograram localizar imóveis em 
nome dos réus. Os dados dos bens estão em anexo, caso necessários para indisponibilidade, 
após a tentativa de bloqueio de valores em dinheiro.  

   

Por ocasião da campanha eleitoral de 2012 e 2020, os réus declararam ao TSE ter 
patrimônio, de modo que se requer a determinação de bloqueio de tal patrimônio em sede 
cautelar, caso as tentativas anteriores se mostrarem infrutíferas:  
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Vale ressaltar que, em junho de 2020, através de decisão nos RESP 1862792/PR e 

1862797/PR, o STJ afetou a questão do bloqueio cautelar do valor da multa civil para julgamento 

em sede de recurso repetitivo, no Tema 1.055. 

  

Na ocasião, a Corte determinou, por maioria, a suspensão dos processos sobre o 

tema, nos termos de proposta do Relator. 

  

Consta da ementa da Proposta de Afetação no RESP 186792/PR (grifos nossos): 

  

ProAfR no RECURSO ESPECIAL Nº 1.862.792 - PR (2020/0040290-8) 

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO RECORRENTE : 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ RECORRIDO : JOAO 

DANIEL ANDRADE DE PAULA ADVOGADO : JOÃO DANIEL ANDRADE DE 

PAULA (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR058996 

  

EMENTA 

DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DEFINIÇÃO SE É POSSÍVEL 

INCLUIR OU NÃO O VALOR DE EVENTUAL MULTA CIVIL NO DECRETO DE 

INDISPONIBILIDADE DE BENS NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. ATO DE AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS PELO 

COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.036, 

§ 5o. DO CÓDIGO FUX E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RI/STJ. 

SUSPENSÃO DOS FEITOS EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 
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1. Delimitação da tese: definir se é possível – ou não – a inclusão do valor 

de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada 

na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas 

ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 

da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares 

administrativos. 

2. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do Código 

Fux (arts. 256-E, II e 256-I do RISTJ). 

ACÓRDÃO 

  

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 

Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos 

votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, afetar o 

processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por 

maioria, suspender a tramitação de processos em todo território 

nacional, inclusive que tramitem nos juizados especiais, conforme 

proposta do Sr. Ministro Relator. 

Votaram com o Sr. Ministro Relator os Ministros Og Fernandes, Mauro 

Campbell Marques, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, Regina Helena 

Costa, Gurgel de Faria e Herman Benjamin e, nos termos do art. 257-B 

do RISTJ, o Sr. Ministro Francisco Falcão. 

  

Quanto à abrangência da suspensão de processos, divergiram os Srs. 

Ministros Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques, Assusete 

Magalhães e Gurgel de Faria. 

  

  

Note-se que o acórdão aduz expressamente que a Primeira Seção do STJ decidiu, 

por maioria, suspender a tramitação de processos em todo território nacional, inclusive que 

tramitem nos juizados especiais, conforme proposta do Sr. Ministro Relator. 

  

  

Do voto do relator, a respeito da suspensão, colhe-se o seguinte de sua parte 

dispositiva (grifos nossos): 

  

(...) 

  

21. Mercê dessas objetivas considerações, verifica-se que a 

questão tratada nos autos revela caráter representativo de dissídio de 

natureza repetitiva, razão pela qual se afeta, ad referendum do egrégio 

Colegiado, o julgamento do presente Recurso Especial à Primeira Seção 
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do Superior Tribunal de Justiça como representativo da controvérsia, nos 

termos do art. 1.036 e seguintes do Código Fux para: 

  

  

(a) firmar o entendimento desta Corte Superior acerca do seguinte tema: 

definir se é possível – ou não – a inclusão do valor de eventual multa civil 

na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de 

improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas 

com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 

8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares 

administrativos; 

  

(b) oficiar aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais 

Regionais Federais, no afã de comunicar a instauração deste 

procedimento, a fim de que seja suspensa a tramitação dos processos 

em Segundo Grau de Jurisdição que versem sobre a mesma matéria, de 

acordo com o disposto no art. 1.037, II do Código Fux, facultando-lhes, 

ainda, a prestação de informações no prazo de 15 dias, nos termos do § 

1o. do art. 1.038 do Código Fux; 

  

(c) dar vista ao Ministério Público Federal (art. 1.038, III, § 1o. do Código 

Fux) para manifestação em 15 dias, após o referido julgamento 

Colegiado; 

  

(d) comunicar ao Ministro Presidente e aos demais integrantes da 

Primeira Seção desta Corte Superior, assim como ao Núcleo de 

Gerenciamento de Precedentes (NUGEP) desta Corte. 

  

22. É como voto. 

  

(...) 

  

Perceba-se, pois, que a determinação constante do voto do relator, que se sagrou 

vencedor no julgamento da proposta de afetação, é no sentido de determinar a suspensão dos 

processos que tratem sobre o tema “em Segundo Grau de Jurisdição”. 

  

Nesse turno, de tal leitura se denota que a suspensão deferida não impede a 

apreciação, por este Douto Juízo de 1º grau de jurisdição, do pedido de bens ora formulado, na 

parte em que se refere ao bloqueio da multa civil. 
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Tal decisão de limitar a suspensão ao segundo grau de jurisdição afigura-se, por 

certo, razoável, haja vista que a decisão no sentido de deferir ou não o bloqueio há que ser 

tomada considerando a urgência do provimento cautelar no caso concreto. 

  

Nesse turno, simplesmente privar o juiz de 1º grau, que teve contato com as 

nuances de cada caso concreto antes mesmo do réu, da possibilidade de decidir pelo bloqueio 

do valor necessário à satisfação da multa poderia fazer desparecer por completo a possibilidade 

de satisfação futura dessa multa, dado o periculum in mora. 

  

Em respeito ao princípio da eventualidade - caso este Juízo assim não entenda -, 

requer-se desde já que se defira de logo o bloqueio cautelar do valor do dano apontado pela 

TCE, diferindo apenas a apreciação do bloqueio do cautelar destinado a assegurar o pagamento 

da multa civil para quando da finalização do julgamento do Tema 1.055 pelo Superior Tribunal 

de Justiça, uma vez que o trâmite da ação e o bloqueio do montante relativo ao dano apontado 

não estão envolvidos na referida controvérsia. 

 

 

V – DOS PEDIDOS  

  

Ante o exposto, requer o FNDE:  
  

1) A decretação da indisponibilidade dos bens dos réus, em valor suficiente 

para assegurar tanto o ressarcimento dos prejuízos sofridos por esta 
autarquia federal, como também a multa civil que a cada um deverá ser 

imposta, nos termos do art. 12, inciso II e III, da Lei Federal n. 8.429/92, da 

seguinte maneira: 

• Do réu Celso Silva e Souza, ex-prefeito de Remanso-BA (gestão 
2013-2016), em valor suficiente para assegurar tanto o 

ressarcimento dos prejuízos sofridos por esta autarquia 

federal, que, em valores atualizados para 03.07.2020, nos 
moldes definidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU, 

conforme acórdão em anexo, correspondem a R$ 

2.289.637,18, como também a multa civil que a ele deverá ser 
imposta, nos termos do art. 12, inciso II, da Lei Federal n. 

8.429/92, equivalente até duas vezes o valor do dano, 
perfazendo no máximo R$ 4.579.274,36, a critério deste juízo, 

totalizando a quantia a ser indisponibilizada de até R$ 

6.868.911,54(quantia atualizada e com juros até 03.07.2020).  

 

• Do réu José Clementino de Carvalho Filho, prefeito de 
Remanso-BA (gestão 2017-2020), em valor suficiente para 

assegurar a multa civil que a ele deverá ser imposta, nos 

termos do art. 12, inciso III, da Lei Federal n. 8.429/92, que 
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correspondendo até cem vezes o valor da última remuneração, 

que em valores mensais é de cerca de R$ 20.000,00 (conforme 
pesquisa no portal da transparência municipal). Requerendo 

assim, uma indisponibilidade de 10 vezes tal valor, ou seja, R$ 

200.000,00. 

 

Requer-se que tais decretações ocorram antes da notificação para oferecer 

manifestação escrita, procedendo-se à constrição de valores  contidos em 

todas as contas bancárias do requerido, por meio do sistema eletrônico 
Bacenjud 2.0; ademais, requer-se a expedição de ofícios ao DETRAN, à 

Comissão de Valores Mobiliários, à Junta Comercial do Estado e à 

Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado, para que esse último repasse 
a ordem de indisponibilidade a todos os Cartórios de Registro de Imóveis do 

país, bem como a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade, 
instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento 

39/2014, do CNJ.  

Eventualmente, caso este Juízo entenda que a presente ação deve ser 

alcançada pelo julgamento no STJ sobre indisponibilidade da multa, requer-se 
desde já que se defira de logo o bloqueio cautelar do valor do dano apontado 

pela TCE, diferindo apenas a apreciação do bloqueio do cautelar destinado a 
assegurar o pagamento da multa civil para quando da finalização do 

julgamento do Tema 1.055 pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o 

trâmite da ação e o bloqueio do montante relativo ao dano apontado não 
estão envolvidos na referida controvérsia. 

  

2) A notificação dos requeridos para oferecer manifestação escrita, no prazo 
legal, nos termos do parágrafo 7º do artigo 17 da Lei nº 8.429/92.  
  

3) O recebimento da inicial e a citação dos requeridos nos endereços 
constantes desta exordial para ofertar contestação.  
  

4) A intimação do órgão local do Ministério Público Federal, para oficiar no 
feito nos termos da Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.  

  

5) A condenação da parte ré pela prática de atos de improbidade 
administrativa previstos no artigo 10, bem como no artigo 11, incisos II e VI, 
da Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992, e cominação das sanções previstas 
no artigo 12, incisos II e III, da referida Lei, a saber:  
  

a) o ressarcimento do dano ao erário, ao final da ação 
comprovado, pelo réu Celso Silva e Souza no montante de R$ 

R$ 2.289.637,18 (atualização até 03.07.2020, nos termos do 

acórdão da TC 040.039/2019-6, nos moldes fixados pelo 
Tribunal de Contas da União), a ser atualizado quando do 
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efetivo pagamento mediante correção monetária e aplicação 

de juros de mora a contar do evento danoso, qual seja, a 
liberação de cada parcela cuja a legítima utilização não foi 

comprovada.   

 

b) a condenação do réu Celso Silva e Souza ao pagamento de 
multa civil correspondente até duas vezes o valor do dano 

(art. 12, II, da Lei nº 8.429/92), atingindo o montante de até 

R$ 4.579.274,36 (valor posicionado até 03.07.2020), a 
critério deste juízo, a ser atualizado mediante correção 

monetária e aplicação de juros de mora a contar do evento 

danoso;  

  

c) a condenação do réu José Clementino de Carvalho Filho ao 

pagamento de multa civil correspondente a dez vezes o valor 
da remuneração de prefeito (art. 12, III, da Lei nº 8.429/92), 

atingindo o montante de R$ 200.000,00, a ser atualizado 

mediante correção monetária e aplicação de juros de mora a 
contar do evento danoso;  

  

d) a condenação dos réus à perda da função pública e/ou 

cassação de aposentadoria;   

  

e) a condenação dos réus à suspensão dos direitos 

políticos;   

  

f) a condenação dos réus às penalidades de proibição de 

contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário.  

  

6) A condenação do requerido ao pagamento das custas processuais, 
honorários advocatícios e demais cominações cabíveis à espécie, deixando-se 

desde já claro que eventual improcedência da presente ação não enseja o 
pagamento de honorários advocatícios pelo ente público, nos termos do art. 

18 da Lei nº 7.347/85.  

  

Protesta demonstrar os fatos por todos os meios de prova permitidos pelo 
Direito, inclusive pelo depoimento pessoal dos requeridos e pela juntada dos documentos que 
acompanham a inicial e de novos documentos que venham a ser obtidos futuramente.  

  

Atribui-se à causa o valor de R$ 2.289.637,18.  
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Pede deferimento.  
Petrolina-PE, 31 de outubro de 2020.  

  

  

BRUNO FÉLIX DE ALMEIDA 

PROCURADOR FEDERAL 
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