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PROCESSO Nº: 0806091-02.2018.4.05.8202 - AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AUTOR: BELEM DO BREJO DO CRUZ PREFEITURA 
ADVOGADO: Camila Maria Marinho Lisboa Alves e outros 
LITISCONSORTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
RÉU: GERMANO LACERDA DA CUNHA 
ADVOGADO: Fernanda Goncalves Braga Dutra e outro 
8ª VARA FEDERAL - PB (JUIZ FEDERAL TITULAR)

 

  SENTENÇA

(Tipo "A" - CJF 535/2006)

 

1 RELATÓRIO

Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta inicialmente pelo MUNICÍPIO DE
BELÉM DE BREJO DO CRUZ/PB em face de GERMANO LACERDA DA CUNHA, ex-prefeito do referido
Município, objetivando provimento jurisdicional que condene o demandado às sanções previstas na Lei nº 8.429/92, em
razão da ausência da prestação de contas dos recursos provenientes do Convênio nº 704029/2009, firmado com o
Ministério do Turismo, e dos Convênios nºs 752030/2010, 753106/2010 e 781314/2012, firmados com a Fundação
Nacional de Saúde.

Aduziu o Município autor que os mencionados convênios se encontram em situação de inadimplência em virtude da
ausência de complementação no SIAFI, acarretando inscrição no SICONV. Isso porque o demandado teria deixado,
durante sua gestão, de observar os imperativos legais referentes à necessidade de prestação de contas dos recursos
recebidos.

A inicial veio acompanhada de documentos (id. nº 4058202.3152183 a id. nº 4058202.3152246).

No despacho de id. nº 4058202.3157310, determinou-se a intimação do Município autor para trazer aos autos
comprovação de regularidade processual.

Intimado, o Município juntou documentos (id. nº 4058202.3274879 a id. nº 4058202.3274890).

Por meio do despacho de id. nº 4058202.3795092, determinou-se a intimação do MPF e da União para se manifestarem
sobre o provável interesse em integrar a lide.

Intimada, a União afirmou que não possuía interesse em compor a lide, resguardando-se, no entanto, ao direito de
executar eventual título judicial (id. nº 4058202.3845083).

Intimado, o MPF apresentou parecer, através do qual requereu ingresso na demanda na qualidade de litisconsorte ativo
(id. nº 4058202.3915885).

Em despacho de id. nº 4058202.4253907, determinou-se a notificação do demandado para se manifestar previamente
sobre os fatos aduzidos na petição inicial.

Em manifestação de id. nº id. nº 4058202.5318454, o promovido alegou, em síntese, vício de representação processual
do Município. Além disso, pugnou pela apresentação dos documentos atinentes aos convênios questionados.

Através da promoção de id. nº 4058202.5426257, o Parquet pugnou pela concessão de prazo para que o Município
demandante corrigisse o vício de representação processual apontado.

No despacho de id. nº 4058202.5479075, concedeu-se o prazo de 30 (trinta) dias, a fim de que o Município regularizasse
sua representação processual.

Intimado, o Município autor apresentou comprovação de correção do vício em questão (ids. nº 4058202.5627674 e nº
4058202.5627691).

Após, em promoção de id. nº 4058202.5904585, o MPF ratificou os termos da exordial, requerendo seu ingresso na
demanda na condição de litisconsorte ativo e pugnando pelo recebimento da petição inicial.
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Intimado, o demandado apresentou manifestação, através da qual reiterou os argumentos suscitados em sua
manifestação prévia (id. nº 4058202.6134748).

Por meio da decisão de id. nº 4058202.6228614, as preliminares foram afastadas e a petição inicial foi recebida.
Ademais, determinou-se a intimação do Município autor para que tomasse as providências necessárias, a fim de que a
atual representante da contratada "Alves Moreira Sociedade Individual de Advocacia" assumisse o patrocínio da causa.

Intimado, o Município autor cumpriu a determinação supra (id. nº 4058202.6252753).

Citado, o demandado apresentou contestação, através da qual requereu a concessão dos benefícios da gratuidade
judiciária. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos, para que fosse desconsiderada qualquer conduta irregular
imputada pela parte promovente ao promovido, alegando inocorrência de violação aos arts. 9º, 10 e 11, da Lei 8.429/92
(id. nº 4058202.6399445).

Intimado, o Parquet apresentou réplica à contestação, requerendo a rejeição da tese defensiva e o regular
prosseguimento do feito (id. nº 4058202.6468174).

Intimado, o Município autor apresentou réplica à contestação, por meio da qual impugnou o pedido de gratuidade
judiciária feito pelo demandado. No mérito, explicou que os argumentos levantados pelo promovido não infirmavam os
atos de improbidade administrativa que lhe foram imputados, requerendo sua condenação (id. nº 4058202.6637924).

Através do despacho de id. nº 4058202.6747353, determinou-se a intimação das partes para se pronunciarem sobre a
produção de provas.

Intimados, o Município autor e o MPF afirmaram não possuir interesse na produção de mais provas (ids. nº
4058202.6760509 e nº 4058202.6825647).

Intimado, o demandado requereu a realização de audiência para oitiva de testemunhas (id. nº 4058202.6819484).

Na decisão de id. nº 4058202.6977955, determinou-se a intimação do promovido para juntar declaração de pobreza apta
a instruir seu requerimento de gratuidade judiciária. Além disso, deferiu-se a produção da prova testemunhal requerida.

Intimado, o demandado juntou o aludido documento (id. nº 4058202.7017464).

Em 29.04.2021, através da plataforma virtual Zoom Cloud Meetings, realizou-se audiência de instrução e julgamento, na
qual foram ouvidas duas testemunhas trazidas pelo réu (id. nº 4058202.7523076).

Intimado, o MPF aduziu que, ao final da instrução processual, fora confirmada a materialidade e autoria dos atos de
improbidade administrativa decorrentes da violação a dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, consistentes
na ausência da prestação de contas dos recursos provenientes do Convênio nº 704029/2009, firmado com o Ministério
do Turismo, e dos Convênios nºs 752030/2010, 753106/2010 e 781314/2012, firmados com a Fundação Nacional de
Saúde, pelo que a ação merecia ser julgada procedente (id. nº 4058202.7854389).

Intimado, o Município autor explicou que, ao final da instrução processual, fora confirmada a materialidade e autoria
dos atos de improbidade administrativa decorrentes da violação a dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa,
consistentes na ausência da prestação de contas dos recursos provenientes do Convênio nº 704029/2009, firmado com o
Ministério do Turismo, e dos Convênios nºs 752030/2010, 753106/2010 e 781314/2012, firmados com a Fundação
Nacional de Saúde, pelo que merecia ser condenado o promovido (id. nº 4058202.7854389).

Por fim, o promovido também apresentou razões finais, aduzindo, em resumo, que a parte autora não havia comprovado
a responsabilidade pela ausência da prestação de contas e que, inclusive, a não apresentação decorreu por motivos
alheios à sua vontade, uma vez que a gestão atual não lhe disponibilizou os documentos de que necessitava para tanto
(id. nº 4058202.8255973).

Após, vieram conclusos os autos.

É o relatório.

2 FUNDAMENTAÇÃO

A Carta da República de 1988, no art. 37, caput, dispõe que a Administração Pública Direta e Indireta deve obedecer aos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ponderando, ainda, no § 4.º, que: "os atos
de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, da forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal
cabível."
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Na doutrina de Cristiano Chaves de Farias e Fredie Didier Jr. atos de improbidade administrativa presentes entre os atos
de imoralidade, são: "aqueles praticados pelos agentes públicos, com desonestidade (má-fé e dolo), que importem em
enriquecimento ilícito, causem prejuízo ao erário e que, independentemente do prejuízo, atentem contra os princípios da
administração".

É de todo sabido que o conceito de improbidade, assim denominado pela Carta Magna de 1988, é o ato lesivo à
moralidade administrativa e está intimamente ligado à necessidade de o agente público atuar sempre com honestidade e
em atendimento aos interesses públicos, sem aproveitar-se indevidamente dos poderes e das facilidades que lhes são
conferidos no exercício de mandato, função, emprego ou cargo público.

No caso em debate, a improbidade em questão adviria do fato de o demandado ter-se omitido no dever de prestar,
incidindo na disposição prevista no art. 11, VI, da Lei de Improbidade Administrativa.

Com efeito, o dever de prestar contas é inerente ao exercício da função do administrador público, enquanto gestor de
bens e interesses da coletividade. Em se tratando de dinheiro público, este dever se acentua, tendo em vista que tais
recursos são originários, em sua maior parte, das contribuições dos próprios administrados, razão pela qual devem ser
vertidos em benefício da sociedade.

Tal dever, pois, decorre diretamente dos princípios da indisponibilidade do interesse público e da publicidade e tem
como objetivo garantir a efetiva transparência da gestão dos recursos financeiros e demais assuntos que interessam a
todos os administrados.

Veja-se o que dispõe art. 70, parágrafo único, da CF/88:

Art. 70, parágrafo único: Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União
responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

Dada a sua relevância da questão, o descumprimento da obrigação de prestar contas passou a ser capitulado no art. 11,
VI, da Lei nº 8.429/92, como ato de improbidade administrativa, sujeitando o agente omisso às sanções estatuídas no art.
12, III, do mesmo diploma:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração
pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e
lealdade às instituições, e notadamente:

(...)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;

Frise-se que a incursão no citado dispositivo independe da ocorrência de lesão ao erário ou da malversação dos recursos
públicos correspondentes, eis que a só omissão no dever de prestar contas já enseja inegável lesão aos princípios reitores
da administração pública.  Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial que segue:

ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO - VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS - ART. 11, VI, DA LEI 8.429/92. 1. O art. 11, inciso VI, da Lei
8.429/92 prevê, expressamente, que constitui ato de improbidade administrativo deixar de prestar contas
quando o agente estiver obrigado a fazê-lo. 2. A jurisprudência desta Corte, quanto ao resultado do ato,
firmou-se no sentido de que se configura ato de improbidade a lesão a princípios administrativos, o que,
em princípio, independe da ocorrência de dano ou lesão ao erário público. 2. Recurso especial provido.
(RESP 200601004420, Rel.: Ministra ELIANA CALMON, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:
03/05/2010).

Note-se, no que tange à conduta imputada ao promovido, que não restam dúvidas de que a omissão no dever de
prestação de contas é uma prática antirrepublicana, que, ao impedir o exercício dos instrumentos de controle político,
jurídico e social sobre os negócios estatais, inviabiliza a participação do cidadão na gestão da coisa pública.

Ademais, a Instrução Normativa 01/97 da Secretaria do Tesouro Nacional, que disciplina a celebração de convênios de
natureza financeira, em seu art. 31, §§ 4º, 7º e 8º, dispõe:

Art. 31 [...]

§ 4º. Na hipótese de a prestação de contas não ser aprovada e exauridas todas as providências cabíveis, o
ordenador de despesas registrará o fato no Cadastro de Convênios no SIAFI e encaminhará o respectivo
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processo ao órgão de contabilidade analítica a que estiver jurisdicionado, para instauração de tomada de
contas especial e demais medidas de sua competência, sob pena de responsabilidade.

§ 7º. Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo convencionado, o concedente assinará o
prazo máximo de 30 (trinta) dias para sua apresentação, ou recolhimento dos recursos, incluídos os
rendimentos da aplicação no mercado financeiro, acrescidos de juros e correção monetária, na forma da
lei, comunicando o fato ao órgão de controle interno de sua jurisdição ou equivalente.

§ 8º. Esgotado o prazo, referido no parágrafo anterior, e não cumpridas as exigências, ou, ainda, se
existirem evidências de irregularidades de que resultem em prejuízo para o erário, a unidade concedente
dos recursos adotará as providências previstas no § 4º deste artigo.

Sobre a matéria, vale consignar que o TRF da 5ª Região possui entendimento no sentido de que o ato de improbidade
previsto no art. 11, VI, da LIA, configura-se apenas na hipótese de ausência de prestação de contas, não sendo suficiente
o atraso ou, mesmo, a deficiência das contas apresentadas para fins de configuração:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-
PREFEITO. CONVÊNIO FIRMADO COM O FNDE. ART. 11 VI, DA LEI Nº 8.429/1992.
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO E REMESSA TIDA POR INTERPOSTA IMPROVIDAS. 1.
Trata-se de apelação apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e remessa necessária tida por
interposta contra sentença que, em sede de Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, julgou
improcedente o pedido formulado contra o requerido, ex-prefeito do Município de Capela/SE. [...] 4.
Embora o gestor público, enquanto ordenador de despesas, tenha o dever de prestar contas dos recursos
públicos que gerenciou em sua atividade administrativa, obrigação que se mantém ainda que expirado o
termo final indicado para tal apresentação, a Lei nº 8.429/1992 não visa punir o agente público tido como
inábil, mas aquele desonesto, corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé. 5. O prazo para prestação
de contas, em relação ao Convênio nº 702674/2010, encerrou-se em 10/08/2012. Ocorre que o réu, ora
apelado, apresentou a referida prestação de contas em 12/06/2017 (antes do ajuizamento da demanda). 6.
Para efeito de configuração de ato de improbidade administrativa, convém diferenciar a ausência de
prestação de contas de sua apresentação tardia ou mesmo incompleta. Isto porque, o simples atraso
na prestação de contas não constitui ato de improbidade administrativa, pois o preceito previsto no
art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992 ("deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo")
refere-se à ausência de prestação de contas, fato este que configura ato ímprobo por contrariar os
princípios da Administração Pública, bem como refletir a má-fé do agente público. 7. No caso dos
autos, ainda que o atraso na prestação de contas tenha sido de quase 06 (anos) anos, tem-se que restou
atendido, mesmo que a destempo, o objetivo decorrente da norma acima citada, qual seja, o fornecimento
de meios para a averiguação da regularidade do uso da verba pública repassada, não havendo que se falar,
portanto, em ato de improbidade administrativa. 8. A presente Ação de Improbidade Administrativa deve
ser rejeitada, tendo em vista a não subsunção da conduta da parte ré ao tipo legal preceituado no art. 11,
VI da Lei nº 8.429/1992. [...] 10. Apelação e remessa necessária tida por interposta improvidas
(PROCESSO: 08006409420174058504, APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - ,
DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO (CONVOCADO), 4ª
Turma, JULGAMENTO: 13/10/2019. Sem destaques no original).

Assentadas tais premissas, passo à análise da materialidade e da autoria dos atos alegados ímprobos, considerando o
material probatório colacionado ao feito e os entendimentos jurisprudenciais a respeito do tema.

2.1 Da Materialidade e da Autoria

Na espécie, de acordo com a inicial, o réu Germano Lacerda da Cunha, ex-gestor do Município de Belém do Brejo do
Cruz/PB, teria deixado de prestar contas, no devido tempo dos recursos provenientes do Convênio nº 704029/2009,
firmado com o Ministério do Turismo, e dos Convênios nºs 752030/2010, 753106/2010 e 781314/2012, firmados com a
Fundação Nacional de Saúde - FUNASA.

A respeito do tema, cumpre tratar individualmente de cada um dos Convênios referidos.

a) Convênio nº 704029/2009

O Convênio nº 704029/2009 foi firmado entre o Município de Belém do Brejo do Cruz/PB e o Ministério do Turismo,
objetivando promover a festa regional denominada "São Pedro 2009", no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil
reais).

Observa-se que, conforme Parecer Financeiro nº 989/2017 (id. nº 4058202.6399472), a prestação de contas do aludido
convênio foi aprovada com ressalvas do ponto de vista técnico em 2011. Acontece que, em 2017, a Coordenação de
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Análise de Prestação de contas do Ministério do Turismo, procedeu ao reexame do ajuste, ao fim do qual decidiu rejeitar
a prestação de contas em questão.

Denota-se, pois, que não se trata de caso de ausência de prestação de contas, mas de deficiência das apresentadas,
de modo a atrair o entendimento do TRF da 5ª Região acima colacionado, no sentido de que o ato de improbidade
previsto no art. 11, VI, da LIA, configura-se apenas na hipótese de ausência de prestação de contas, não sendo suficiente
o atraso ou, mesmo, a deficiência das contas apresentadas para fins de configuração.

Analisando o referido Parecer Financeiro, percebe-se que a equipe do Ministério do Turismo teve acesso à
documentação enviada pelo Município, possibilitando, inclusive, a análise sobre a aprovação ou não das contas
apresentadas, conforme se pode depreender do seguinte trecho:

"Com relação à contratação das bandas, foram encaminhados diversos documentos acerca do emprego da
Inexigibilidade, tais como, o que a Convenente chamou de pesquisa de preços, Termo de Autuação do Processo
Licitatório, a proposta de custo apresentada pela empresa que venceu o processo, parecer favorável da assessoria jurídica
do município, adjudicação e a publicação do resultado no Diário Oficial do Município (documento SEI nº 0071559, fls.
34 a 65).

Já no que tange à contratação dos serviços, também foram encaminhados diversos documentos como, por exemplo, o
que a Convenente chamou de pesquisa de preços, Termo de Autuação do Processo Licitatório, o edital de licitação,
parecer favorável da assessoria jurídica do município, a publicação do edital no Diário Oficial do Município, propostas
de três empresas incluindo a vencedora do certame, a homologação do resultado, a adjudicação e a publicação do
resultado no Diário Oficial do Município (documento SEI nº 0071559, fls. 68 a 158).

A conclusão à qual chegou a Coordenadoria de Análise de Prestação de Contas do Ministério do Turismo foi a de que
"com relação à licitação para contratação dos serviços de estrutura e mídia para o evento, conforme o Termo do
Convênio, em sua Cláusula Terceira, Inciso II, parágrafo único, pregão era a modalidade que deveria ser utilizada, no
entanto, a Convenente licitou tais serviços por meio da modalidade carta-convite." No entanto, em que pese essa
irregularidade, não havendo dano ao erário, recomendou a aprovação dessa licitação.

A licitação destinada à contratação das atrações musicais foi reprovada pela Coordenadoria por entender que "deveria
haver cópias dos contratos de exclusividade entre esses representantes e as respectivas bandas registrados em cartório",
de acordo com o entendimento do Tribunal de Contas da União em seu Acórdão nº 96/2008.

Sobre esse tema, tenho, que a partir do Acórdão TCU nº 096/2008 - Plenário, passou-se a entender pela vedação de
contratação de bandas musicais apenas com base em "carta de exclusividade para a data do evento", pois a exclusividade
reclamada pela Lei demanda contrato devidamente registrado em cartório.

Na hipótese dos autos, contudo, não foram aportados aos autos os documentos mínimos para aferição das irregularidades
constatadas pela Coordenadoria de Análise de Prestação de Contas do Ministério do Turismo, limitando-se esse juízo a
colher tais informações tão somente com base no Parecer Financeiro nº 989/2017 (id. nº 4058202.6399472).

Ora, é ônus do autor trazer aos autos prova das suas alegações, não podendo inverter esse ônus para o réu, salvo se
mostrar a impossibilidade de fazê-lo. No caso dos autos, tanto o Município quanto o MPF poderiam ter solicitado a
íntegra do referido Convênio e os demais documentos aportados ao Ministério do Turismo para se comprovar eventual
irregularidade da modalidade de licitação escolhida, mas não foi realizado.

Ademais, da narrativa das manifestações do autor e do litisconsorte ativo nos autos, verifica-se que há uma limitação
fática a respeito da ausência de prestação de contas e não fazendo menção à dispensa indevida de licitação ou frustração
à licitude do certame.

Sobre a ausência de prestação do contas, o caso, como já frisado, é de improcedência do pedido. Isso porque não se
apontou pelo Ministério do Turismo omissão na prestação de contas ou sequer deficiência na documentação apresentada
tanto é que possibilitou o órgão de controle lavrar parecer pela rejeição das contas com base no já referido entendimento.
Logo, não há que se falar em ausência de prestação de contas apto a caracterizar ato de improbidade administrativa
insculpida no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92 ("deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo").

A propósito, confira-se o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ/PB. CONVÊNIO. MINISTÉRIO
DO ESPORTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA.
PRESTAÇÃO DE CONTAS TARDIA E INCOMPLETA. OBJETIVO DO PACTO ATINGIDO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO, DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE. FALTA DE LESIVIDADE
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NAS CONDUTAS APURADAS. APELAÇÃO PROVIDA. 1.Trata-se de recurso de Apelação, interposto
pela ré, Flávia Serra Galdino, contra sentença proferida pelo MD. Juiz Federal da 8ª Vara da Seção
Judiciária da Paraíba, a qual, em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, movida pelo
Ministério Público Federal, julgou procedentes os pedidos, condenando a promovida pela prática da
conduta descrita no art. 11, inc. VI, da Lei nº 8.429/92, em virtude da omissão na prestação de contas
relativa ao Convênio nº 436/2007 (SIAFI 611210), firmado entre o Município de Piancó/PB e o Ministério
do Esporte. (...)

 6. De início, impende destacar que o gestor público, enquanto ordenador de despesas, tem o dever de
prestar contas dos recursos públicos que gerenciou em sua atividade administrativa, obrigação que se
mantém ainda que expirado o termo final indicado para tal apresentação. Não obstante, para efeito de
configuração de ato de improbidade administrativa, convém diferenciar a ausência de prestação de
contas (art. 11, inc. VI, da Lei nº 8.429/92), de sua apresentação tardia ou mesmo incompleta. Para
estes casos, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "o mero atraso
na prestação de contas não configura conduta ímproba, salvo se inequivocamente comprovado o
dolo ou má-fé do agente público, no sentido de retardar a apresentação" (STJ - AiREsp - Agravo
Interno no Recurso Especial - 1583371 2016.00.40834-8, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe Data: 22/03/2017). Neste sentido: STJ - AIREsp - Agravo Interno no Recurso Especial -
1518133 2015.00.45622-0, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 21/09/2018).
(...)

10. Nesse cenário, mister se faz consignar que, em que pese prestar contas constitua obrigação
constitucional de toda e qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, conforme prescreve o parágrafo único,
do art. 70, da Constituição Federal, configurando, ainda, um princípio constitucional sensível, enumerado
no art. 34, inc. VII, "d", da Carta Magna, especificamente no que se refere à hipótese sob exame, tem-se
que, conquanto a incompletude na apresentação da documentação tenha autorizado a conclusão do
Ministério do Esporte no tocante à irregularidade de tais contas, o mesmo não se pode dizer relativamente
à ocorrência de ato ímprobo, cujos requisitos para a sua incidência são diversos. Em verdade, os "os atos
de improbidade administrativa dispostos no art. 11 da Lei 8.429/92 apesar de dispensarem a demonstração
da ocorrência de dano para a Administração Pública ou o enriquecimento ilícito do agente, dependem da
presença do dolo genérico para a sua configuração." (PROCESSO: 08004678820174058401,
APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO
MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 28/03/2019). (...)

13. Nessa senda, "não pode e não deve o Judiciário lançar a pecha da improbidade sobre quaisquer atos
sem que haja elementos seguros e conclusivos apontando a ilegalidade qualificada pela ofensa à
moralidade administrativa" (TRF5 - Terceira Turma - AC 200980000072974, Relator Des. Federal Carlos
Rebêlo Júnior, Dje: 03/11/2015).Frise-se que "A improbidade administrativa que dá ensejo à
responsabilização correspondente materializa-se pelo ato marcadamente corrupto, desonesto, devasso,
praticado de má-fé ou caracterizado pela 'imoralidade qualificada' do agir, de acordo com a expressão
empregada. Isto porque se entende que para que seja caracterizado o ato como de improbidade
administrativa é forçoso que se vislumbre um traço de má-fé por parte do administrador, senão a
ilegalidade se resolve apenas pela anulação do ato que fere o ordenamento legal. A conduta ilegal só se
torna ímproba se revestida também de má-fé do agente público" (Apelação Cível - 580563, Relator:
Desembargador Federal Leonardo Carvalho, Segunda Turma, Data do Julgamento: 27/6/2017, DJE - Data:
30/6/2017 - Página: 45). 14. Apelação da ré provida. (PROCESSO: 08014198220174058202,
APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ BISPO DA SILVA NETO
(CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 27/01/2021) g.n.

Portanto, não acolho o pedido de enquadramento em ato de improbidade administrativa relativo à ausência de prestação
de contas do Convênio nº 704029/2009.

b) Convênio nº 752030/2010

Por sua vez, constata-se que o Convênio nº 752030/2010 foi firmado entre o Município de Belém do Brejo do Cruz/PB
e a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, objetivando a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico
naquele Município, no valor de R$ 105.105,50 (cento e cinco mil, cento e cinco reais e cinquenta centavos).

Apontou o promovido que teria havido um atraso na liberação da primeira parcela e, com isso, haveria a prorrogação do
Convênio. De fato, de acordo com o Parecer Técnico nº 562/12 (id. 4058202.6399500), houve atraso na liberação da
primeira parcela e o Setor de Convênios informou que o prazo de vigência expiraria em 30.10.2014 (id.
4058202.6399501).
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Ainda, em consulta ao sítio eletrônico
(https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/prestacao/prestacaocontas/ManterPrestacaoConta/manterPre
stacaoContas.jsf), constatou-se que a data limite para prestação de contas foi até 29.12.2015.

Diante disso, não procede o argumento trazido pelo promovido no sentido de que a prorrogação da vigência do
Convênio teria sido estendida até a gestão do prefeito sucessor do demandado, vez que o prazo de seu mandado encerrou
em 2016.

De acordo com o Parecer Financeiro nº 37/2019/SOPRE/SECOV/SUEST/PB (disponível em:
https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/prestacaocontas/ManterPrestacaoConta/manterPareceres.jsf>
e acesso em: 06.08.2021), a prestação de contas do aludido convênio não foi inserida no sistema próprio (SICONV)
para fins de análise até a data final, motivo porque restou desaprovada, imputando-se ao responsável, Germano
Lacerda da Cunha, o débito de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), importância transferida pela FUNASA até àquele
momento.

Tal parecer foi acatado integralmente pela Superintendência da FUNASA a qual, por meio do Despacho nº 134/2019
SOPRE-PB (disponível em:
https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/prestacaocontas/ManterPrestacaoConta/manterPareceres.jsf>
e acesso em: 06.08.2021), resolveu não aprovar a prestação de contas final.

Também não encontra respaldo nos autos a tese aventada pelo demandado no sentido de que houve restrição do
Município em fornecer os documentos para prestação de contas, vez que o prazo expirou ainda na gestão do demandado
e os documentos disponíveis foram confeccionados na época em que o réu era o gestor do município.

Conforme se depreende dos autos, em sede de impugnação à defesa prévia, o Município autor acostou a documentação
que dispunha referente ao Convênio, notadamente o Plano Municipal de Saneamento Básico, acostado no id.
4058202.2787652, termo de referência e processo licitatório (id. 4058202.2787663) e outros documentos pertinentes
(até o id. 4058202.5627858).

Inclusive, acrescenta que o próprio Município teria tais documentos, vez que juntou também nos autos do Ação Civil
Pública nº 0000667-85.2013.4.05.8202, proposta pelo IBAMA em desfavor do MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO
DO CRUZ - PB, objetivando elaboração de projeto de aterro sanitário, conforme comprova nos presentes autos.

Toda essa documentação não somente foi produzida na época da gestão do promovido como também esteve à disposição
nos autos do referido processo, podendo o demandado ter requerido o uso de prova emprestada ou mesmo ter ajuizado
ação de exibição de documentos em caso de comprovada resistência da edilidade.

Desta maneira, penso que se trata, efetivamente, de hipótese de ato ímprobo, pois, apesar da indigitada obrigação, as
contas do convênio em evidência não foram devidamente prestadas, o que se amolda perfeitamente ao disposto na Lei
de Improbidade Administrativa (art. 11, VI).

c) Convênio nº 753106/2010

Em relação ao Convênio nº 753106/2010, evidencia-se que foi firmado entre o Município de Belém do Brejo do
Cruz/PB e a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, objetivando a implantação de melhorias sanitárias domiciliares
naquele Município, no valor de R$ 127.560,00 (cento e vinte e sete mil, quinhentos e sessenta reais).

Constata-se que, em relação a este convênio, o réu trouxe Relatório de Visita Técnica, segundo o qual "o técnico de
saneamento Sebastião Mendes de Freitas, em 06/05/2014, elaborou o parecer técnico final, com execução física de
100,00% e com o atingimento do objeto pactuado em 100,00, o que corresponde a R$ 127.560,00 do valor total do
convênio" (id. nº 4058202.6399453).

Apesar da informação e da data a que se reporta (06.05.2014), evidencia-se que não há notícia nos autos de que a
prestação de contas do aludido convênio tenha sido realizada, até porque, no SICONV, sua situação permanece
"aguardando prestação de contas", valendo ressaltar a última informação lá cadastrada, isso em 07.12.2018:
"solicitação do convenente para inserção da prestação de contas" (disponível em:
https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/prestacaocontas/ManterPrestacaoConta/manterPareceres.jsf>
e acesso em: 06.08.2021).

Ainda de acordo com o referido portal de acesso público, o convênio teve data limite para apresentação de contas em
20.11.2013, ou seja, ainda durante a gestão do demandado. Além disso, a situação do convênio está em "aguardando
prestação de contas".

Embora não tenha havido conclusão da FUNASA pela reprovação das contas ou ateste da irregularidade, de uma
simples leitura dos autos e do referido sítio eletrônico, há que se concluir que não houve prestação de contas no tempo

https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/prestacao/prestacaocontas/ManterPrestacaoConta/manterPrestacaoContas.jsf
https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/prestacaocontas/ManterPrestacaoConta/manterPareceres.jsf
https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/prestacaocontas/ManterPrestacaoConta/manterPareceres.jsf
https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/prestacaocontas/ManterPrestacaoConta/manterPareceres.jsf
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devido e nem extemporânea.

A tese aventada pelo demandado de que "a obra sofreu alguns atrasos com relação à sua conclusão, em decorrência de
ajustes a serem realizados pela empresa vencedora do certame, o que impossibilitou a remessa da prestação de contas
por parte do promovido ainda na sua gestão, tendo ficado a cargo da atual gestão fazê-la" não encontra respaldo nos
autos, tendo em vista que não trouxe qualquer elemento apto a comprovar esse fato.

Não houve solicitação de prorrogação de vigência e nem formalização de aditivo que estendesse a vigência do referido
Convênio até a gestão do prefeito sucessor.

Além do mais, a inexistência de dano ao erário ou de inexecução do objeto do Convênio não afasta o dever do gestor de
prestar contas, vez que são atos independentes e, portanto, passíveis de responsabilização sem relação de dependência.

Das informações colhidas, portanto, conclui-se que não foram prestadas as contas do indigitado convênio, tratando-
se de hipótese de ato ímprobo, pois, apesar da obrigação imposta, as contas do ajuste em evidência não foram
devidamente prestadas, o que se amolda perfeitamente ao disposto na Lei de Improbidade Administrativa (art. 11, VI).

d) Convênio nº 781314/2012

Por fim, no que diz respeito ao Convênio nº 781314/2012, denota-se que foi firmado entre o Município de Belém do
Brejo do Cruz/PB e a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, também objetivando a implantação de melhorias
sanitárias domiciliares naquele Município, no valor de R$ 255.102,50 (duzentos e cinquenta e dois mil, cento e dois
reais e cinquenta centavos).

Constata-se que, em relação a este convênio, o réu trouxe Relatório de Visita Técnica, segundo o qual "em visita
técnica ao Município de Belém do Brejo do Cruz/PB, para acompanhamento de fiscalização gerencial do Convênio
0330/2012, entre os dias 28/11/2016 e 02/12/2016, referente à construção de 43 (quarenta e três) melhorias sanitárias
domiciliares (banheiros) localizadas na zona urbana da cidade, das quais todas estão concluídas, com um percentual de
execução física de 100%, e de 100% do atingimento do objeto pactuado" (id. nº 4058202.6399506).

Além disso, evidencia-se que, no SICONV, há notícia de que a prestação de contas do aludido convênio foi
aprovada com ressalva, conforme Parecer Financeiro nº 163 emitido pelo SOPRE-PB em 08/12/20 (disponível em:
https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/prestacaocontas/ManterPrestacaoConta/manterPareceres.jsf>
e acesso em: 06.08.2021).

Das informações colhidas, portanto, conclui-se que foram prestadas as contas do indigitado convênio, não havendo
que se falar em subsunção ao disposto na Lei de Improbidade Administrativa (art. 11, VI).

Em relação à autoria em virtude da reconhecida ausência de prestação de contas dos Convênios nº 752030/2010 e nº
753106/2010, observa-se que ela recai sobre o réu Germano Lacerda da Cunha. Isso porque, nos dois casos, foi ele o
signatário representante do Município convenente por ocasião dos ajustes, bem como pela omissão na prestação de
contas devidas.

De fato, a data limite para prestação de contas do Convênio nº 752030/2010 encerrou-se em 29.12.2015 (disponível
em:
https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/prestacaocontas/ManterPrestacaoConta/manterPrestacaoCont
as.jsf> e acesso em: 06.08.2021), quando o demandando ainda se encontrava à frente da Prefeitura Municipal de
Belém do Brejo do Cruz/PB (disponível em: https://sig.tse.jus.br/ords/dwtse/f?p=201203:101:::NO:::; acesso em:
06.08.2021).

Por sua vez, a data limite para prestação de contas do Convênio nº 753106/2010 encerrou-se em 20.11.2013
(disponível em:
https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecio
narConvenio.do?idConvenio=146231&destino=> e acesso em: 06.08.2021), quando o demandando ainda se
encontrava à frente da Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz/PB (disponível em:
https://sig.tse.jus.br/ords/dwtse/f?p=201203:101:::NO:::; acesso em: 06.08.2021).

No mais, observa-se que o réu pretende se eximir da responsabilidade amparado na alegação de que ficou
impossibilitado de proceder ao seu dever legal por circunstâncias alheias à sua vontade, como, por exemplo, falta de
acesso a documentos, uma vez que estes não lhe teriam sido disponibilizados pela gestão sucessora à frente da Prefeitura
municipal.

Não penso dessa forma, contudo. Na verdade, considero que a apresentação da prestação de contas dos dois convênios
em questão foi obstaculizada por conduta atribuída ao demandado, que, na condição de gestor e ordenador de despesas,
de forma deliberada, deixou de prestá-las até a data limite assinalada, valendo anotar que, até hoje, pelo que foi

https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/prestacaocontas/ManterPrestacaoConta/manterPareceres.jsf
https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/prestacaocontas/ManterPrestacaoConta/manterPrestacaoContas.jsf
https://sig.tse.jus.br/ords/dwtse/f?p=201203:101:::NO
https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=146231&destino=
https://sig.tse.jus.br/ords/dwtse/f?p=201203:101:::NO
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noticiado nos autos, não se tem conhecimento da integralidade dos documentos pertinentes à execução dos dois ajustes
em tela.

As duas testemunhas arroladas pela defesa (Sr. Pio Suassuna Neto e Sr. João Batista dos Santos), ambos ex-
servidores no período de gestão à frente da Prefeitura de Belém do Brejo do Cruz compreendido entre 2009 e 2012,
foram ouvidas na condição de declarantes, haja vista a relação de amizade com o réu, conforme reconhecido por elas
próprias. De toda forma, não prestaram informações relevantes para o caso, tendo apresentado panorama bem
genérico.

À vista das provas, portanto, enxergo o dolo do réu, que, apesar de ciente da necessidade de prestação de contas,
mostrou-se omisso tanto por não as ter prestado na época própria, bem como por não ter viabilizado as
informações necessárias ao seu sucessor, o qual, de posse destas, poderia ter prestado as contas devidas
posteriormente.

2.2 Da Aplicação das Penas

Antes de passar à dosimetria das penas, deve-se mencionar que, não obstante o flagrante caráter sancionatório da LIA
exija a subsunção da conduta aos modelos normativos (tipicidade), tal adequação envolve tipos abertos, passíveis de
complementação pelo Poder Judiciário. Em reforço, a par do emprego da expressão "notadamente" nas cabeças dos arts.
9º, 10 e 11 da LIA, pensar diferente seria inviabilizar o comando constitucional de tutela da probidade administrativa,
pois, como sabido, na tentativa de praticar imoralidades que escapem da descrição legal, é infinita a imaginação dos
gestores ímprobos.

Caso preenchidos os requisitos da norma, deve o julgador escolher quais sanções aplicar e em que patamar, levando em
conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente (LIA, art. 12, par. ún.). Nessa
perspectiva, o aplicador do direito deve se valer do princípio da proporcionalidade, evitando punições desarrazoadas,
que não guardam relação com a gravidade e a lesividade do ato praticado, sem descuidar, contudo, dos imperativos
constitucionais que apontam para a necessidade de rigor no combate aos atos de improbidade administrativa.

Tal orientação se amolda aos princípios de justiça e permite uma adequação das reprimendas às circunstâncias subjetivas
do agente e ao dano efetivamente causado, sem que se descambe para a impunidade ou descrédito do diploma de
repressão da imoralidade e improbidade administrativa.

Dessa forma, ao decidir pela aplicação isolada ou conjunta das penalidades descritas na Lei de Improbidade, o aplicador
do direito deve levar em consideração a intensidade da ofensa aos valores sociais protegidos pela ordem jurídica e as
circunstâncias peculiares do caso concreto, dentre elas o grau de dolo ou culpa dos agentes públicos.

Assim sendo, à luz da fundamentação retro, passo à dosimetria das penas.

Estabelecida a responsabilidade dos réus, cumpre examinar as sanções cabíveis no caso concreto, nos moldes do que
dispõe a Lei de Improbidade:

Art. 12.  Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica,
está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas
isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

(...)

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da
remuneração percebida pelo agente e 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, pelo prazo de três anos.

De início, assinalo que deixo de condenar o demandando a ressarcimento de danos ao erário, pois não há comprovação
de que a conduta dele tenha importado em efetiva lesão ao erário.

Prosseguindo, tenho que a conduta ostenta grau mínimo de gravidade e, portanto, condeno-o à sanção consistente na
suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos e perda da função pública, se eventualmente estiver ocupando
alguma.

Mostra-se razoável e proporcional, além disso, sua condenação ao pagamento de multa civil no valor de seis vezes a
remuneração recebida à época dos fatos.
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Por fim, também o condeno à 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, pelo prazo de 03 (três) anos.

Devidamente analisadas as provas e as circunstâncias do caso, considero que as penas consignadas acima são
proporcionais à gravidade dos fatos, encontrando-se em consonância com o comando do parágrafo único, do art. 12, da
LIA.

3 DISPOSITIVO

À luz do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o réu GERMANO LACERDA
DA CUNHA, nos termos do art. 12, III, da Lei nº 8.429/92, às penalidades acima já definidas.

Indefiro o requerimento de gratuidade judiciária feito pelo promovido, em consonância com o art. 99, § 2º, do CPC, uma
vez que os elementos constantes nos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para gozo da benesse legal -
declaração de bens junto à Justiça Eleitoral e renda mensal de mais de R$ 24.000,00 (ids. nº 4058202.6637926 e nº
4058202.6637931). Por isso, condeno-o ao pagamento das custas processuais.

No entanto, deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, em compasso com o princípio da simetria e
conforme art. 18, da Lei nº 7.347/85 e jurisprudência consolidada do STJ (EDcl no REsp 1320701/DF, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021).

Após a certificação do trânsito em julgado:

a) intime-se o MPF/Município autor para providenciar a execução dos capítulos condenatórios de obrigação de pagar
quantias;

b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral dando notícia desta sentença, para que observe a suspensão dos direitos
políticos dos condenados;

c) providencie-se o cadastramento deste processo no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa (Resolução CNJ nº 44/2007).

Havendo interposição de recurso, intime-se a parte adversa para a apresentação de contrarrazões no prazo legal,
remetendo-se, em seguida, os autos ao TRF-5, tudo independentemente de nova conclusão.

Após a certificação do trânsito em julgado e nada sendo requerido, dê-se baixa.

Publicação e registro decorrem da validação no sistema eletrônico.

Intimem-se as partes.

Sousa/PB, data de validação no Sistema PJE.
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