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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA 
DA COMARCA DE PIO XII/MARANHÃO. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE SATUBINHA/MA, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 01.611.895/0001-63 com 
sede administrativa na Avenida Matos Carvalho, n° 310, Centro, Satubinha 
– MA, aqui representado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e por seu 
Procurador Geral adiante assinado, vem perante Vossa Excelência, vem 
perante Vossa Excelência, com fulcro na Lei nº 8.429/92, artigo 17 c/c 11, 
VI, Constituição Federal, artigo 29, X, artigo 273, I, do CPC ,propor: 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA, CUMULADA COM RESSARCIMENTO AO 

ERÁRIO 

 

contra a Sra. DULCE MACIEL PINTO DA CUNHA, Ex-
Prefeita de Satubinha - MA, residente e domiciliada na Avenida Matos 
Carvalho, nº. 1000, Centro, Satubinha/MA, conforme os fatos e fundamentos 
a seguir expostos. 

 

DA LEGITIMIDADE AD CAUSAM   

Tem a municipalidade, indubitável legitimidade ativa para 
propor a presente ação, pois amparada legalmente nas disposições do artigo 
5º da Lei 7.347/85 c/c o art. 17 da Lei nº 8.429/92, e art. 37, § 4º da 
constituição Federal, sem exclusão dos demais aplicáveis, com as alterações 
dadas pela Lei nº 8.078/90. Vejamos: 

Num. 43761360 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: ROBERIO DE SOUSA CUNHA - 08/04/2021 17:25:50
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040817254868700000041025355
Número do documento: 21040817254868700000041025355



 

 
Av. Matos Carvalho, 310 - Centro - 65.709-000, Satubinha-MA. 

CNPJ: 01.611.895/0001-63 

 

Art. 5º - A ação principal e cautelar poderão ser propostas 
pelo Ministério Público, pela União, pelos Estados e 
Municípios. Poderão também ser proposta por autarquias, 
empresa pública, fundação, sociedade de economia mista 
ou por associação... (Lei nº 7.347/85). 

 

DA LEGITIMIDADE PASSIVA 

A legitimidade passiva da Requerida encontra respaldo no 
artigo 1º e seguinte da Lei Federal nº 8.429/92. 

O entendimento jurisprudencial também envereda neste 
sentido, senão vejamos: 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA – EX-PREFEITO – 
MALVERSAÇÃO DO DINHEIRO PÚBLICO – 
Realização de despesas sem comprovação válida. 
Ausência de empenho prévio. Aquisições sem licitação. 
Parecer do TCM indicando diversas irregularidades. 
Ofensa aos princípios da legalidade, da impessoalidade e 
da moralidade. Ressarcimento dos prejuízos ao erário 
municipal, conforme apurado em perícia. Apelação 
improvida. (TJMG – AC 000.202.848-8/00 – 5ª C. Cív. – 
Rel. Dês. José Francisco Bueno – J.22.03.2001) 

Desta forma, é inequívoco que a Requerida deverá arcar com as 
consequências de seus atos ímprobos. 

 

DO INTERESSE DO MUNICÍPIO 

O Município – Autor, é potencialmente parte interessada, na 
recuperação do patrimônio, bens da coletividade e, para tanto tem guarida na 
legislação aplicável, inclusive, na Instrução Normativa STN nº 01/1997, § 2º 
do artigo 5º, que assim determina: 
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Art. 5º. É vedado: 

I - celebrar convênio, efetuar transferência ou conceder 
benefícios sob qualquer modalidade, destinado a órgão ou 
entidade da Administração Pública Federal, estadual, 
municipal, do Distrito Federal, ou para qualquer órgão ou 
entidade, de direito público ou privado, que esteja em 
mora, inadimplente com outros convênios ou não esteja em 
situação de regularidade para com a União ou com 
entidade da Administração Pública Federal Indireta; 

II - destinar recursos públicos como contribuições, auxílios 
ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos; 

§ 1º Para os efeitos do item I, deste artigo, considera-se em 
situação de inadimplência, devendo o órgão concedente 
proceder à inscrição no cadastro de inadimplentes do 
Sistema Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal - SIAFI e no Cadastro Informativo - 
CADIN, o convenente que: 

I - não apresentar a prestação de contas, final ou parcial, 
dos recursos recebidos, nos prazos estipulados por essa 
Instrução Normativa; 

II - não tiver a sua prestação de contas aprovada pelo 
concedente por qualquer fato que resulte em prejuízo ao 
erário. 

III - estiver em débito junto a órgão ou entidade, da 
Administração Pública, pertinente a obrigações fiscais ou 
a contribuições legais. 

§ 2º - Nas hipóteses dos incisos I e II do parágrafo anterior, 
a entidade, se tiver outro administrador que não o faltoso, 
e uma vez comprovada a instauração da devida tomada de 
contas especial, com imediata inscrição, pela unidade de 
contabilidade analítica, do potencial responsável em conta 
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de ativo “Diversos Responsáveis”, poderá ser liberada para 
receber novas transferências, mediante suspensão da 
inadimplência por ato expresso do ordenador de despesas 
do órgão concedente.” 

Nota: § alterado pela IN 05/01 de 08.10.01, DOU de 
09.10.01. 

§ 3º O novo dirigente comprovará, semestralmente, ao 
concedente, o prosseguimento das ações adotadas, sob 
pena de retorno à situação de inadimplência. 

Desta feita, não resta dúvida sobre o presente procedimento, 
bem como a absoluta responsabilidade da Ré, face não haver atendido as 
normas para o cumprimento do munis público que exercera, enquanto gestor 
do Município de Satubinha/MA. Essa conduta, pois, enseja julgamento e 
condenação nos moldes da legislação apontada. 

 

DOS FATOS 

No ano de 2016 foram realizadas eleições em todo o território 
nacional destinadas aos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, 
tendo sido eleita para o cargo de Prefeito de Satubinha/MA, para o mandato 
de 2017/2020, a Sra. DULCE MACIEL PINTO DA CUNHA.   

No curso dessa gestão pública, a Demandada, DULCE 
MACIEL PINTO DA CUNHA, celebrou os Convênios 13/2017 e 30/2018 
com a Secretaria de Estado da Cultura e o município recebeu recursos 
repassados, no importe de R$ 103.000,00 (cento e três mil reais) e R$ 
130.000,00 (cento e trinta mil reais) respectivamente, obrigando-se a realizar 
os objetos e prestar contas dos referidos recursos. 

Conforme se demonstra pela Certidão do Sistema de Cadastro 
Estadual de Inadimplentes - CEI, até a presente ocasião, a ex-prefeita ora 
Demandada não prestou contas devidamente do valor recebido dos Convênio 
de nº 13/2017 e 30/2018, nem tão pouco deixou os documentos necessários 
para que a atual administração fizesse a devida prestação de contas.  
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Essa conduta ilegal praticada pela Demandada, além de lesionar 
o erário público municipal, ainda remete o Município a responder Tomada 
de Conta Especial, ficando impedido de celebrar novos convênios e por 
consequência não receberá os recursos para promover o desenvolvimento da 
sua comunidade. 

Assim, segundo determina a Sumula 230 do Tribunal de Contas 
da União (TCU), ao prefeito sucessor compete apresentar as contas 
referentes aos recursos federais recebidos por seu antecessor, quando este 
não o tiver feito ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais 
visando ao resguardo do patrimônio publico com a instauração da 
competente Tomada de Contas Especial, sob pena de responsabilidade. 

 

DO MÉRITO 

É necessário ressaltar, Excelência, que a ex-prefeita Demandada 
abandonou a prefeitura, no ultimo dia de dezembro de 2020, nada deixando 
a titulo de informação dos referidos Convênios, quer seja contábil, fiscal ou 
administrativo, ficando assim o atual prefeito impossibilitado de contribuir 
para a prestação de contas daquele gestora do passado, responsável 
exclusivo, por seus atos. 

Em decorrência desses episódios, o Município-Autor encontra-
se impedido de receber recursos de convênios a nível nacional e estadual, 
que o impossibilita de ser beneficiário de qualquer outro convenio, em 
decorrência da não prestação de contas dos recursos recebidos pela ex-
prefeita-Ré. 

Desta feita, o Município-Autor, na pessoa do prefeito 
empossado em 01 de janeiro de 2021, encontra-se impedido, e, 
administrativamente, nada pode fazer para suprir a exigência da prestação de 
contas dos recursos repassados a sua antecessora antes do dia 31 de 
dezembro de 2020, haja vista que nem os balancetes mensais porventura 
apresentados ao TCE foram localizados nos arquivos da prefeitura. 

Não resta dúvida que, a vista dos fatos acima mencionados, a 
prestação de contas dos recursos acima citados, só poderá ser feita pela ex-
prefeita Demandada, considerando que, naquela gestão passada exercia ela, 
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a chefia do Poder Executivo e, ao invés de haver cumprido a obrigação de 
prestar suas contas, nenhuma informação documental deixou nos arquivos 
da Prefeitura. 

 

DO DIREITO 

Como já dito, em consequência da conduta de responsabilidade 
da ex-prefeita Demandada, o Município de Satubinha/MA, encontra-se 
impedido de receber recursos de novos convênios, bem como receber 
qualquer verba federal, o que prejudica profundamente não só a atual gestão, 
mas todos os munícipes desta cidade tão carente de recursos. 

Nesse sentido vale destacar o artigo 5º da Lei nº 8.429/92, in 
verbis: 

Art. 5º - Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação 
ou omissão. Dolosa ou culposa, do agente ou terceiro, dar-
se-á o integral ressarcimento do dano. 

Destaca-se ainda, a Instrução da Secretaria do Tesouro Nacional 
de nº 01/1997, § 2º do art. 5º, que assim determina: 

Art. 5º. É vedado: 

I - celebrar convênio, efetuar transferência ou conceder 
benefícios sob qualquer modalidade, destinado a órgão ou 
entidade da Administração Pública Federal, estadual, 
municipal, do Distrito Federal, ou para qualquer órgão ou 
entidade, de direito público ou privado, que esteja em 
mora, inadimplente com outros convênios ou não esteja em 
situação de regularidade para com a União ou com 
entidade da Administração Pública Federal Indireta; 

II - destinar recursos públicos como contribuições, auxílios 
ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos; 

§ 1º Para os efeitos do item I, deste artigo, considera-se em 
situação de inadimplência, devendo o órgão concedente 
proceder à inscrição no cadastro de inadimplentes do 
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Sistema Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal - SIAFI e no Cadastro Informativo - 
CADIN, o convenente que: 

I - não apresentar a prestação de contas, final ou parcial, 
dos recursos recebidos, nos prazos estipulados por essa 
Instrução Normativa; 

II - não tiver a sua prestação de contas aprovada pelo 
concedente por qualquer fato que resulte em prejuízo ao 
erário. 

III - estiver em débito junto a órgão ou entidade, da 
Administração Pública, pertinente a obrigações fiscais ou 
a contribuições legais. 

§ 2º - Nas hipóteses dos incisos I e II do parágrafo anterior, 
a entidade, se tiver outro administrador que não o faltoso, 
e uma vez comprovada a instauração da devida tomada de 
contas especial, com imediata inscrição, pela unidade de 
contabilidade analítica, do potencial responsável em conta 
de ativo “Diversos Responsáveis”, poderá ser liberada para 
receber novas transferências, mediante suspensão da 
inadimplência por ato expresso do ordenador de despesas 
do órgão concedente.” 

Nota: § alterado pela IN 05/01 de 08.10.01, DOU de 
09.10.01. 

Em sendo assim, resta latente a responsabilidade pessoal da ex-
gestora municipal, quanto a prestação de contas dos recursos dos Convênios 
13/2017 e 30/2018 - SECMA. Também. É evidente o prejuízo ocasionado 
ao Município, cabendo a este acionar sua ex-gestora objetivando o devido 
ressarcimento dos recursos do referido convênio, recebido e incorporados ao 
patrimônio do Município-Autor, devidamente atualizado à época do efetivo 
pagamento.  

E como o Município Autor, não pode permanecer sofrendo 
restrições por inadimplência, que a coletividade não cometera, antes a falta 
de prestação de contas por comprovado ato da Demandada, cujo episódio 
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acarreta irreparáveis prejuízos a coletividade, a ex-prefeita Demandada 
deverá ser integralmente responsabilizado. 

Ressalte-se, que afora esta ação, também está sendo protocolada 
a devida Representação Criminal, junto ao Ministério Público Estadual, para 
a promoção da devida Ação Penal, contra a ex-prefeita Demandada. 

Evidenciado está que a Demandada, no exercício do cargo de 
Prefeito Municipal, período de 2013 a 2020, praticou ato de improbidade 
administrativa, vez que violou a legislação federal reguladora dos atos de 
gestão pública, por cujo motivo atraiu para si o ônus de ser sancionada nos 
termos previstos no art. 12, incisos I e II da Lei 8.429/92, ressaltando-se que 
o art. 21 da mesma lei prescreve que: 

Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta Lei, 
independe de: 

I – de efetiva ocorrência do dano ao patrimônio público; 

II – da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de 
controle interno ou pelo Tribunal de Contas ou Conselho 
de Contas. 

Com efeito, patenteado está a responsabilidade da Ré, por haver 
se omitido no cumprimento das obrigações legais do cargo exercido, pelo 
que deverá ser julgada e condenada nas bases da legislação apontada neste 
petitório. 

 

DO PEDIDO 

Diante do exposto, REQUER: 

1. Seja julgada procedente a presente Ação Civil Pública para 
declarar a improbidade administrativa da Demandada, condenando-a a 
reparar o dano causado ao erário, com o ressarcimento em favor do Tesouro 
Municipal de Satubinha/MA, da quantia de R$233.000,00 (duzentos e trinta 
e três mil reais), acrescida de correção monetária, juros e demais cominações 
legais, além das despesas processuais e honorários advocatícios, estes na 
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base de 20% sobre o valor da condenação, além dos demais consectários 
legais: 

1.1. a suspensão dos direitos políticos da ex-prefeita 
Demandada, pelo período de 3 a 5 anos; 

1.2. pagamento de multa civil a ser estipulada por este d. juízo; 

1.3. proibição de contratar com o poder público ou receber 
benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 
intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 
03 anos (inciso III, do art. 12, da Lei nº 8.429/92); 

1.4. o bloqueio e a indisponibilidade dos bens da Requerida 
quantos bastem, para garantir o ressarcimento do valor recebido; 

2. A citação da Demandada, nos termos do artigo 213 do CPC, 
para querendo contestar a presente ação, sob pena de confissão quanto a 
matéria fática. 

3. A citação do Estado, na pessoa do seu representante legal, 
para integrar a lide, no polo ativo, em litisconsórcio necessário; 

4. A intimação do representante ministerial, para acompanhar 
os termos da presente ação, na condição de custos legis; 

Protestando por todos os meios de prova em direito admitidas, 
inclusive documental, testemunhal, pericial e depoimento pessoal da ex-
prefeita Ré, sob pena de confesso. 

Dar-se-á causa o valor de R$233.000,00 (duzentos e trinta e três 
mil reais), para fins de alçada. 

Nestes Termos, pede deferimento. 

Satubinha (MA), 08 de abril de 2021. 

ROBÉRIO DE SOUSA CUNHA 
Procurador-Geral do Município 

OAB-MA 20.711 
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