
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.162.474 - MA (2009/0200826-4)
  

RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO 
RECORRIDO : FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA 
ADVOGADO : JOSÉ PEREIRA LIBERATO 

DECISÃO
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE 
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO 
EXECUTIVO EXPEDIDO POR TRIBUNAL DE CONTAS 
ESTADUAL. MINISTÉRIO PÚBLICO.  LEGITIMIDADE 
ATIVA.
1. O Ministério Público ostenta legitimidade para a propositura de 
ação de execução de título extrajudicial oriundo de Tribunal de 
Contas Estadual. Precedentes: REsp 996031/MG, PRIMEIRA 
TURMA, DJ de 28/04/2008 e REsp 678969/PB, PRIMEIRA TURMA, 
DJ 13/02/2006.
2. É que a decisão de Tribunal de Contas Estadual, que impõe débito 
ou multa, possui eficácia de título executivo, a teor do que dispõe o 
art. 71, § 3º da Constituição Federal de 1988. 
3. In casu , o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão promoveu a 
execução de título executivo emitido pelo Tribunal de Contas do 
Estado do Maranhão, após apuração de irregularidades na gestão do 
Secretário de Educação do Município de Timon relativas ao exercício 
financeiro de 1998. 
4. Recurso especial provido, para determinar o retorno dos autos à 
origem.

Trata-se recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO MARANHÃO, com fulcro no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição 

Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim 

ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. 
EXECUÇÃO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO MARANHÃO PROPOSTA PELO PARQUET 
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INC. IX DO ART. 129 DA 
CF/88. RECONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
I- Parquet estadual não detém legitimidade para propor ação 
executiva com intento de obter pagamento de multa imputada por 
Tribunal de Contas em face de ex-prefeito, uma vez que não 
representa judicialmente pessoa jurídica de direito público 
(município), devendo eventual demanda executiva ser proposta pelos 
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procuradores que patrocinam o ente público, ex vi do inc. IX do art. 
129 da CF;
II- Embora decisão do Tribunal de Contas impositiva de multa tenha 
eficácia de título executivo, não pode ser executada através de ação 
civil pública, típica de conhecimento que, julgada procedente, 
comportaria execução posterior;
III- Apelação não provida. (fl. 122)

Cuidam os autos ação civil pública forçada ajuizada pelo Ministério Público 

Estadual para o fim de compelir FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA ao pagamento da 

importância de R$111.977,78, representativa de multa a ele imposta pelo Tribunal de Contas 

do Estado, através do acórdão PL-TCE nº 500/2006, a título de ressarcimento ao erário 

municipal, resultado da desaprovação das contas anuais da sua gestão como Secretário de 

Educação do Município de Timon relativas ao exercício financeiro de 1998.

Sobreveio sentença que extinguiu o processo, com fulcro no artigo 267, VI, do 

Código de Processo Civil, ante a ilegitimidade do parquet para propositura daquela execução.

Em julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão 

negou provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida, nos termos da ementa transcrita 

acima.

Em sede de recurso especial, o recorrente sustenta, ofensa ao artigo 25, VIII da 

Lei 8.625/93. Assevera, em suma, que a legitimidade do Ministério Público Estadual, 

concorrente com os entes públicos interessados, é inconteste e tanto mais se faz necessária - 

imprescindível até - na medida em que não é de se esperar que o órgão de representação 

judicial do Município venha a ajuizar ações contra o próprio Chefe do Executivo, posto que 

não tem autonomia para tanto, ou até contra um antecessor, via de regra discípulo da mesma 

cartilha política daquele, por conta de um sempre presente espírito corporativista a lhes unir 

os designíos. (fl. 175)  

Decorreu, in albis, o prazo para contra-razões, consoante fls. 232.

O recurso especial foi admitido no tribunal local, consoante fls. 236/237.

Breve relatório. Decido

Prima facie , conheço do recurso especial pela alínea "a", da Constituição 

Federal, uma vez que a matéria restou devidamente prequestionada.

Da legitimidade ativa do Ministério Público para a propositura de execução de 

título extrajudicial oriundo de Tribunal de Contas Estadual

Os dispositivos legais atinentes ao thema decidendum dispõem:
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Lei nº 8.625/93  (Institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe 
sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados e dá 
outras providências):
Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei 
Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público:
(...)
VIII - ingressar em juízo, de ofício, para responsabilizar os gestores do dinheiro 
público condenados por tribunais e conselhos de contas; (...)

A Constituição Federal de 1988 conferiu ao Ministério Público o status  de 

instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis 

(artigo 129, caput ).

As funções institucionais do parquet  foram elencadas no artigo 129, da Carta 

Magna, verbis :

(...)
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia;
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos; 
IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de 
intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição;
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;
VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, 
requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei 
complementar respectiva;
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei 
complementar mencionada no artigo anterior; 
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, 
indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; 
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com 
sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica 
de entidades públicas.

A Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), em seu artigo 

25, incumbiu ao Ministério Público funções outras além das previstas nas Constituições 

Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, quais sejam:

(...)
I - propor ação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou 
municipais, em face à Constituição Estadual;
II - promover a representação de inconstitucionalidade para efeito de intervenção 
do Estado nos Municípios;
III - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei: 
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a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, 
ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e 
homogêneos; 
b) para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio 
público ou à moralidade administrativa do Estado ou de Município, de suas 
administrações indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que 
participem; 
V - manifestar-se nos processos em que sua presença seja obrigatória por lei e, 
ainda, sempre que cabível a intervenção, para assegurar o exercício de suas 
funções institucionais, não importando a fase ou grau de jurisdição em que se 
encontrem os processos; 
VI - exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos que abriguem 
idosos, menores, incapazes ou pessoas portadoras de deficiência; 
VII - deliberar sobre a participação em organismos estatais de defesa do meio 
ambiente, neste compreendido o do trabalho, do consumidor, de política penal e 
penitenciária e outros afetos à sua área de atuação; 
VIII - ingressar em juízo, de ofício, para responsabilizar os gestores do dinheiro 
público condenados por tribunais e conselhos de contas;
IX - interpor recursos ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de 
Justiça;
Parágrafo único. É vedado o exercício das funções do Ministério Público a pessoas 
a ele estranhas, sob pena de nulidade do ato praticado.

In casu , o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão promoveu a execução de 

título executivo emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em face de 

FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA a título de ressarcimento ao erário municipal, 

resultado da desaprovação das contas anuais da sua gestão como Secretário de Educação do 

Município de Timon relativas ao exercício financeiro de 1998. 

Nada obstante a Lei 8.429/92, que estabelece as sanções aplicáveis aos agentes 

públicos que pratiquem atos de improbidade administrativa, preveja que a Fazenda Pública, 

quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do 

patrimônio público (artigo 17, § 4º), ao Ministério Público é permitido ingressar em juízo, de 

ofício, para responsabilizar os gestores do dinheiro público condenados por Tribunais e 

Conselhos de Contas (artigo 25, VIII da Lei 8.625/93).

Ademais, a Lei Orgânica do Ministério Público da União (LC 75/93, aplicável, 

subsidiariamente, aos Ministérios Públicos Estaduais), atribuiu-lhe, entre outras, as seguintes 

competências:

Art. 6º Compete ao Ministério Público da União:
(...)
VII - promover o inquérito civil e a ação civil pública para:
a) a proteção dos direitos constitucionais; 
b) a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
(...)
XIV - promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções 
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institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto: 
a) ao Estado de Direito e às instituições democráticas; 
b) à ordem econômica e financeira; 
c) à ordem social; 
d) ao patrimônio cultural brasileiro; 
e) à manifestação de pensamento, de criação, de expressão ou de informação; 
f) à probidade administrativa; 
g) ao meio ambiente; 
(...)"

Da leitura dos artigos 129, III da Constituição Federal de 1988; 6º, VII, "b" da 

LC 75/93 e 25, IV, "a" e "b" da Lei 8.625/93 (todos anteriormente reproduzidos), 

depreende-se que se admite a defesa do patrimônio público pelo Ministério Público, em ação 

civil pública.

Consectariamente, o Ministério Público possui legitimidade para a propositura 

de ação de execução de título extrajudicial oriundo de Tribunal de Contas Estadual.

É que a decisão de Tribunal de Contas Estadual, que, impõe débito ou multa, 

possui eficácia de título executivo, a teor do que dispõe o artigo 71, § 3º, da Constituição 

Federal de 1988.

Sob esse enfoque confiram-se precedentes que se amoldam perfeitamente ao 

caso sub examine:

EXECUÇÃO. TÍTULO ORIGINÁRIO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 
ESTADUAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEI Nº 8.625/93. 
PRECEDENTE DO STF QUE NÃO SE APLICA À HIPÓTESE.
I - O Ministério Público tem legitimidade para a propositura de execução de título 
originário dos Tribunais de Contas, não se confundindo a hipótese com o 
precedente do STF invocado no aresto recorrido (RE nº 223.037-1/SE, Rel. Min. 
MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 02.08.02), que cuidava de execução promovida pelo 
próprio Tribunal de Contas e, de forma hipotética, considerou o nobre relator que 
nem mesmo o Ministério Público que atuava junto àquele órgão, por não integrar o 
Ministério Público ordinário, poderia fazê-lo.
II - Recurso provido. (REsp 996031/MG, Rel. Ministro  FRANCISCO FALCÃO, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/03/2008, DJ de 28/04/2008)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DA PARAÍBA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 
CONSISTENTE EM DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS 
ESTADUAL. DÉBITOS IMPUTADOS EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATOS DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE RESULTARAM EM PREJUÍZO AO 
ERÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. CONDENAÇÃO DO PARQUET EM 
HONORÁRIOS. ARTIGO 18, DA LEI 7.437/85. IMPOSSIBILIDADE.
1. Controvérsia que gravita em torno da possibilidade de condenação do 
Ministério Público em honorários advocatícios que, observando orientação 
jurisprudencial local, ajuizou execução extrajudicial, amparada em decisão do 
Tribunal de Contas Estadual, que, nos termos do artigo 71, § 3º, da Constituição 
Federal de 1988, tem eficácia de título executivo, quando resulta em imputação de 
débito ou multa.
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2. É que o Tribunal de Contas Estadual não aprovou a prestação de contas de 
ex-prefeito do Município de Santa Terezinha, em virtude de irregularidades que 
ocasionaram prejuízos aos cofres públicos, condenando-o ao devido ressarcimento 
ao erário municipal, sendo certo que o mesmo fora comprovado em vista posterior 
à remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, fato que, por si só, afasta indícios 
de má-fé.
3. A Constituição Federal de 1988 conferiu ao Ministério Público o status de 
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 
a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis (artigo 129, caput).
4. Destarte, a Lei 8.429/92 estabelece as sanções aplicáveis aos agentes públicos 
que pratiquem atos de improbidade administrativa, prevendo que a Fazenda 
Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do 
ressarcimento do patrimônio público (artigo 17, § 4º), permitindo ao Ministério 
Público ingressar em juízo, de ofício, para responsabilizar os gestores do dinheiro 
público condenados por tribunais e conselhos de contas (artigo 25, VIII, da Lei 
8.625/93).
5. Os artigos 129, III, da Constituição Federal de 1988, 6º, VII, "b", da LC 75/93, e 
25, IV, "a" e "b", da Lei 8.625/93, admitem a defesa do patrimônio público pelo 
Ministério Público, em ação civil pública.
6. Deveras, afigura-se possível a aplicação analógica do entendimento 
jurisprudencial concernente a não condenação do parquet em honorários 
advocatícios, nos  autos de ação civil pública, salvante quando comprovada má-fé, 
uma vez que, in casu, o Ministério Público, em busca do interesse público primário, 
objetivou proteger o patrimônio público, com a cobrança do devido ressarcimento 
dos prejuízos causados ao erário municipal, o que configura função 
institucional/típica do ente ministerial, a despeito de tratar-se de legitimação 
extraordinária.
7. Exclusão da condenação do Ministério Público, que se dá por força da situação 
fática, in casu, consistente na remessa dos autos ao parquet, antes da 
comprovação, em outra hora, do pagamento do crédito exeqüendo, como também 
pela aplicação analógica da Lei 8.429 quanto à isenção sucumbencial, secundada 
por farta jurisprudência: RESP 406767/SP, Relator Ministro Carlos Alberto 
Menezes Direito, DJ de 02.12.2002; RESP 153829/SP, Relator Ministro Milton 
Luiz Pereira, DJ de 11.11.2002; EMC 1804/SP, Relatora ministra Eliana Calmon, 
DJ de 07.10.2002; RESP 152447/MG, Relator Ministro Milton Luiz Pereira, DJ de 
25.02.2002; e RESP 422801/SP, Relator Ministro Garcia Vieira, DJ de 
21.12.2002).
8. Recurso especial provido. (REsp 678969/PB, Rel. Ministro  LUIZ FUX, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2005, DJ 13/02/2006 p. 680)

Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para determinar o 

retorno dos autos à origem.

Publique-se. Intimações necessárias.

Brasília (DF), 14 de dezembro de 2010.

MINISTRO LUIZ FUX 
Relator
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