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PROCESSO: 1007226-67.2021.4.01.4000 
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: MUNICIPIO DE CURRALINHOS 

REPRESENTANTES POLO ATIVO: EZEQUIAS PORTELA PEREIRA - PI13381 

POLO PASSIVO:UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) e outros 
 
 
 
 
 

DECISÃO 
 
  
 
  
 

Trata-se de ação de procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, objetivando o

cancelamento da inscrição do Município de Curralinhos dos cadastros de inadimplentes CAUC/ SIAFI/ SIOPI/

SICONFI.
 

De acordo com a inicial, a inscrição deu-se por culpa do ex gestor municipal, Francisco Alcides

Machado Oliveira, e teria decorrido, dente outros motivos, pela falta e/ ou pendências nas prestações de contas

de recursos destinados à Municipalidade, pela ausência de cumprimento do mínimo constitucional exigido pelo

FNDE, bem como pelo não encaminhamento de RREO e RGF para analise dos órgãos competentes.
 

Intimada sobre o pleito de urgência, a ré nada disse.
 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
 

A irregular administração de dinheiro público ocasiona a inscrição nos cadastros CAUC/SIAFI, o

que por sua vez, impede que o Município perceba verbas federais voluntárias. 
 

A exigência de correta aplicação de verbas e sua regular prestação de contas é condição

razoável para a liberação de novos recursos. Trata-se de um raciocínio compatível para um Poder Público que
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se pretende responsável do ponto de vista fiscal.
 

Por outro lado, é igualmente plausível o argumento do Município no sentido de que o culpado

pelas irregularidades é o ex-prefeito, como se pode perceber no caso dos autos, que cuida de prestação de

contas referentes a obrigações assumidas entre os anos de 2017 e 2020. 
 

Por tal razão, não se afigura justo que toda a população seja privada das melhorias que

poderiam ser geradas pelos recursos a serem repassados.
 

A única forma de compatibilizar tais pretensões de validade é, de um lado, exigir que o novo

gestor realize todos os atos que permitam contornar a ilegalidade outrora praticada. De outro, é permitir a

liberação de verbas, depois de adotadas todas as providências para reaver o montante eventualmente

desviado e responsabilizar o prefeito respectivo.
 

Admitir a possibilidade de suspensão do repasse dos recursos federais ao Município é penalizar

a vítima pelos atos do agente, cuja conduta se quer debelar, o que viola o espírito da Constituição, no seu art.

5.º, XLV.
 

No presente caso, o Município autor comprovou que tomou as providências no sentido de punir

o gestor faltoso através de Ações de Improbidade Administrativa contra Francisco Alcides Machado Oliveira (

vide documentos id. nº 469177444, nº 469182406, nº 469182409, nº 469182418, nº 469182426), bem como,

Representação Criminal (vide documento id. 469177455) o que é suficiente para impedir a inscrição da

municipalidade nos cadastros de inadimplentes.  
 

Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos

suspendam as inscrições do Município de Curralinhos nos cadastros de inadimplentes, no que se refere à falta

e/ou irregularidade na prestação de contas, dos convênios, contratos ou débitos firmados ou consolidados na

gestão do antigo prefeito, Sr. Francisco Alcides Machado Oliveira.
 

Intimem-se as partes com urgência da medida deferida. Citem-se.
 

 
 

  BRUNNO CHRISTIANO CARVALHO CARDOSO
 

Juiz Federal Titular da 5ª Vara
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