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REMESSA  OFICIAL.  RESSARCIMENTO  AO
ERÁRIO MUNICIPAL. CONVÊNIO FEDERAL.
PREJUÍZO AO FNDE. AUSÊNCIA DE APLICA-
ÇÃO DOS RECURSOS NO MERCADO FINA-
NEIRO.  INEXISTÊNCIA  DE  PREJUÍZO  DA
EDILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

-  A causa de pedir restringe-se a eventuais prejuízos
sofridos pelo município em face das falhas de ex-ges-
tor na execução de convênio firmado com o FNDE.
Pela análise das contas do convênio, o objeto da aven-
ça foi devidamente atingindo, sendo os recursos apli-
cados em sua finalidade. A única falha detectada, que
acarretou o prejuízo no  valor  de R$ 1.532,09 (mil,
quinhentos e trinta e dois reais e nove centavos), cor-
responde  à  ausência  de  aplicação  dos  recursos  no
mercado financeiro. 
 
- A edilidade não sofreu qualquer dano indenizável, já
que o prejuízo foi suportado pelo próprio FNDE, que
adotou  as  providências  cabíveis  para  o  seu
ressarcimento, bem como o nome do município já foi,
há  tempos,  retirado  do  cadastro  dos  inadimplentes.
Ademais,  o  município não comprovou a existência,
concreta e específica, de prejuízos em decorrência do
período  em  que  permaneceu  com  seu  nome
negativado, nem demonstrou que assumiu o ônus do
prejuízo  financeiro,  com  eventual  ressarcimento  ao
FNDE.
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-  Em  relação  ao  dano  suportado  pelo  FNDE,  os
recursos envolvem transferência voluntária por parte
da  União à  edilidade,  não  se  podendo falar  que  as
verbas são incorporadas ao patrimônio do município,
mas sim que sobre os recursos foram prestadas contas
à  União  (FNDE).  Eventual  discussão  sobre  os
prejuízos  sofridos  pela  própria  União  ou  suas
autarquias (FNDE) refoge à competência estadual e,
portanto, ao objeto dos autos.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  negar  provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
unânime.

Trata-se  de  Remessa  Oficial proveniente  do  Juízo  da  Vara
Única da Comarca de Boqueirão que, nos autos de Ações de Reparação por
Atos Ilícitos ajuizadas pelo município de  Boqueirão em face da ex-gestora
Joanita Leal de Brito, prolatou sentença julgando improcedentes os pedidos
condenatórios. 

Em verdade, o município autor alegou que, durante a gestão da
ex-prefeita  Joanita  Leal  de  Brito (1997/2000),  foi  firmado  o  Convênio
93922/2000 entre a edilidade e o FNDE, no valor de R$ 36.878,00 (trinta e
seis mil, oitocentos e setenta e oito reais), com o objetivo de formação de
docentes  e  aquisição  de  material  didático.  Todavia,  as  contas  não  foram
integralmente aprovadas, acarretando a inscrição do município no CADIN e a
impossibilidade do recebimento de novos recursos voluntários por parte  da
União. 

Todavia, os fatos foram objetos de duas ações pelo município.
Na  primeira  de  número 074.2005.000.250-1,  o  autor  buscou  unicamente  o
ressarcimento no valor de R$ 1.532,09 (mil, quinhentos e trinta e dois reais
e  nove  centavos), correspondente  ao  prejuízo  apontado  pelo  FNDE,
decorrente da ausência  de aplicação de parte  dos  recursos do convênio no
mercado financeiro,  enquanto  eles  não  eram executados.  Na segunda ação
(074.2005.000.609-2), o município, reproduzindo os mesmos fatos, almejou o
ressarcimento no valor integral do convênio. 

Após  regular  instrução  das  duas  ações,  houve  o  julgamento
simultâneo  dos  feitos,  considerando  a  continência  entre  seus  objetos,  nos
termos do art. 104 do CPC. Através da sentença de fls. 110/113, o juízo de
primeiro grau entendeu que não restou demonstrado o prejuízo sofrido pelo
município,  visto  que  a  única  falha  apontada  pelo  FNDE foi  a  ausência de
aplicação  dos  recursos  no  mercado  financeiro,  o  que  trouxe  prejuízos  ao
próprio FNDE, e não ao município, já tendo aquela autarquia federal adotado
as providências devidas para a recomposição do erário. 

Nos termos do art. 475, I, do CPC, foi o julgamento submetido
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ao duplo grau de jurisdição, dada a sucumbência do ente municipal. 

A  Procuradoria  de  Justiça opinou  pelo  desprovimento  da
remessa oficial, entendendo não haver prejuízo ao município (fls. 120/121).

É o breve relatório.

VOTO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Remessa
Necessária, pelo que passo a examiná-la.

Infere-se  dos  autos  que  o município  de  Boqueirão  firmou o
Convênio 93922/2000 com o FNDE, no valor de R$ 36.878,00 (trinta e seis
mil,  oitocentos  e  setenta  e  oito  reais),  com  o  objetivo  de  formação  de
docentes  e  aquisição  de  material  didático.  As  contas  do  convênio  foram
prestadas ao próprio ente federal, que as julgou parcialmente desaprovadas.
Com efeito,  entendeu o FNDE que a  municipalidade  deixou de  aplicar  os
recursos  no  mercado financeiro,  acarretando prejuízo  na medida  em que a
verba deixou de render enquanto não era executada.

Como se viu das peças iniciais, a causa de pedir restringe-se aos
alegados prejuízos sofridos pelo município em face das falhas na execução do
convênio. Nesse aspecto, analisando-se suas contas, observa-se que o objeto
da  avença  foi  devidamente  atingindo,  sendo  os  recursos  aplicados  em sua
finalidade. A única falha detectada, que acarretou o prejuízo no valor de  R$
1.532,09  (mil,  quinhentos  e  trinta  e  dois  reais  e  nove  centavos),
corresponde à ausência de aplicação dos recursos no mercado financeiro. 

Acertadamente, entendeu o juízo a quo que a edilidade, em si,
não sofreu qualquer dano indenizável, já que o prejuízo referido foi suportado
pelo  próprio  FNDE,  que  adotou  as  providências  cabíveis  para  o  seu
ressarcimento, bem como que o nome do município já foi, há tempos, retirado
do cadastro dos inadimplentes. 

Ademais,  não  comprovou  o  autor  a  existência,  concreta  e
específica,  de  prejuízos  em  decorrência  do  período  em  que  o  município
permaneceu com seu nome negativado, nem demonstrou que assumiu o ônus
do  prejuízo  financeiro,  com  o  ressarcimento  ao  FNDE  no  valor  de  R$
1.532,09 (mil, quinhentos e trinta e dois reais e nove centavos).

Logo, corretamente, os pedidos foram julgados improcedentes
ante a inexistência de prejuízo do município comprovado nos autos.

Ademais, é preciso pontuar que, em relação ao dano suportado
pelo FNDE, os recursos dos autos envolvem transferência voluntária por parte
da União à edilidade, não se podendo falar que as verbas são incorporadas ao
patrimônio  do  município,  mas  sim  que  sobre  os  recursos  deveriam  ser
prestadas contas à União (FNDE), como de fato aconteceu. 

Inclusive,  a  parcela  dos  recursos  não  utilizada  deveria  ser
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devolvida aos cofres do FNDE, conforme cláusula primeira do convênio (fls.
135  do  processo  074.2005.000.250-1),  daí  que  o  prejuízo  dos  autos  foi
suportado pela própria autarquia federal.

Aplica-se, dessa forma, o preceito constitucional insculpido no
art. 109, I, da Constituição Federal de 1988, bem como as Súmulas 208 e
209 do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 208: Compete à Justiça Federal processar e
julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita
a prestação de contas perante órgão federal.

Súmula 209:  Compete à Justiça Estadual processar
e julgar prefeito por desvio de verba transferida e
incorporada ao patrimônio municipal.. 

Portanto,  os  convênios  federais  exigem sempre  prestação  de
contas perante o órgão federal concedente, por força inclusive do disposto na
Instrução  Normativa  01/97  da  Secretaria  do  Tesouro  Nacional. Como
visto, a parcela dos recursos não utilizada deveria ser devolvida aos cofres da
União.  Assim,  eventual  discussão  sobre  os  prejuízos  sofridos  pela  própria
União ou suas autarquias (FNDE) refoge à competência estadual.  

Em verdade, como visto à saciedade, não se discute nos autos
os prejuízos do FNDE, os quais de fato existiram. Nesse campo, o município
seria parte ilegítima para sua recomposição, cabendo ao próprio FNDE adotar
as providências necessárias para remediação do ilícito. 

Assim, do ponto de vista da edilidade, não houve qualquer dano
indenizável,  motivo  pelo  qual  deve  a  sentença  de  primeiro  grau  ser
inteiramente confirmada nesse ponto. 

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO à remessa oficial,  para
manter em todos os seus termos a sentença de primeiro grau. 

É como voto. 

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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