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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATOS
DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA
CONSTATADOS  POR  MEIO  DE  AUDITORIA DO
TRIBUNAL  DE  CONTAS.  PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  PREJUDICIAL  DE
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRELIMINAR
DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  REJEIÇÃO.
ATOS  DE  IMPROBIDADE  QUE  CAUSAM
PREJUÍZOS  AO  ERÁRIO.  ART.  10  DA  LEI  Nº
8.429/92.  CONTRATAÇÃO  SEM  CONCURSO
PÚBLICO.  ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE
PREJUÍZO.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO.  DESPESAS
EFETUADAS SEM COMPROVAÇÃO. DOLO PARA
CARACTERIZAÇÃO  DA  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA DAS  CONDUTAS  DESCRITAS
NOS ARTIGOS 9º E 11 E, AO MENOS A CULPA,
PARA  A  HIPÓTESE  DO  ARTIGO  10.
CONFIGURAÇÃO.  RESSARCIMENTO  DEVIDO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

− (…)  o  Recorrente  levanta  a  questão  do
desrespeito ao litisconsórcio necessário. Quanto ao
tema, é importante ressaltar o parecer ministerial de
fls. 1.282/1.287: “O litisconsórcio necessário decorre
de  expressa  determinação  legal,  ou  da  natureza
indivisível da relação de trato material. Ocorre que,
por não se tratar de indivisibilidade na punição dos
agente ímprobos e eventuais beneficiários, não há a
necessidade  de  se  formar  litisconsórcio  no  polo
passivo da ação civil  pública, razão pela qual  não
merece  ser  acatada  a  nulidade  levantada  pelo
recorrente”
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− Nesse  sentir,  a  jurisprudência  do  Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que é necessária
a  existência  do  elemento  subjetivo  dolo  para
caracterização da improbidade administrativa para a
tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11
e, ao menos a culpa, para a hipótese do artigo 10,
situação esta do caso em tela. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira  Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR E A PREJUDICIAL DE
MÉRITO e DESPROVER o Apelo, nos termos do voto do Relator e da certidão
de julgamento de fl. 1294.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  João  Marques  de

Sousa, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Malta (fls.

1.195/1.208) que julgou procedente o pedido, determinando: a) Ressarcimento

integral do dano no valor de R$ 47.118,89 (quarenta e sete mil cento e dezoito

reais e oitenta e nove centavos) […]; b) Suspensão dos direitos políticos pelo

prazo de 03 (três) anos; c) Multa civil  no valor correspondente ao dano R$

47.118,89 (quarenta e sete mil cento e dezoito reais e oitenta e nove centavos);

d)  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 período de 03

(três) anos. 

O  Apelante,  em  suas  razões  recursais  (fls.  1.240/1.257),

suscitou  a  nulidade  da  sentença  por  cerceamento  de  defesa.  Em sede  de

preliminar,  defendeu  a  ocorrência  da  prescrição  intercorrente,  aduziu  o

desrespeito ao litisconsórcio necessário, ausência de notificação prévia, falta

de indicação do dispositivo violado e, no mérito, ausência de enriquecimento do

condenado, bem como inexistência de dolo e/ou culpa, pugnando pela reforma

da decisão recorrida.

Contrarrazões às fls. 1.260/1.276, requerendo o desprovimento

do recurso.
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Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos

fls. 1.282/1.287.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

O Recorrente aduz que, após o ajuizamento da presente Ação

no  dia  08  de  setembro  de  2004,  transcorreu  tempo  necessário  ao

reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo em vista que a sentença foi

prolatada em 22 de agosto de 2013 e registrada em 05 de setembro de 2013,

quase  que  dez  anos  após  os  fatos.  Entretanto,  tal  argumento  não  merece

prosperar. Vejamos o entendimento do STJ:

ADMINISTRATIVO.  IRREGULARIDADE  DE
REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL.  IMPOSSIBILIDADE
DE REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. SÚMULA 115/STJ.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  EXPEDIÇÃO  DE
CARTEIRAS  NACIONAIS  DE  HABILITAÇÃO  SEM
OBSERVÂNCIA  DOS  PROCEDIMENTOS  LEGAIS.
INEXISTÊNCIA DE  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.
NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO AOS ARTS.  11 E 12
DA  LEI  8.429/92.  PROPORCIONALIDADE  DA  PENA.
DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL  NÃO  CONFIGURADO.
AUSÊNCIA  DE  COTEJO  ANALÍTICO  ENTRE  OS
ACÓRDÃOS. 1. Nos termos do enunciado 115 da Súmula
do  STJ,  é  inexistente,  na instância  especial,  o  recurso
interposto por Advogado sem procuração nos autos. Na
hipótese,  não  foi  localizado  nos  autos  instrumento
procuratório  em  que  os  recorrentes  JOSÉ  EDILSON
NEGREIROS,  MANOEL  CIPRIANO  DE  ARAÚJO  e
MANOEL  DO  NASCIMENTO  NEGREIROS  conferem
poderes aos subscritores do Recurso Especial. 2. A Corte
Especial  do STJ firmou o entendimento de que não se
aplica a regra do art.  37 do CPC na instância superior,
sendo incabível a juntada posterior de substabelecimento
ou qualquer diligência para suprir a falta de procuração
(AgRg  no  Ag  1.325.722/ES,  Rel.  Min.  HERMAN
BENJAMIN, DJe 03.02.2011). 3. Todavia, a irregularidade
de representação processual de alguns recorrentes, por
se tratar de litisconsórcio passivo, não impede a análise
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do  Recurso  Especial  e  a  extensão  de  seus  efeitos  a
todos,  uma  vez  que  o  recurso  interposto  por  um  dos
litisconsortes  a  todos  aproveita,  salvo  se  distintos  ou
opostos seus interesses, conforme art.  509 do Diploma
Processual Civil. 4. Da leitura do art. 23 da Lei 8.429/92
não se pode constatar a possibilidade de ocorrência
de  prescrição  intercorrente  nas  Ações  de
Improbidade Administrativa,  uma vez que o aludido
comando  legal  somente  se  refere  a  prescrição
quinquenal  para  ajuizamento  da  ação,  contados  do
término do exercício do mandato, cargo em comissão
ou função de confiança. 5. Ainda que se admitisse a
tese  de  prescrição  intercorrente,  o  transcurso  de
prazo superior a 5 anos, entre a data de propositura
da ação e a data da sentença, não é suficiente para
caracteriza-la,  sendo necessária a demonstração de
inércia  da  parte  autora.  6.  O  Tribunal  de  origem  se
manifestou  expressa  e  minuciosamente  sobre  a
existência de dolo específico dos recorrentes em fraudar
a  emissão  de  carteiras  nacionais  de  habilitação,  com
intuito  de  favorecimento  eleitoral  de  candidato,
apontando,  inclusive,  provas  produzidas  nos  autos,
inexistindo, portanto, a apontada ofensa ao art. 11 da Lei
8.429/92. 7. Nos termos do art. 12 da Lei 8.429/92, nos
casos de condenação por prática de ato de improbidade
administrativa,  na  fixação  das  penas,  que  podem  ser
aplicadas isolada ou cumulativamente,  o juiz levará em
conta  a  extensão  do  dano  causado,  assim  como  o
proveito  patrimonial  obtido  pelo  agente.  8.  In  casu,
considerando a gravidade das condutas e a extensão do
dano,  foram  impostas  aos  acusados  as  seguintes
penalidades:  perda  de  função  pública;  suspensão  dos
direitos políticos por 5 (cinco) anos; pagamento de multa
civil  no valor  equivalente a 30 (trinta) vezes o valor da
remuneração percebida pelos agentes públicos, ao tempo
do fato, corrigida monetariamente, em relação a cada um
dos Requeridos;  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  3  (três)  anos.  A  aludida
condenação  foi  mantida  pelo  Tribunal.  9.  As  sanções
foram determinadas de forma fundamentada e razoável,
amparadas no conjunto fático-probatório dos autos e nas
peculiaridades  do  caso,  não  havendo  que  se  falar,
portanto, em violação aos princípios da razoabilidade e
da  proporcionalidade.  10.  Recurso  Especial  a  que  se
nega provimento. (STJ   , Relator: Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2013,
T1 - PRIMEIRA TURMA)

Sendo assim, REJEITO A PRELIMINAR suscitada.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
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O Apelante defende que houve nos autos o cerceamento de

sua defesa (fl. 1250), tendo em vista que, mesmo tendo solicitado perícia para

que se possa avaliar os supostos gastos excessivos, o Recorrente não teve

esse pedido atendido na diligência.

Entretanto, ao analisar o caderno processual, não se encontra

sequer um pedido específico de diligência pericial, o que nos faz entender que

a parte Apelante, mesmo que tenha tido inúmeras oportunidades de requerer a

realização da diligência, não o fez.

Ademais,  ainda  que  o  fizesse,  compreendemos  que  a

realização de perícia no caso em tela teria um caráter meramente protelatório,

tendo em vista que já houve visita técnica dos membros do Tribunal de Contas

do  Estado  da  Paraíba,  certificando  que  não  existiu  construção,  mas,  tão

somente, limpeza das galerias de esgoto.

Por estas razões, entendemos que não houve cerceamento do

direito  de  defesa,  já  que  o  Apelante  teve  a  oportunidade  de  contestar  a

auditoria do TCE e não o fez.

Portanto, REJEITO A PRELIMINAR suscitada.

MÉRITO

Ab  initio,  compreende-se  que  o Ministério  Público  Estadual

ajuizou Ação Civil Pública em face do Apelante, assegurando que, de acordo

com as informações do processo nº 4.939/02-1 do Tribunal de Contas, foram

apuradas diversas ilicitudes praticadas pelo mesmo na prestação de contas do

do Município de Malta no exercício do ano de 1999.

Compulsando os autos, percebe-se que o processo supracitado

(fls. 06/116) trata das práticas de atos de improbidade administrativa que, no

caso em tela, seriam: a) despesa sem comprovação no valor de R$ 8.022,34

(oito mil e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos), gastos com pagamento
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de funcionários; b) contratação do funcionário Aderaldo Serafim de Sousa, para

prestação  de  serviços,  sem concurso  público;  c)  aquisição  de  mercadorias

junto à firma inidônea e com nota fiscal falsa no valor de R$ 3.681,33 (três mil

seiscentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos; e d) excesso de custo

nas obras de construção de quatorze casas populares e na reconstrução de

galerias de esgotamento sanitário, no valor de R$ 39.096,55 (trinta e nove mil e

noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

Na sentença de fls. 1.194/1.208, o magistrado primevo julgou

procedente o pedido,  determinando:  “a)  Ressarcimento integral  do dano no

valor de R$ 47.118,89 (quarenta e sete mil cento e dezoito reais e oitenta e

nove centavos) […]; b) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três)

anos; c) Multa civil no valor correspondente ao dano R$ 47.118,89 (quarenta e

sete  mil  cento  e dezoito  reais  e  oitenta  e nove centavos);  d)  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 período de 03 (três) anos”. 

Ora, sabe-se que a Lei nº 8.429/92 dispõe sobre as sanções

aplicáveis  aos  agentes  públicos  nos  casos  de  enriquecimento  ilícito  no

exercício de seu mandato. Nesse sentir, o art. 10 da lei supracitada prevê os

“Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário”:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que
causa  lesão  ao  erário  qualquer  ação  ou  omissão,
dolosa  ou  culposa,  que  enseje  perda  patrimonial,
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos
bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta
lei, e notadamente:

(…)

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não
autorizadas em lei ou regulamento;

X -  agir  negligentemente na arrecadação de tributo  ou
renda, bem como no que diz respeito à conservação do
patrimônio público;

XI - liberar verba pública sem a estrita observância
das normas pertinentes ou influir de qualquer forma
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para a sua aplicação irregular;

Sendo  assim,  vamos  analisar  ponto  a  ponto  as  questões

levantas na Apelação Cível para compreendermos se há ou não necessidade

da reforma da sentença de primeiro grau.

Em seu recurso apelatório, o Recorrente levanta a questão do

desrespeito ao litisconsórcio necessário. Quanto ao tema é importante ressaltar

o parecer ministerial de fls. 1.282/1.287:  “O litisconsórcio necessário decorre

de expressa determinação legal, ou da natureza indivisível da relação de trato

material.  Ocorre  que,  por  não  se  tratar  de  indivisibilidade  na  punição  dos

agente ímprobos e eventuais beneficiários, não há a necessidade de se formar

litisconsórcio no polo passivo da ação civil pública, razão pela qual não merece

ser acatada a nulidade levantada pelo recorrente”.

Além disso, o Recorrente pugna pelo reconhecimento de vício

procedimental, tendo em vista que não teria havido a notificação prévia prevista

no art. 17, § 7º, da Lei de Improbidade Administrativa.

Entretanto,  no  verso  da  folha  118,  é  possível  visualizar  o

despacho da magistrada a quo, determinando a notificação do Recorrente para

oferecer  manifestação  por  escrito,  constando  no  verso  da  fl.  120  certidão

atestando o cumprimento da diligência.

Neste  sentir,  tendo  havido  a  notificação  prévia,  dentro  dos

ditames legais, e devidamente respostada pela defesa (fls. 121/129), não há

nenhum vício processual a ser sanado.

Ainda em suas razões, o Apelante defende que, ao prolatar a

sentença, o magistrado a quo não indicou quais os dispositivos foram violados

pelos supostos atos de improbidade administrativa cometidos pelo Promovido.

Tal  argumento  não  merece  prosperar,  tendo  em  vista  que  a  sentença

retrocitada não padece do vício em questão, conforme verificamos pelo trecho

a seguir transcrito:
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“Ante  o  exposto,  JULGO  PARCIALMENTE
PROCEDENTE  o  pedido  versado  na  inicial  e,  em
consequência,  CONDENO  JOÃO  MARQUES  DE
SOUSA,  por violação as normas capituladas no art.
10, incisos I, VI, IX, XI e XII e no art. 11, caput e inciso
I da Lei n° 8.429/92, (...).”

Superadas  as  questões  preliminares,  vamos  abordar  as

irregularidades praticadas pelo gestor uma a uma.

Primeiramente, devemos levar em consideração as  despesas

sem comprovação no valor de R$ 8.022,34 (oito mil e vinte e dois reais e trinta

e quatro centavos), gastos com pagamento de funcionários.

Compulsando  os  autos,  é  fácil  perceber  que  não  houve  a

devida comprovação dos valores supracitados. Em sua defesa, o Promovido

limitou-se  a  juntar  ao  caderno  processual  uma  declaração  assinada  por

algumas pessoas alegando que receberam os salários referentes ao mês de

Dezembro  de  1999,  fl.  1038,  entretanto,  não  comprovou,  por  meio  de

contracheques, que este valor foi, de fato, empregado da maneira devida.

Ademais,  o  Recorrente  alega,  às  fls.  939/941,  que  todos os

municípios emitem suas notas de empenho, apenas com o resumo da folha, e

que esta também é a prática do Município de Malta. Entretanto, esta escusa

não desobriga o gestor público a apresentar os contracheques das despesas

com seus servidores, o que o faz incorrer em ato ímprobo, nos termos do caput

do art. 101 da Lei nº 8.429/1992.

Quanto a contratação do Senhor Aderaldo Serafim de Sousa,

compartilhamos  do  entendimento  do  magistrado  primevo  que  diz  que  a

contratação irregular do servidor, por si só, não demonstra dolo ou culpa por

parte  do  agente,  de  modo  que  a  conduta  do  gestor  público  não  pode  ser

considerada de má-fé.

1 Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação  ou  omissão,  dolosa  ou  culposa,  que  enseje  perda  patrimonial,  desvio,
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas
no art. 1º desta lei, e notadamente: (...)
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 Ademais,  não  se  pode  falar  em  enriquecimento  ilícito  ou

prejuízo  ao  Erário,  tendo  em  vista  que  a  Edilidade  de  algum  modo  se

beneficiou  da prestação dos serviços  do contratado,  que,  em contrapartida,

recebeu seus salários.

Nesse  sentido  é  importante  ressaltar  a  jurisprudência  do

Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.  IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  AUSÊNCIA  DE
CONCURSO  PÚBLICO  NA  CONTRATAÇÃO  DE
SERVIDOR.  AUTORIZAÇÃO  CONSTANTE  DE  LEI
MUNICIPAL VIGENTE HÁ MAIS DE 10 ANOS AFASTA A
CONFIGURAÇÃO  DE  DOLO.  DECLARAÇÃO  TARDIA
DE  SUA  INCONSTITUCIONALIDADE.
INDISPENSABILIDADE  DE  COMPROVAÇÃO  DO
EFETIVO  PREJUÍZO  AO  ERÁRIO  E  DO  DOLO  DO
AGENTE.  PRECEDENTES.  AGRAVO  REGIMENTAL  A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agravo Regimental em
face de decisão em que se deu provimento a Recurso
Especial  com  base  na  ausência  de  comprovação  dos
requisitos  objetivo  (ocorrência  de  prejuízo  ao  erário)  e
subjetivo (ausência de demonstração do dolo do agente)
necessários para a configuração do ato de improbidade
administrativa.  2.  O  Tribunal  a  quo  reconheceu
expressamente  a  ausência  de  dano  ao  Erário  e
enriquecimento ilícito do agente, bem como que não
se demonstrou nenhum elemento de prova direto que
evidenciasse o agir doloso do administrador, o que é
indispensável  para  fins  de  improbidade
administrativa. Precedentes.  3.  Segundo  a
jurisprudência  desta  Corte  Superior,  a  existência  de lei
municipal  autorizativa  do  ato  apontado  como  ímprobo
afasta  a  sua  configuração,  inclusive,  o  dolo  genérico.
Precedentes:  AgRg  no  Ag  1.324.212/MG,  Rel.  Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.10.2010; AgRg
no  AgRg  no  REsp  1191095/SP,  Rel.  Min.  HUMBERTO
MARTINS, DJe 25/11/2011. 4. Agravo Regimental a que
se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1261072 SP
2011/0069468-5,  Relator:  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES
MAIA  FILHO,  Data  de  Julgamento:  20/11/2014,  T1  -
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

E:

ADMINISTRATIVO  E PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO CIVIL PÚBICA POR IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  CONTRATAÇÃO  DE  SERVIDORES
PÚBLICOS  SEM  A  REALIZAÇÃO  DE  CONCURSO.
RESSARCIMENTO  AO  ERÁRIO.  IMPOSSIBILIDADE.
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TRIBUNAL A QUO QUE CONSIGNOU A PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. EXEGESE DO ART.
12,  III,  DA  LEI  8.429/92.  DEFICIÊNCIA  NA
FUNDAMENTAÇÃO  RECURSAL.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULAS  282  E  356  DO
STF.  AUSÊNCIA  DE  COTEJO  ANALÍTICO.  MERA
TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. (...) 4. A leitura atenta do
inciso  III  do  art.  12  da  Lei  8.429/92  não  deixa  pairar
qualquer dúvida de que a imposição de ressarcimento em
decorrência de ato improbo perpetrado por agente público
só  é  admita  na  hipótese  de  ficar  efetivamente
comprovado  o  prejuízo  patrimonial.  5.  Deveras,  é
ressabido que o dano material reclama a prova efetiva de
sua  ocorrência,  porquanto  é  defesa  condenação  para
recomposição de dano hipotético ou presumido. Ademais,
à  mingua de  prova respeitante  ao  prejuízo,  o  eventual
ressarcimento  caracteriza  locupletamento  indevido
(Precedentes:  EREsp  575551/SP,  Relatora  Ministra
Nancy  Andrighi,  Corte  Especial,  DJ  de  30  de  abril  de
2009;  REsp  737279/PR,  Relator  Ministro  Castro  Meira,
Segunda  Turma,  DJ  de  21  de  maio  de  2008;  e  REsp
917.437/MG, Relator  Ministro Francisco Falcão,  Relator
para acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 1
de  outubro  de  2008).  6.  No  caso  sub  examinem,  o
Tribunal  a  quo,  soberano  na  análise  do  arcabouço
fático-probatório  dos  autos,  consignou  que  [...]  "é
irrelevante  se  os  serviços  foram  efetivamente
prestados para o Município" [...] (fl. 1.937), bem como
que,  [...]  "mesmo  que  os  serviços  tenham  sido
efetivamente  prestados,  estará  o  Município  se
locupletando"  [...]  (fl.  1.938).  Logo,  ressoa  evidente
que os servidores, apesar de terem sido contratados
sem  a  devida  realização  de  concurso  público,
prestaram os serviços que lhes foram designados, de
modo que inexiste prejuízo a ser reparado. 7. Recurso
especial conhecido parcialmente e, nessa parte, provido.
(STJ   , Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data
de Julgamento: 03/09/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA)

No  que  diz  respeito  à  aquisição  de  mercadorias  junto  a

empresa inidônea,  tem-se que o mesmo apresentou  notas fiscais  falsas no

valor de R$ 3.681,33 (três mil seiscentos e oitenta e um reais e trinta e três

centavos) junto à empresa GMS Comércio Representações Serviços Ltda.

Compulsando  os  autos,  vê-se  à  fl.  1.050  declaração  da

Coordenação de Combate à Sonegação Fiscal do Estado da Paraíba, alegando

que a empresa beneficiada encontra-se cancelada desde 24 de abril de 2008, o

que torna o documento fiscal de nº 000520 inidôneo.
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Ademais, às fls. 1.056 e 1.066, o Recorrido trouxe o parecer e

o  Acórdão  do  TCE  que  compravam  que  a  empresa  retrocitada  burlava  o

sistema de controle do Fisco estadual, tendo em vista que utilizava talões de

numeração diferente daquela disponibilizada para a sua prestação de contas.

Enquanto  deveria  confeccionar  os  documentos  fiscais  entre  os  números

000751 à 001250, a numeração utilizada na nota fiscal em questão é 000425, o

que demonstra a intenção de ludibriar o Fisco.

Por fim, quanto ao excesso de custo nas obras de construção

de quatorze casas populares e na reconstrução de galerias de esgotamento

sanitário, no valor de R$ 39.096,55 (trinta e nove mil e noventa e seis reais e

cinquenta  e  cinco  centavos),  entendemos  que  tal  condenação  deve  ser

mantida.

Tal  como  registrado  pelo  magistrado  a  quo,  uma  comissão

técnica do TCE esteve no local  onde foi  realizada a suposta construção da

galeria  de  esgotamento  e,  ao  consultar  os  cidadãos  que ali  residem,  pode

concluir  que foi  realizado apenas o desentupimento da mesma, e não uma

recuperação e reconstrução como alegado pelo gestor público.

Sendo assim,  pode-se dizer  que resta  configurado o  ato  de

improbidade  do  art.  10  Lei  de  Improbidade  Administrativa,  já  que  houve  o

pagamento por um serviço não realizado.

Destarte, é importante ressaltar que para que ocorram os atos

de improbidade disciplinados pela legislação supracitada, é indispensável que

reste  demonstrado  o  dolo,  ou  até  mesmo  a  culpa  nas  condutas  do

administrador público. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de

que é necessária a existência do elemento subjetivo dolo para caracterização

da improbidade administrativa para a tipificação das condutas descritas nos

artigos 9º e 11 e, ao menos a culpa, para a hipótese do artigo 10, situação

esta do caso em tela:
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PROCESSUAL CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE
SERVIDORES SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA
DE ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO OU CULPA GRAVE)
NA  CONDUTA  DO  DEMANDADO.  1.  É  firme  a
jurisprudência do STJ,  inclusive de sua Corte Especial,
no sentido de que ‘Não se pode confundir improbidade
com  simples  ilegalidade.  A  improbidade  é  ilegalidade
tipificada  e  qualificada  pelo  elemento  subjetivo  da
conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do
STJ  considera  indispensável  para  a  caracterização  de
improbidade que a conduta do agente seja dolosa, para a
tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da
Lei  8.429/92,  ou pelo menos eivada de culpa grave,
nas do artigo 10’ (AIA 30/AM, Corte Especial,  DJe de
27.09.2011)  2.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento.”  (AgRg  no  REsp  975540  /  SP.  AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0180690-
1. Relator(a) :Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124).
Órgão  Julgador  :  T1  –  PRIMEIRA  TURMA.  Data  do
Julgamento : 17.11/2011, Data da Publicação/Fonte : Dje
28.11.2011)

Seguindo o entendimento do STJ,  resta evidente a culpa do

gestor público, como bem fundamentou o magistrado a quo:

“Segundo  jurisprudência  do  STJ,  a  Lei  de
Improbidade  Administrativa  não  deve  ser  aplicada
para punir meras irregularidades administrativas ou
transgressões disciplinares.

Ela resguarda os princípios da administração sob o
prisma  do  combate  à  corrupção,  à  imoralidade
qualificada e à desonestidade funcional.
No caso entendo presente, o elemento subjetivo da
improbidade, a saber, o dolo, este entendido como a
vontade livre e consciente de praticar o ato descrito
na  norma  como  contrário  à  moralidade
administrativa.

Ainda que não tivesse o réu agido de má-fé, isso não
o eximiria da responsabilidade, ressaltando-se que o
próprio caput do art.  10 da Lei 8.429/92 prevê que
não só a conduta dolosa, como também a culposa,
constitui  ato  de  improbidade  administrativa  que
causa prejuízo ao erário.

Os atos praticados enquadram-se na previsão do art.
10, I,  VI, IX, XI, XII,  da Lei n° 8.429/92. Embora a
conduta  em  comento  também  se  enquadre  no
disposto no art. 11 da Lei n° 8.429/92, cuidando-se
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de hipótese de prática concomitante de diversos atos
de improbidade, em concurso material,  penso deva
ser  observada,  tão-somente,  a  pena  mais  grave
derivada do art. 10 da LIA.” (fl. 1.206)

Além  disso,  resta  consubstanciado  o  prejuízo  pecuniário

suportado pela Edilidade, já que houve a utilização de dinheiro público sem a

devida comprovação da destinação. Dessa forma, há de haver o ressarcimento

da  quantia  despendida.  Portanto,  não  há  que  se  fazer  reparo  algum  na

sentença.

Por  tais  razões,  rejeito  as  preliminares  e,  no  mérito,

DESPROVEJO A APELAÇÃO CÍVEL,  mantendo a sentença vergastada em

todos os seus termos.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o
Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo. Promotora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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