
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

Remessa Oficial N.º 0001176-08.2012.815.0161 — 1ª Vara de Cuité
Relator     : João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o  Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides
Promovente: Ministério Público do Estado da Paraíba
Promovido : Elias Gomes de Lima
Advogado   : Rodrigo dos Santos Lima (OAB/PB nº 10.478)
Remetente  : Juízo de Direito da 1ª Vara de Cuité

REMESSA  OFICIAL  —  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR
ATO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  —
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO —  CONHECIMENTO
DA REMESSA — NÃO PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO
DE GESTÃO FISCAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
DE  ADVOCACIA  SEM  LICITAÇÃO  E  SEM
MOTIVAÇÃO  —  VIOLAÇÃO  A  PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA
—  ATOS  DE  IMPROBIDADE  CONFIGURADOS  —
ABERTURA  DE  CRÉDITO  SUPLEMENTAR  POR
DECRETO  LEGISLATIVO  —  POSTERIOR
RATIFICAÇÃO  DO  PREFEITO  —  MERA
IRRREGULARIDADE  —  EXCESSO  DE
REMUNERAÇÃO  —  DEVOLUÇÃO  DO  VALOR
EXCEDENTE  —  AUSÊNCIA  DE  PREJUÍZO  AO
ERÁRIO — IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO PREVISTA NO
ART.  12,  III,  DA  LEI  Nº  8.429/92  —  PROVIMENTO
PARCIAL.

—  “...é  cabível  o  reexame  necessário  na  Ação  de Improbidade
Administrativa, nos termos do artigo 496 do CPC/2015. 5. No mais,
por  "aplicação  analógica  da  primeira  parte  do art.  19 da Lei  nº
4.717/65,  as  sentenças  de  improcedência  de  ação  civil  pública
sujeitam-se  indistintamente  ao  reexame  necessário"  (REsp
1.108.542/SC,  Rel.  Ministro  Castro  Meira,  j.  19.5.2009,  DJe
29.5.2009).” (STJ;  REsp  1.613.803;  Proc.  2016/0184669-3;  MG;
Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 07/03/2017)  
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— O inciso  II  do  art.  11  da  Lei  n.  8429/92  configura  como  ato
de improbidade "retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de
ofício" e, portanto, a ausência de publicação de relatório de execução
orçamentária  e  de gestão fiscal enquadra-se  com todas  as  letras  no
tipo incriminador administrativo, de forma que não se trata de mera
irregularidade, mas sim, ato típico de improbidade. (TJMS; AC-LEsp
2008.029493-1/0000-00;  Nioaque;  Segunda Turma Cível;  Rel.  Des.
João Batista da Costa Marques; DJEMS 06/12/2011; Pág. 25) 

— “A contratação de  profissionais  da advocacia pela  administração
pública, mediante procedimento de inexigibilidade de licitação, deve
ser  devidamente  justificada,  como  exige  o art.  26 da Lei  n.
8.666/1993, com a demonstração de que os serviços possuem natureza
singular,  bem como  com  a  indicação  dos  motivos  pelos  quais  se
entende que o profissional detém notória especialização.” (STJ; REsp
1.370.992;  Proc.  2013/0055082-5;  MT;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.
Humberto Martins; DJE 31/08/2016) 

— “Ao deflagrar procedimento de obtenção de crédito suplementar,
cabia  ao  Chefe  do Poder  Executivo editar  o  competente Decreto e,
embora seja irregular a abertura de créditos suplementares sem prova
de edição de Decreto pelo Chefe do Poder Executivo, esta conduta da
ré, por si só, não constitui ato de improbidade administrativa. Falta,
aqui parafraseando Maria Sylvia  Zanella Di Pietro, 'um mínimo de
máfé  que  revele  realmente  a  presença  de  um  comportamento
desonesto'.” (TJCE;  AC 000012705.2006.8.06.0124;  Quarta  Câmara
Cível; Rel. Des. Teodoro Silva Santos; DJCE 07/02/2014; Pág. 38) 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira  Câmara Cível do Colendo
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  à unanimidade, em conhecer da remessa
oficial e dar-lhe provimento parcial.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Oficial, nos autos da Ação Civil Pública
por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público Estadual
em  face  de  Elias  Gomes  de  Lima, contra  a  sentença  de  fls.  176/181,  julgando
improcedente o pedido inicial.

Não houve recurso voluntário (fls. 182-v).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu o
parecer de fls. 188/193, opinando pelo provimento da remessa, para que o promovido
seja  condenado,  nos  termos  do art.  12,  II  e  III,  da Lei  nº  8.429/92,  reformando-se
integralmente a r.sentença.
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É o Relatório.

VOTO

Como o pedido foi julgado improcedente na presente ação civil
pública por ato de improbidade administrativa, há de ser conhecida a remessa oficial,
conforme jurisprudência do STJ:

 PROCESSUAL  CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
REEXAME  NECESSÁRIO.  CABIMENTO.  PACÍFICO
ENTENDIMENTO NO STJ DE QUE O CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL  DEVE  SER  APLICADO  SUBSIDIARIAMENTE  À  LEI
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  INCIDÊNCIA,  POR
ANALOGIA,  DO ART.  19 DA LEI  Nº  4.717/1965.  RECURSO
ESPECIAL  PROVIDO. 1.  Cuida-se,  na  origem,  de  Ação
de Improbidade Administrativa  proposta  pelo Município  de Vieiras
contra Juvenal Soares Duarte, objetivando a condenação do réu por
ter deixado que prescrevessem, durante o seu mandato, as dívidas de
IPTU e ISS relativas aos anos de 1999 e 2000. 2. O Juiz de 1º Grau
julgou improcedente o pedido e afirmou que a sentença estava sujeita
ao  reexame  necessário.  3.  O  Tribunal a  quo não  conheceu
da remessa oficial.  4.  É  pacífico o  entendimento  no  STJ de  que o
Código de Processo Civil deve ser aplicado subsidiariamente à Lei
de Improbidade Administrativa.  Assim, é  cabível  o  reexame
necessário na Ação de Improbidade Administrativa, nos termos
do artigo 496 do CPC/2015. 5. No mais, por "aplicação analógica
da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65, as sentenças de
improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente
ao  reexame  necessário"  (REsp  1.108.542/SC,  Rel.  Ministro
Castro  Meira,  j.  19.5.2009,  DJe  29.5.2009).  6.  Recurso  Especial
provido para anular o V. Acórdão recorrido e determinar a devolução
dos  autos  para  o  Tribunal  de  origem  a  fim  de  prosseguir  no
julgamento. (STJ;  REsp  1.613.803;  Proc.  2016/0184669-3;  MG;
Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 07/03/2017) 

PROCESSO  CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CAUSAS  COM  SUCUMBÊNCIA  DA  UNIÃO  INFERIOR  A  60
SALÁRIOS  MÍNIMOS.  MICROSSISTEMA  DE  DIREITOS
COLETIVOS.  PREVISÃO  DE REMESSA OFICIAL NA  LEI  DE
AÇÃO POPULAR. APLICAÇÃO ANALÓGICA. CABIMENTO. 1.
Trata-se  de  Ação  de Improbidade  Administrativa  julgada
improcedente, cuja sucumbência para União não ultrapassa o valor de
60  (sessenta  salários  mínimos).  2.  É  patente  a  possibilidade  de
utilização da Lei  de regência da Ação Popular (Lei  nº 4.717/1965)
como  fonte  do  microssistema  processual  de  tutela  coletiva,
prevalecendo,  inclusive,  sobre  disposições  gerais  do  Código  de
Processo Civil. A existência dos microssistemas processuais em nosso
Ordenamento Jurídico é reconhecida em diversas searas de direitos
coletivos,  de  forma  que os  seus  instrumentos  podem ser  utilizados
com o  escopo  de  propiciar  sua  adequada  e  efetiva  tutela.  2.  Por
aplicação  analógica  da  primeira  parte  do art.  19 da Lei  nº
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4.717/1965, as sentenças de improcedência de Ação Civil Pública
sujeitam-se  indistintamente  ao  reexame  necessário  (REsp
1.108.542/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe
29/5/2009).  3.  Julgada  improcedente  Ação
de Improbidade Administrativa,  há  necessidade
de remessa oficial, independente do valor da sucumbência. 4. Agravo
Interno a que se nega provimento.(STJ; AgInt-REsp 1.379.659; Proc.
2013/0108398-7; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin;
DJE 18/04/2017) 

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  REEXAME  NECESSÁRIO.  CABIMENTO.
APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 19 DA LEI 4.717/1965.
É PACÍFICO O ENTENDIMENTO NO STJ DE QUE O CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL  DEVE  SER  APLICADO
SUBSIDIARIAMENTE  À  LEI  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  RECURSO  ESPECIAL  PROVIDO.  1.  "Por
aplicação  analógica  da  primeira  parte  do  art.  19  da  Lei  nº
4.717/65,  as  sentenças  de  improcedência  de  ação  civil  pública
sujeitam-se  indistintamente  ao  reexame  necessário"  (REsp
1.108.542/SC,  Rel.  Ministro  Castro  Meira  j.  19.5.2009,  Dje
29.5.2009). 2.Ademais, é pacífico o entendimento no STJ de que o
Código de Processo Civil deve ser aplicado subsidiariamente à Lei
de  Improbidade  Administrativa.  Assim,  é  cabível  o  reexame
necessário na Ação de Improbidade Administrativa, nos termos
do artigo 475 do CPC. 3. Recurso Especial provido para anular o v.
acórdão recorrido e determinar a devolução dos autos para o Tribunal
de origem a fim de prosseguir  no julgamento.  (REsp 1556576/PE,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 15/03/2016, DJe 31/05/2016) 

Sendo assim, conheço da remessa oficial.

Vislumbra-se  dos  autos  que  o  Ministério  Público  Estadual
ajuizou ação de improbidade administrativa em face do promovido, ex-Presidente da
Câmara Municipal de Nova Floresta-PB, em razão da prática de atos ímprobos apurados
por auditoria do Tribunal de Contas Estadual, quais sejam:

a) falta de comprovação da publicação dos relatórios de gestão
fiscal dos dois períodos de 2007;
b) contratação sem concurso público; 
c) emissão  indevida  de  decretos  para  abertura  de  créditos
adicionais;
d) recebimento em excesso de valores a título de subsídios.

Nesses  termos,  requereu  a  condenação  do  promovido  nas
sanções previstas no art. 12, incisos I, II e III, da Lei de Improbidade Administrativa.
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O magistrado a quo, a seu turno, julgou improcedente o pedido
inicial,  entendendo  que  os  atos  praticados  se  tratavam  de  meras  irregularidades
administrativas.

Pois bem.  Importante destacar, primeiramente, que no acórdão
proferido pelo Tribunal de Contas (fls. 38/50), as contas do promovido foram julgadas
irregulares durante o exercício de 2007, sendo imputado ao mesmo a devolução de R$
3.894,00  (três  mil,  oitocentos  e  noventa  e  quatro  reais),  referente  ao  excesso  de
subsídios recebidos durante o exercício, além de multa de R$ 1.000,00 (mil reais).

Conforme documento de fls. 95/104, houve pagamento da multa
e foi firmado acordo, no qual o promovido se comprometeu a pagar o valor do débito de
forma parcelada.

Para  melhor  análise  da  matéria,  as  acusações  serão
separadamente debatidas:

a)  falta  de  comprovação  da  publicação  dos  relatórios  de  gestão  fiscal  dos  dois
períodos de 2007;

Destaca o promovente que a publicação do relatório de gestão
fiscal (RGF) consiste em obrigação legal, nos termos do art. 37 da CF c/c artigos 48, 54,
55, § 2º e 63, II, “b”, da LRF, dessa forma a inexistência de publicação dos aludidos
relatórios consiste em violação ao art. 11, IV, da Lei de Improbidade Administrativa.

Em  sua  contestação,  o  promovido  afirmou  que  o  RGF  foi
devidamente publicado no diário oficial  do município,  havendo ainda a  afixação de
cópia em mural na sede da prefeitura. 

Para comprovar suas alegações, acostou aos autos o documento
de fls. 160, que menciona: 

“Certificamos para todos os devidos fins e direito e a quem esta
possa interessar que o RGF do 1º e 2º semestre do ano de 2007
da Câmara Municipal de Nova Floresta do Estado da Paraíba,
foi publicado no Diário Oficial do Município ficando exposto
no mural  na  sede  da  Prefeitura  durante  o  período  de  trinta
dias”.

Ora, a mencionada informação sequer menciona a data em que
houve  a  publicação  no Diário  Oficial,  não  transmitindo  segurança  nas  informações
citadas. 

Como bem pontuou o parecer do Tribunal de Contas (fls. 32),
“a  falta  de  comprovação  da  publicidade  dos  relatórios  de  gestão  fiscal  do  Poder
Executivo  é  causa  de  descumprimento  do  princípio  da  publicidade  e  prática  de
obstaculização do exercício do Controle Externo e Social pelo gestor...”.
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Nesse diapasão:

APELAÇÃO  CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA  DE  ENQUADRAMENTO  EM  ATOS
DE IMPROBIDADE AFASTADA.  RECURSO  IMPROVIDO. O
inciso  II  do  art.  11  da  Lei  n.  8429/92  configura  como  ato
de improbidade "retardar ou deixar de praticar, indevidamente,
ato de ofício" e, portanto, a ausência de publicação de relatório de
execução orçamentária  e  de gestão fiscal enquadra-se  com todas
as letras no tipo incriminador administrativo, de forma que não se
trata  de  mera  irregularidade,  mas  sim,  ato  típico
de improbidade. (TJMS;  AC-LEsp  2008.029493-1/0000-00;
Nioaque;  Segunda  Turma  Cível;  Rel.  Des.  João  Batista  da  Costa
Marques; DJEMS 06/12/2011; Pág. 25) 

Logo, deve a conduta do promovido ser enquadrada no art. 11,
IV da LIA.

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra
os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade
às instituições, e notadamente:

(...)

IV - negar publicidade aos atos oficiais;

b) contratação sem concurso público; 

Sustenta o promovente que, no exercício de 2007, o promovido
contratou, sem concurso público, o Senhor Paulo Esdras Marques Ramos para prestar
serviços de assessoria jurídica,  desembolsando em favor do mesmo a quantia de R$
16.240,00 (dezesseis  mil,  duzentos  e  quarenta  reais),  afrontando o art.  11,  caput, e
inciso V, da LIA.

O promovido alega que a contratação foi realizada com base nos
artigos 13, V e 25, II, da lei nº 8.666/93, já que se trata de serviço de natureza singular.

Importante destacar que, mesmo sendo o caso de inexigibilidade
de licitação, seria necessária a abertura de procedimento específico, a fim de justificar a
contratação,  o  que  restou  incomprovado  nos  autos.  Ademais,  inexistem  provas  a
respeito  da  singularidade  e  notória  especialização  do  prestador  dos  serviços  para
configurar a hipótese de inexigibilidade de licitação.

Nesse sentido, cite-se entendimento do STJ:

PROCESSO  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.   IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE  ADVOGADO  SEM
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LICITAÇÃO PARA COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.
ATO  QUE  ATENTA  CONTRA  OS  PRINCÍPIOS  DA
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  PRESENÇA  DO  DOLO
GENÉRICO.  ADEQUADA  DOSIMETRIA  DA  SANÇÃO
APLICADA  PELA  CORTE  DE  ORIGEM. 1.  A contratação de
profissionais  da advocacia pela administração pública,  mediante
procedimento  de  inexigibilidade  de  licitação,  deve  ser
devidamente justificada, como exige o art. 26 da Lei n. 8.666/1993,
com  a  demonstração  de  que  os  serviços  possuem  natureza
singular, bem como com a indicação dos motivos pelos quais se
entende que o profissional detém notória especialização. 2. Rever o
entendimento da origem de que o serviço não seria singular e que o
profissional não ostentava notória especialização demanda o reexame
de provas, o que é vedado nessa corte de justiça, ante a incidência da
Súmula  nº  7/STJ.  3.  Tendo  sido  comprovado  o  dolo  genérico  e  a
prática  de  ato  ímprobo  do  art.  11  da  Lei  de improbidade,  os
recorrentes  não  podem  ser  excluídos  da  condenação,  conforme
determinação do art. 3º da Lei nº 8.429/1992 ("as disposições desta
Lei  são  aplicáveis,  no  que  couber,  àquele  que,  mesmo  não  sendo
agente  público,  induza  ou  concorra  para  a  prática  do  ato
de improbidade ou  dele  se  beneficie  sob  qualquer  forma  direta  ou
indireta").  4.  As  condutas  são  reprováveis  do  ponto  de  vista  da
probidade, por violarem os princípios da administração pública, bem
como em razão de existência do dolo, ainda que genérico. Correta a
condenação dos recorrentes pela prática de ato de improbidade (art. 11
da Lei nº 8.429/92), não merecendo censura as sanções aplicadas pela
corte de origem. Recurso Especial improvido. (STJ; REsp 1.370.992;
Proc.  2013/0055082-5;  MT;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Humberto
Martins; DJE 31/08/2016) 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO  DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DISPENSA  DE  PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO. CONTRATAÇÃO DE  ESCRITÓRIO
DE ADVOCACIA SEM  LICITAÇÃO. ART.  25 DA LEI  Nº
8.666/93.  EXCEPCIONALIDADE  NÃO  CONFIGURADA.
INCIDÊNCIA  DO  ART.  10  DA  LIA.  CARACTERIZAÇÃO  DO
DANO IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS
AFASTADA.  CONTRAPRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS.
PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.  PERSISTÊNCIA
DAS SANÇÕES TIPÍCAS DA IMPROIDADE.  LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ.  DESCARACTERIZAÇÃO.  SÚMULA  Nº  7/STJ. 1.  A
contratação direta  de  serviços  de advocacia deve  estar  vinculada  à
notória especialização do prestador do serviço e à singularidade do
objeto contratado (hipóteses incomuns e anômalos), caracterizando a
inviabilidade de competição (lei  nº 8.666/93.  Arts.  25,  II  e 13,  v),
avaliada por um juízo de razoabilidade, o que não ocorre quando se
trata  de  advogado recém-formado,  sem experiência  profissional.  2.
A contratação de  serviços  advocatícios  sem  procedimento
licitatório, quando não caracterizada situação de inexigibilidade
de licitação, gera lesividade ao erário, na medida em que o poder
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público deixa de contratar a melhor proposta, dando ensejo ao
chamado dano in re ipsa, decorrente da própria ilegalidade do ato
praticado, conforme entendimento adotado por esta corte. 3. Não
cabe  exigir  a  devolução  dos  valores  recebidos  pelos  serviços
efetivamente  prestados,  ainda  que  decorrente
de contratação ilegal,  sob  pena  de  enriquecimento  ilícito  da
administração pública, circunstância que não afasta (ipso facto)
as  sanções  típicas  da  suspensão  dos  direitos  políticos  e  da
proibição  de  contratar  com  o  poder  público.  4.  A  vedação  de
restituição não desqualifica a infração inserida no art. 10, VIII, da Lei
nº 8.429/92 como dispensa indevida de licitação. Não fica afastada a
possibilidade de que o ente público praticasse desembolsos menores,
na eventualidade de uma proposta mais vantajosa, se tivesse havido o
processo licitatório (lei nº 8.429/92. Art.  10, viii).  5.  As regras das
modalidades  licitatórias  objetivam  assegurar  o  respeito  à
economicidade  da contratação,  à  igualdade  dos  licitantes,  à
impessoalidade  e  à  moralidade,  entre  outros  princípios  constantes
do art.  3º da Lei  nº  8.666/93.  6.  A alteração  das  conclusões  a  que
chegou a  corte de origem,  no sentido de que ficou caracterizada a
litigância  de  má-fé,  exigiria  reexame  do  acervo  fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em sede de Recurso Especial
a teor da Súmula nº 7 do STJ. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ;
AgRg-AgRg-REsp  1.288.585;  Proc.  2011/0253769-2;  RJ;  Primeira
Turma; Rel. Juiz Conv. Olindo Menezes; DJE 09/03/2016)  

No mesmo norte:

APELAÇÃO  CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRELIMINARES.  APLICABILIDADE DA LEI  Nº  8.429/92  AOS
AGENTES  POLÍTICOS.  RECONHECIMENTO  DA
CONSTITUCIONALIDADE  DA  LEI  DE IMPROBIDADE.
MÉRITO. CONTRATAÇÃO DIRETA  DE  ADVOGADO  COM
INOBSERVÂNCIA DA LEI DE LICITAÇÕES. VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS  QUE  REGEM  A  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. IMPROBIDADE CONFIGURADA.  SANÇÕES.  ART.
21, INCISO III, DA LEI Nº 8.429/92. APLICAÇÃO ISOLADA DA
MULTA CIVIL. 1. A tese de inaplicabilidade da Lei nº 8.429/92 (Lei
de Improbidade Administrativa) aos agentes políticos estão superada,
não tem amparo legal, uma vez que a improbidade administrativa está
disciplinada  no  §4º  do art.  37  da  Constituição  Federal,  que  foi
regulamentado  pela  norma  em  comento;  2.  O  Supremo  Tribunal
Federal reconheceu a constitucionalidade formal da Lei nº 8.429/92,
rejeitando  a  tese  da  inobservância  à  tramitação  legislativa  prevista
no art. 65, da Constituição da República, nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 2182/DF; 3. A Lei nº 8.429/92 divide os atos
de improbidade administrativa  entre  aqueles  que  importam  em
enriquecimento  ilícito  em  razão  do  recebimento  de  vantagem
patrimonial  indevida (art.  9º),  os que causam prejuízo ao erário por
ação ou omissão (art. 10) e aqueles que atentam contra os princípios
da  administração  pública,  violando  os  deveres  de  honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições (art.  11). 4. Na
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análise  do elemento  subjetivo do tipo para  a  caracterização do ato
de improbidade administrativa, deve ser acentuado de que se trata de
conduta que somente poderá tipificada na modalidade dolosa ou, no
caso do art. 10 da Lei de Improbidade, na modalidade de culpa grave.
5.  Configura improbidade administrativa,  por  ofensa  aos
princípios  que  regem  a  Administração  Pública,  a contratação
direta  de  escritório  de advocacia sem  a  demonstração  da
singularidade do objeto contratado e da notória especialização do
profissional; 6  -Não  se  aplica  a  inexigibilidade  de  licitação  para
a contratação de  profissional  especializado  para  a  prestação  de
serviços rotineiros e ordinários, pois ainda que o profissional possua
notória  especialização  a  natureza  do  serviço  não  exigirá
conhecimentos  aprofundados  sobre  o  tema;  7.  Não  comprovada  a
ocorrência  de  dano patrimonial  ao  erário  ou  enriquecimento  ilícito
na contratação direta do advogado, mostra-se adequada a aplicação de
multa civil isolada em patamar reduzido como forma de sanção ao ato
ímprobo. (TJMG; APCV 1.0471.12.003025-2/001; Rel.  Des.  Renato
Dresch; Julg. 15/12/2016; DJEMG 24/01/2017) 

Sendo assim, evidente a ofensa aos artigos 10, VIII, e 11, I, da
LIA.

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:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo
para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou 
dispensá-los indevidamente;  

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra
os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade
às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso
daquele previsto, na regra de competência; 

Cumpre ressaltar que no presente caso não há que se falar em
ressarcimento ao erário, já que não há provas de que os serviços não foram prestados
pelo contratado, além do mais, a condenação de ressarcir somente deve ter lugar quando
existir o efetivo prejuízo e as precisas dimensões deste. 

No  caso,  não  foi  imputado,  de  forma  especificada,  o  dano
patrimonial sofrido pelo Município com a dispensa da licitação.
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c) emissão indevida de decretos para abertura de créditos adicionais

Assegura  o promovente  que,  nos  termos  do art.  42  da  lei  nº
4.320/64, os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por
decreto  do  Poder  Executivo,  ocorre  que,  o  demandado,  por  meio  de  decretos
legislativos,  determinou  a  abertura  de  créditos  suplementares  de  R$  50.509,67
(cinquenta mil, quinhentos e nove reais e sessenta e sete centavos), violando o art. 10,
IX e XI da Lei nº 8.429/92. Subsidiariamente, requereu sua condenação no art. 11, I, da
mesma lei.

Em sua defesa, o promovido alegou que não houve prejuízo ao
erário, não havendo que se falar em improbidade, ademais os decretos foram ratificados
pelo Prefeito.

Importante  destacar,  primeiramente,  que  a  posterior
regularização  da  situação  pelo  alcaide  não  afasta  a  irregularidade  praticada  pelo
promovido, pois o art. 42 da lei nº 4.320/64 menciona que “os créditos suplementares e
especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.”

Ocorre que, apesar de restar constatada tal irregularidade, diante
da ratificação do Prefeito, fato que foi confirmado pelo próprio parecer do Tribunal de
Contas, e inexistindo provas de prejuízos ao município, não há que ser o promovido
condenado por ato ímprobo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  PROCESSUAL  CIVIL.
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE.  LEI  Nº  8.429/92.  EX-
PRESIDENTE  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  MILAGRES.
CONDENAÇÃO, EM PARTE, POR SENTENÇA PROFERIDA NA
PRIMEIRA  INSTÂNCIA.  RECURSO  DE  AMBAS  AS  PARTES
NÃO PROVIDOS. 1.Ação civil pública proposta com fulcro na Lei nº
8.429/92,  em  desfavor  de  Prefeito,  pela  prática  de  atos
de improbidade administrativa consubstanciados em 1) não envio de
prestação  de  contas;  2)  descumprimento  do  limite  máximo  para  o
pagamento  de  vereadores;  3)  abertura  de créditos adicionais  sem
amparo em indispensáveis Decretos autorizadores; e 4)  violação ao
artigo  72  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.  2.  Sentença  acolheu
parcialmente  o pedido,  tendo por  conduta  ímproba  a  realização  de
gastos com serviços de terceiros acima do limite legal e aplicando à ré
as  seguintes  penas:  (a)  ressarcimento  integral  do  dano  ao  Erário
(R$16.991,97),  corrigido  monetariamente  desde  01/01/2003  e
acrescido de juros moratórios a partir da citação; (b) suspensão dos
direitos políticos por 06 (seis) anos; e (c) multa fixada em três mil
reais.  3.Análise  do  recurso  interposto  pela  Ré  JEANE  CASTRO
PEREZ:  3.1.  A  configuração  de  ato  de improbidade tipificado  no
artigo 10, IX, da LIA não depende de dolo, bastando a existência de
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culpa grave.  Portanto, caracterizada a culpa grave da parte ré,  pois
ordenou ou permitiu "realização de despesas não autorizadas em Lei
ou  regulamento",  a  saber,  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.  Na
condição  de  Presidente  do  Poder Legislativo de  Milagres/CE,
competia  à  ré  conduzir  as  finanças  públicas  de  forma  planejada,
controlando  as  despesas  e  receitas,  atendendo  à  legislação  e  às
previsões orçamentárias. 3.2. Se o juiz, mesmo que implicitamente,
reconhece  violação  aos  bens  e  valores  protegidos  pela  Lei
da Improbidade Administrativa, não lhe é facultado  sob o influxo do
princípio da insignificância, evitar o juízo de dosimetria da sanção,
pois  seria  o  mesmo  que,  por  inteiro,  excluir  as  penas  legalmente
previstas.  Outrossim,  o  dano  financeiro  causado,  calculado  em
R$16.991,97, não pode ser considerado insignificante. Em Município
pobre como o de Milagres/CE, quantia correspondente a 85 (oitenta e
cinco)  salários  mínimos,  segundo  os  valores  vigentes  na  época,  é
bastante considerável. 3.3. São proporcionais as penas aplicadas. Vêse
que a suspensão de direitos políticos deuse por período bem próximo
ao mínimo, isto é, 6 (seis) anos. Ao mesmo tempo, a multa foi fixada
em patamar bem distante do máximo legal previsto como duas vezes o
valor do dano; no caso, a multa sequer chega à quinta parte do dano
causado ao Erário (R$16.991,97). 4.Análise do recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL: 4.1.Apesar da irregularidade
no envio das contas anuais, percebe-se que o envio da documentação
mensal  possibilitou  a  atividade  administrativa  do  TCM,  não
configurando  improbidade administrativa.  Segundo  a  jurisprudência
do STJ: "Não se deve trivializar a Lei da Improbidade Administrativa,
seja  porque  a  severidade  das  punições  nela  previstas  recomenda
cautela  e  equilíbrio  na  sua  aplicação,  seja  porque  os  remédios
jurídicos  para  as  desconformidades  entre  o  ideal  e  o  real  da
Administração  brasileira  não  se  resumem  às  sanções  impostas  ao
administrador"  (RESP  892.818/RS,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  11/11/2008,  DJe
10/02/2010).  4.2.  A  imputação  feita  pelo  Ministério  Público  é,
realmente,  contraditória,  descrevendo  a  conduta  ímproba  como
descumprimento de "limite máximo para pagamento de vereadores, no
montante  de  R$22.932,39".  O  princípio  do  devido  processo  legal,
escorado nas  garantias  de  contraditório  e  ampla  defesa,  é  cláusula
pétrea da CF/88, exigindo que os fatos ilícitos sejam capitulados com
clareza  e  devida  individualização,  sob  pena  de  embaraçar  a  ampla
defesa.  Portanto,  não  cabia  ao  Juízo a  quo realizar  interpretação
extensiva da petição inicial para alargar o objeto da imputação, ainda
que  isto  lhe  parecesse  razoavelmente  lógico,  em  detrimento  do
princípio do devido processo legal. Portanto, correta a sentença ao não
condenar a ré por esta imputação. 4.3.  Ao deflagrar procedimento
de  obtenção  de  crédito  suplementar,  cabia  ao  Chefe  do  Poder
Executivo editar o competente Decreto e, embora seja irregular a
abertura  de créditos suplementares sem  prova  de  edição
de Decreto pelo Chefe do Poder Executivo, esta conduta da ré, por
si só, não constitui ato de improbidade administrativa. Falta, aqui
parafraseando Maria Sylvia Zanella Di Pietro,  "um mínimo de
máfé  que  revele  realmente  a  presença  de  um  comportamento
desonesto". Também  deve  ser  mantida  a  sentença.  Conclusões:
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Estando a sentença em consonância com doutrina e jurisprudência de
escol,  bem  como  realizando  adequada  interpretação/aplicação  dos
fatos  e  textos  normativos,  os  recursos  de  apelação  não  merecem
provimento.  Apelações não providas. Sentença mantida. (TJCE; AC
000012705.2006.8.06.0124; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Teodoro
Silva Santos; DJCE 07/02/2014; Pág. 38) 

d) recebimento em excesso de valores a título de subsídios

O autor afirma que de acordo com a lei municipal n 600/2004,
os subsídios  foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil  reais)  para o Chefe do Poder
Legislativo e em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para os demais vereadores. Ocorre que,
durante o exercício de 2007, o  promovido recebeu o valor de R$ 3.324,50 (três mil,
trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), ou seja, R$ 324,50 trezentos e
vinte  e quatro reais  e cinquenta  centavos)  acima do teto,  resultando enriquecimento
ilícito anual de R$ 3.894,00 (três mil, oitocentos e noventa e quatro reais), afrontando o
art. 9º, inciso XI, e 10, IX e XI, da Lei de Improbidade Administrativa.

Alegou  o  promovido  em  sua  defesa  que  já  procedeu  com a
devolução do excesso, logo, não houve prejuízo ao erário, conforme fls. 140/159.

De fato, a conduta praticada viola o princípio da legalidade, já
que o promovido percebeu em excesso sua remuneração, ocorre que os valores já foram
devolvidos ao município, sendo assim, inexistente prejuízo aos cofres municipais.

 Da Imputação das Penas
 

No presente caso, o promovido deve ser condenado apenas pela
ausência de publicação do relatório de gestão fiscal do exercício de 2007 (art. 11, IV da
LIA) e contratação sem licitação de serviços de advocacia (11, I, da LIA).

Em  virtude  da  ausência  de  prejuízo  ao  erário  não  merece
prosperar  a  condenação  referente  à emissão  indevida  de  decretos  para  abertura  de
créditos  adicionais,  pois  devidamente  ratificados  pelo  Prefeito,  e  recebimento  em
excesso de valores a título de subsídios, uma vez que houve a respectiva devolução.

Dessa forma, o promovido deve ser enquadrado nas penas do
art.  12,  III,  da  lei  nº  8.429/92,  impondo-lhe  as  sanções  de  suspensão  dos  direitos
políticos  por  três anos 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 três anos. 

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas,
previstas  na  legislação  específica,  está  o  responsável  pelo  ato  de
improbidade sujeito às seguintes cominações:

(...)
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III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver,
perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco
anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração
percebida pelo agente 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 três anos.

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em
conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial
obtido pelo agente.

Por  tais  razões, CONHEÇO  DA  REMESSA  OFICIAL  E
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para julgar procedente o pedido, condenando
o promovido  nas penas do art. 12, III, da lei nº 8.429/92, impondo-lhe as sanções de
suspensão dos direitos políticos por três anos 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 três anos. 

                                      É como voto.

Presidiu a sessão a Exma. Desª. Maria das Graças Morais
Guedes. Participaram do julgamento o  Exmo. Sr. Dr. João Batista Barbosa (Juiz com
jurisdição limitada para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o Exmo.
Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Srª.  Drª.  Ana  Cândida
Espínola, Promotora de Justiça Convocada.

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Remessa Oficial N.º 0001176-08.2012.815.0161 — 1ª Vara de Cuité

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Oficial, nos autos da Ação Civil Pública
por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público Estadual
em  face  de  Elias  Gomes  de  Lima, contra  a  sentença  de  fls.  176/181,  julgando
improcedente o pedido inicial.

Não houve recurso voluntário (fls. 182-v).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu o
parecer de fls. 188/193, opinando pelo provimento da remessa, para que o promovido
seja  condenado,  nos  termos  do art.  12,  II  e  III,  da Lei  nº  8.429/92,  reformando-se
integralmente a r.sentença.

É o Relatório.
Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 20 de abril de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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