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PRIMEIRA PRELIMINAR. CONDIÇÕES DA AÇÃO.
VIA  INADEQUADA.  INCIDÊNCIA  DA  LEI  N.
8.429/92  AOS  PREFEITOS. ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL  PELA  REGULAR
APLICABILIDADE. REJEIÇÃO.

Reconhecida  a  Repercussão  Geral  sobre  a
aplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa
aos Prefeitos (Tribunal Pleno, Recurso Extraordinário
com  Agravo  nº  683.235-PA,  Relator  Ministro  Cezar
Peluso, Relator p/ acórdão Ministro Gilmar Mendes, j.
30.08.2012,  DJe-074,  DIVULG.  19.04.2013,  PUBLIC.
22.04.2013;  REPUBLICAÇÃO:  DJe-124,  DIVULG.
27.06.2013, PUBLIC. 28.06.2013), é certo que se deve
continuar  adotando  a  jurisprudência  do  Supremo
Tribunal  Federal  no  sentido  de  que  “a  ação  de
improbidade administrativa, com fundamento na Lei
nº  8.429/92,  também  pode  ser  ajuizada  em  face  de
agentes políticos”. (1ª Turma, Agravo Regimental no
Agravo  de  Instrumento  nº  809.338-RJ,  Relator
Ministro Dias Toffoli, j. 29.10.2013, DJe-057, DIVULG.
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21.03.2014, PUBLIC. 24.03.2014).

SEGUNDA  PRELIMINAR.  AUSÊNCIA  DE
DILAÇÃO DA FASE PROBATÓRIA. JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE.  NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.  PROVAS  NECESSÁRIAS  PARA
APRECIAÇÃO DA PRETENSÃO MATERIAL. VÍCIO
NÃO CONFIGURADO. REJEIÇÃO.

Como os elementos probatórios insertos nos autos são
suficientes para apreciação da controvérsia, inexiste a
consubstanciação  do  cerceamento  de  defesa  pela
ausência de dilação da fase probatória. 

APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  REJEIÇÃO DE CONTAS PELO
TCE.  AUDITORIA  QUE  DETECTA  VÁRIAS
IRREGULARIDADES REFERENTES À APLICAÇÃO
DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS
DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  DOLO
GENÉRICO  CARACTERIZADO.
DESPROVIMENTO.

A configuração dos atos de improbidade, tipificados
no art. 11 da Lei n.° 8.429/92, exige que a conduta seja
praticada por agente público (ou a ele equiparado),
atuando no exercício de seu munus público, havendo,
ainda, a necessidade do preenchimento dos seguintes
requisitos: a) conduta ilícita; b) improbidade do ato,
configurada  pela  tipicidade  do  comportamento,
ajustado  em  algum  dos  incisos  do  11  da  LIA;  c)
elemento volitivo, consubstanciado no dolo genérico;
e d) ofensa aos princípios da Administração Pública.

Para a configuração de improbidade por atentado aos
princípios administrativos (art. 11 da Lei 8.429/1992),
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dispensa-se  o  dolo  específico,  bastando  o  dolo
genérico.

Como os instrumentos probatórios dos autos atestam
que o gasto com pessoal foi além do estabelecido na
Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  houve  deficit na
balança orçamentária, ocorreu despesas não licitadas,
existiu anormalidades relativas ao transporte escolar e
ao  excesso  de  gasto  com  combustível,  resta
configurada a improbidade administrativa narrada na
exordial, impondo a manutenção da sentença.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em
rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  cível  oposta  por  Yasnaia
Pollyanna Werton Dutra contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara
da Comarca de Pombal nos autos da ação civil pública ajuizada em face
dela pelo Ministério Público do Estado da Paraíba.

O  Juízo  a  quo prolatou  o  comando  judicial  que
transcrevo:

a) a ultrapassagem do limite de gasto com pessoal estabelecido

na  LRF,  no  exercício  de  2010,  correspondendo  a  54,07%  da

receita  corrente  líquida,  e  ausência  de  indicação  de  medidas

corretivas de que trata o art. 55 da LRF.

(...)

Assim,  por  violação  à  LIA (art.  11)  e  à  própria  Constituição

Federal,  está a ré  incursa nas penas do art.  12,  III,  da Lei  n.
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8.429/92.

b)  déficit  no balanço orçamentário  consolidado equivalente  a

1,88% da receita orçamentária arrecadada; c) déficit financeiro

no  balanço  patrimonial  consolidado  e  déficit  financeiro  no

balanço patrimonial da Prefeitura Municipal.

(…)

Neste norte, observa-se que o pressuposto básico de uma gestão

fiscal não foi observado, ofendendo à LRF e, por conseguinte,

subsumindo-se ao tipo previsto no art. 11 da Lei 8.429/92.

d)  despesas  não  licitadas  no  valor  de  R$  25.267,34  e

irregularidades nos termos aditivos correspondente ao valor de

R$ 632,810,06.

(…)

Assim,  a  fraude  do  procedimento  licitatório  ofende  os

princípios da administração pública,  caracterizando,  pois,  ato

de improbidade previsto no art. 11, I, da Lei n. 8.429/92.

e)  falta  de  recolhimento  de  contribuições  previdenciária  ao

INSS, no importe de R$ 1.045.301,20, correspondente a 53,05%

do total estimado devido no exercício.

(…)

Resta, portanto, límpida a incidência da ré nos arts. 10 e 11 da

Lei  8.429/92,  pelo  que  passo  a  analisar  as  demais  condutas

estampadas na inicial.

h) transporte irregular de estudantes

(…)

Assim,  sem  maiores  rodeios,  entendo  configurado  ato  de

improbidade  administrativa  passível  das  sanções  insculpidas

no art. 12, III, da Lei n. 8.429/92.

i) excesso de gastos com combustíveis no valor de R$ 32.343,88.

(…)

Ou  seja,  incorre  nas  penas  previstas  na  LIA aquele  que,  a
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qualquer  título,  autoriza  a  liberação  de  verba  pública  em

desacordo  com  os  princípios  e  as  regras  cogentes  na

Administração Pública.

E aplicou a seguinte sanção:

Na fixação da pena, deve-se levar em conta a extensão do dano

causado  ao  patrimônio  público,  assim  como  o  proveito

patrimonial.

- suspensão dos direitos políticos por 07 (sete) anos;

- perda da função pública que porventura exerça ao tempo do

trânsito em julgado;

-proibição  de  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

05 (cinco) anos; e

-  multa  civil  de  R$  sessenta  vezes  o  valor  da  última

remuneração  recebida no cargo  de  Prefeita  de  Pombal,  a  ser

revertida  para  o  fundo  a  que  se  refere  o  art.  13  da  Lei  n.

7347/1985.

Por  fim,  ainda  com  espeque  no  art.  487,  I,  do  Novel  CPC,

JULGO  IMPROCEDENTE  O  PEDIDO  DE  INDENIZAÇÃO

POR DANO MORAL.

Argui  a  recorrente,  preliminarmente,  a  via
inadequada  em  relação  ao  ajuizamento  da  ação  civil  pública,
argumentando  que  agente  político  não  responde  por  improbidade
administrativa na  forma da  Lei  n°  8.429/92 e  se  submete  às  hipóteses
previstas  no  Decreto  201/1967,  invocando  precedentes  do  Supremo
Tribunal Federal para defender sua tese.

Suscita  também  em  preliminar  que  o  julgamento
antecipado caracteriza o cerceamento de defesa por ter o Órgão judicial
de  origem deixado de  apreciar  o  pleito  relativo  à  produção de  prova
testemunhal.
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No  mérito,  assevera  que  não  há  indício  de
materialidade de atos de irregularidade, aduzindo que as falhas formais e
técnicas  relacionadas  à  apresentação  de  documentos  ao  Tribunal  de
Contas  do  Estado  da  Paraíba  violam  apenas  as  regras  do  Direito
Financeiro e não caracterizam ato de improbidade administrativa.

Sustenta  que  “Tanto  é  assim  que  a  própria  Corte  de
Constas, órgão técnico responsável pela análise da Prestação de contas Anual em
comento, decidiu através do Acórdão APL TC 869/12 JULGAR REGULAR as
contas em apreço com a exclusão de todo e qualquer débito outrora imputado a
gestora, o que corrobora com a ausência de prejuízo ao erário público ou prática
de conduta dolosa por parte da Prefeita Municipal de Pombal.”

Aduz  que  não  agiu  com  dolo  ou  culpa,  nem
ocasionou  enriquecimento  ilícito  ou  dolo  na  conduta  da  agente
demandada.

Requer  o  acolhimento  das  preliminares  e,
sucessivamente,  na  situação  de  rejeição,  no  mérito,  o  provimento  do
recurso.

O recorrido pede a rejeição das preliminares ante a
submissão de qualquer agente público aos ditames da lei de improbidade
administrativa e à prescindibilidade da prova de natureza testemunhal.

No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo por
estar  a  sentença  respaldada  em  constatações  técnicas  e  objetivas
externadas pela Auditoria do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba,
fls. 400/417.

A Procuradoria  de  Justiça  opina  pela  rejeição  das
preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, fls. 425/434. 

É o relatório.
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VOTO

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  -
Relatora 

1 – Primeira preliminar

Suscita a apelante preliminar de falta de interesse de
agir  por  inadequação  da  via  eleita  sob  o  argumento  de  que  os  atos
praticados na condição de Prefeito devem ser apurados na forma da Lei
de Crimes de Responsabilidade - Decreto-lei n. 201/1967 e não pela Lei de
Improbidade Administrativa - Lei n. 8.429/92.

A ação civil pública constitui o meio processual hábil
conferido ao Ministério Público para a defesa da ordem jurídica, e cabível
na situação em que se objetiva a aplicação das sanções previstas na Lei de
Improbidade Administrativa.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  entende  que  os
prefeitos  podem responder  por  improbidade administrativa e  também
pelos crimes de responsabilidade normatizados no Decreto-Lei nº 201/67:

Embargos  de  declaração  no  agravo  regimental  no  agravo  de

instrumento. Matéria com repercussão geral reconhecida. Tema

nº 576.  Anulação do acórdão no ponto discutido e devolução

dos autos à origem, na forma dos arts. 543-B do antigo CPC e

328  do  RISTF.  Precedentes.  1.  O  tema  é  objeto  do  RE  nº

976.566/PA-RG,  Relator  o  Ministro  Teori  Zavascki,  cuja

repercussão geral foi reconhecida, e trata do processamento e

julgamento  de  prefeitos,  por  atos  de  improbidade

administrativa, com base na Lei n.º 8.429/92. Paradigma que se

aplica aos demais agentes políticos.  Precedentes.  2.  Ambas as

turmas  da  Corte  decidiram  adotar,  para  os  embargos  de

declaração  em  que  se  impugnam  acórdãos  proferidos  em

processos  com  repercussão  geral  já  reconhecida,  o

procedimento de anular os acórdãos embargados e devolver os
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autos à origem. 3.  Anulação do acórdão apenas no ponto em

que  versa  sobre  a  aplicação  da  Lei  de  Improbidade

Administrativa a agentes políticos. 4. Embargos de declaração

acolhidos,  com  efeitos  infringentes.  (AI  809338  AgR-ED,

Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em

24/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 16-03-

2017 PUBLIC 17-03-2017) 

Assim, não se pode negar que a Ação Civil Pública se
trata  de  via  processual  adequada  para  a  proteção  do  patrimônio,  dos
princípios constitucionais da administração pública e para repressão de
atos de improbidade administrativa.

Como  as  esferas  jurídicas  do  Direito  Penal  e  da
improbidade são autônomas, os agentes públicos podem ser submetidas
às sanções delineadas em ambas as normas,  configurando a ação civil
pública via adequada para imputar à apelante,  na qualidade de então
prefeita, a prática de suposto ato ímprobo.

Em  face  do  exposto,  REJEITO  A  PRIMEIRA
PRELIMINAR.

2 - Preliminar de nulidade

Sustenta a apelante, em preliminar, a materialização
da nulidade do processo por ter ocorrido o julgamento antecipado da lide
sem esgotar a fase probatória.

Analisando os documentos que instruíram o feito, é
de fácil constatação que os fatos narrados podem ser demonstrados pelo
contexto das provas.

Ainda,  instrumentos  processuais  insertos  na relação
processual são suficientes à persuasão do magistrado em relação à análise
da pretensão material, de modo que o julgamento antecipado da lide nos
moldes realizados pelo órgão judicial de origem está em harmonia com a
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sistemática  processual,  não  configurando  o  cerceamento  do  direito  de
defesa alegado.

Nesse  sentido  colaciono  julgados  dos  tribunais
pátrios:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  AMBIENTAL.

PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO

ANTECIPADO  DA  LIDE.  AFASTADA.  MÉRITO.

COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL.

RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO PELO

DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O

DESLOCAMENTO  DA  COMPETÊNCIA  PARA  A  JUSTIÇA

FEDERAL.  LEGITIMIDADE  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO

ESTADUAL  E  INTERESSE  DE  AGIR  CONFIGURADOS.

DEMONSTRAÇÃO  DO  ACIDENTE  FERROVIÁRIO.

DERRAMAMENTO  DE  67.000  LITROS  DE  ÓLEO  DIESEL.

DEGRADAÇÃO  DO  MEIO  AMBIENTE.  MALHA

FERROVIÁRIA EM PRECÁRIO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

DEVER DE INDENIZAR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO

DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAR. APLICAÇÃO

DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO

JUDICIAL.  POSSIBILIDADE.  RAZOABILIDADE  E

PROPORCIONALIDADE.  PRAZO  PARA  CUMPRIMENTO

DAS  MEDIDAS  DE  RECUPERAÇÃO  DA  MALHA

FERROVIÁRIA  E  DO  MEIO  AMBIENTE.  SENTENÇA

MANTIDA.  RECURSO IMPROVIDO.  Estando o feito  apto a

receber julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do

art. 330, I, do CPC, tendo o magistrado considerado não haver

necessidade de produção de prova testemunhal, não há, em

tal situação, que se falar em cerceamento de defesa, devendo

ser afastada a preliminar de nulidade da sentença aventada

pela  parte. Mesmo  sendo  o  transporte  ferroviário  objeto  de

concessão da União, mas como se discute apenas a existência de

dano ambiental e a responsabilidade da prestadora de serviços,

nos  termos do artigo  109,  I,  da  Constituição  Federal,  não  se
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justifica o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

O Ministério  Público  tem legitimidade para  atuar  em causas

que tratem de danos causados ao meio ambiente, ficando ainda

comprovado o interesse de agir em razão da demonstração da

ocorrência de acidente ferroviário causador de derramamento

de 67.000 litros de óleo diesel no solo. Ficando demonstrada a

degradação do meio ambiente em razão do descarrilamento do

vagão e do vazamento de 67.000 litros de óleo diesel, bem como

as  precárias  condições  da  via  férrea,  deve  ser  mantida  a

condenação  na  obrigação  de  fazer  consistente  na  adoção  de

medidas atinentes à recuperação do local afetado e da malha

ferroviária.  Existindo o dano ambiental causado em razão da

conduta  do  apelante,  presentes  os  requisitos  para  a

responsabilização  civil  por  danos  ambientais,  mostrando-se

possível a cumulação de procedência dos pedidos de reparação

da  área  degradada  (obrigação  de  fazer)  de  indenização

(obrigação de pagar quantia certa),  consoante precedentes do

STJ  e  deste  Tribunal.  Mostrando-se  razoável  o  prazo  para  o

cumprimento das medidas impostas na sentença, assim como o

valor  estipulado  a  título  de  multa,  estabelecida

proporcionalmente  e  em  observâncias  ás  peculiaridades  do

caso, como a extensão do dano ambiental acarretado, devem ser

mantidos  os  termos  estabelecidos  na  sentença.  (TJMS;  APL

0802844-60.2013.8.12.0021;  Quarta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.

Claudionor Miguel Abss Duarte; DJMS 19/08/2016; Pág. 13) 

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  AMBIENTAL.  OCUPAÇÃO

IRREGULAR EM  ÁREA DE  PRAIA.  BARRACA DE  PRAIA.

PRAIA DE CUMBUCO-CE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA

LIDE  NÃO  CONFIGURA  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.

PROCESSO  MADURO.  ÁREA  DE  PRESERVAÇÃO

PERMANENTE.  LEI  MUNICIPAL.  HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS  DEVIDOS  EM  FAVOR  DA UNIÃO  E  DO

IBAMA.  1.  Apelações  do  particular,  da  união,  do  IBAMA e

remessa em face da sentença que julgou procedente o pedido

para  declarar  a  nulidade  da  ocupação  e  da  construção  de
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barraca gita, situada em área de praia em cumbuco, caucaiace.

Determinou,  ainda,  a  remoção  na  integralidade,  incluindo-se

instalações,  construções,  edificações,  resíduos  e  materiais,

recolhendo-se todo o lixo e resíduos do estabelecimento e das

adjacências, desfazendo, inclusive, o sistema de canos de pvc e

tubulação.  Condenou-o  à  obrigação  de  fazer,  consistente  na

reparação  física  do  dano  ambiental  e  paisagístico  causado,

conforme  projeto  de  recuperação  da  área  degradada  a  ser

apresentado  ao  juízo  em  liquidação  de  sentença.  2.  O

julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de

defesa, quando o processo se encontrar maduro o suficiente

para o julgamento da causa, uma vez que constam dos autos

provas contundentes capazes de atestar que o bem do réu está

situado em área de praia. Preliminar afastada. 3. Barraca que

explora atividade de restaurante e bar em área de praia, terreno

de marinha, constitui ocupação indevida de área de uso comum

do povo, insuscetível de regularização. 4. A Lei municipal de

caucaia-ce, nº 1.367/2001, incluiu as praias no rol das áreas de

preservação  permanente.  App.  5.  Condenação  do  réu  ao

pagamento de honorários advocatícios em favor da união e do

IBAMA fixados  em R$  2.000,00  (dois  mil  reais),  pro  rata,  de

acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 20, §§ 3º e 4º do

CPC.  6.  Apelação  do  particular  a  que  se  nega  provimento.

Apelações  da  união,  do  IBAMA  e  remessa  providas  para

condenar  o  réu  ao  pagamento  de  honorários.  (TRF  5ª  R.;

APELREEX 0011362-89.2008.4.05.8100; CE; Terceira Turma; Rel.

Des.  Fed.  Conv.  Élio  Wanderley  de  Siqueira  Filho;  DEJF

06/11/2014; Pág. 64)  

Encontrando-se  demonstrados  os  fatos  narrados  na
petição inicial,  e ausente qualquer insurgência específica em relação ao
conjunto probatório por parte da demandada, inocorre a caracterização
do  cerceamento  de  defesa  pela  inexistência  de  elastecimento  da  fase
probatória.

Com essas considerações, REJEITO A PRELIMINAR
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DE NULIDADE.

3 – Mérito

Cuida-se  de  Ação  de  Improbidade  Administrativa
ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de Yasnaia Pollyanna
Werton  Dutra,  sob  a  alegação  de  que  o  Tribunal  de  Contas  estadual
julgou irregulares as contas públicas da Prefeitura Municipal de Pombal,
no exercício financeiro de 2010, quando a ré exercia o cargo de Prefeito
Constitucional, imputando-lhe o débito de R$ 202.153,48 (duzentos e dois
mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos).

Narra  que  foram  identificadas  as  seguintes
irregularidades: a) gastos com pessoal correspondente a 54,07% da RCL
(excesso  de  R$  19.244,53,  que  corresponde  a  0,07%  da  RLC  (R$
27.492.196,46) sem a indicação de medidas de controle indicadas pelo art.
55, LRF (itens 13.1.1. e 8.1.2. do Relatório Inicial; item 13.1.1. da Análise de
Defesa);  b)  déficit  no  balanço  orçamentário  consolidado  equivalente  a
1,88% da receita orçamentária arrecadada (item 13.2.2. e 4.1. do Relatoro
Inicial; item 13.2.2. da Análise de Defesa); c) déficit financeiro no balanço
patrimonial consolidado (R$ 1.789.002,20) e déficit financeiro no balanço
patrimonial da Prefeitura Municipal (R$ 358.643,37) (itens 13.2.3. e 4.3. do
Relatório Inicial; item 13.2.3 da Análise de Defesa); d) despesa não licitada
no  valor  de  R$  25.267,34  e  irregularidades  em  termos  aditivos
correspondentes ao valor de R$ 632.810,06 (ausência de assinaturas nos
termos aditivos; ausência de justificativa para a elaboração de tais termos
aditivos;  ausência  de  justificativa  para  a  elaboração  de  tais  termos
aditivos; prorrogação contratual por prazo maior que o prazo original)
(itens 13.2.4. e 5.1. do Relatório Inicial; item 13.2.4. da Análise de Defesa;
Parecer  do  Ministério  Público  (2178);  e)  falta  de  recolhimento  de
contribuições  previdenciárias  (itens  13.2.5.  e  11.  do  Relatório  Inicial  e;
item  13.2.5.  da  Análise  de  Defesa);  f)  número  elevado  de  pessoal
contratado,  com burla  ao instituto de concurso público (itens  13.2.6.  e
12.1. do Relatório Inicial e; item 13.2.6. da Análise de Defesa); g) não envio
dos  contratos  por  excepcional  interesse  público  ao  TCE,  em
descumprimento à Resolução Normativa TC nº 103/98 (itens 13.2.7 e 12.1.
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do Relatório Inicial e; 13.2.7. da Análise de Defesa); h) transporte irregular
de estudantes (itens 13.2.8. e 12.2. do Relatório Inicial e; item 13.2.8. da
Análise de Defesa);  i)  excesso no gasto de combustível no valor de R$
32.343,88 (itens 13.2.9. e 12.3. do Relatório Inicial e; item 13.2.9. da Análise
da Defesa).

Pugna  pelo  “reconhecimento  da  procedência  do  pedido,
com a declaração da prática de ato (s) de improbidade administrativa pelo (s) réu
(s),  a  condenação  deste  (s)  nas  sanções  do  art.  12  da  Lei  nº  8.429/92  e  a
responsabilidade  do  (s)  demandado(s)  pelos  danos  morais/extrapatrimoniais
decorrentes do(s) ato(s) de improbidade administrativa narrados(s) na presente
peça, com submissão aos efeitos da sucumbência.”.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que
analisou a) excesso de gasto com pessoal estabelecido na LRF; b) deficit no
balanço  orçamentário  consolidado  equivalente  a  1,88%  da  receita
orçamentária  arrecadada;  c)  deficit financeiro  no  balanço  patrimonial
consolidado  e  deficit financeiro  no  balanço  patrimonial  da  Prefeitura
Municipal;  d)  despesas  não  licitadas  no  valor  de  R$  25.267,34  e
irregularidades  nos  termos  aditivos  correspondente  ao  valor  de  R$
632,810,06; e) falta de recolhimento de contribuições previdenciárias ao
INSS, no importe de R$ 1.045.301,20, correspondente a 53,05% do total
estimado devido no exercício;  h)  transporte  irregular  de estudantes;  i)
excesso de gastos com combustíveis no valor de R$ 32.343,88; 

A  devolutividade  do  apelo  centra-se  nas
circunstâncias fáticas narradas na petição inicial, notadamente em relação
à ausência de configuração de atos ímprobos.

Sob a ótica da recorrente, o Órgão judicial de origem
não  considerou  os  aspectos  relativos  à  reconsideração  externada  pelo
Tribunal de Contas no tocante às irregularidades que foram consideradas
como sanadas.

A  apelante  alegou  que  não  há  indícios  da
materialidade  das  anormalidades,  aduzindo  que  as  falhas  formais  e
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técnicas  relacionadas  pelo  Tribunal  de  Contas  do  Estado  da  Paraíba
violam apenas as regras do Direito Financeiro e não caracterizam ato de
improbidade administrativa.

Assevera também que as anomalias encontradas pela
auditoria  do  Tribunal  de  Contas  foram  afastadas  no  julgamento  do
pedido de reconsideração, e essa situação não configura ato ímprobo.

Após  detida  análise  dos  autos,  tenho  que  restou
cabalmente  comprovada  a  materialidade  dos  atos  de  improbidade
administrativa perpetrados pela apelante.

Os documentos  acostados atestam que o gasto com
pessoal foi além do estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, houve
deficit na  balança  orçamentária,  ocorreu  despesas  não  licitadas,  existiu
anormalidade  relativa  ao  transporte  escolar  e  excesso  de  gasto  com
combustível.

Outrossim, não há nos autos instrumento que revele a
inocorrência dos atos imputados à apelante em relação ao exercício de
2010.

Ao gerir mal as verbas públicas, quando ostentava a
qualidade  de  Chefe  do  Executivo,  torna-se  a  apelante  pessoalmente
responsável por deixar de observar as regras limitativas componentes da
aplicação dos recursos do ente municipal.

Deste contexto, não se tem dúvida da prática de ato
de improbidade administrativa pela apelante na forma do art. 11 da Lei
8.429 de 1992.

Isso porque a configuração dos atos de improbidade,
tipificados  no  art.  11  da  Lei  n.°  8.429/92,  exige  que  a  conduta  seja
praticada por agente público (ou a ele equiparado), atuando no exercício
de seu munus público, havendo, ainda, a necessidade do preenchimento
dos  seguintes  requisitos:  a)  conduta  ilícita;  b)  improbidade  do  ato,
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configurada pela tipicidade do comportamento, ajustado em algum dos
incisos  do  11  da  LIA;  c)  elemento  volitivo,  consubstanciado  no  dolo
genérico; e d) ofensa aos princípios da Administração Pública.

Portanto, a materialização do ato de improbidade por
ofensa  a  princípio  da  administração  depende  da  demonstração  do
chamado  dolo  genérico  ou  lato  sensu,  por  não  exigir  dolo  específico
(elemento subjetivo específico) para sua tipificação, sendo dispensável a
prova do dano ou de enriquecimento ilícito do agente

In  casu,  a  ausência  de  demonstração  da  correta
utilização  da  verba  pública  recebida,  além  de  ilegal,  foi  contrária  à
moralidade  pública  e  ao  comportamento  dos  agentes  públicos,  que
deveria  se  pautar  pela  boa-fé  e  eficiência  dentro  da  Administração
Pública.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

ART.  11  DA  LEI  8.429/1992.  PREFEITO  MUNICIPAL.

AUSÊNCIA  DO  ELEMENTO  SUBJETIVO  RECONHECIDA

PELO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM.  REEXAME  FÁTICO.

IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  7/STJ.  AUSÊNCIA  DE

IMPUGNAÇÃO  A  FUNDAMENTO  AUTÔNOMO.

DEFICIÊNCIA  NA  FUNDAMENTAÇÃO.  SÚMULAS  283  E

284/STF.    HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Cuida-se, na origem,

de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa

movida  pelo  Ministério  Público  do  Estado  de  Pernambuco

contra José Queiroz de Lima, então prefeito do Município de

Caruaru/PE, em razão da suposta prática de atos contrários aos

princípios da administração pública,  consistentes  na burla da

regra constitucional  do concurso publico para contratação de

pessoal.  Sustenta  o  Parquet  que  o  gestor  municipal  burlou

recomendação  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  -  TCE,  que

determinou a exoneração dos ocupantes de cargos em comissão
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chamados  CCEs  e  a  extinção  deles.  Afirma  que  o  prefeito

municipal  exonerou  os  servidores  ocupantes  dos  chamados

CCEs,  no  entanto,  em  seguida  promoveu  a  contratação

temporária dos mesmos servidores. 2. A sentença julgou a ação

procedente  (fls.  1363-1378,  e-STJ).  3.  O  Tribunal  estadual

reformou  a  sentença  para  julgar  totalmente  improcedente  a

demanda (fls.  1515-1537,  e-STJ).  PRESENÇA DO ELEMENTO

SUBJETIVO 4. O entendimento do STJ é de que, para que seja

reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas

prescriçoes da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária

a  demonstração do elemento subjetivo,  consubstanciado  pelo

dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela

culpa, nas hipóteses do artigo 10. 5. É pacífico no STJ que o ato

de  improbidade  administrativa  previsto  no  art.  11  da  Lei

8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não

precisa  ser  específico,  sendo  suficiente  o  dolo  genérico.  6.

Assim,  para  a  correta  fundamentação  da  condenação  por

improbidade  administrativa,  é  imprescindível,  além  da

subsunção  do  fato  à  norma,  caracterizar  a  presença  do

elemento  subjetivo.  A  razão  para  tanto  é  que  a  Lei  de

Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim

o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-

fé. 7.  Precedentes:  AgRg no REsp 1.500.812/SE,  Rel.  Ministro

Mauro  Campbell  Marques,  Segunda  Turma,  DJe  28.5.2015;

REsp 1.512.047/PE,  Rel.  Ministro  Herman Benjamin,  Segunda

Turma, DJe 30.6.2015; AgRg no REsp 1.397.590/CE, Rel. Ministra

Assusete  Magalhães,  Segunda Turma,  DJe  5.3.2015;  AgRg no

AREsp 532.421/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda

Turma,  DJe  28.8.2014.  8.  Quanto  ao  elemento  subjetivo,  o

Tribunal de origem foi categórico em afastar sua presença, ao

destacar  enfaticamente  que o  réu,  após  receber  a  decisão  do

TCE,  empenhou-se  nas providências  legais  para  a criação de

diversos  cargos  municipais,  e  deflagrou  3  (três)  concursos

públicos distintos para o preenchimento de mais de  1.000 (mil)

cargos, envidando todos os esforços para evitar a paralisação de

serviços  públicos  essenciais,  não  estando  demonstrado  nos
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autos  que  o  gestor  municipal  tenha  agido  com  a  intuito  de

burlar o concurso público, hipótese em que estaria ferindo os

princípios  da  administração  pública,  in  verbis:  "Em  primeiro

lugar, não me parece razoável atribuir a nota de improbidade

ao fato, isoladamente considerado, de o Prefeito Municipal ter

contratado  servidores  temporários  para  atuarem em diversas

áreas,  tendo em vista a exoneração em massa de centenas de

comissionados, realizada em obediência à decisão do TCE. Isso

porque,  mesmo  se  considerarmos,  por  hipótese,  suficiente  o

prazo  de  180  (cento  e  oitenta)  dias  fixado  pelo  TCE  para  o

provimento de cargos mediante concurso público, pelo menos

durante  esse  lapso  de  tempo  alguma  solução  de  ordem

administrativa tinha mesmo de ser tomada para impedir uma

paralisação abruta na prestação de serviços públicos. Olhando

por esse ponto de vista, não me parece demonstrada nenhuma

evidência  de  que  o  Prefeito  assim agindo tenha  atuado com

recalcitrãncia, má-fé, ou de maneira desleal, elemento subjetivo

que  qualifica  a  ação/omissão  com  a  nota  de  ímproba.  (...)

Compulsando os autos, observo que, em verdade, o Município

de  Caruaru  deflagrou  três  concursos  distintos  para  o

preenchimento de mais de mil cargos, a saber: 802 (oitocentas e

duas) vagas para cargos de nível médio, técnico e fundamental,

cf. o Edital às fls. 1.094 e ss.; 163 (cento e sessenta e três) vagas

para cargos de nível superior, cf. o Edital às fls. 1.119 e ss.; e 263

(duzentas e sessenta e três) vagas para cargos de médicos, cf. o

Edital  às  fls.  1.144  e  ss.  Faço  esse  registro  para  explicitar  a

dimensão  da  reestruturação  administrativa  que  estava  sendo

implementada  no  Município,  tarefa  cujas  proporções

demandam cautela e não se pode executar em curto espaço de

tempo.  No  caso,  como  antevisto,  o  Prefeito  José  Queiroz  de

Lima, após receber a decisão do TCE em 08/10/2010, promoveu,

em  31/12/2010,  a  exoneração  de  servidores  comissionados

(providência que, aliás, já vinha sendo tomada antes mesmo da

prolação da decisão da Corte de Contas, circunstância admitida

pelo próprio MP), consoante se extrai da Portaria n° 493/2010

(cf.  fls.  295  e  ss.).  Por  outra  parte,  em 15/12/2011,  o  Prefeito
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enviou à Câmara de Vereadores o projeto de lei para a criação

dos diversos cargos acima mencionados, resultando na sanção

da Lei Municipal  n° 5.174,  de 04/01/2012 (fls.  1.209 e ss.).  Os

Editais dos concursos acima referenciados datam de 28/02/2012.

Diante de todo esse panorama, não se vê nenhum indício de

que  o  réu/apelante  tenha  agido  dolosamente  contra  os

princípios da administração pública, circunstância que afasta a

incidência  da  Lei  de  Improbidade  Administrativa"  (fls.  1529-

1530,  e-STJ,  grifei).  E  complementou  no  julgamento  dos

aclaratórios:  "Desse contexto, saliento o fato de que o Prefeito

demandado empenhou-se  na edição de  lei  para  a  criação de

diversos cargos, após o que sobreveio a realização de concursos

para o preenchimento de mais de 1.000 (mil) vagas. De outra

parte,  a  circunstância  de  alguns  dos  servidores

comissionados/contratados  terem  sido  (re)contratados  depois

da determinação expedida pelo TCE não macula, por si só, a

conduta  do  Gestor,  notadamente  porque  a  preservação

temporária daqueles que já integravam o quadro de pessoal do

Município pode mesmo ter sido a solução administrativa que

melhor atendeu ao interesse público" (fl. 1565, e-STJ, grifei). 9.

Modificar  a  conclusão  a  que  chegou  a  Corte  de  origem,  de

modo a  acolher  a  tese  do recorrente,  demanda  reexame do

acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso

Especial,  sob  pena  de  violação  da  Súmula  7  do  STJ.  Nesse

sentido:  AgRg  no  AREsp  473.878/SP,  Rel.  Ministra  Marga

Tessler (Juíza convocada do TRF 4ª Região),  Primeira Turma,

DJe  9.3.2015,  e  REsp  1.285.160/MG,  Rel.  Ministro  Herman

Benjamin,  Segunda  Turma,   DJe  12.6.2013.  10.  Ademais,  o

acórdão recorrido consignou expressamente que, em momento

posterior,  o  próprio  TCE-PE  julgou  legais  as  contratações

temporárias,  objeto  destes  autos,  realizadas  pelo  gestor

municipal, ora recorrido, in verbis: Vejamos: "Observo que, em

24/03/2015,  as  contratações  temporárias  questionadas  nestes

autos  foram  submetidas  à  apreciação  do  TCE,  que  decidiu

julgá-las legais (aspecto que deve ser tomado em consideração

neste julgamento, conforme a diretriz veiculada pelo art. 462 do
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CPC).  (...)  VOTO pela  legalidade  das  contratações  por  prazo

determinado  em  exame,  concedendo,  consequentemente,  o

registro  dos  respectivos  atos  dos  servidores  relacionados  no

Anexo Único. (...) O CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE

MELO JÚNIOR VOTOU DE ACORDO COM O RELATOR. O

CONSELHEIRO PRESIDENTE, TAMBÉM, ACOMPANHOU O

VOTO  DO  RELATOR.  PRESENTE  O  PROCURADOR

DR.GUSTAVO MASSA. (...)" Destaquei em negrito" (fls.  1527-

1529,  e-STJ,  grifei).  Todavia,  o  recorrente não impugnou esse

relevante  fundamento.11.  A  fundamentação  utilizada  pelo

Tribunal  a  quo  para  firmar  seu  convencimento  não  foi

inteiramente atacada pela parte recorrente e, sendo apta, por si

só,  para  manter  o  decisum  combatido,  permite  aplicar  na

espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF,

ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de

fundamento  autônomo.12.  Recurso  Especial  não  conhecido.

(REsp  1660398/PE,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,

SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

VIOLAÇÃO  DE  PRINCÍPIOS.  MOVIMENTAÇÃO  DE

RECURSOS  FINANCEIROS  EM  CONTA  DIVERSA  DA

PREVISTA EM  CONVÊNIO.  OFENSA DO  ART.  11  DA LEI

8.429/92.  AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO.  REVISÃO DOS

PRESSUPOSTOS  FÁTICOS.  INVIABILIDADE.SÚMULA

7/STJ.1. A orientação jurisprudencial sedimentada no Superior

Tribunal de Justiça estabelece que a configuração do ato de

improbidade  por  ofensa  a  princípio  da  administração

depende  da  demonstração  do  chamado  dolo  genérico.

Precedentes.2. No particular caso dos autos, é impossível extrair

do acórdão recorrido qualquer referência - ainda que indireta -

à presença desse elemento subjetivo. Na sentença de primeiro

grau, por seu turno, o juízo expressamente afastou o dolo de

improbidade ao referir que o comportamento do requerido "não

denota intenção vil,  desonesta ou corrupta".3.  Nesse contexto

de  limitação  cognitiva,  a  alteração  das  conclusões  firmadas
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pelas instâncias inferiores somente poderia ser alcançada com o

revolvimento  do  conjunto  fático-probatório,  o  que  é  vedado

pela  Súmula  7/STJ.4.  Ad  argumentandum  tantum,  a  decisão

recorrida  está  em  conformidade  com  precedentes  do  STJ  no

sentido de não sujeitar meras irregularidades às sanções da Lei

8.429/92.5. Recurso Especial não provido.(REsp 1383649/SE, Rel.

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado

em 05/09/2013, DJe 17/09/2013)

O que se pode constatar do feito, tudo levantado pela
auditoria  do  TCE,  fls.  57/78,  é  que  houve:  a)  gastos  com  pessoal
correspondente  a  54,07%  da  RCL  (excesso  de  R$  19.244,53,  que
corresponde  a  0,07%  da  RLC  (R$  27.492.196,46)  sem  a  indicação  de
medidas de controle indicadas pelo art. 55, LRF (itens 13.1.1. e 8.1.2. do
Relatório Inicial; item 13.1.1. da Análise de Defesa); b) déficit no balanço
orçamentário  consolidado equivalente  a  1,88% da receita  orçamentária
arrecadada (item 13.2.2. e 4.1. do Relatório Inicial; item 13.2.2. da Análise
de Defesa); c) déficit financeiro no balanço patrimonial consolidado (R$
1.789.002,20)  e  déficit  financeiro  no  balanço  patrimonial  da  Prefeitura
Municipal  (R$ 358.643,37) (itens 13.2.3.  e  4.3.  do Relatório Inicial;  item
13.2.3  da  Análise  de  Defesa);  d)  despesa  não  licitada  no  valor  de  R$
25.267,34 e irregularidades em termos aditivos correspondentes ao valor
de R$ 632.810,06 (ausência de assinaturas nos termos aditivos; ausência
de  justificativa  para  a  elaboração  de  tais  termos  aditivos;  ausência  de
justificativa  para  a  elaboração  de  tais  termos  aditivos;  prorrogação
contratual por prazo maior que o prazo original) (itens 13.2.4. e 5.1. do
Relatório Inicial); item 13.2.4. da Análise de Defesa; Parecer do Ministério
Público (2178); e) falta de recolhimento de contribuições previdenciárias
(itens 13.2.5. e 11. do Relatório Inicial e; item 13.2.5. da Análise de Defesa);
f)  número  elevado  de  pessoal  contratado,  com  burla  ao  instituto  de
concurso público (itens 13.2.6. e 12.1. do Relatório Inicial e; item 13.2.6. da
Análise de Defesa); g) não envio dos contratos por excepcional interesse
público  ao  TCE,  em  descumprimento  à  Resolução  Normativa  TC  nº
103/98 (itens  13.2.7  e  12.1.  do Relatório  Inicial  e;  13.2.7.  da Análise  de
Defesa);  h)  transporte  irregular  de  estudantes  (itens  13.2.8.  e  12.2.  do
Relatório Inicial e; item 13.2.8. da Análise de Defesa); i) excesso no gasto
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de combustível no valor de R$ 32.343,88 (itens 13.2.9. e 12.3. do Relatório
Inicial e; item 13.2.9. da Análise da Defesa).

É evidente que as condutas praticadas pela apelante
violaram os princípios básicos da administração, dentre eles a legalidade,
a moralidade e a impessoalidade, por deixar de evitar a malversação dos
recursos públicos. 

Sob este prisma, portanto, irretocável a sentença que
reconheceu  a  violação  aos  postulados  administrativos  insculpidos  na
Constituição Federal, constituindo ato ímprobo previsto no art. 11 da Lei
nº 8.429/92, reconhecendo-se, assim, o dolo genérico na espécie, eis que
prescindível a prova do dolo específico.

Por fim, destaco que não houve insurgência recursal
quanto às penalidades aplicadas na sentença.

Em  face  do  exposto,  REJEITADAS  AS
PRELIMINARES, no mérito, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É como voto. 

Presidi  a  Sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba realizada no dia 15
de agosto de 2017.  Participaram do julgamento, além desta Relatora,  o
Exmo Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Des. Marcos
Cavalcanti  de  Albuquerque.  Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo
Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa-PB, 17 de agosto de  2017. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
R E L A T O R A
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