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APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
IMPROCEDÊNCIA.  SERVIÇOS  TÉCNICOS  DE
CONTADORIA.  LICITAÇÃO.  INEXIGIBILIDADE.
ART. 25, II, DA LEI Nº 8.666/93. INEXISTÊNCIA DE
DANO  AO  ERÁRIO.  CONTRATAÇÃO  DE
SERVIDOR  SEM  PRÉVIA  APROVAÇÃO  EM
CONCURSO  PÚBLICO.  VIOLAÇÃO  AOS
PRINCÍPIOS  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.
ART.  11,  CAPUT,  DA LEI  Nº  8.429/92.  AUSÊNCIA
DO  ELEMENTO  SUBJETIVO  NA CONDUTA DO
GESTOR. DOLO NÃO DEMONSTRADO. ATO DE
IMPROBIDADE.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

- Para caracterizar o ato de improbidade, previsto no
art.  10,  VIII,  da  Lei  nº  8.429/1992,  é  indispensável,
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além da presença do dolo ou da culpa do agente, a
existência do efetivo dano ao patrimônio público e
uma  vez  não  comprovado  o  dano  ao  erário,  resta
afastado o ato de improbidade com fundamento em
referido  dispositivo  legal,  haja  vista  a
impossibilidade de presumir a sua ocorrência.

-  Conforme entendimento do Superior  Tribunal  de
Justiça,  “para  a  configuração  dos  atos  de
improbidade administrativa, previstos no art. 10 da
Lei n. 8.429/1992, exige-se a presença do efetivo dano
ao  erário  (critério  objetivo)  e,  ao  menos,  culpa
(elemento  subjetivo).”  (REsp  1233502/MG,  Rel.
Ministro Cesar Afor Rocha, Segunda Turma, julgado
em 14/08/2012).

-  Nos  termos  do  art.  11,  caput,  da  Lei  nº  8.429/92,
constitui  ato  de  improbidade  administrativa,
atentando  contra  os  princípios  da  administração
pública,  “qualquer  ação  ou  omissão  que  viole  os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade,
e lealdade às instituições”, sendo indispensável, para
sua configuração, a presença, no comportamento do
agente, do elemento subjetivo, isto é, do dolo.

-  Não  restando  caracterizada  a  conduta  dolosa  do
agente político, não há como se configurar o ato de
improbidade administrativa.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.
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ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

O  Ministério  Público  do  Estado  da  Paraíba
ingressou  com  a  presente  Ação  Civil  Pública  por  Ato  de  Improbidade
Administrativa, em face de Antônio Trajano de Sousa, ex-presidente da Câmara de
Vereadores do Município de Serra Grande, objetivando a responsabilização do então
gestor,  em razão  da  constatação,  pelo  Tribunal  de  Contas  do  Estado  da  Paraíba,
quando da análise das contas da Câmara Legislativa Municipal, especificamente do
balanço  geral  do  exercício  de  2006,  das  seguintes  irregularidades:  realização  de
despesas  sem  o  devido  processo  licitatório,  no  valor  de  R$  9.825,00  (nove  mil
oitocentos e vinte e cinco reais), para a contratação de serviços de contabilidade; e a
contratação  de  dois  servidores  para  a  prestação  de  serviço  sem  a  realização  de
concurso  público.  Tais  condutas,  no entender  do  Parquet,  enquadram-se em duas
tipificações  previstas  na  Lei  nº  8.429/92,  a  saber:  lesão  ao  erário  e  afronta  aos
princípios norteadores da Administração Pública.

Nesse panorama, visando à obediência aos princípios
constitucionais,  bem como à probidade administrativa, ajuizou-se a vertente Ação
Civil  Pública,  com fulcro na Lei nº 8.429/92, a fim de serem imputadas ao réu as
sanções  previstas  no  art.  12,  II,  da  Lei  de  Improbidade  Administrativa,  ou,
alternativamente, as sanções previstas no art. 12, III, do mesmo comando legal.

Contestação  ofertada,  fls.  121/125,  arguindo,
preliminarmente,  a  impossibilidade jurídica do pedido,  bem assim que a redação
confusa da inicial não possibilita a realização de uma defesa objetiva. No mérito, o
demandado refutou as  alegações  da  inicial,  aduzindo,  em resumo,  que  condutas
meramente irregulares não podem ser punidas, sobretudo diante da ausência de má-
fé do administrador.

O Magistrado a quo julgou improcedente a pretensão
disposta na inicial, fls. 233/241, consignando os seguintes termos: 
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Diante  do  exposto,  JULGO  IMPROCEDENTE  O
PEDIDO DA AÇÃO, o que faço com base no art. 25,
II da Lei nº 8.666/93 c/c art. 37, IX da Constituição
Federal.

Inconformado,  o  Ministério  Público  Estadual
interpôs  APELAÇÃO,  fls.  245/255,  pugnando  pela  reforma  da  sentença,  sob  a
alegação de que a prestação de assessoria contábil não se enquadra no conceito de
serviços técnicos profissionais especializados, porquanto o procedimento licitatório
não  poderia  ser  considerado  inexigível,  ferindo,  assim,  os  princípios  básicos  da
Administração  Pública.  Sustenta,  igualmente,  a  inobservância  dos  referidos
princípios, no tocante à conduta alusiva à contratação de servidores, sem o devido
concurso público, narrando, inclusive, a existência de dolo do apelado com relação à
prática dos aludidos atos de improbidade.

Contrarrazões  ofertadas  pelo  apelado,  fls.  260/263,
requerendo  a  manutenção  da  decisão  recorrida,  haja  vista  que  as  condutas
imputadas são apenas irregularidades formais, sem dano ao erário ou existência de
dolo e má-fé.

A Procuradoria de Justiça, através do Dra. Marilene
de Lima Campos de Carvalho, fls. 272/276, opinou pelo provimento do recurso, para
ser julgado procedente o pedido inicial.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O desate da contenda exige analisar se as atuações
imputadas  ao  promovido,  consistentes  na  contratação,  sem  realização  de
procedimento licitatório, para fins de prestação de serviços de contadoria, bem como
para  a  admissão  de  servidores,  sem  o  prévio  concurso  público,  amoldam-se  ao
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conceito de conduta ímproba, previsto nos arts. 10, VIII, e 11, da Lei de Improbidade
Administrativa.

Sabe-se  que  a  questão  relativa  a  improbidade
administrativa está prevista na Constituição Federal, em seu art. 37:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos
princípios  de  legalidade,  impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte: 
(...)
§  4º  -  Os  atos  de  improbidade  administrativa
importarão  a  suspensão  dos  direitos  políticos,  a
perda  da  função  pública,  a  indisponibilidade  dos
bens  e  o  ressarcimento  ao  erário,  na  forma  e
gradação  previstas  em  lei,  sem  prejuízo  da  ação
penal cabível. 

A regulamentação de referida norma constitucional
deu-se  por  meio  da  Lei  nº  8.429/92,  que  dispõe  sobre  as  sanções  aplicáveis  aos
agentes públicos em caso de prática das condutas ali tipificadas. E, no seu Capítulo
II,  aludido  comando  normativo  trata  a  respeito  dos  atos  de  improbidade
administrativa, dividindo-se em três categorias, conforme as Seções ali contidas. 

Na hipótese vertente, por entender que as condutas
do  demandado  frustraram  procedimento  licitatório  e  violaram  os  princípios
norteadores  da Administração Pública,  o Ministério Público Estadual  imputou ao
mesmo a prática das condutas tipificadas nos arts.  10,  VIII e 11,  caput,  da Lei  de
Improbidade Administrativa, os quais enunciam:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa
que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão,
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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
dispensá-lo indevidamente;

E,

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:

De início, impende consignar que a Lei nº 8.666/93,
muito  embora  haja  regulamentado  de  forma  minudente  o  regime  jurídico  dos
procedimentos  licitatórios  preliminares  às  contratações  efetivadas  com  o  Poder
Público, reservou ao Administrador a possibilidade de não observá-los toda vez que,
in concreto,  torne-se inviável a competição objetivando a busca pela melhor oferta,
como nos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação.

Atentando-se  para  as  contratações,  em  comento,
deve-se verificar se foram preenchidos os requisitos autorizadores insculpidos no art.
25, II,  c/c art. 13, bem como do art. 26, parágrafo único, II e III da Lei nº 8.666/93, cujo
teor transcrevo a seguir:

Art.  25.  É  inexigível  a  licitação  quando  houver
inviabilidade de competição, em especial:
(...)
II  -  para  a  contratação  de  serviços  técnicos
enumerados  no  art.  13  desta  Lei,  de  natureza
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singular, vedada a inexigibilidade para serviços de
publicidade e divulgação;
§1º  -  Considera-se  de  notória  especialização  o
profissional ou empresa cujo conceito no campo de
sua  especialidade,  decorrente  de  desempenho
anterior,  estudos,  experiências,  publicações,
organização,  aparelhamento,  equipe técnica,  ou de
outros requisitos relacionados com suas atividades,
permitida  inferir  que  o  seu  trabalho  é  essencial  e
indiscutivelmente  o  mais  adequado  à  plena
satisfação do objeto contratado.
Art.  13.  Para  os  fins  desta  Lei,  consideram-se
serviços  técnicos  profissionais  especializados  os
trabalhos relativos a:
(…)
III  -  assessorias  ou  consultorias  técnicas  e
auditorias financeiras ou tributárias; - negritei.

Nessa senda, uma vez demonstrada a peculiaridade
do  serviço,  forçoso  é  reconhecer  a  falta  de  critérios  objetivos  que  permitam  ao
Administrador aferir, concretamente, mediante concorrência pública, qual a melhor
proposta de serviço dentre eventuais contadores interessados em contratar com o
Poder Público, devendo, portanto, o Gestor pautar-se no grau de confiança que a
Administração Pública deposita na especialização do contratado, tratando-se, assim,
de critério subjetivo.

Ademais,  tendo  em  vista  o  pequeno  porte  do
Município  de  Serra  Grande,  torna-se  realidade  a  precariedade  de  profissionais
especializados no ramo da contadoria pública, bem como a existência de especialistas
que  sejam  da  confiança  do  gestor,  porquanto  não  verifico  irregularidade  na
contratação em questão.
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Corroborando  com  o  entendimento  anteriormente
esposado,  é  o  que  preleciona  Joel  de  Menezes  Niebuhr, In. Licitação  Pública  e
Contrato Administrativo. Curitiba: Zênite, 2008:

Pois  bem,  sabe-se  que  há  serviços  de  natureza
comum, cuja  prestação exige conhecimento técnico
especializado,  que  pode  perfeitamente  ser
comparado  objetivamente  num  licitação  pública.
Todavia,  há certos serviços que demandam primor
técnico  diferenciado,  disposto  por  poucos,  que
imprimem  neles  as  suas  características  pessoais.
Trata-se  de  serviços  cuja  especialização  requerem
aporte objetivo, o toque do especialista, distinto de
um para outro, o que o qualifica como singular.  A
inexigibilidade  impõe-se  haja  vista  a  inviabilidade
de  comparar  com  objetividade  o  toque  pessoal,  a
subjetividade, a particular experiência de cada qual
dos ditos especialistas, pelo que falece a competição.
Advirta-se  que,  diferentemente  da  inexigibilidade
fundada no reconhecimento de fornecedor exclusivo,
já agora os serviços enunciados no inciso II do art. 25
da Lei  nº 8.666/93 podem ser prestados por vários
especialistas.  Isto  é,  não  se  faz  necessário  que
somente uma pessoa disponha da técnica pretendida
pela Administração, outros também podem dominá-
la;  no  entanto,  todos  eles  a  realizam  com  traço
eminentemente subjetivo, em razão do que, repita-
se, a inexigibilidade tem lugar pela falta de critérios
objetivos para cotejá-los.
(...)
A rigor,  a  hipótese  de  inexigibilidade  prevista  no
inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/93 não depende da
exclusividade  do  contratado.  A  inexigibilidade  é
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cabível ainda que várias pessoas tenham condições
técnicas para executar o contrato (...).
A propósito, Eros Roberto Grau afirma:
Singulares são porque apenas podem ser prestados,
de  certa  maneira  e  com  determinado  grau  de
confiabilidade, por um determinado profissional ou
empresa...  Ser singular o serviço, isso não significa
seja  ele  necessariamente  o  único.  Outros  podem
realizá-lo, embora não o possam realizar do mesmo
modo  e  com  o  mesmo  estilo  de  um  determinado
profissional ou de determinada empresa.

Por  oportuno,  colaciono  julgado  do  Superior
Tribunal de Justiça acerca da temática abordada:

Cuida-se de agravo interposto por Ministério Público
do Estado de Goiás, inconformado com a decisão que
negou  seguimento  ao  recurso  especial  contra
acórdão  assim  ementado:  APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO E OFENSA
AOS  PRINCÍPIOS  DA  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS
DE  PESSOA  JURÍDICA.  CONTRATO  DE
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  CONTÁBEIS.
INEXIGIBILIDADE  DE  LICITAÇÃO.  NOTÓRIA
ESPECIALIZAÇÃO  E  SINGULARIDADE
VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA.
IMPROBIDADE  NÃO  CARACTERIZADA.  1.
Consoante  entendimento  do  Superior  Tribunal  de
Justiça,  tendo  em  vista  que  o  suposto  ato  de
improbidade  consubstancia-se  no  próprio  contrato
entabulado  com a  empresa  apelada,  somente  seria
possível  a  responsabilização  dos  sócios,  caso  suas
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condutas  tivessem  sido  devidamente
individualizadas  na  petição  inicial,  o  que  não
ocorreu.  2.  A  notória  especialização  guarda  um
conceito relativo, que pode variar de acordo com a
localidade da prestação contratual, o que implica a
possibilidade de determinado profissional, detentor
de alguns  atributos  ou de  específica  formação,  ser
reconhecido  como  notório  especialista  em  uma
pequena cidade ou região, embora seu trabalho e sua
reputação sejam totalmente desconhecidos em uma
grande  capital.  Já  o  requisito  da  singularidade
envolve elemento objetivo, sendo uma característica
diferenciadora do objeto. É o serviço pretendido pela
Administração  que  é  singular  e  não  aquele  que  o
executa,  caso  contrário,  estaríamos  diante  de  uma
exclusividade.  3.  Inexistindo  na  municipalidade
escritório contábil  com experiência comprovada em
contabilidade  pública,  como  a  empresa  recorrida
que,  inclusive,  já  prestava  serviços  para  diversas
outras Prefeituras e Câmaras Municipais dos Estados
de Goiás e Tocantins, não há se falar em ausência de
notória especialização e singularidade a justificar a
inexigibilidade  da  licitação.  4.  Consoante  recente
entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  a
interpretação  sistemática  e  teleológica  da  Lei  de
Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92),  informa
que  a  prática  de  ato  ilegal,  por  si  só,  somente
constituirá  improbidade  administrativa  quando  a
lesão  ao  erário  ou ilegalidade tiver  motivação  que
atente  contra  as  pautas  de  moralidade
administrativa,  ou  seja,  quando  a  prática  de  ato
vedado pela lei é levada a efeito com dolo ou culpa
do gestor público, notadamente porque o que a lei
visou coibir  foi  a  administração desonesta  e  não a
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insipiente,  razão  pela  qual,  ausente  o  elemento
subjetivo, não se há falar em violação do princípio da
moralidade  estabelecido  no  caput  do  art.  37  da
Constituição  Federal/88.  APELAÇÃO  CÍVEL
CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. Em suas razões,
o recorrente disserta sobre a afronta aos arts. 13, inc.
III e §1º, e 25, inc. II e §1º, da Lei n. 8.666/93, em razão
de a corte  a quo ter incluído os serviços contábeis
para  o  Município  de  Nova  Aurora  no  rol  das
exceções  à  necessidade  de  licitação.  Não  foram
apresentadas  contrarrazões.  É  o  relatório.  Passo  a
decidir.  Das  argumentações  constantes  do  voto
condutor,  consta  o  seguinte  trecho:  Tecidas  essas
breves considerações, percebe-se que não procede o
argumento  do  apelante  de  que  a  contratação  dos
serviços  contáveis  promovida  pela  municipalidade,
necessariamente,  deveria  ter  sido  precedida  de
licitação,  ante  a  possibilidade  de  competição  e  a
ausência de singularidade, nos termos do art. 13, III e
art. 25, II e § 1º, ambos da Lei 8.666/93. Isso porque, a
notória especialização guarda um conceito relativo,
que  pode  variar  de  acordo  com  a  localidade  da
prestação  contratual.  Ou  seja,  determinado
profissional,  detentor  de  alguns  atributos  ou  de
específica  formação,  pode  ser  reconhecido  como
notório  especialista  em  uma  pequena  cidade  ou
região,  embora seu trabalho e sua reputação sejam
totalmente desconhecidos em uma grande capital. Já
o  requisito  da  singularidade  é  interpretado  pelo
apelante  de  forma  totalmente  equivocada  e
dissonante do seu conceito legal,  uma vez que em
suas  razões  recursais  afirma  que  “os  serviços
contábeis  não possuem singularidade,  podendo ser
realizados  a  contento  por  qualquer  técnico  ou
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contador"  (fl.  1.111).  Ora,  a  singularidade  envolve
elemento  objetivo,  sendo,  portanto,  uma
característica diferenciadora do objeto. Ou seja,  é o
serviço  pretendido  pela  Administração  que  é
singular e não aquele que o executa, como quer fazer
crer o apelante. Caso contrário, estaríamos diante de
uma exclusividade,  tornando inócuo  o  dispositivo,
pela prescrição já existente no inciso I do artigo 25 da
Lei de licitações, acima transcrito. Como bem frisou a
julgadora  singular,  não  havia  na  municipalidade
escritório contábil  com experiência comprovada em
contabilidade  pública,  como  a  empresa  Assesplan
Contabilidade, Assessoria e Planejamento Ltda, que,
inclusive,  já  prestava  serviços  para  diversas  outras
Prefeituras  e  Câmaras  Municipais  dos  Estados  de
Goiás  e  Tocantins.  A seu  turno,  a  parte  recorrente
assevera no especial  o que se segue: Com efeito,  o
art.  25,  II  e  §1º,  excepciona  a  regra  geral  de
contratação de serviços mediante licitação, não sendo
possível dela extrair os serviços contábeis, estes que
pode  ser  executados  indistintamente  por  uma
pluralidade  de  profissionais,  não  havendo  que  se
falar em uma empresa ou profissional que o realize
de forma incompatível,  singular,  tampouco que em
todo  o  Município  ou  entorno  não  haja  outro
escritório.  Fica  fácil  observar,  portanto,  que  a
pretensão  recursal  é,  na  verdade,  analisar  a
existência  de  efetiva  singularidade  e  notória
especialização  no  serviço  prestado  pela  agravada,
vale  dispor,  rever  a  premissa  de  fato  fixada  pelo
Tribunal  de  origem,  soberano  na  avaliação  do
conjunto fático-probatório constante dos autos, o que
é  vedado  aos  membros  do  Superior  Tribunal  de
Justiça  por  sua  Súmula  n.  7.Ante  o  exposto,
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CONHEÇO  do  agravo  PARA  NEGAR-LHE
PROVIMENTO.  Publique-se.  Intimem-se.  Brasília
(DF),  1º  de  agosto  de  2011.  MINISTRO  MAURO
CAMPBELL MARQUES Relator (Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, 09/08/2011)

O  Supremo  Tribunal  Federal,  em  caso  concreto,
admitiu  a  inexigibilidade,  trazendo  um  elemento  subjetivo,  isto  é,  o  grau  de
confiança que a Administração deposita no profissional especializado. É o que pode
ser verificado no julgado a seguir:

AÇÃO  PENAL  PÚBLICA.  CONTRATAÇÃO
EMERGENCIAL  DE  ADVOGADOS  FACE  AO
CAOS  ADMINISTRATIVO  HERDADO  DA
ADMINISTRAÇÃO  MUNICIPAL  SUCEDIDA.
LICITAÇÃO. ART. 37, XXI DA CONSTITUIÇÃO DO
BRASIL.  DISPENSA  DE  LICITAÇÃO  NÃO
CONFIGURADA.  INEXIGIBILIDADE  DE
LICITAÇÃO  CARACTERIZADA  PELA  NOTÓRIA
ESPECIALIZAÇÃO  DOS  PROFISSIONAIS
CONTRATADOS,  COMPROVADA  NOS  AUTOS,
ALIADA À  CONFIANÇA DA ADMINISTRAÇÃO
POR  ELES  DESFRUTADA.  PREVISÃO  LEGAL.  A
hipótese dos autos não é de dispensa de licitação, eis
que  não  caracterizado  o  requisito  da  emergência.
Caracterização de situação na qual há inviabilidade
de competição e, logo, inexigibilidade de licitação. 2.
"Serviços  técnicos  profissionais  especializados"  são
serviços  que  a  Administração  deve  contratar  sem
licitação,  escolhendo  o  contratado  de  acordo,  em
última instância,  com o grau de  confiança  que ela
própria,  Administração,  deposite  na  especialização
desse  contratado.  Nesses  casos,  o  requisito  da
confiança  da  Administração  em  quem  deseje
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contratar  é  subjetivo.  Daí  que  a  realização  de
procedimento  licitatório  para  a  contratação  de  tais
serviços  -  procedimento  regido,  entre  outros,  pelo
princípio  do  julgamento  objetivo  -  é  incompatível
com a atribuição de exercício de subjetividade que o
direito  positivo  confere  à  Administração  para  a
escolha  do  "trabalho  essencial  e  indiscutivelmente
mais  adequado  à  plena  satisfação  do  objeto  do
contrato" (cf. o § 1º do art. 25 da Lei 8.666/93). O que
a  norma  extraída  do  texto  legal  exige  é  a  notória
especialização,  associada  ao  elemento  subjetivo
confiança.  Há,  no  caso  concreto,  requisitos
suficientes para o seu enquadramento em situação na
qual  não  incide  o  dever  de  licitar,  ou  seja,  de
inexigibilidade  de  licitação:  os  profissionais
contratados  possuem  notória  especialização,
comprovada  nos  autos,  além  de  desfrutarem  da
confiança da Administração. Ação Penal que se julga
improcedente.  (AP 348/SC -  Santa  Catarina -  Ação
Penal  -  Relator(a):  Min.  Eros  Grau
Julgamento:  15/12/2006.  Órgão  Julgador:  Tribunal
Pleno).

Igualmente,  há  posicionamento  na  jurisprudência
pátria:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA,
COISA JULGADA E CERCEAMENTO DE DEFESA
REJEITADAS.  MÉRITO.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  COMPRA DE  MATERIAL DE
LIMPEZA  E  UNIFORMES.  CONTRATAÇÃO  DE
EMPRESA  ESPECIALIDADE  EM
CONTABILIDADE.  PROCEDIMENTO
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LICITATÓRIO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO  DE  DOLO  OU  MÁ-FÉ,  BEM
COMO  PREJUÍZO  AO  ERÁRIO.  CONTRATOS
DEVIDAMENTE  CUMPRIDOS.
SUPERFATURAMENTO.  INOCORRÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA  DA  AÇÃO.  RECURSOS
PROVIDOS. Para a caracterização da litispendência e
da coisa julgada, é necessário haver a conjugação de
três  requisitos:  Mesmas  partes,  mesmo  pedido  e
mesma causa de pedir,  o  que definitivamente,  não
ocorre no caso dos autos. Não configura cerceamento
de defesa, o julgamento antecipado da lide, quando o
magistrado julga desnecessária a produção de outras
provas  para  o  deslinde  da  ação.  A  improbidade
administrativa, mais que um ato ilegal, deve traduzir
necessariamente, a falta de boa-fé, a desonestidade,
incomprovada nos autos. No caso em exame não há
dolo ou má-fé dos agentes, bem como de prova do
prejuízo  ao  erário,  razão  por  que  não  se  há  de
reconhecer  a  existência  de  ato  de  improbidade
administrativa.  A  contratação  de  empresa  de
consultoria  e  assessoria  especializada  em
contabilidade, trata-se de hipótese de inexigibilidade
de licitação, consoante dispõe o art. 25, inciso II da
Lei  nº  8666/93.  O  art.  25,  §  2º,  da  Lei  nº  8666/93,
proíbe o superfaturamento. Contudo, jamais impediu
que a contratação ocorresse pelo preço de mercado.
Para tanto, deve-se levar em conta, que não se deve
comparar um profissional com outro, notadamente,
levando-se  em  consideração  a  "notória
especialização".  (TJMT;  APL 96102/2010;  Água Boa;
Terceira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  José  Tadeu Cury;
Julg. 17/05/2011; DJMT 30/05/2011; Pág. 23).
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De outra banda, convém esclarecer que, inobstante a
conduta  imputada  ao  promovido  esteja  expressamente  prevista  na  Lei  de
Improbidade  Administrativa  -  frustrar  a  licitude  de  processo  licitatório  ou
dispensá-lo indevidamente - sabe-se que, para que tal comportamento se amolde ao
enunciado no art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/1992, é indispensável, além da presença do
dolo ou da culpa do agente, a  existência do efetivo dano ao patrimônio público.
Logo,  uma  vez  não  comprovado  o  dano  ao  erário,  resta  afastado  o  ato  de
improbidade  com  fundamento  em  referido  dispositivo  legal,  haja  vista  a
impossibilidade de presumir a sua ocorrência.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  LEI  N.  8.429/1992.  ART.  10.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO
AO  ERÁRIO.  AUSÊNCIA  DE  FATO  TÍPICO.
RECURSO IMPROVIDO. - O STJ entende que, para a
configuração  dos  atos  de  improbidade
administrativa,  previstos  no  art.  10  da  Lei  n.
8.429/1992,  exige-se  a  presença  do efetivo dano ao
erário (critério objetivo) e, ao menos, culpa (elemento
subjetivo). - Não caracterizado o efetivo prejuízo ao
erário,  ausente  o  próprio  fato  típico.  Recurso
conhecido  e  improvido.  (REsp  1233502/MG,  Rel.
Ministro Cesar Afor Rocha, Segunda Turma, julgado
em 14/08/2012, DJe 23/08/2012).

Prosseguindo, convém esclarecer que, muito embora
a  contratação  de  prestadores  de  serviços,  sem  a  prévia  aprovação  em  concurso
público, possa ser considerada, a princípio, ato de improbidade administrativa, deve
ser  registrado  que  referida  modalidade  se  refere  à  violação  dos  princípios  da
Administração Pública e, como tal, há necessidade da presença do elemento subjetivo
para caracterização da conduta, qual seja, o dolo do agente.
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Nessa  seara,  ao  analisar  o  caso  concreto,  não
encontro provas satisfatórias a demonstrarem a existência de dolo do promovido,
digo isso, pois, foram contratados apenas dois servidores, nas funções de motorista e
zelador, com a efetiva prestação dos serviços, e sem restar caracterizado o benefício
próprio do agente, como, por exemplo, finalidade eleitoreira, razão pela qual entendo
pela não configuração do ato ímprobo, haja vista a ausência do dolo.

A propósito, transcrevo o julgado:

APELAÇÃO  CÍVEL.  REEXAME  NECESSÁRIO.
ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  LEI  N.  8.429/92.
CONTRATAÇÃO DE UM ÚNICO SERVIDOR POR
PRAZO DETERMINADO. MUNICÍPIO DE ITAJAÍ.
EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE
PREVÊ  TAL  ESPÉCIE  DE  CONTRATAÇÃO.
PRORROGAÇÕES  SUCESSIVAS.
IRREGULARIDADE.  DOLO  NÃO  VERIFICADO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE BENEFICIAMENTO
PESSOAL. CESSAÇÃO DE PRÁTICA COM TERMO
DE  AJUSTAMENTO  DE  CONDUTA  FIRMADO
COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO.
RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS
PELO  ENTE  PÚBLICO  COM  A CONTRATAÇÃO
IRREGULAR.  TRABALHO  REALIZADO.
REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. PLEITO NÃO
ACOLHIDO  SOB  PENA DE  ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA  MANTIDA.  RECURSO  E
REEXAME  NECESSÁRIO  IMPROVIDOS.  "A
caracterização dos atos de improbidade previstos no
art. 11 da Lei 8.429/92 depende da existência de dolo
genérico  na  conduta  do  agente.  A  contratação
irregular de servidores sem a realização de concurso
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público  pode  caracterizar-se  como  ato  de
improbidade administrativa, desde que demonstrada
a  má-fé  do  agente  público  que  praticou  o  ato
administrativo suficiente para configurar o dolo, ao
menos  genérico."(REsp  1307085/SP,  Rel.  Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, j. 2.5.2013)."Havendo
a  prestação  do  serviço,  ainda  que  decorrente  de
contratação  ilegal,  a  condenação  em  ressarcimento
do  dano  é  considerada  indevida,  sob  pena  de
enriquecimento  ilícito  da  Administração  Pública"
(REsp n. 728341, Min. Castro Meira). (...) (TJSC, AC n.
2008.018895-1, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Luiz Cézar
Medeiros, j. 28.4.2009).  (TJ-SC - AC: 20130778639 SC
2013.077863-9  (Acórdão),  Relator:  Sérgio  Roberto
Baasch  Luz,  Data  de  Julgamento:  17/11/2014,
Segunda Câmara de Direito Público Julgado)

De  mais  a  mais,  pela  documentação  acostada  aos
autos, não há como aferir a ocorrência de efetivo prejuízo ao erário, haja vista não
haver menção a superfaturamento de preços ou a não realização dos serviços.

Da mesma forma, como já dito, para a configuração
das condutas conceituadas no art. 11, da Lei de Improbidade, onde se exemplificam
os  atos  violadores  dos  princípios  da  Administração  Pública,  é  indispensável  a
presença do dolo no comportamento do agente, ou seja, ter o mesmo agido imbuído
da vontade de burlar a lei, de ofender aqueles princípios positivados no art. 37, da
Constituição Federal. Em suma, é necessária a presença, no seu proceder, de má-fé
reveladora de comportamento desonesto, o que, na espécie em testilha, também não
ficou demonstrado.

Não se pode esquecer que  a má-fé e a deslealdade
com a coisa pública tornam-se premissa do ato de improbidade administrativa. Em
outras palavras, a conduta dolosa ou culposa do agente público, seja ela comissiva ou
omissiva,  para  fins  de  configuração  do  ato  ímprobo,  deve  ir  de  encontro  com a
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moralidade, honestidade, boa-fé, lealdade, legalidade, imparcialidade, enfim, com os
princípios que devem nortear os passos de todo e qualquer administrador, situação
não caracterizada.

Nesse  trilhar,  não  vislumbro  a  ocorrência  de
conduta, culposa ou dolosa, causadora de dano ao patrimônio público ou de violação
aos  princípios  da  Administração  Pública,  respectivamente,  motivo  pelo  qual
inexistem  razões  para  enquadrar  o  comportamento  do  então  agente  político  às
disposições da Lei nº 8.429/92, eis que “A Lei da improbidade administrativa (lei nº
8.429/92) objetiva punir os praticantes de atos dolosos ou de má-fé no trato da coisa
pública, assim tipificando o enriquecimento ilícito (art. 9º.), o prejuízo ao erário (art.
10) e a violação a princípios da administração pública (art. 11).” (STJ; REsp 1.248.529;
Proc. 2011/0059113-0; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho;
DJE 18/09/2013; Pág. 702).

Discorrendo  acerca  da  configuração  das  sanções
previstas no art. 11, da Lei nº 8.429/92, disserta José dos Santos Carvalho Filho:

O  elemento  subjetivo é  exclusivamente  o  dolo,  não
tendo havido na lei  referência  à  culpa,  como seria
necessário,  não  se  enquadra  como  ato  de
improbidade  aquele  praticado  por  imprudência,
negligência ou imperícia. Poderá, é óbvio, constituir
infração funcional e gerar a aplicação de penalidade,
conforme a  lei  de  incidência,  mas de improbidade
não  se  cuidará.  (In.  Manual  de  Direito
Administrativo, 23ª ed. Rio de Janeiro:  Lumen Juris,
2010, p. 1182-1183 - grifo de autor).

Sob  esse  prisma,  a  jurisprudência  do  Superior
Tribunal  de  Justiça  é  no  sentido  de  exigir,  para  o  reconhecimento  do  ato  de
improbidade na hipótese do art. 11, a presença do elemento subjetivo  dolo. Nessa
senda, destaco: 
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ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO
DE DESPESAS PESSOAIS COM VERBA PÚBLICA.
PRESENÇA  DO  ELEMENTO  SUBJETIVO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO  NÃO  PROVIDO.  1.  "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 arts.  9º  e  11 da Lei  8.429/92,  ou pelo
menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10" (AIA
30/AM, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Corte
Especial, DJe 28/9/11). 2. Infirmar os fundamentos do
acórdão recorrido, no sentido de que houve dolo do
agravante no uso de verba pública para o pagamento
de  despesas  pessoais,  demandaria  o  reexame  de
matéria fática, o que é vedado em recurso especial,
nos termos da Súmula 7/STJ.  3.  Agravo regimental
não  provido. (AgRg  no  AREsp  44.773/PR,  Rel.
Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  PRIMEIRA
TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 15/08/2013).

Por  derradeiro,  entendo  pela  não configuração  de
condutas ímprobas violadoras dos princípios da administração pública, haja vista a
ausência  de  dolo  do  agente  público,  restando,  portanto,  inaplicável  as  sanções
previstas no art. 12, da Lei de Improbidade Administrativa.

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la. 

Apelação Cível nº 0001827-62.2017.815.0000                                                                                                                                                                        20



Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 27 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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	ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

