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ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: Nº 0004597-61.2011.815.0251
RELATOR: Des. José Ricardo Porto  
EMBARGANTE: Dinaldo Medeiros Wanderley.
ADVOGADO: Johnson  Gonçalves  de  Abrantes  (OAB-PB n.  1.663)  e  Bruno  Lopes  de

Araújo (OAB-PB n. 7.588-A).
1º EMBARGADO:Ministério Público da Paraíba.
2º EMBARGADO: Município de Patos, representado por seu Prefeito.
ADVOGADO: Abraão Pedro Teixeira Júnior (OAB-PB n. 11.710).

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  APELAÇÕES  CÍVEIS.
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  EX-PREFEITO.  CONTRATAÇÃO
DIRETA  DE  FUNDAÇÃO  PRIVADA  MEDIANTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE
RECONHECIDA.  DECISÃO  SANEADORA.  PRESCRIÇÃO
DAS SANÇÕES PREVISTAS  NA LEI  DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA,  À EXCEÇÃO DO RESSARCIMENTO
DE  DANO  AO  ERÁRIO.  AUSÊNCIA  DE  RECURSO.
INCIDÊNCIA  DA  PRECLUSÃO.  ANÁLISE  DO  PEDIDO
REMANESCENTE  DE  PREJUÍZO  AOS  COFRES
PÚBLICOS.  DANO  PRESUMIDO.  SERVIÇOS
CONTRATADOS  E  EFETIVAMENTE  EXECUTADOS.
PREJUÍZO  APENAS  DO  VALOR  QUE  A  EDILIDADE
EVENTUALMENTE DEIXOU DE ECONOMIZAR COM A
AUSÊNCIA  DE  LICITAÇÃO.  APURAÇÃO  ATRAVÉS  DE
ARBITRAMENTO  NA  FASE  DE  LIQUIDAÇÃO  DE
SENTENÇA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DOS  APELOS.
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  E  ERRO
MATERIAL.  INOCORRÊNCIA.  REJEIÇÃO  DOS
ACLARATÓRIOS.

- A própria Lei de improbidade Administrativa, nº 8.429/92, em seu
artigo  21,  prevê  que  a  aplicação  das  sanções  nela  previstas
independe  da  aprovação  ou  rejeição  de  contas  pelo  órgão  de
controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.

- É de se rejeitar os embargos de declaração que visam rediscutir a
matéria  julgada  ou  quando  inexiste  qualquer  eiva  de  omissão,
obscuridade, contradição e erro material porventura apontada.
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VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Dinaldo Medeiros Wanderley, em
face  da  decisão  colegiada  de  fls.  354/362,  proferida  nos  autos  da  Ação  de  Improbidade
Administrativa ajuizada pelo Município de Patos-PB.

Por meio do  decisum ora guerreado, esta Colenda Câmara deu provimento parcial
aos apelos para, reformando, em parte, a sentença, reconhecer a existência de dano presumido ao
erário, tão somente quanto à indevida contratação através de dispensa de licitação dos serviços de
hospedagem  e  de  alimentação,  no  valor  de  R$  358.611,00  (trezentos  e  cinquenta  e  oito  mil,
seiscentos e onze reais), a época do contrato, cuja extensão econômica deve ser apurada através de
arbitragem  na  fase  de  liquidação  de  sentença,  representada  pela  eventual  quantia  que  a
Administração deixou de economizar com a ausência da realização de licitação para escolha da
proposta mais vantajosa, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e de correção
monetária pelo INPC, ambos desde a data da assinatura do contrato.  a segurança pleiteada, sob o
fundamento  de  que  não  houve  nulidades  no  processo  administrativo  em debate.  Apreciando  a
matéria  de  fundo,  concluiu  pela  incompatibilidade  na  cumulação  dos  cargos  ocupados  pelo
promovente.

Insatisfeito, o embargante alega, em suma, que o acórdão deixou de apreciar/valorar
como prova a decisão do Tribunal de Contas do Estado da Paraíbaque, no processo administrativo
nº 0744/04, julgou regular a inexigibilidade de licitação tratada nestes autos.

Por fim, requer o provimento da irresignação.

É o breve relatório.

VOTO

De início, vislumbro que o presente recurso horizontal será apreciado sob a égide do
Novo Código de Processo Civil, eis que a decisão atacada fora proferida quando a referida norma já
se encontrava vigente.

Segundo  o  rol  taxativo  do  art.  1.022  do  Novel  Código  de  Ritos, os  Embargos
Declaratórios só são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e
corrigir erro material. In verbis:

“Art.  1.022.  Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
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III - corrigir erro material.”

É  necessário,  portanto,  para  o  seu  acolhimento,  a  presença  de  algum  desses
pressupostos, de sorte que, inexistindo, a sua rejeição é medida que se impõe.

No caso em tela, tenho que o recurso em apreço não merece prosperar.

O que se depreende dos fundamentos utilizados na presente insurgência é a tentativa
de rediscussão da matéria, inviável nesta seara. 

Merece ser destacado que a matéria referente à manifestação do Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba foi frontalmente e exaustivamente enfrentada no acórdão ora combatido, de
forma clara e livre de contradições, por meio dos trechos passo a transcrever:

“(…)  destaco  que  o  Julgador  não  está  adstrito  a  peças  meramente
opinativas, a exemplo de parecer do Tribunal de Contas e de órgão do
Ministério da Educação, senão vejamos arestos do STJ e deste Sodalício:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  SUPOSTA  CONTRATAÇÃO
IRREGULAR  DE  SERVIÇOS  POR  MEIO  DE  CONVÊNIO  DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA. RECEBIMENTO DA INICIAL. ART. 17, §
8º, DA LEI 8.429/92. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA O FIM DE
AFERIR  A  INEXISTÊNCIA  DE  ATO  ÍMPROBO  OU  A
IMPROCEDÊNCIA  DA  AÇÃO:  MATÉRIA  DE  MÉRITO.  SÚMULA
7/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 165 E 535 DO CPC.
SUBMISSÃO DOS AGENTES  POLÍTICOS  À  LEI  8.429/92.  CONTAS
APROVADAS POR TRIBUNAL DE CONTAS QUE SÃO PASSÍVEIS DE
VERIFICAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 83/STJ.
1.  Julgamento  retomado  em  virtude  do  provimento  de  recurso
extraordinário  interposto  nestes  autos,  assentando  ser  inaplicável  a
regra do foro por prerrogativa de função à ação civil por improbidade
administrativa.
2. Os artigos 202 e 220 do CPC não estão prequestionados, o que atrai a
incidência do entendimento contido na Súmula 282/STF.
3. Nos termos em que decidido pelo acórdão a quo,  não há falar em
violação  dos  artigos  165 e  535 do  CPC,  pois  o  Tribunal  de  origem
julgou  a  matéria,  de  forma  clara,  coerente  e  fundamentada,
pronunciando-se,  suficientemente,  sobre  os  pontos  que  entendeu
relevantes para a solução da controvérsia.
4.  Na  fase  de  recebimento  da  inicial  da  ação  civil  pública  de
improbidade administrativa, não se necessita exaurir o mérito a respeito
da  caracterização  do  ato  ímprobo,  sendo  suficientes  as  provas
indiciárias. Somente no caso de o julgador, de plano, se convencer da
inexistência  do  ato  de  improbidade,  da  improcedência  da  ação ou  a
inadequação  da  via  eleita  é  que  se  rejeitará  a  ação  civil  pública.
Todavia,  assim  não  ocorrendo,  a  caracterização  ou  não  do  ato  de
improbidade  administrativa  é  decisão  relacionada  ao  mérito,  a  ser
proferida  após  os  trâmites  legais  atinentes  à  instrução  do  processo.
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Precedente:  REsp  1.008.568/PR,  Rel.  Min.  Eliana  Calmon,  Segunda
Turma, DJe 4/8/2009.
5.  A  análise  de  eventual  violação  ao  art.  17,  §  8º,  da  Lei  8.429/92
encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois a conclusão a respeito da possível
rejeição  liminar  da  ação  dependeria  do  exame  do  conjunto  fático-
probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial. Precedente:
AgRg no Ag 1.357.918/ES,  de minha relatoria,  Primeira Turma,  DJe
8/4/2011.
6.  Também  encontra  óbice  na  Súmula  7/STJ  a  pretensão  recursal
relacionada ao art. 219 do CPC c/c 23, I, da Lei 8.429/92, porquanto a
aferição  da  culpa  pela  demora  na  citação  demandaria  incursão  no
acervo  fático-probatório.  Precedentes:  REsp  1.102.431/RJ,  Rel.  Min.
Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1º/2/2010; REsp 1.220.651/GO, Rel. Min.
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/4/2011; REsp 839.430/BA,
Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 6/12/2010.
7. É pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento
jurisprudencial no sentido de que os agentes políticos se submetem à Lei
de  Improbidade  Administrativa.  Precedente:  Rcl  2.790/SC,  Rel.  Min.
Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 4/3/2010.
8. "O Controle exercido pelo Tribunal de Contas, não é jurisdicional,
por  isso  que  não há qualquer  vinculação da  decisão  proferida  pelo
órgão de controle e a possibilidade de ser o ato impugnado em sede de
ação  de  improbidade  administrativa,  sujeita  ao  controle  do  Poder
Judiciário,  consoante  expressa previsão do art.  21,  inc.  II,  da Lei  nº
8.429/92. Precedentes: REsp 285305/DF, Primeira Turma, julgado em
20/11/2007, DJ 13/12/2007 p. 323; REsp 880662/MG, Segunda Turma,
julgado  em  15/02/2007,  DJ  01/03/2007  p.  255;  REsp  1038762/RJ,
Segunda  Turma,  julgado  em  18/08/2009,  DJe  31/08/2009"  (REsp
1.032.732/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3/12/2009).
9. Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg no Ag 1404254 / RJ.
Rel. Min. Benedito Gonçalves. J. em 23/09/2014). Grifei.

“MÉRITO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  VIOLAÇÃO À PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS.
APROVAÇÃO DAS "CONTAS"  PELO TCE.  NÃO VINCULAÇÃO AO
CONTROLE JURISDICIONAL. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE
ADVOCACIA  SEM  LICITAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  NATUREZA
SINGULAR.  IRREGULARIDADE.  VIOLAÇÃO  A  PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS.  IMPROBIDADE.  MULTA  CIVIL
PROPORCIONAL.  DESPROVIMENTO.   -  O  controle  exercido  pelo
Tribunal de Contas não impede o controle jurisdicional posterior do
ato  administrativo. Não  há  afronta  alguma  às  competências
institucionais estabelecidas pela Constituição Federal.” (TJPB.  AC nº
200.2007.025.549-8/003. Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.
J. em 21/06/2011). Grifei.” (fls. 361/362)

Não é demasia registrar que a própria Lei de improbidade Administrativa nº 8.429/92
prevê que a aplicação das sanções nela previstas independe da aprovação ou rejeição de contas pelo
órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. In verbis:

Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe:
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I  -  da  efetiva  ocorrência  de  dano ao patrimônio  público,  salvo
quanto à pena de ressarcimento;
II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle
interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.

Posto isso, deve-se concluir pela impropriedade dos argumentos trazidos pela parte
embargante, por não haver pontos omissos a serem corrigidos no acórdão impugnado.

Sobre o tema, vejamos o posicionamento a seguir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. Rediscussão
da  matéria  já  confrontada.  Meio  escolhido  impróprio.
Prequestionamento.  Rejeição  dos  aclaratórios.  -  Não  se  admitem
embargos  declaratórios  com  propósito  claramente  modificativo,  no
flagrante  intuito  de  ver  reapreciada  a  matéria  já  decidida,  sem,
contudo,  revelar  a  existência  de  qualquer  omissão,  obscuridade  ou
contradição do decisum, capaz de mudar o julgamento. - Ainda que
para fim de prequestionamento, deve estar presente ao menos um dos
três requisitos enseadores dos embargos de declaração.”1

A insatisfação do recorrente com o julgamento contrário aos seus interesses ou a
rediscussão da causa não encontram amparo na via dos embargos declaratórios.

Com essas  considerações,  REJEITO OS EMBARGOS, mantendo-se  o  acórdão
guerreado em todos os seus termos. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além do relator,  o Exmo.  Des.  José Ricardo Porto,  o Exmo.  Des.  Leandro  dos
Santos) e a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 
Presente à sessão a representante do Ministério Público,  Dra. Vasti Cléa Marinho

Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de março de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/14  - J/04(R)

1 TJPB - Acórdão do processo nº 20020090180999001 - Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DES. MANOEL
SOARES MONTEIRO - j. Em 20/05/2010.
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