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APELAÇÃO  CÍVEL.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  AUSÊNCIA  DE
REPROVAÇÃO  DAS  CONTAS  POR  PARTE
DO  TCE.  EXTINÇÃO  DO  FEITO  SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA
DE  INTERESSE  PROCESSUAL.
IRRESIGNAÇÃO.  CERCEAMENTO  AO
CONTRADITÓRIO  E  AMPLA  DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  VINCULAÇÃO  DO
JUDICIÁRIO AO ACÓRDÃO DO TCE. ART.
21,  II,  DA  LEI  8.429/92. ANULAÇÃO  DA
SENTENÇA. PROVIMENTO AO RECURSO.

-  O  julgamento  do  TCE  serve  como  indício  da
ocorrência das irregularidades, suficiente inclusive
para o recebimento da inicial. Todavia, no decorrer
da  instrução,  é  obrigação  do  Ministério  Público
comprovar materialmente a ocorrência dos fatos.

- Segundo o art. 21, II, da Lei 8.429/92, a aplicação
das  sanções  previstas  na  Lei  de  Improbidade
independe “da aprovação ou rejeição das contas
pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou
Conselho de Contas”. Logo, como se vê, inexiste
qualquer  vinculação entre  o julgamento realizado
pelo Tribunal de Contas e uma ação civil por ato de
improbidade administrativa, sujeita ao controle do
Poder Judiciário.
- Não se pode furtar ao Judiciário a apreciação de
fatos  e  provas,  para  que  deles  tire  suas  próprias
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conclusões,  considerando  sobretudo  a
independência de instâncias.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo  Ministério
Público  do  Estado  da  Paraíba  hostilizando  sentença  oriunda  da  Vara
Única da Comarca de Teixeira, prolatada nos autos de Ação Civil por Ato
de Improbidade Administrativa movida  em face  de  Cícero Bernardo
Cézar. 

Infere-se  dos  autos  que  o  apelante  ocupou  o  cargo  de
presidente  da  Câmara  Municipal  de  Cacimbas  no  período  de  janeiro  a
outubro de 2011. 

Neste contexto, após análise pelo TCE das contas referentes
ao exercício de 2011, foi constatada a solicitação, ordenação e liberação de
mais de 22 (vinte e duas) diárias, perfazendo o total de R$ 10.890,00 (dez
mil oitocentos e noventa reais).

A parte promovente alega que, diante de tais fatos, instaurou,
no  âmbito  da  promotoria  de  Teixeira,  o  Procedimento  Preliminar  n°
02/2013,  que  constatou  a  ocorrência  “de  grave  impropriedades  na
percepção das diárias em apreço, mormente ante a não demonstração de
qualquer interesse público real e concreto capaz de justificar o pagamento
dos referidos valores”.

Assevera que  “os empenhos de  tais  ônus,  ordenados pelo
acionado em benefício próprio, sempre foram redigidos, no histórico do
sistema SAGRES, de forma genérica e repetitiva, a exemplo da utilização
de expressões como: viagens de interesse de administração da Câmaras’.

Aduz,  ainda,  que  o  valor  unitário  da  diária  com pernoite
devido ao Presidente da Câmara tinha como parâmetro o valor de R$ 100,00
(cem  reais),  ao  passo  em  que  o  promovido  recebia  diferentes  e
desproporcionais valores unitários de diárias. 

O demandado, após ser devidamente notificado, apresentou
defesa prévia às fls. 75/82. 

Em  despacho  de  fls.  96,  o  juízo  recebeu  a  inicial,
determinando a citação do réu para apresentar contestação, nos termos do
art. 17, §§ 8.º e 9.º, da Lei 8.429/92. 
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Citado, o demandado se manifestou às fls. 97/106, arguindo,
preliminarmente, a falta de interesse de agir e a perda do objeto da ação,
uma  vez  que  o  procedimento  do  Tribunal  de  Contas  fora  julgado
improcedente.

Neste  sentido,  asseverou que suas contas  foram aprovadas
pelo Tribunal de Contas, sendo sua eventual condenação nestes autos uma
“afronta às garantias constitucionais”.

Em seguida, o Ministério Público pugnou pela designação de
audiência de instrução, com a devida oitiva do demandado (fls. 141v).

Embora  designadas  pelo  magistrado  a  quo,  as  audiências
foram sucessivamente adiadas, tendo, no termo às fls. 156, sido determinada
a designação de nova data para a realização da referida audiência. 

Todavia, logo em seguida, sobreveio sentença de extinção da
demanda sem resolução de mérito, cuja ementa restou assim redigida:

“AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ART. 10   DA LEI 8.429/92. EX PRESIDENTE DA
CÂMARA  MUNICIPAL.  ORDENAMENTO  E
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS COM MOTIVAÇÕES
GENÉRICAS.  AÇÃO  FUNDADA  EM
PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO  N°
03/2013,  POSTERIORMENTE  JULGADO
IMPROCEDENTE PELA CORTE ESTADUAL DE
CONTAS,  ATRAVÉS  DO  PROCESSO  TC  N°
03.212/12.  FALTA  DE  INTERESSE
PROCESSUAL.  EXTINÇÃO  DA  AÇÃO  SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EX VI DO ART. 267,
VI DO CPC.

-  Não concorrendo qualquer  uma das condições
da ação, extingue-se o processo sem resolução de
mérito.

-  No  caso  em  exame,  ante  a  falta  de  interesse
processual, a extinção do processo é medida que
se impõe, em obediência ao disposto no art. 267,
inciso VI do Código de Processo Civil”. (fls. 157).

Não se conformando com o  decisum, o demandando aviou
apelação (fls. 161/166), alegando, em suma que houve flagrante violação ao
contraditório e ao princípio da vedação da decisão surpresa, uma vez que o
juízo  a quo extinguiu o processo sem resolução de mérito com base em
fundamento a respeito do qual não foi dada a oportunidade das partes se
manifestarem.
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Neste  sentido,  assevera  que  o  fundamento que  embasou a
sentença de mérito foi a ausência de interesse processual, em virtude tão
somente  do  julgamento  de  improcedência  das  denúncias  por  parte  do
Tribunal de Contas do Estado.

Asseverou,  pois,  que  “O  órgão  julgador  disponibilizou
oportunidade  para  se  arguir  necessidade  de  produção  de  prova  em
audiência,  esta  foi  requerida  e,  mesmo  assim,  decidido  ao  arrepio  do
pleito, de MODO A PREJUDICAR FATALMENTE O PEDIDO INICIAL,
tanto que julgado improcedente”.

 Neste  contexto,  pugnou  pelo  provimento  do  presente
recurso, anulando-se a sentença para determinar o regular processamento do
feito.

Intimada,  a  parte  promovida  não  apresentou  contrarrazões
(fls. 170).

Na  qualidade  de  custos  legis,  a  Procuradoria  de  Justiça
ofertou parecer de fls. 176/179, da lavra da eminente procuradora Lúcia de
Fátima Maia de Farias, opinando pelo provimento do apelo.

Instados  para  se  manifestar  a  respeito  do  possível
reconhecimento  de  nulidade  da  sentença  por  cerceamento  do  direito  de
defesa, o Ministério Público ratificou as suas razões recursais (fls. 184), ao
passo em que o promovido não apresentou manifestação.

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
Apelo, passando à análise do feito.

Conforme relatado, o juízo a quo, antes de proceder à devida
instrução  do  processual,  proferiu  sentença  de  extinção  do  feito  sem
resolução do mérito, baseando-se na suposta falta de interesse processual da
parte autora. 

Neste contexto, a Douta Magistrada sentenciante consignou
que “diante do julgamento proferido pelo Tribunal de Contas da Paraíba,
resta  prejudicada  a  análise  do  mérito  da  causa  em razão  da  falta  de
interesse processual, conforme dispõe o art. 267, inc. VI do CPC”.

Pois bem. 

É  certo  que  a  condenação  por  ato  de  improbidade
administrativa exige a prova da materialidade dos ilícitos praticados, sem a
qual não é possível punir o gestor público.
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Ocorre  que,  diferente  do  que  fora  afirmado  na  sentença
vergastada, entendo, data vênia, que eventual julgamento de improcedência
por parte do Tribunal de Contas do Estado - ainda que a respeito da mesma
matéria tratadas nos autos -  não leva a perda do interesse processual  do
Ministério Público, considerando sobretudo a independência de instâncias. 

É  certo  que  o  julgamento  do  TCE serve  como indício  da
ocorrência  das  irregularidades,  sendo  suficiente,  inclusive,  para  o
recebimento  da  inicial,  conforme exigência  do  art.  17,  §  6.º,  da  Lei  de
Improbidade (Lei 8.429/92):  “A ação será instruída com documentos ou
justificação que  contenham  indícios  suficientes  da existência do ato  de
improbidade ou  com  razões  fundamentadas  da  impossibilidade  de
apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente,
inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo
Civil”. 

Entretanto,  no  decorrer  da  instrução,  é  obrigação  do
Ministério  Público  comprovar  materialmente  a  ocorrência  dos  fatos,  não
bastando a juntada, pura e simples, da análise das irregularidades apuradas
pelo TCE. 

Sem  a  comprovação  dos  fatos  por  meio  de  documentos,
como, por exemplo, os procedimentos licitatórios, os extratos bancários da
prefeitura, os balancetes, as vistorias de engenharia em obras, não é possível
ao Judiciário fazer a sua apreciação própria dos fatos. 

É certo que o Tribunal de Contas fez sua análise a respeito
das constas da parte promovida. Todavia, não se pode furtar ao Judiciário de
apreciar documentos, inquirir testemunhas e colher o depoimento pessoal do
promovido,  para  que  deles  tire  suas  próprias  conclusões,  considerando,
como já mencionado, a independência de instâncias. 

Ora, a  própria Lei de Improbidade Administrativa,  em seu
artigo  21,  II,  dispõe  que  a  aplicação  das  sanções  previstas  na  Lei  de
Improbidade independe da aprovação ou rejeição das contas pelo Tribunal
de Contas. Vejamos:

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

Destarte,  não  sendo  jurisdicional  o  controle  exercido  pelo
Tribunal  de  Contas,  inexiste  qualquer  vinculação  entre  o  julgamento
realizado  por  tal  Corte  e  uma  ação  civil  por  ato  de  improbidade
administrativa, sujeita ao controle do Poder Judiciário.
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Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  SUPERFATURAMENTO
NÃO  CONFIGURADO.  AUSÊNCIA  DE
PROVAS  QUE  ESPECIFIQUEM  A
REALIZAÇÃO DE ATO ÍMPROBO. AUSÊNCIA
DA PRÁTICA DE  ATO  DE  IMPROBIDADE.
NÃO-VINCULAÇÃO  DO  JUDICIÁRIO  AOS
TERMOS  DE  DECISÃO  DO  TCU. 1.  O
indeferimento  pela  juíza  a  quo,  no  caso,  não
ensejou aos ora apelantes nenhum cerceamento de
defesa,  tendo  em vista  que  a  quebra  de  sigilos
fiscal e bancários não são imprescindíveis para o
deslinde da questão. Agravo retido improvido. 2.
Na hipótese em questão, não conheço das questões
abordadas nas contrarrazões, vez que já decididas
por  este  Tribunal,  em  respeito  à  autoridade  da
coisa  julgada.  3.  A  decisão  do  TCU,
instrumentalizada  no  anexado  Acórdão  nº
941/2010-TCU-Plenário  (Processo  TC  -
015.059/2001-2), à unanimidade de seus membros,
afastou  a  tese  de  superfaturamento  articuladas
pelos Requerentes.  4.  No julgamento,  o Tribunal
de Contas da União entendeu que a alegação de
sobrepreço  foi  baseada  em  um  referencial
meramente estimativo de custos de materiais e dos
serviços  de  construção civil,  não havendo prova
documental de ilegalidades praticadas pelos Réus
que, ao menos em tese, poderiam caracterizar atos
ilegais,  passíveis  de  configurar  improbidade 5.
Não obstante as alegações expendidas pela União,
de inexistência da vinculação do Poder Judiciário
às  decisões  administrativas  emanadas  do  TCU,
não se vislumbra,  in casu, da análise probatória
dos autos, a comprovação de que os réus tivessem
incorrido  em  algum  ato  de  improbidade
administrativa,  menos ainda que tivessem agido
de  forma  dolosa. 6.  O  mero  indício  de
superfaturamento não gera em desfavor do agente
público  a  presunção  de  que  tivesse  provocado
dano  ao  Erário,  ou  que  tivesse  enriquecido
ilicitamente,  ou,  ainda,  que  tivesse  infringido os
princípios norteadores da Administração Pública.
7. Na hipótese em tela, não restou comprovada, de
forma  inequívoca,  a  má-fé,  caracterizada  pelo
dolo e culpa grave, ou que foram comprometidos
princípios éticos ou critérios morais, com abalo às
instituições.  Portanto,  a  sentença  não  merece
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reparo. 8. Recursos do Ministério Público Federal
e da União não providos. (TRF-1 - AC: 13702 AM
2001.32.00.013702-1,  Relator:
DESEMBARGADOR  FEDERAL  TOURINHO
NETO,  Data  de  Julgamento:  09/10/2012,
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1
p.1356 de 31/10/2012)

Assim, entendo que o julgamento de improcedência da corte
de contas não retira o interesse processual do Parquet, devendo ser dada a
oportunidade de cumprir com seu papel de produzir  as provas durante a
instrução processual. 

Com efeito,  deve-se  observar  que  o  Parquet pugnou  pela
realização de audiência de instrução e julgamento, pleito que fora deferido
pelo magistrado de base. Todavia, antes que tal ato judicial fosse realizado,
sobreveio sentença de improcedência da demanda por ausência de interesse
processual.

Vislumbro, assim, que houve o cerceamento do contraditório
e  da  ampla  defesa,  ferindo,  também, o princípio  da  vedação da  decisão
surpresa consagrado com o advento do Novo Código de Processo Civil. 

No  mesmo  sentido,  esta  Egrégia  Corte  de  Julgadora  já
decidiu:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
PRELIMINAR.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM
OPORTUNIZAR  A PRODUÇÃO DE PROVAS.
CONDENAÇÃO  LASTREADA
EXCLUSIVAMENTE  NA  DECISÃO  NÃO
VINCULATIVA DO TCE. CERCEAMENTO DE
DEFESA.  CONFIGURADO.  VIOLAÇÃO  AO
PRINCÍPIO  DO  CONTRADITÓRIO  E  DA
AMPLA  DEFESA.  ACOLHIMENTO  DA
PREFACIAL.  ANULAÇÃO  DA
SENTENÇA.TJPB:  "Ofende  a  garantia
constitucional do contraditório e da ampla defesa
fundar-se  a  condenação  exclusivamente  em
elementos informativos  do TCE, não ratificados
em  juízo,  pois  do  contrário  o  Judiciário  seria
mero órgão homologador das decisões das Cortes
de Contas. Não obstante o valor precário da prova
emprestada,  ela  é  admissível,  desde  que  não
constitua  o  único  elemento  de  convicção  a
respaldar o convencimento do julgador. Por esses
motivos, o direito fundamental à ampla defesa foi
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violado. Não se achando a causa suficientemente
madura, seu julgamento antecipado, à luz do art.
330,  I,  do  CPC-1973,  enseja  a  configuração de
cerceamento  de  defesa  do  Condenado  que,
oportunamente, tenha protestado pela produção de
prova  necessária  à  demonstração  de  suas
pertinentes  alegações  Hipótese  em  que  se  deve
anular a sentença, e ensejar a abertura de regular
instrução probatória."” (TJPB - Acórdão/Decisão
do  Processo  n.  00011182920138150271,  1ª
Câmara  EspecializadaCível,  Relator  Des.  JOSÉ
RICARDO PORTO, j. em 28-03-2017). - Segundo
o princípio da livre persuasão racional, a dilação
probatória  destina-se  ao  convencimento  do
julgador,  que,  por  sua  vez,  pode  rejeitar  a
produção de determinadas provas por entendê-las
irrelevantes para a formação de sua convicção ou
meramente  protelatórias  ao  andamento  do
processo. Contudo é vedado ao magistrado julgar
antecipadamente a lide,  sem sequer oportunizar
às partes a indicação das provas que pretendem
produzir,  máxime  quando  a  demanda  trata  de
questões de fato”.   (TJPB -  Acórdão/Decisão do
Processo  n.00000983520128150271,  2ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  Desa.  MARIA DAS
NEVES  DO  EGITO  DE  ARAÚJO  DUDA
FERREIRA., J. EM 04-07-2017). (grifo nosso).

Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO AO APELO,
no sentido de anular a decisão de primeiro grau, determinando-se o regular
processamento do feito. 

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho Júnior, o Exmo Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos, e  o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do Valle  Filho.  Presente ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça.  Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,27 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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