
 

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

 

ACÓRDÃO

Apelação Cível nº 0000637-82.2013.815.0201

 

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA. SUBLEVAÇÃO DO PROMOVIDO. 

PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA Nº 230, DO

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APLICABILIDADE. INOCORRÊNCIA.

ILEGITIMIDADE ATIVA. MUNICÍPIO. DEMANDA. AJUIZAMENTO.

POSSIBILIDADE. PATRIMÔNIO PÚBLICO. PROTEÇÃO. REJEIÇÃO DAS

PREAMBULARES. MÉRITO. CONVÊNIO. CONSTRUÇÃO E COMPRA DE

EQUIPAMENTOS PARA POSTO DE SAÚDE. IRREGULARIDADES.

CONSTATAÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES NA ÓRBITA

ADMINISTRATIVA E DANO AO ERÁRIO. COMPROVAÇÃO. ACERVO

PROBATÓRIO. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR.

SUFICIÊNCIA. ATO ÍMPROBO. CONFIGURAÇÃO. SANÇÕES. CRITÉRIOS

LEGAIS. ATENDIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

DESPROVIMENTO.

 

- Compete ao prefeito sucessor apresentar as contas

referentes aos recursos federais recebidos por seu

antecessor, quando este não o tiver feito ou, na

impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais

visando ao resguardo do patrimônio público com a
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instauração da competente Tomada de Contas Especial, sob

pena de co-responsabilidade, consoante preconiza a Súmula

nº 230, do Tribunal de Contas da União.

 

- Deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade ativa,

quando o Município, de acordo com a previsão legal, tem a

possibilidade de ajuizar ação contra o ex-gestor que

cometeu suposto ato de improbidade administrativa.

 

- Para a caracterização das condutas descritas no art. 10,

da Lei nº 8.429/92, além da presença do dolo ou da culpa

do agente, faz-se mister a comprovação da existência do

efetivo dano ao patrimônio público.

 

- Estando as sanções impostas condizentes, não só com a

gravidade da conduta do agente e com a extensão do dano

causado ao erário, mas também, com os princípios da

razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser mantida a

sentença em todos os seus termos.

 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

 

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da

Paraíba, por unanimidade, rejeitar as preliminares, no mérito, desprover o apelo.

 

Trata-se de APELAÇÃO, Id 5410803 – Págs. 1/3, interposta

por Renato Lacerda Martins contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da

Comarca de Ingá, Id 5410797 – Págs. 32/37, que nos autos da Ação de Improbidade

Administrativa, ajuizada por Município de Itatuba, decidiu nestes termos:
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Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A

PRESENTE DA AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA,

para condenar RENATO LACERDA MARTINS, ex-Prefeito de

Itatuba-PB, por violação das normas elencadas no art. 10,

da Lei nº 8.429/92.

 

Em suas razões, o recorrente, após um breve resumo da

lide, suscita as preliminares de ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade

ao gestor que apresentaria as contas públicas, nos moldes da Súmula nº art. 230, do

Tribunal de Contas da União; e ilegitimidade ativa, decorrente da duplicidade de ações

ajuizadas pelo Município contra o apelante. No mérito, postula a reforma da sentença,

defendendo a validade do convênio por entabulado, com o cumprimento das exigências

administrativas e legais, assim como a ocorrência de contradição no julgado, pois o

Município restou afastado, porém, foi determinado a restituição dos valores à referida

municipalidade. Requer, outrossim, o provimento do reclamo, com o afastamento das

sanções impostas.

 

Sem contrarrazões, conforme certidão, Id 5410806.

 

Feito não remetido ao Ministério Público, tendo-se em

vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão, por

seus representantes, deva intervir como fiscal da ordem jurídica, consubstanciado,

ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da

Paraíba.

 

É o RELATÓRIO.

 

VOTO
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Adianto que a preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada com esteio na Súmula nº 230, do Tribunal de Contas da União, não merece

acolhimento.

 

Compete ao prefeito sucessor apresentar as contas

referentes aos recursos federais recebidos por seu antecessor, quando este não o tiver

feito ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais visando ao resguardo

do patrimônio público com a instauração da competente Tomada de Contas Especial, sob

pena de co-responsabilidade, de acordo com a Súmula nº 230, do Tribunal de Contas da

União.

 

Entretanto, vislumbrando os autos, infere-se que o

Convênio nº 2000/1999, objeto de apreciação na presente demanda, foi firmado pelo

apelante, quando então Prefeito do Município de Itatuba, o que faz exsurgir a aplicação

do art. 2º, como agente público suscetível a ato de improbidade quando atua em

desacordo com as diretrizes da Lei nº 8.429/1992, hipótese telada.

 

Ora, não se pode atribuir obrigação ao Prefeito que

deveria prestar contas, porquanto o administrador em atuação não é responsável pelos

atos ilícitos de outros administradores, exceto ser com eles for conveniente, se

negligenciar e, descobri-los ou, de deles tendo ciência, deixar de agir para impedir

sua prática.

 

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

 

Em sequência, passo ao exame da preliminar de

ilegitimidade ativa, sob a alegação de foram ajuizadas duas ações contra o apelante,

abordando o mesmo fato, devendo a presente ser extinta.

 

De fato, ao compulsar o feito, infere que, contra o então

Prefeito Renato Lacerda Martins, foram ajuizadas a presente Ação Civil Pública, tombada

sob o nº 0000637-82.2013.815.0201, e a atualmente registrada sob o nº

000070-30.2001.815.0201, Id 5410795 - Pág. 88. Todavia, não há que se falar em extinção
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desta sob o argumento acima mencionado, a um, porque, nos ditames do art. 1º, caput, da

Lei nº 8.429/1992, o Município, na condição de sujeito passivo, tem legitimidade para

ajuizar ação demanda a fim de proteger o patrimônio público; a dois, porquanto, não se

evidencia que os pedidos mediato e imediato sejam os mesmos, tampouco as causas de

pedir mediata e imediata, uma vez que a legislação faculta o ingresso de ação conjunta,

ou separada, para apuração as modalidades insertas nos arts. 9º, 10 e 11, da lei em

disceptação.

 

Com essas considerações, rejeito a preliminar de

ilegitimidade ativa.

 

No mérito, o desate da controvérsia reside em saber se a

conduta atribuída a Renato Lacerda Martins, ex-Prefeito do Município de Itatuba/PB, 

amolda-se à descrição contida no art. 10, da Lei nº 8.429/92, que trata dos atos que

causam prejuízo ao erário, em virtude das irregularidades no Convênio nº 2000/1999.

 

Nesta seara, insurge o recorrente contra este trecho da

sentença, Id 5410797 - Pág. 38, alegando contradição:

 

Quanto à reparação do dano, nos autos do Processo Nº

0000903-55.2002.815.0201 já foi reconhecida a

ilegitimidade do Município de Itatuba para pleitear a

restituição do prejuízo.

 

Tal inconformismo não merece prosperar, haja vista que a

determinação da restituição a favor do Município, em caso de dano ao erário, tem

respaldo no art. 18, da Lei nº 8.429/92, senão vejamos:

 

Art. 18. A sentença que julgar procedente ação civil de

reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos

ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos

bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica

prejudicada pelo ilícito.
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Na hipótese vertente, o  entendeu que osJuiz sentenciante

fatos descritos na exordial – irregularidades no Convênio nº 2000/1999, firmado com o

propósito de construção e aquisição de equipamentos para postos de saúde locais, que

culminou com a inscrição do  nos cadastros de inadimplentesMunicípio de Itatuba

administrativos, a exemplo do SIAFI, inviabilizando, em regra, o recebimento de verbas

federais, configurando a conduta ímproba descrita no art. 10, da Lei de Improbidade

Administrativa.

 

A documentação colacionada é farta a despeito das

irregularidades apontadas, a exemplo das manifestações do Tribunal de Contas da União,

Id 5410790 – Págs. 49/51 e apontamentos do Ministério da Saúde, Id 5410791, Págs.

42/48, sem olvidar do elucidativo parecer Ministerial, lançado no Id 5410797 – Págs.

25/30.

 

Assim, a existência do efetivo dano ao patrimônio público

mostra-se incontroversa, conjuntura ratificada com o parcelamento disposto no Id

5410791 – Págs. 86/88, suspenso por inadimplência do apelante em sua gestão,

caracterizando a presença de culpa do agente.

 

Com relação às sanções impostas, também não vislumbro

motivo para reformar a sentença.

 

É que o §4º, do art. 37, da Constituição da República

prevê uma gradação para as sanções relativas aos atos de improbidade, circunstância

essa que impõe a observância de uma dosimetria coerente e razoável.

 

Isso significa que o julgador, na aplicação das sanções

previstas no art. 12, da Lei nº 8.429/92, deve levar em conta a extensão do dano

causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente, isso sem desconsiderar os

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
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Sendo assim, agiu com acerto o Juiz a quo ao imputar ao

ex-Prefeito as sanções de suspensão dos direitos políticos por 07 (sete) anos,

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 duas vezes o valor do prejuízo

ao erário, conforme previsão do art. 12, II, da Lei nº 8.429/92.

 

Mantenho, então, irretocável a sentença.

 

Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES, NO MÉRITO, NEGO

PROVIMENTO À APELAÇÃO.

 

É o VOTO.

 

Certidão de julgamento e assinatura eletrônicas.
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