
Autos nº 026.09.003144-9
Ação de Improbidade Administrativa
Requerente: Ministério Público Estadual
Requerido: Manoel Otávio da Silva 

   =S E N T E N Ç A=

Vistos etc.

O Ministério Público Estadual ingressou com a presente
ação de improbidade administrativa em face de Manoel Otávio da Silva,
objetivando sua condenação pela prática dos atos de improbidade
administrativa dispostos no art. 10, IX e no art. 11, caput e inciso I, ambos
da Lei nº 8.429/92.

Relata o Ministério Público, em suma, que o requerido em sua
gestão como Prefeito Municipal, nos períodos de 18 a 20 de maio de 2004 e
de 20 a 31 de dezembro de 2004, cometeu supostas condutas ímprobas,
quais sejam: 1) Anulação de empenhos de despesas liquidadas e realização
de despesas sem empenho prévio; 2) Concessão de adiantamento sem
prévio empenho; 3) Ausência de segregação de funções na concessão de
suprimento de fundos para o Secretário Municipal de Finanças; 4) Pagamento
de despesas que possam ser realizadas por procedimento normal, pelo setor
de compras de Prefeitura; 5) Contabilidade desorganizada - ausência de
empenhos de despesas liquidadas no exercício financeiro de 2004; 06)
Ausência de empenhos de despesas liquidadas no exercício financeiro de
2004 - demissões sem o pagamento de obrigações contratuais; 7) Não
contabilização (ausência de registro contábil) da dívida decorrente das
obrigações contratuais para com os servidores que tiveram seus contratos
rescindidos. Requer, assim, a procedência do pedido com a condenação do
requerido nas sanções legais. 

A petição inicial (fls. 02/25) veio instruída com o procedimento
administrativo de fls. 26/303.

Notificado, o requerido apresentou manifestação às fls.
307/329, suscitando não ter praticado qualquer ato que caracterize
improbidade administrativa, juntando aos autos os documento de fls.
331/511. Requereu, assim, a improcedência da pretensão autoral.

Decisão às fls. 513/514, na qual este juízo indeferiu o pedido
de tutela antecipada formulada na inicial, rejeitou a manifestação prévia
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ofertada pelo requerido, determinando assim, a citação do requerido para,
querendo apresentar contestação

Contestação do requerido às fls. 517/540, ratificando todos os
termos da Manifestação apresentada às fls. 307/329 e impugnando, no
mérito, a ocorrência de improbidade administrativa. Requereu, assim, a
improcedência do pleito autoral.

Às fls. 542/543 o Município de Itapemirim apresentou
manifestação requerendo a reconsideração da decisão de fls. 513/514, tendo
em vista o deferimento do item "9" da inicial. 

Em parecer de fls. 545/547, o "parquet" requereu seja
indeferido o pedido de reconsideração apresentado pela Prefeitura Municipal
às fls. 542/543. 

Audiência Preliminar à fl. 552. 

É o relatório, em síntese. 

Decido.

Decido antecipadamente a lide, tendo em vista que a matéria
pendente é de direito, autorizando a antecipação do julgamento, na forma do
inc. I, do art. 330 do CPC., dispensada, por desnecessária, a produção de
outras provas.

Conforme infere-se do relatório, ao requerido é imputada
diversas condutas ímprobas de natureza financeira. 

O dever geral de probidade está previsto no artigo 4º, da Lei nº
8.429/92, que assim dispõe: “Os agentes públicos de qualquer nível ou
hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos
que lhe são afetos”.

A determinação legal dos princípios a que está sujeito o agente
público já se encontra consagrada no artigo 37, “caput”, da Constituição
Federal. 

Já o § 4º, do mencionado dispositivo constitucional, sanciona de
forma rígida os atos de improbidade administrativa. Vejamos:
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"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."

José Afonso da Silva, citando lição de Marcelo Caetano, registra
que "a probidade administrativa consiste no dever de o funcionário servir a
Administração com honestidade, procedendo no exercício de suas funções,
sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito
pessoal ou de outrem a quem queira favorecer". (Comentário Contextual à
Constituição Federal, Malheiros, 2005, p. 347).

No caso vertente, sopesando os fatos mencionados na exordial
com as provas e argumentações produzidas nestes autos, tenho que não
merece acolhimento a pretensão inaugural. 

Registre-se, inicialmente, que o requerido, então Vice-Prefeito
do Município de Itapemirim, assumiu a Prefeitura Municipal em duas
ocasiões, face ao afastamento do então Prefeito Alcino Cardoso. Na primeira
assunção, permaneceu por apenas três dias (18 a 20 de maio de 2004). Na
segunda, por onze dias (20 a 31 de dezembro de 2004).

Em razão do curto período em que o requerido esteve a frente
do Poder Executivo Municipal, os atos de improbidade listados na inicial
devem ser visto com cautela, a fim de não cometer injustiça apenas pelo fato
do requerido ter assumido a Prefeitura Municipal, por poucos dias, no ano de
2004. Ou seja, deve-se observar com acuidade se o requerido, efetivamente,
praticou os atos ímprobos mencionados pelo Ministério Público. 

Analisando os argumentos e documentos trazidos aos autos pelo
requerido, repito, não verifico qualquer conduta ímproba praticada pelo
requerido.

Segundo a equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo (TC 2987/2005), foram constatadas despesas liquidadas no
exercício de 2004, que não foram empenhadas ou cujos empenhos foram
anulados indevidamente nos dois últimos quadrimestres. Tais despesas
somam a quantia de R$ 785.930,41 (setecentos e oitenta e cinco mil,
novecentos e trinta reais e quarenta e um centavos). 

Em relação ao requerido, verifico que houve uma tentativa de
preservação do erário público, pois, em decorrência das diversa denúncias de
irregularidades em face do então Prefeito Alcino Cardoso, o requerido, ao
assumir o Poder Executivo Municipal em 20/12/2004, criou uma Comissão
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Especial com o fim de verificar a legalidade dos empenhos e,
provisoriamente, suspendeu os empenhos realizados pelo então Prefeito
afastado. Deve-se observar, aqui, a boa-fé do requerido em preservar o
Patrimônio Público. Ausente, no meu sentir, a má-fé.

Ora, para a obtenção de uma solução justa e racional,
harmônica com a ordem constitucional e o sistema punitivo da Lei nº
8.429/1992, exige que a questão seja analisada a partir do elemento
subjetivo que norteou a ação do agente. Com isto, substitui-se um referencial
objetivo, insensível à realidade e ao animus do agente, por outro que revele a
anuência ao ilícito e o total desprezo pela ordem jurídica. Isso, data vênia,
não aconteceu no hipótese em comento. 

Ainda de acordo com a Equipe Técnica do Tribunal de Contas, o
requerido concedeu adiantamento sem prévio empenho, com observância aos
artigos 68, da Lei nº 4.320/64 e parágrafo único do artigo 2º, da Lei
Municipal nº 1.256/93.

Tal despesa, referida pela Corte de Contas, refere-se à quantia
de R$ 3.000,00 (três mil reais) solicitada pelo então Secretário Municipal de
Finanças. 

Referida solicitação foi realizada em 20/05/2004, último dia da
primeira passagem do requerido na condição de Prefeito Municipal. Após
informação do próprio Secretário de Finanças de que existia dotação
orçamentária, o requerido autorizou o "empenho e pagamento". Registre-se
que no dia posterior (21/05/2004), o então Prefeito afastado, Alcino Cardoso,
reassumiu suas funções. 

Ou seja, em momento algum há comprovação nos autos de que
o requerido autorizou a despesa sem o devido e prévio empenho. Ao
contrário, a autorização foi expressa no sentido de que a despesa fosse
empenhada e paga.

Não há como reconhecer a ilegalidade, também, em relação ao
terceiro item da inicial - "Ausência de segregação de funções na concessão de
suprimento de fundos para o Secretário Municipal de Finanças". 

O requerimento foi formulado pelo Secretário Municipal de
Finanças. A autorização, entretanto, foi concedida pelo requerido, então
Prefeito em exercício, e não pelo próprio Secretário de Finanças, que apenas
informou a existência de dotação orçamentária. 
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O artigo 10, da Lei Municipal 1256/93 é claro ao vedar que o
próprio servidor que tenha obrigação de autorizar despesas conceda a
autorização, o que não ocorreu "in casu", repito.

Em relação ao item 4 - Pagamento de despesas que possam ser
realizadas por procedimento normal, pelo setor de compras de Prefeitura -
entendo, com a devida vênia aos argumentos da inicial, que a
responsabilidade não pode ser imputada ao Requerido que, repito, apenas
autorizou o empenho e pagamento do suprimento de fundos solicitado pelo
Secretário de Finanças. Em nenhum momento, restou evidenciado nos autos
a autorização para pagamento de despesas que poderiam ser realizadas por
procedimento normal, pelo setor de compras da municipalidade. 

A inicial cita, também, como irregularidade o item "Contabilidade
desorganizada - ausência de empenhos de despesas liquidadas no exercício
financeiro de 2004". 

Novamente, tenho que não se pode imputar ao requerido tal
responsabilidade. Na verdade, é impossível, pelo exíguo tempo que o
requerido esteve à frente da Prefeitura, organizar a contabilidade do
Município em todo o exercício financeiro de 2004. Ora, o requerido assumiu a
Municipalidade, por apenas oito dias úteis, no fim de 2004. Repito, tempo
pequeno demais para tamanha desorganização que existia na Contabilidade
do Município.

Por fim, em relação aos últimos dois ítens da inicial (6 - Ausência
de empenhos de despesas liquidadas no exercício financeiro de 2004 -
demissões sem o pagamento de obrigações contratuais; 7 - Não
contabilização (ausência de registro contábil) da dívida decorrente das
obrigações contratuais para com os servidores que tiveram seus contratos
rescindidos), entendo que tal responsabilidade deva recair em desfavor do
então Prefeito afastado, já que contemporânea ao mandato do mesmo. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. 

Sem honorários advocatícios, por se tratar de demanda que
ostenta no pólo ativo o Ministério Público Estadual.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. 
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Itapemirim/ES, 26 de junho de 2012.

MARCELO MATTAR COUTINHO
JUIZ DE DIREITO
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