
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO PARA FINS ELEITORAIS

ROGÉRIO JOSÉ LORENZETTI

JENY MIRANDA LORENZETTI
Nome da mãe

Verificou-se constarem autuados, até a presente data e hora, os seguintes processos :

CPF
238.784.019-49

a. de forma automática, considerando-se que o nome solicitado não está na base de informações (incluindo-se pesquisa
fonética);
Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a
identidade do NOME com o CPF. A conferência dos dados pessoais fornecidos pela parte interessada é de
responsabilidade exclusiva do destinatário.

Nestes termos, certificamos que:
Contra o NOME

A presente certidão é confeccionada apenas com base nos registros internos dos sistemas processuais do Tribunal de
Justiça do Paraná a partir dos dados fornecidos pelo solicitante. As pesquisas são efetivadas em dois momentos
distintos:

Dados Básicos1

Número Físico 802239-5:
0025045-05.2011.8.16.0000:

Vara 1ª Vara Cível:
Comarca Paranavaí:
Classe Processual 202 - Agravo de Instrumento:
Natureza Cível:
Partes Envolvidas Odair Xavier Amâncio,Osmar Wessler,Nivaldo Aparecido Mazzin,Mohamad

Hassan Smaili,Josias Zarelli,José Galvão,Gildário Júlio Santos,Antonio Homero
Madruga Chaves,Sergio Aparecido Colombo,Mitra Diocesana de
Paranavaí,Ministério Público do Estado do Paraná,Rogério José Lorenzetti

:

Relator Desembargador Cargo Vago (Des. José Marcos de Moura):
Advogados Roseane Thomé,Carlos Teodoro Soster,Antonio Homero Madruga Chaves,Célia

Aparecida Zanatta Jorge Elias,Fabiano Nuud de Souza,José Antonio Volpi da
Silva,Carla Cristine Karpstein Romanelli,Roberto Ferreira

:

10/07/2013 15:58 - Disponibilização de Acórdão

Remessa 24/07/2013:
Relação 201306717:
Publicação 26/07/2013:
Ementa DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores da 5ª Câmara Cível do Tribunal de

Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES DE
PRESCRIÇÃO E DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM NÃO ANALISADA PELA INSTÂNCIA A
QUO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA - DOAÇÃO DE IMÓVEL DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ À MITRA
DIOCESANA LOCAL EM 1965 - COMPRA DE PARTE DO MESMO IMÓVEL
PELO MUNICÍPIO EM 2009 - PRESENÇA DE INDÍCIOS DE ATO ÍMPROBO
DOS ARTS. 10 E 11 DA LEI 8.429/92 (LIA) - SUFICIÊNCIA - MOMENTO
INADEQUADO PARA SE ADENTRAR MAIS PROFUNDAMENTE AO MÉRITO
DA CAUSA - PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO JULGADOR EM OUTROS
AGRAVOS DE INSTRUMENTO

:

Certidão emitida 18/07/2018 17:16:1.0Versão: de 76Página: 1

V
al

id
aç

ão
 d

es
te

 c
om

 o
 Id

en
tif

ic
ad

or
: C

A
B

I.9
14

3.
82

C
IB

E
.2

0



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO PARA FINS ELEITORAIS
INTERPOSTOS EM FACE DA MESMA DECISÃO POR OUTROS RÉUS -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Acórdão AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 802.239-5  COMARCA DE PARANAVAÍ  1ª
VARA CÍVEL (0025045-05.2011.8.16.0000) AGRAVANTE: ROGÉRIO JOSÉ
LORENZETTI AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERESSADOS: MITRA DIOCESANA DE PARANAVAÍ E OUTROS RELATOR:
JUIZ ROGÉRIO RIBAS, SUBST. 2º GRAU (1)

AGRAVO DE INSTRUMENTO  AÇÃO CIVIL PÚBLICA  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA  AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E
DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL  PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM NÃO ANALISADA PELA INSTÂNCIA A QUO  IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DOAÇÃO DE
IMÓVEL DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ À MITRA DIOCESANA LOCAL EM
1965  COMPRA DE PARTE DO MESMO IMÓVEL PELO MUNICÍPIO EM 2009 
PRESENÇA DE INDÍCIOS DE ATO ÍMPROBO DOS ARTS. 10 E 11 DA LEI
8.429/92 (LIA)  SUFICIÊNCIA  MOMENTO INADEQUADO PARA SE
ADENTRAR MAIS PROFUNDAMENTE AO MÉRITO DA CAUSA 
PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO JULGADOR EM OUTROS AGRAVOS DE
INSTRUMENTO INTERPOSTOS EM FACE DA MESMA DECISÃO POR
OUTROS RÉUS  RECURSO NÃO PROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

O Ministério Público do Estado do Paraná propôs Ação Civil Pública por Ato de
Improbidade Administrativa perante o juízo da 1ª vara Cível de Paranavaí, em
face de Rogério José Lorezentti, Sérgio Aparecido Colombo, Mitra Diocesana de
Paranavaí, Antônio Homero Madruga, Gildário Júlio Santos, José Galvão, Josias
Zarelli, Mohamad Hassan Smaili, Nivaldo Aparecido Mazzin, Odair Xavier
Amâncio e Osmar Wessler.

Consta na inicial que, em 1965, por meio da Lei Municipal 363/65, o Município de
Paranavaí doou à Mitra Diocesana de Paranavaí terreno de 72.600m² (setenta e
dois mil e seiscentos metros quadrados), com encargo de construir,
exclusivamente, um seminário.
Consta que, posteriormente, verificou-se que o encargo não fora completamente
cumprido, pois o seminário somente foi construído 21 (vinte e um) anos depois,
ocupando parte ínfima do terreno, onde também foi construída uma igreja, um
salão paroquial e 3 (três) residências.

O Ministério Público também afirmou que, diante do descumprimento do encargo,
o imóvel deveria retornar ao acervo municipal, mas a procuradoria do Município
não diligenciou a propositura da competente ação para a reversão do bem.

Noticiou o autor ainda que, em 20 de novembro de 2009, o Sr. Rogério José
Lorenzetti, então Prefeito Municipal de Paranavaí, e o Sr. Sérgio Aparecido
Colombo, na qualidade de representante da Mitra Diocesana

:
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de Paranavaí, compareceram ao Cartório do 1º Ofício da comarca de Paranavaí,
e lavraram a escritura pública de compra e venda (fls. 93/95-TJ), em a qual o
Município (re)comprou área correspondente ao lote remanescente, com área de
60.288,50m² (sessenta mil, duzentos e oitenta e oito vírgula cinquenta metros
quadrados), pelo valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), sem prévio
empenho e/ou estudo de impacto financeiro, e sem prévia autorização legislativa,
com pagamento em 4 (quatro) parcelas: primeira parcela, de R$ 100.000,00 (cem
mil reais), com vencimento em 30 de novembro de 2009; segunda parcela, de R$
100.000,00 (cem mil reais), com vencimento em 20 de janeiro de 2010; terceira
parcela, de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com vencimento em 20 de março
de 2010; e quarta parcela, de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com
vencimento em 20 de março de 2011.

O autor sustentou que, na tentativa de conferir "ares de legalidade" à compra e
venda, foi protocolizado em 11 de dezembro de 2009 o Projeto de Lei n.
336/2009, encaminhado pelo então Prefeito Municipal Sr. Rogério Lorenzetti,
com a aquiescência do Procurador-Geral do Município Sr. Antônio Homero
Madruga Chaves, para ratificar o negócio jurídico ilegal realizado um mês antes.
O projeto foi aprovado por maioria, que resultou na Lei 3.573/2009, com votos
favoráveis dos Srs. Vereadores Gildário Júlio Santos, José Galvão, Josias Zarelli,
Mohamad Hassan Smaili, Nivaldo Aparecido Mazzin, Odair Xavier Amâncio e
Osmar Wessler.

Aduziu, além disso, que há indícios de superfaturamento, pois, em suma, a
avaliação em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) referia-se à totalidade do
imóvel, isto é, 77.550m² (setenta e sete mil quinhentos e cinquenta metros
quadrados), mas o Município adquiriu apenas parte do imóvel, de 60.288,50m²
(sessenta mil, duzentos e oitenta e oito vírgula cinquenta metros quadrados).

Ao final, requereu, além dos pedidos de praxe e referentes ao procedimento da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, a procedência dos
pedidos para: a) "Declarar pertencente ao Município de Paranavaí o imóvel
objeto das matrículas 18.529, do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Paranavaí, por ausência de cumprimento do encargo,
desmembrando-se apenas e tão somente a parte em que se encontrar a
necessidade de demolição da área atualmente ocupada por particulares (03
residências), por uma Igreja e um Salão Paroquial, seja a MITRA DIOCESANA
condenada a ressarcir o Município de Paranavaí, pelo valor de mercado, a área
correspondente a tais construções, uma vez que havia e ainda há impossibilidade
jurídica de doação de bens públicos para tais finalidades (art. 19 CF)" (fl. 83-TJ);
b) "Confirmar a liminar já requerida em medida cautelar, para efeito de evitar que
os pagamentos correspondentes às parcelas, vencida em 20/03/2010 e vincenda
em 20/03/2011, sejam repassados à Mitra Diocesana de Paranavaí, mantendo-os
depositados à disposição deste Juízo, até julgamento da presente ação" (fl. 83-
TJ); c) Declarar nula compra e venda realizada entre o Município de Paranavaí e
a Mitra Diocesana, bem como a correspondente escritura pública de compra e
venda e as posteriores notas de empenho; d) Declarar a inconstitucionalidade da
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Lei Municipal 3.573/2009; e) Por infração ao disposto no art. 10, I e IX, da Lei de
Improbidade Administrativa  LIA (Lei

n. 8.429/92), condenar os requeridos nas sanções previstas no art. 12, II, da
mesma Lei, mormente ressarcimento integral dos valores indevidamente saídos
dos cofres do Município de Paranavaí; f) Ou então, por infração ao art. 11, caput
e inciso I, da LIA, sejam os requeridos condenados às sanções do art. 12, III, da
LIA.

Notificados, os réus apresentaram manifestação escrita (art. 17, §7º, LIA),
oportunidade que o Sr. Rogério José Lorenzetti, ora agravante, alegou, em suma,
que: a) o pedido pela declaração de propriedade do Município quanto ao imóvel
objeto de matrícula n. 18.529 é teratológico e afetado por impossibilidade jurídica,
por carecer de causa de pedir, interesse, adequação, além da narração dos fatos
não decorrer logicamente sua conclusão; b) é improcedente o pedido declaratório
de nulidade do negócio jurídico de compra e venda realizado entre o Município
de Paranavaí e a Mitra Diocesana, pois a Lei Municipal 3.573/2009
expressamente ratifica a compra e venda, isto é, convalida- a. Nessa seara,
sustentou também que "bastaria re-ratificar as escrituras lavradas sob color de
compra e venda para que valessem como escritura de desapropriação amigável,
visto que havia o decreto 11.532/2009 de declaração de interesse social (fls.
59/60)", o que seria "convalidação por ato do próprio Poder Público" (fl. 327-TJ);
c) houve prévio empenho, porque apesar da escritura ter sido lavrada em 20 de
novembro de 2009, o empenho só foi emitido em 27 de novembro de 2009, antes
do pagamento, que foi realizado em 30 de novembro de 2009; d) não merece
prosperar o pedido pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal
3.573/2009 porque o Ministério Público não apontou explicitamente qual
dispositivo legal teria sido vulnerado; e) por fim, que não houve prejuízo aos
cofres públicos e muito menos má-fé de sua parte, uma vez que a licitação seria
dispensável porque o imóvel teria

destinação social (construção de casas populares), razão pela qual não se
configurou ato de improbidade. Diante de tais argumentos, postulou o
indeferimento liminar da inicial, ou então a rejeição da Ação Civil Pública por Ato
de Improbidade Administrativa.

Após a apresentação de impugnação às manifestações dos réus, foi proferida a
decisão agravada (fls. 376/378-TJ) que rechaçou os defeitos apontados pelos
réus e recebeu a petição inicial, por entender que não existem, desde logo,
elementos capazes de formar convencimento quanto à inexistência de ato de
improbidade administrativa, de que o pedido será julgado improcedente, ou de
que a via eleita é inadequada.

Ainda em primeiro grau, o ora agravante opôs Embargos de Declaração (fls.
379/383), aduzindo, em síntese, que não foram apreciados seus
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pedidos formulados na manifestação, e que as alegações de inépcia da inicial
foram rejeitadas de forma genérica, e que, além disso, deixou-se de apreciar
diversas questões que deveriam ser analisadas inclusive de ofício, como a
prescrição.

Todavia, a MMª Juíza de Direito a quo rejeitou os Embargos de Declaração (fls.
42/43-TJ), refutando expressamente as preliminares e alegações aventadas.

Ao interpor o Agravo de Instrumento em epígrafe, Rogério Lorenzetti (ex-Prefeito)
reafirmou as alegações e pedidos feitos em primeiro grau: 1) quanto ao pedido
de declaração de que o imóvel de matrícula n. 18.529 pertence ao Município de
Paranavaí, sustentou a inépcia da inicial, sob o argumento de que não há
caracterização do

imóvel, pois a transcrição referida na inicial é a matrícula n. 18.529 do 1º Ofício
da comarca de Paranavaí, com área de 72.550m² (setenta e dois mil quinhentos
e cinquenta metros quadrados), enquanto o imóvel doado pelo Município é outro,
de matrícula n. 20.359 do mesmo ofício, e matrícula n. 14.192 do mesmo ofício,
com área de 72.600m² (setenta e dois mil e seiscentos metros quadrados). Além
disso, assevera que a Lei Municipal não estipula prazo para cumprimento do
encargo (pois a Emenda à Lei que previa tal prazo não foi aprovada), e que, com
isso, o Ministério Público litiga de má-fé por deduzir pretensão de fato
incontroverso, e ainda invoca legislação atual para fatos ocorridos em 1965. No
mesmo tópico, sustentou sua ilegitimidade passiva por não ser Prefeito Municipal
na época da doação (1965), e também prescrição quanto a possível ação de
reversão, invocando que a doação ocorreu em 1965. Por fim, afirmou que a Juíza
de primeiro grau, ao reconhecer na decisão agravada que não se impugna a
doação ocorrida em 1965, efetuou "exclusão do pedido"; 2) no que tange ao
pedido de declaração de nulidade do negócio jurídico de compra e venda do
imóvel, sustentou que o Município de Paranavaí deve ser citado para integrar o
polo passivo, e que referido negócio foi convalidado com a posterior aprovação
da Lei Municipal 3.573/2009; 3) impugnou o pedido de declaração de
inconstitucionalidade da Lei Municipal 3.573/2009, sob o fundamento de que o
Ministério Público fez pedido genérico, sem indicação expressa de qual
dispositivo constitucional teria sido vulnerado, e também que esta declaração
poderia ocorrer por meios ordinários, e não incidentalmente à presente ação; 4)
defendeu a impossibilidade de condenação dos réus às sanções previstas na Lei
de Improbidade Administrativa, sob o argumento de que tratava-se de caso de
inexigibilidade de licitação, que não houve prejuízo aos cofres públicos e nem
má-fé; 5) por fim, defendeu que o Ministério Público litiga

de má-fé.
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Ao final das razões de recurso, requereu a concessão de efeito suspensivo e,
posteriormente, provimento do presente Agravo de Instrumento para se reformar
a decisão agravada e indeferir a petição inicial ou rejeitar a Ação Civil Pública por
Improbidade Administrativa, para declarar extinto o processo ou decretar a
extinção parcial do processo em relação aos pedidos iniciais, considerados um a
um. Postulou também pela determinação para que se promova a citação do
Município de Paranavaí.

A Exma. Desª Maria Aparecida Blanco de Lima indeferiu o pedido de efeito
suspensivo e determinou a redistribuição do Agravo, observando a prevenção do
Exmo. Des. José Marcos de Moura em virtude do julgamento dos Agravos de
Instrumento nºs 777574-8 e 778317-7 (fls. 397/400).

Após a redistribuição, o Exmo. Des. Marcos Moura proferiu a decisão de fls.
405/409, pela qual também indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

O agravante opôs Embargos de Declaração (fls.
421/430), os quais quedaram rejeitados (fls. 434/438).

Sobrevieram as informações de fl. 441, pelas quais a Juíza a quo informou que o
agravante cumpriu o determinado no art.
526 do CPC, e que a decisão agravada foi mantida por seus próprios
fundamentos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões.

Pela Douta Procuradoria Geral de Justiça lavrou parecer a Dra. Procuradora de
Justiça Valéria Teixeira de Meiroz Grilo, pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.

Autos conclusos a este Juiz de Direito Substituto de 2º Grau em substituição ao
Desembargador Marcos Moura (hoje já aposentado).

É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

Conheço do agravo porque presentes os requisitos de admissibilidade.

1. DAS ALEGAÇÕES QUANTO AO PEDIDO PARA DECLARAÇÃO DE QUE O
IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 18.529 PERTENCE AO MUNICÍPIO DE
PARANAVAÍ.
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Ao demonstrar sua irresignação em relação ao pedido de declaração de que o
imóvel de matrícula n. 18.529 é de propriedade do Município de Paranavaí, o
agravante parece fazer confusão quanto aos verdadeiros pedidos formulados na
inicial.

Contrariamente ao que quer fazer crer nas razões de recurso, a Ação Civil
Pública em comento tem como objeto a compra e venda de imóvel realizada em
2009 entre o Município de Paranavaí e a

Mitra Diocesana de Paranavaí, e não a doação feita em 1965.

Por isso não é correto dizer que da decisão agravada resultou "exclusão do
pedido", posto que apenas esclareceu-se naquela decisão que a Ação Civil
Pública não tem por objeto a doação feita em 1965, mas sim a compra e venda
realizada em 2009.

Pelos mesmos motivos não procede a alegação de prescrição, posto que o
negócio que deu origem à propositura da Ação Civil Pública ocorreu em 20 de
novembro de 2009, e a propositura da mesma ocorreu em 05 de maio de 2010,
ou seja, dentro do prazo previsto no art. 23 da LIA.

Cabe observar, ainda, que a prescrição que o agravante pretende ver
reconhecida é em relação à Ação de Reversão que não foi proposta pelo
Município, e não quanto à Ação Civil Pública em epígrafe.

A confusão feita pelo agravante fica clara na decisão que rejeitou os embargos
de declaração opostos pelo mesmo em face da decisão agravada:

"Os argumentos formulados pelo réu se constituem na interpretação que ele quer
dar aos fundamentos jurídicos apresentados. O autor defende que  uma vez
tendo ocorrido o desvio de finalidade do bem doado (fato controverso e que
deverá ser objeto de dilação probatória)  a reversão ocorre de pleno direito,
enquanto o réu

defende que é necessária ação própria.
Ou seja, a matéria é de direito e não se constitui em mera preliminar, não se
enquadrando em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 295 do Código de
Processo Civil." (fl. 42-TJ).

Ademais, justamente porque é atacada a compra e venda realizada em 2009 que
não prospera a alegação de que o Ministério Público pretende a aplicação de
legislação recente a uma doação ocorrida na década de
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60.

Também pelo mesmo motivo não se poderia dizer que o agravante carece de
legitimidade para figurar no polo passivo, posto que sustenta tal alegação no
simples fato de não ser o prefeito que assinou a doação feita pelo Município de
Paranavaí em 1965.
Todavia, referido pedido não foi alegado e muito menos apreciado em primeiro
grau de jurisdição, razão pela qual não pode ser apreciado neste momento por
esta Egrégia Corte de Justiça, sob pena de supressão de instância.

Quanto à alegação de que a petição inicial é inepta porque da narração não
decorre logicamente a conclusão, tem-se que mais uma vez não tem razão o
agravante, pois a narrativa existente na inicial é bastante clara e até mesmo
exaustiva, e tem relação direta com os pedidos nela deduzidos.

Além disso, não merece prosperar a irresignação do agravante envolvendo o
número de matrícula do imóvel objeto da compra e venda apontado na inicial,
que alega ser diverso das

matrículas envolvidas na anterior doação. Referida alegação não é cabível no
presente momento, em que é feito apenas juízo superficial de viabilidade da
demanda, e sua análise depende da instrução probatória, pois é possível que
tenha ocorrido desmembramento ou outras alterações na matrícula do imóvel.

2. DAS ALEGAÇÕES QUANTO AO PEDIDO PARA DECLARAÇÃO DE
NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA ENTABULADO
ENTRE O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ E MITRA DIOCESANA

O agravante assevera que não há nulidade na compra e venda sub judice porque
foi posteriormente convalidada pela Lei Municipal 3.573/2009.

Contudo, um dos motivos pelos quais o Ministério Público questiona a validade
da compra e venda é justamente a falta de prévia autorização legislativa, e a
constitucionalidade da Lei Municipal 3.573/2009 é posta em cheque justamente
porque foi aprovada visivelmente para tentar convalidar a compra e venda
supostamente ilegal.

Ora, se é questionada a constitucionalidade da Lei Municipal 3.573/2009, não se
pode dizer que esta tenha efetivamente convalidado a compra e venda sub
judice. Essa análise dependerá da instrução e do julgamento final da demanda.

3. DAS ALEGAÇÕES QUANTO AO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 3.573/2009
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Mais uma vez não assiste razão ao agravante, pois é perfeitamente possível em
nosso ordenamento jurídico o controle incidental de constitucionalidade.

Além disso, resta claro na inicial que a insurgência do Ministério Público
levantando a inconstitucionalidade da Lei Municipal se deu justamente em virtude
do fato de ter sido criada e aprovada para tentar convalidar negócio jurídico
ilegal, bem como em virtude do célere processo legislativo.

4. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Com bem analisado na decisão que indeferiu o pedido de concessão do efeito
suspensivo recursal, a decisão atacada está bem fundamentada e destacou a
existência de indícios de improbidade administrativa (fumus boni iuris) a ensejar o
recebimento da petição inicial do Ministério Público.

Ora, o simples fato de o imóvel que foi objeto da compra e venda destinar-se à
construção de casas populares não se encaixa entre as hipóteses legais de
dispensa ou inexigibilidade de licitação (arts. 24 e 25 da Lei n. 8.666/93).

Há indício de ilegalidades e prejuízos na compra do imóvel objeto da matrícula nº
18.529 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de
Paranavaí, pois foi realizada (assim apontam os documentos) sem observância
da existência de doação com

cumprimento de encargo e revestida de ilegalidades consistentes na falta de
prévio empenho, na ausência de estudo de impacto financeiro e orçamentário, na
falta de prévia autorização legislativa para a compra e no pagamento em valor
superior à avaliação.

Não existindo elementos suficientes para formação do convencimento da
inexistência de ato de improbidade, em atenção ao disposto no art. 17, § 8º, da
LIA, é necessário o recebimento da presente ação civil pública para averiguar tais
fatos, não merecendo qualquer reparo o entendimento do Juízo a quo.

Por derradeiro, cumpre registrar que, ao julgar os Agravos de Instrumento nºs
777.574-8 e 778.317-7, de relatoria do Des.
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Marcos Moura, interpostos em face da mesma decisão ora atacada, esta Egrégia
5ª Câmara Cível deixou clara a existência de suficientes indícios de improbidade
administrativa, como se pode ver das ementas a seguir transcritas:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO QUE RECEBEU A PETIÇÃO INICIAL E DETERMINOU A CITAÇÃO
DOS RÉUS PARA APRESENTAREM DEFESA - PRETENSÃO DE QUE A
INICIAL SEJA REJEITADA DE PLANO - NÃO ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE
PROVAS SEGURAS DA INEXISTÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE -
SUPOSTA ILEGALIDADE EM COMPRA E VENDA

REALIZADA ENTRE O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ E A MITRA DIOCESANA -
INDÍCIOS SUFICIENTES DE ILEGALIDADE, O QUE CONFIGURARIA ATO
ÍMPROBO - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O recebimento da petição
inicial de ação civil pública para apuração de ato de improbidade administrativa
não tem natureza meritória, pois apenas se analisa se há indícios suficientes
para a propositura da ação.2.
Nos termos do artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429/1992, a inicial da ação civil pública
deverá ser rejeitada quando o juiz estiver convencido da inexistência da prática
de ato de improbidade administrativa. Em caso diverso, se não estiver
plenamente convencido da sua inexistência, deverá receber a inicial e admitir a
instrução processual como forma de melhor apurar suposta prática de ato
ímprobo.3. Se há indícios de que os agravantes ratificaram a compra e venda de
bem imóvel perpetrada de forma supostamente ilegal pelo Prefeito Municipal e o
representante da Mitra Diocesana de Paranavaí, não merece qualquer reparo o
entendimento do Juízo a quo que recebeu a inicial da Ação Civil Pública." (TJPR
- 5ª C.Cível - AI 777574-8 - Paranavaí - Rel.: José Marcos de Moura - Unânime -
J. 13.11.2012).

"DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO

PROCESSUAL CIVIL AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE RECEBEU A PETIÇÃO INICIAL E
DETERMINOU A CITAÇÃO DOS RÉUS PARA APRESENTAREM DEFESA
PRETENSÃO DE QUE A INICIAL SEJA REJEITADA DE PLANO NÃO
ACOLHIMENTO AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA INEXISTÊNCIA DO
ATO DE IMPROBIDADE SUPOSTA ILEGALIDADE EM COMPRA E VENDA
REALIZADA ENTRE O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ E A MITRA DIOCESANA
INDÍCIOS SUFICIENTES DE ILEGALIDADE, O QUE CONFIGURARIA ATO
ÍMPROBO CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recebimento da petição
inicial de ação civil pública para apuração de ato de improbidade administrativa
não tem natureza meritória, pois apenas se
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analisa se há indícios suficientes para a propositura da ação. 2.
Nos termos do artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429/1992, a inicial da ação civil pública
deverá ser rejeitada quando o juiz estiver convencido da inexistência da prática
de ato de improbidade administrativa. Em caso diverso, se não estiver
plenamente convencido da sua inexistência, deverá receber a inicial e admitir a
instrução processual como forma de melhor apurar suposta prática de ato
ímprobo. 3. Se há indícios de que o

agravante tenha exarado parecer negligente quanto à situação do imóvel
adquirido pelo Município, não merece qualquer reparo o entendimento do Juízo a
quo que recebeu a inicial da ação civil pública." (TJPR - 5ª C.Cível - AI 778317-7
- Paranavaí - Rel.: José Marcos de Moura - Unânime - J. 15.05.2012)

Ex positis, e em atenção ao decidido por esta 5ª Câmara Cível no julgamento dos
citados Agravos de Instrumento n.
777574-8 e 778317-7, deve ser mantida a decisão que recebeu a inicial.

5. DA ALEGADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Por fim, e para evitar futura alegação de omissão, cabe enfrentar a alegação de
que o Ministério Público litigou de má-fé ao propor a presente Ação Civil Pública
por Improbidade Administrativa, que, em decorrência da manutenção da decisão
que recebeu a inicial, já restaria prejudicada.

Com efeito. O Ministério Público está exercendo sua função de zelar pelo
patrimônio público, e diante de indícios de ilegalidades nos atos mencionados
nos autos e neste acórdão, promoveu o competente Inquérito Civil para apuração
e, posteriormente, propôs a Ação Civil Pública em epígrafe.

No tocante à alegação específica de que o Ministério Público teria deduzido
pretensão contra fato incontroverso (art. 17, I, do CPC), no que tange ao fato de
a redação da Lei Municipal

não prever prazo para cumprimento do encargo, faz-se mister destacar que, ao
contrário do que quer fazer crer o agravante, o Ministério Público menciona na
petição inicial que, apesar de ter havido proposta de emenda para que fosse
imposto prazo de 3 (três) anos para a construção do seminário, referida proposta
não foi aprovada. Na leitura da exordial não resta qualquer dúvida quanto ao
tema.
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Outrossim, independente de haver ou não prazo de 3 (três) anos para construção
do seminário, é fato não contestado que este somente foi construído 21 (vinte e
um) anos após a doação, e não ocupou a totalidade do terreno doado. O
transcurso de tal lapso temporal, aliado ao fato de que o edifício do seminário
não ocupa todo o terreno, e que existem outras edificações sobre este (como
igreja, salão paroquial e até mesmo três residências particulares), enquanto na
Lei Municipal 363/65 está expresso que se destina "única e exclusivamente à
construção de um seminário" (fl. 120-TJ), evidencia que, de fato, o encargo não
foi integralmente cumprido.

Tem-se que o Ministério Público não fez mais do que exercer sua função, sem
configurar qualquer das hipóteses previstas no art. 17 do CPC, razão pela qual
não há que se falar em litigância de má-fé.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

DECISÃO

ACORDAM os Desembargadores da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao
agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Presidiu o julgamento o Desembargador PAULO ROBERTO HAPNER (com
voto). Votaram com o relator o Desembargador Presidente e o Juiz Substituto de
2º Grau Dr. EDISON DE OLIVEIRA MACEDO FILHO.

Curitiba, 25 de junho de 2013.

Juiz ROGÉRIO RIBAS, Subst. de 2º Grau RELATOR

--
--
1 Em substituição ao Desembargador JOSÉ MARCOS DE MOURA.
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Número DJ 1149:
Quantidade Folhas 20:

05/11/2013 15:32 - Baixa - Vara de Origem

Trânsito em Julgado Sim:
Aguardando Não:

Dados Básicos2

Número Físico 802239-5/01:
:

Vara 1ª Vara Cível:
Comarca Paranavaí:
Classe Processual 1689 - Embargos de Declaração:
Natureza Cível:
Partes Envolvidas Odair Xavier Amâncio,Osmar Wessler,Nivaldo Aparecido Mazzin,Mohamad

Hassan Smaili,Josias Zarelli,José Galvão,Gildário Júlio Santos,Antonio Homero
Madruga Chaves,Sergio Aparecido Colombo,Mitra Diocesana de
Paranavaí,Ministério Público do Estado do Paraná,Rogério José Lorenzetti

:

Relator Desembargador José Marcos de Moura:
Advogados Roseane Thomé,Carlos Teodoro Soster,Antonio Homero Madruga Chaves,Célia

Aparecida Zanatta Jorge Elias,Fabiano Nuud de Souza,José Antonio Volpi da
Silva,Carla Cristine Karpstein Romanelli,Roberto Ferreira

:

05/11/2013 15:32 - Baixa - Vara de Origem

Aguardando Não:
Trânsito em Julgado Sim:

06/03/2012 17:43 - Devolução (Conclusão)

Magistrado José Marcos de Moura:
Despacho Descrição: Despachos Decisórios:
Publicação 12/03/2012:
Nº DJ 820:
Despacho EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL Nº 802239-5/01, DE PARANAVAÍ - 1ª

VARA CÍVEL
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGANTE: ROGÉRIO JOSÉ LORENZETTI
RELATOR: DES. MARCOS MOURA.

VISTOS e etc.

1. Rogério José Lorenzetti, com base no artigo 535 do Código de Processo Civil,
opôs os presentes embargos de declaração em face do despacho de fls. 405/409
que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal nos autos de agravo de
instrumento em que o embargante figura como agravante, tendo como agravado
Ministério Público do Estado do Paraná.

:
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Em síntese, alega o embargante, às fls. 421/430, que: a) fez três pedidos no
recurso: rejeição da ação, indeferimento da petição inicial e pedido de suspensão
por ausência de citação de um dos réus; e que o despacho agravado apreciou
somente o primeiro; b) a decisão é omissa também na parte em que atém-se a
questão da rejeição da ação.

É o relatório.

2. Presentes todos os requisitos de admissibilidade do recurso, é de rigor o seu
conhecimento.
Não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada, já que a decisão
recorrida foi devidamente fundamentada.

Vale lembrar que os embargos foram interpostos contra decisão liminar, que é
baseada em cognição sumária, ou seja, em uma análise superficial das questões
suscitadas.

Em liminar recursal, não se aborda o mérito, mas tão-somente a viabilidade de se
conceder efeito suspensivo ou ativo à decisão objurgada.
No caso em tela, a embargante pretende, em verdade, a reapreciação de matéria
já julgada.

Tendo em vista que o decisão combatida foi desfavorável aos seus interesses, a
embargante buscou modificar o resultado da decisão monocrática, através do
presente recurso, a reforma do posicionamento adotado em sede de liminar.

Ou seja, todas as matérias alegadas pelo embargante alem da questão relativa
ao recebimento da inicial da ação civil publica serão devidamente analisadas
quando do exame do mérito deste recurso.

E embora sucinta, a decisão embargada não deixou de analisar os pontos
apresentados pelo embargante.

Na parte relativa ao recebimento da inicial a decisão consignou que:
"E, por tal razão, a rejeição da petição da demanda ajuizada com base na Lei nº
8.429/1992 somente se dará caso não haja qualquer indício de autoria,
materialidade da conduta desonesta e nexo de causalidade entre ela.

Não é o que ocorre no caso dos autos, onde a decisão recorrida se fundamentou
nas evidências contidas nas peças que instruíram a petição inicial dos autos para
concluir pela existência de mínimo elemento de convicção capaz de gerar a
conclusão da ocorrência de justa causa para o processamento da ação civil
pública".

Portanto, não cabem em sede de cognição sumária esmiuçar os fatos que
levaram a ilustre juíza da causa a receber a petição inicial visto que os indícios
de envolvimento do embargante com os fatos tidos como de improbidade estão
todos devidamente elencados na inicial da ação civil publica.

Portanto, o almejo aventado não é adequado aos propósitos dos embargos de
declaração, uma vez que tal recurso se destina, tão-somente, à integração, ao
esclarecimento ou ao complemento do julgado. Isso porque, como de
conhecimento, os embargos declaratórios não são sucedâneo recursal proposto
à modificação de posicionamento adotado, descabendo a intenção de atacar tese
em face da qual discorda o embargante.

Certidão emitida 18/07/2018 17:16:1.0Versão: de 76Página: 14

V
al

id
aç

ão
 d

es
te

 c
om

 o
 Id

en
tif

ic
ad

or
: C

A
B

I.9
14

3.
82

C
IB

E
.2

0



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO PARA FINS ELEITORAIS

Nesse sentido, vide julgamentos do Superior Tribunal de Justiça que reafirmam o
fim destinado aos embargos declaratórios:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E
OMISSÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM DA UNIÃO. ART. 77, III, DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO
DE REEXAME DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 545 DO
CPC. RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO EXCELSO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA A SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
1. O inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de reformar o
decisum, não há como prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão em
sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do
CPC. (Precedentes da Corte Especial: AgRg nos EDcl nos EREsp 693.711/RS,
DJe de 06.03.2008; EDcl no AgRg no MS 12.792/DF, DJe de 10.03.2008 e EDcl
no AgRg nos EREsp 807.970/DF, DJe de 25.02.2008)
2. A pretensão de revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente, revela-
se inadmissível, em sede de embargos, quando o aresto recorrido assentou que:
'do reexame acurado das razões do recurso especial, observo que não há
menção alguma por parte do ente federativo da violação do art. 77 do diploma
processual civil. Tal fato foi, inclusive, pontuado pormenorizadamente no relatório
de fls. e-STJ 278/280, no qual foram transcritos vários dos trechos da minuta do
apelo nobre' (fl. e-STJ 305).
3. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg no Ag nº 1304600/SC - 1ª
Turma - Relator: Min. Luiz Fux - Julgado em 05.10.2010 - DJe de 18.10.2010)

Esta Corte segue igual entendimento, consoante se subsume de julgado que
assim preconiza:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO
QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO, COM BASE NO ART. 557 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ALEGAÇÃO DE OMISSÕES - NÃO
CONSTATAÇÃO - EMBARGOS QUE VISAM REDISCUTIR A MATÉRIA -
INADMISSIBILIDADE - PLEITO DE PREQUESTIONAMENTO - UTILIZAÇÃO
INADEQUADA - RECURSO IMPROCEDENTE." (Embargos de Declaração Cível
nº 739570-6/01 - 1ª Câmara Cível - Relator: Juiz Convocado Sérgio Roberto
Nóbrega Rolanski - DJ nº 566, de 08.02.2011)

Assim, é de se concluir que estes embargos de declaração não demonstram a
existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a suprir, uma vez
que todos os aspectos relevantes e passíveis de análise por este Relator em
sede de liminar foram abordados.

Rejeito, portanto, os presentes embargos de declaração.
Cumpra-se as demais determinações do despacho de fls. 408.
Intimem-se.

Curitiba, 29 de fevereiro de 2012.

DES. MARCOS MOURA
RELATOR
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27/09/2011 14:27 - Conclusão - Relator

Magistrado Desembargador José Marcos de Moura:

Dados Básicos3

Número Físico 976565-9:
0045237-22.2012.8.16.0000:

Vara :
Comarca Paranavaí:
Classe Processual 283 - Ação Penal:
Natureza Criminal:
Partes Envolvidas Jorge Roberto Pereira da Silva,Antonio Homero Madruga Chaves,Rogério José

Lorenzetti,Ministério Público do Estado do Paraná
:

Relator Desembargador José Carlos Dalacqua:
Advogados Gilson José dos Santos,Eliana Nobue Ishikawa Kotsubo,Silvio Felipe

Guidi,Carlos Teodoro Soster,Luiz Fernando Casagrande Pereira
:

11/05/2015 16:43 - Arquivo - Arquivo

Trânsito em Julgado Sim:
Aguardando Não:

26/03/2015 13:22 - Disponibilização de Acórdão

Quantidade Folhas 33:
Publicação 01/04/2015:
Ementa DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara

Criminal em Composição Integral, por unanimidade de votos, em de JULGAR
IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, para ABSOLVER os réus
ROGÉRIO JOSÉ LORENZETTI, ANTÔNIO HOMERO MADRUGA CHAVES, e
JORGE ROBERTO PEREIRA DA SILVA das sanções do art. 1º, inciso II do
Decreto-Lei 201/67, tudo nos termos da fundamentação. EMENTA: AÇÃO
PENAL ORIGINÁRIA - ART. 1º, INCISO II DO DECRETO - LEI 201/67.
PREFEITO MUNICIPAL, SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO E PROCURADOR
GERAL DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ- DENÚNCIA QUE IMPUTA AOS RÉUS
A CONDUTA DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA, EM PROVEITO PRÓPRIO OU
ALHEIO, DE BENS, RENDAS OU SERVIÇOS PÚBLICOS - NOMEAÇÃO DE
SERVIDOR COMISSIONADO, COM CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS -
ACÚMULO QUE NÃO ERA DE CONHECIMENTO, APENAS VINDO À TONA,
QUANDO DA INVESTIGAÇÃO DENOMINADA "DIÁRIOS SECRETOS" NA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ - AUSÊNCIA DE DOLO
- SECRETÁRIO MUNICIPAL QUE, AO TOMAR CONHECIMENTO DO
ACÚMULO, IMEDIATAMENTE PEDIU EXONERAÇÃO DOS DOIS CARGOS,
DEVOLVENDO OS VALORES RECEBIDOS NAQUELES 03(TRÊS) MESES -
PROCURADOR DO MUNICÍPIO QUE DEU PARECER FAVORÁVEL À
RESTITUIÇÃO DESTES VALORES, EM OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO 363 DO
TST E À JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES- PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA fls. 2REMUNERAÇÃO PELOS DIAS
EFETIVAMENTE TRABALHADOS DEVIDA - PREFEITO QUE RESTITUIU OS
VALORES, EM ATENDIMENTO AO PARECER JURÍDICO, QUE REVESTE-SE
DOS ATRIBUTOS DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE -
CLARA AUSÊNCIA DE DOLO -

:
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO PARA FINS ELEITORAIS
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - DENÚNCIA JULGADA IMPROCEDENTE.

Acórdão PODER JUDICIÁRIO

Estado do Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA AÇÃO PENAL Nº 976565-9, DE
PARANAVAÍ AUTOR : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ RÉUS
: ROGÉRIO JOSÉ LORENZETTI ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES
JORGE ROBERTO PEREIRA DA SILVA RELATOR : DES. JOSÉ CARLOS
DALACQUA

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA - ART. 1º, INCISO II DO DECRETO - LEI 201/67.
PREFEITO MUNICIPAL, SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO E PROCURADOR
GERAL DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ- DENÚNCIA QUE IMPUTA AOS RÉUS
A CONDUTA DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA, EM PROVEITO PRÓPRIO OU
ALHEIO, DE BENS, RENDAS OU SERVIÇOS PÚBLICOS - NOMEAÇÃO DE
SERVIDOR COMISSIONADO, COM CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS -
ACÚMULO QUE NÃO ERA DE CONHECIMENTO, APENAS VINDO À TONA,
QUANDO DA INVESTIGAÇÃO DENOMINADA "DIÁRIOS SECRETOS" NA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ - AUSÊNCIA DE DOLO
- SECRETÁRIO MUNICIPAL QUE, AO TOMAR CONHECIMENTO DO
ACÚMULO, IMEDIATAMENTE PEDIU EXONERAÇÃO DOS DOIS CARGOS,
DEVOLVENDO OS VALORES RECEBIDOS NAQUELES 03(TRÊS) MESES 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO QUE DEU PARECER FAVORÁVEL À
RESTITUIÇÃO DESTES VALORES, EM OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO 363 DO
TST E À JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES- Estado do
Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA fls. 2 REMUNERAÇÃO PELOS DIAS
EFETIVAMENTE TRABALHADOS DEVIDA - PREFEITO QUE RESTITUIU OS
VALORES, EM ATENDIMENTO AO PARECER JURÍDICO, QUE REVESTE-SE
DOS ATRIBUTOS DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE 
CLARA AUSÊNCIA DE DOLO  ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - DENÚNCIA
JULGADA IMPROCEDENTE.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Ação Penal nº 976565-9, de
Paranavaí, em que é Autor MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ e
Réus ROGÉRIO JOSÉ LORENZETTI, ANTONIO HOMERO MADRUGA
CHAVES, e JORGE ROBERTO PEREIRA DA SILVA

I- RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado do Paraná ofereceu denúncia contra ROGÉRIO
JOSÉ LORENZETTI, Prefeito de Paranavaí, ANTÔNIO HOMERO MADRUGA
CHAVES, Procurador do Município de Paranavaí e JORGE ROBERTO PEREIRA
DA SILVA, Secretário Municipal de Comunicação Social, como incursos nas
sanções do art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei 201/67 c/c art. 29 do CP, pela prática
dos seguintes fatos delituosos: "CIRCUNSTÂNCIAS PRELIMINARES:

No dia 1º/01/2009, o denunciado ROGÉRIO JOSÉ LORENZETTI, no exercício de
mandato de Prefeito Municipal de Paranavaí, nomeou o denunciado JORGE
ROBERTO PEREIRA DA SILVA para o cargo de Secretário Municipal de
Comunicação Social,

Estado do Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA fls. 3 nos termos do Decreto nº

:
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10.885/2009 (doc.fls.31).
Ocorre, que ao tempo da nomeação, o denunciado JORGE ROBERTO PEREIRA
DA SILVA já ocupava o cargo em comissão de Assessor Parlamentar do
Deputado Estadual Antonio Teruo Kato (dos. Fls.82/84).

Apurou-se, que no período de 1º/01/2009 até o dia 30/04/2009, o denunciado
JORGE ROBERTO PEREIRA DA SILVA cumulou os dois cargos em comissão e
recebeu remuneração paga pelo Poder Legislativo Estadual e pelo Poder
Executivo Municipal de Paranavaí, totalizando R$ 8.992,80 (oito mil, novecentos
e noventa e dois reais e oitenta centavos), sendo certo que foi exonerado do
cargo de assessor parlamentar em 30/03/2009, consoante ato da Comissão
Executiva da Assembleia Legislativa nº 1189/2009(dos. Fls. 84) e também do
cargo de Secretário Municipal em 06/04/2009, conforme Decreto 11.130/2009
(doc. Fls.08).

Consta, ainda, que em 15/04/2009, o denunciado JORGE ROBERTO PEREIRA
DA SILVA, também recebeu o valor de R$2.757,71 (dois mil, setecentos e
cinquenta e sete reais e setenta e um centavos), referente a verbas rescisórias
de exoneração (doc. fls. 141/142).

Em 23/04/2009, o denunciado ROGÉRIO JOSÉ LORENZETTI, Prefeito de
Paranavaí, novamente nomeou o denunciado JORGE ROBERTO PEREIRA DA
SILVA para o cargo de Secretário Municipal de Comunicação Social.

Em 24/04/2009, o denunciado JORGE ROBERTO PEREIRA DA SILVA, com
plena ciência da ilegalidade e incompatibilidade

Estado do Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA fls. 4 da cumulação de cargos em
comissão, e de seu enriquecimento ilícito, procedeu à restituição de R$ 8.992,80
(oito mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos) relativos à
remuneração indevida que foi paga pelo Município de Paranavaí (comprovante
de pagamento fls. 137).

DO CRIME DO ART. 1º, INC.II, DO DL201/67

Consta dos autos que, alguns meses após o dia 24/04/2009, os denunciados
ROGÉRIO JOSÉ LORENZETTI, no exercício do mandato de Prefeito de
Paranavaí, JORGE ROBERTO PEREIRA DA SILVA, Secretário Municipal de
Comunicação Social, e ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES, Procurador
Jurídico do Município, livres e voluntariamente, cientes da ilicitude de suas
condutas, previamente ajustados e um concorrendo para conduta do outro,
resolveram utilizar-se indevidamente de dinheiro público, em proveito do
denunciado JORGE ROBERTO PEREIRA DA SILVA.

Assim, fugindo da rotina administrativa, em 08/09/2009, o denunciado JORGE
ROBERTO PEREIRA DA SILVA, livre e voluntariamente, ciente da ilicitude de
sua conduta, prevalecendo-se de seu cargo de Secretário Municipal de
Comunicação Social, protocolou pedido de devolução daquela remuneração
recebida indevidamente durante a cumulação de
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seu cargo de Assessor Parlamentar na Assembleia Legislativa com o cargo de
Secretário Municipal de Comunicação Social (de 1º/01/2009 a 30/03/2009),
conforme materializado no documento de fls. 136, concorrendo, desta forma,
para utilização indevida de rendas públicas em proveito alheio, em prejuízo do
erário municipal de Paranavaí.

Estado do Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA fls. 5

Por sua vez, já no dia seguinte, em 09/09/2009, o denunciado ANTONIO
HOMERO MADRUGA CHAVES , livre e voluntariamente, ciente da ilicitude de
sua conduta, abusando de sua condição de Procurador Geral do Município,
resolveu considerar o requerimento de devolução de salário como se fosse legal,
e lavrou um parecer manuscrito no verso do requerimento, com o fim de legitimar
(novamente) a realização de pagamento indevido, conforme materializado pelo
documento de fl. 136-verso, e cujos valores já haviam sido anteriormente
restituídos aos cofres públicos (doc. Fl.
137), concorrendo, desta forma para utilização indevida de rendas públicas em
proveito alheio, em prejuízo do erário municipal de Paranavaí.

Por fim, o denunciado ROGÉRIO JOSÉ LORENZETTI, livre e voluntariamente,
no exercício do mandato de Prefeito Municipal de Paranavaí (gestão 2009-2012),
prevalecendo-se de sua condição de Gestor de despesas, tendo plena
consciência da ilicitude de sua conduta, e sabedor de toda situação jurídica que
cercou a primeira nomeação do denunciado JORGE ROBERTO PEREIRA DA
SILVA, gerou cumulação de cargos em comissão, e o consequente pagamento
indevido de remuneração pelos cofres do Município de Paranavaí ( que já havia
sido restituída aos cofres públicos, dos. Fl.137), ordenou o pagamento da
despesa, no valor de R$8.992,80 (verba salário), que foi liquidada e paga em
11/09/2009, conforme materializado pelo despacho de fls.
137/verso e detalhamento do empenho nº 7554 (doc. Fls.
129/130), desta forma, utilizou-se indevidamente de rendas públicas em proveito
alheio, qual seja, do denunciado JORGE

Estado do Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA fls. 6 ROBERTO PEREIRA DA
SILVA.

Assim agindo, os denunciados ROGÉRIO JOSÉ LORENZETTI, ANTONIO
HOMERO MADRUGA CHAVES e JORGE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
praticaram crime previsto no art. 1º, inc. II, do Decreto-Lei 201/67 c/c art. 29 do
CP".
Regularmente notificados, os denunciados apresentaram respostas às folhas
211, 252 e 283, respectivamente, visando à rejeição da denúncia.

Argumentou o denunciado ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES, que: a) o
advogado parecerista não praticará nenhum ato de improbidade, de acordo com
o que dispõe a Lei nº 8.429/92, caso ofereça
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interpretação jurídica dissonante da do Ministério Público ou do Tribunal de
Contas (exceto, é claro, nos casos de evidente dolo); b) o parecer não vincula a
autoridade que tem poder decisório, que pode ou não adotar a mesma opinião; c)
o autor do parecer, que emitiu opinião não vinculante, opinião a qual não está o
administrador vinculado, não pode ser responsabilizado solidariamente com o
administrator, ressalvado, entretanto, parecer emitido com evidente má-fé; d)
transportar o parecerista à condição de administrador público para fins de
responsabilização, via ação de improbidade, por ter ele esposado
posicionamento técnico embasado, é pura violação ao art. 133 da CF; e) há que
ser levado em consideração que o ora denunciado não tinha conhecimento de
que o codenunciado JORGE ROBERTO estava anteriormente nomeado no cargo
de Assessor Parlamentar, junto à Assembleia Legislativa do Estado; f) se o
codenunciado JORGE ROBERTO trabalhou normalmente junto à Secretaria de
Comunicação Social da Prefeitura, conclui-se que inexistiu pagamento

Estado do Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA fls. 7 indevido de salários; g) o
contexto probatório demonstra a inexistência do dolo do ora denunciado.

Argumentou o denunciado ROGÉRIO JOSÉ LORENZETTI, que: a) o fato narrado
é atípico, uma vez que inexistiu aplicação irregular de recursos públicos em favor
de terceiros; b) inexistiu dolo por parte do denunciado, eis que sua decisão
estava embasada em parecer jurídico da Procuradoria Geral; c) encontra-se
presente causa supralegal de exclusão da culpabilidade, tendo em vista a
inexigibilidade de conduta diversa; d) o ora denunciado não tinha qualquer
conhecimento de que o codenunciado JORGE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
estava anteriormente nomeado no cargo de Assessor Parlamentar junto à
Assembleia Legislativa do Estado; e) ao tomar conhecimento do acúmulo,
prontamente exonerou o codenunciado; f) ainda que tenha havido acúmulo de
cargos por parte do codenunciado JORGE ROBERTO PEREIRA DA SILVA, essa
aparente ilegalidade não autorizava que a Administração Pública deixasse de
proceder a remuneração pelos dias efetivamente trabalhados, sob pena de
violação a outros princípios constitucionais; g) o acúmulo ilegal não impede que o
codenunciado perceba remuneração pelos dias trabalhados; h) o ora denunciado,
na qualidade de Prefeito do Município de Paranavaí, decidiu com base em
parecer emitido pelo Procurador Geral do Município; i) o parecer possui
presunção de legitimidade e veracidade; j) assim sendo, o fato narrado é atípico,
eis que ausente o elemento subjetivo da conduta, qual seja, o dolo.
Argumentou o denunciado JORGE ROBERTO PEREIRA DA SILVA, que: a)
quando houve o questionamento da existência de acúmulo de cargos, o
denunciado foi orientado erroneamente a restituir sua remuneração ao Poder
Público; b) alguns meses depois, diante de diversas orientações de advogados, o
denunciado peticionou requerendo o

Estado do Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA fls. 8 pagamento dos salários, o que
foi deferido pela administração; c) é incontroverso que o denunciado trabalhou
efetivamente junto ao Município de Paranavaí, não ocorrendo, portanto,
pagamento indevido de salários; d) considerando a presunção de legitimidade de
veracidade do parecer
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jurídico que embasou o deferimento do pedido administrativo, e considerando
que inexistia qualquer motivo de ordem fática ou jurídica para que o ora
denunciado deixasse de acolher o parecer jurídico, é flagrante a inexistência de
dolo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 341/357) opina pelo recebimento da
denúncia, por estarem satisfeitos os requisitos legais e presentes as condições
da ação, concluindo que inexiste causa excludente de ilicitude apta a afastar seu
recebimento.

A denúncia, conforme acórdão de fls. 364-378 foi recebida em 04/07/2013, por
unanimidade de votos, sem que os réus tenham sido afastados de seus cargos.
Referida decisão foi registrada e publicada no Diário da Justiça Eletrônico em
19.07.2013, conforme certidão de folha 383.
Após, às fls. 396-397, foram delegados ao Juízo da Comarca de Paranavaí os
poderes instrutórios para a realização do interrogatório dos réus, intimação dos
defensores para defesa prévia e inquirição das testemunhas da acusação e
defesa, com a baixa dos autos.

Para audiência de interrogatório dos acusados ROGÉRIO JOSÉ LORENZETTI,
JORGE ROBERTO PEREIRA e ANTÔNIO HOMERO MADRUGA CHAVES foi
designado o dia 03/12/2013.

Às folhas 401-424, 425-445 e 446-465 foram

Estado do Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA fls. 9 apresentadas as defesas
prévias, respectivamente, e às folhas 467 e seguintes os denunciados ROGÉRIO
JOSÉ LORENZETTI e JORGE ROBERTO PEREIRA DA SILVA peticionaram nos
autos, alegando que houve inversão tumultuária do feito, tendo em vista que a
moderna doutrina processualista penal e a jurisprudência abalizada entendem
que o interrogatório é meio de defesa do réu, e o contraditório efetivo somente se
materializa se for proporcionado ao réu o direito de ser interrogado após a
colheita da prova testemunhal.
Após consulta realizada acerca do procedimento a ser adotado no cumprimento
da Carta de Ordem (fls. 481), houve cancelamento da audiência de interrogatório
dos acusados, com designação de audiência de inquirição de testemunhas
arroladas pelas partes e interrogatório dos acusados (fls. 492-493), cujo ato foi
designado para 07.02.2014.

Posteriormente, houve deferimento de pedido de adiamento da realização da
audiência, formulado pelo acusado ROGÉRIO LUIZ LORENZETTI, com nova
designação para realização do ato em 25.03.2014 às 13h30min.

Foram ouvidas a testemunha de acusação GILMAR PINHEIRO, bem como as
testemunhas de defesa ISABELE APARECIDA RIBEIRO BOARETO MEURER,
JOÃO JOSÉ BAPTISTA, RODRIGO FERREIRA GIOVINE, ROSELY NAVARRO
RODRIGUES, E THAÍS MATIAS DA SILVA (CD folhas 522).
Prestaram depoimentos os denunciados ROGÉRIO JOSÉ LORENZETTI,
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JORGE ROBERTO PEREIRA DA SILVA e ANTONIO HOMERO MADRUGA
CHAVES (CD folhas 522).

Esses depoimentos foram colhidos durante audiência de

Estado do Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA fls. 10 instrução e julgamento, em
data de 25/03/2014, ocasião em que estavam presentes para o ato o
representante do Ministério Público e os defensores constituídos dos acusados.

Encerrada a fase instrutória, e retornando os autos a esta Corte, sem
requerimento de diligências complementares, foram intimadas as partes a fim de
que apresentassem suas alegações finais.

Foram os autos remetidos ao Parquet, o qual apresentou alegações finais (fls.
564-592), assim se manifestando: a) o objeto da tutela penal estabelecido no
artigo 1º, inciso II do Decreto-Lei nº 201/67 é a preservação do patrimônio público
e a probidade administrativa; b) a materialidade delitiva restou comprovada,
conforme se observa dos documentos de folhas 37 (Decreto Municipal nº
10.885/2009) e fls. 40/59 e 88/92 (lista de funcionários comissionados da
Assembleia Legislativa do Paraná) em que se nota a clara cumulação de cargos
por parte do acusado JORGE ROBERTO PEREIRA DA SILVA, no período de
01/01/2009 a 30/04/2009, ocasião em que o mesmo, já ocupando cargo de
assessor parlamentar na ALEP, vinculado ao gabinete do Deputado Estadual
ANTONIO TERUO KATO - foi nomeado ao cargo de Secretário Municipal de
Comunicação na Prefeitura Municipal de Paranavaí, pelo Prefeito Municipal, ora
acusado, ROGÉRIO JOSÉ LORENZETTI, recebendo remuneração por tal cargo
nos meses acima indicados num valor total de R$ 8.992,80 (oito mil, novecentos
e noventa e dois reais e oitenta centavos); c) a materialidade é corroborada pelo
requerimento formulado pelo próprio réu Jorge Roberto Pereira da Silva, no qual
informa que, sob a orientação do próprio Chefe do Executivo Municipal, Rogério
José Lorenzetti, devolveu aos cofres públicos os valores recebidos, atualizado,
posto que a remuneração estaria revestida de ilegalidade ante o acúmulo de
cargos já referido; d) no entanto, no

Estado do Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA fls. 11 mesmo requerimento em que
procedeu à devolução dos valores sabidamente ilegais, o acusado Jorge Roberto
requereu fossem restituídos os mesmos valores, e tal requerimento, em que se
afirma a ilegalidade da remuneração, foi analisado pelo Procurador Geral do
Município, Antônio Homero Madruga Chaves, que mesmo diante da ilicitude da
remuneração, manifestou-se pela procedência da restituição dos valores, a que
tudo anuiu o Prefeito Municipal, determinando a restituição (142-verso e 143-
verso); e) portanto, o crime imputado aos acusados se deu quando da restituição
do valor de R$ 8.992,80 ao acusado Jorge Roberto; f) a materialidade é também
corroborada, quando nota-se que o réu Rogério José Lorenzetti, Prefeito
Municipal de Paranavaí, tentou regularizar a situação ilegal que cercou a
nomeação de Jorge Roberto Pereira da Silva, qual seja, a acumulação de cargos,
exonerando-o, conforme se infere do Decreto Municipal nº 11.130/2009, para
posteriormente
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renomeá-lo (fls. 32/33); g) e, mesmo assim, com respaldo no parecer emitido
pelo réu Antônio Homero Madruga Chaves, no qual também constou que a
contratação do acusado Jorge Roberto ao cargo de Secretário Municipal de
Comunicação foi irregular, determinou o Prefeito a restituição, causando dano ao
erário municipal; h) a materialidade do delito se confirma pelo próprio testemunho
prestado pela testemunha de defesa THAIS MATIAS DA SILVA (fls. 518-522),
quando afirma que o Prefeito, juntamente com o Secretário de Comunicação
tinham conhecimento da ilegalidade, quando declara que "não se recorda se teve
algum documento ou se foi através da imprensa, mas assim que o Prefeito tomou
conhecimento, ele chamou o Secretário e pediu explicações e foi decidido então
que seria melhor ele sair do Município e resolver a situação dele ou no Município
ou na Assembleia", confirmando, desta forma, que, mesmo cientes da ilegalidade
do recebimento da remuneração pelo cargo de Secretário de Comunicação e
após a devolução destes valores, realizou-se a restituição do numerário; i)
outrossim, os documentos

Estado do Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA fls. 12 juntados pela defesa, no
sentido de comprovar que Jorge Roberto cumpria expediente normal na
Prefeitura Municipal de Paranavaí não são suficientes a demonstrar que não
houve acúmulo de cargos; j) de outra via, o documento juntado pela defesa
consistente em declaração de Jorge Roberto, datada de 1º de janeiro de 2009
afirmando que não possuía outro vínculo empregatício que impossibilitasse a
nomeação em cargo comissionado pela Prefeitura de Paranavaí, demonstra mais
uma vez que o denunciado assumiu cargo público recebendo valores indevidos,
e, frise-se, somente após tal fato emergir na imprensa é que ele foi exonerado e
procedeu devolução dos valores recebidos ilegalmente, para posteriormente
pedir-lhes restituição; k) Antônio Homero Madruga Chaves assim relatou em seu
interrogatório: "em abril de 2009 a imprensa noticiou acúmulo de cargos, logo em
seguida Jorge pediu exoneração do cargo, mas um tempo depois ele voltou"; l)
para tal conduta, anuiu o acusado Antônio Homero Madruga Chaves, Procurador
Jurídico do Município de Paranavaí, que emitiu parecer favorável ao réu Jorge
Roberto Pereira da Silva, no sentido de que os valores lhe fosse restituídos,
ciente da ilicitude de tal conduta, posto que, do requerimento formulado por Jorge
Roberto constou que os valores foram restituídos em razão de que houve o
pagamento irregular; m) da mesma forma, anuiu o acusado ROGÉRIO JOSÉ
LORENZETTI, prefeito Municipal de Paranavaí, pois quando recebeu a
devolução dos valores em tela entendeu que realmente os pagamentos foram
irregulares, assim, não poderia depois reverter esse mesmo valor em proveito do
réu Jorge Roberto, ocasião em que utilizou indevidamente renda pública
municipal em favor dele ao autorizar a restituição e pagamento da quantia de R$
8.992,80; n) é de fácil percepção que a documentação encaminhada pela
Assembleia Legislativa do Paraná, que por se tratar de documento público, goza
de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, apresenta documento de
nomeação e de exoneração posterior do acusado

Estado do Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA fls. 13 Jorge Roberto (fls. 89/90), do
cargo de Assessor Parlamentar; o) ademais, o holerite com o pagamento relativo
ao cargo provém da própria Assembleia, a qual, inclusive, descontava em folha
de pagamento do acusado valores
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relativos a empréstimo bancário, vale transporte e demais verbas trabalhistas; p)
não há que se falar, ainda, em ausência de prejuízo ao erário, na medida em que
o patrimônio público é indisponível ao administrador público, estando
perfeitamente demonstrado nos autos o dano ao erário, pelo uso indevido, em
proveito alheio, de rendas públicas municipais; q) a alegação do procurador
Antônio Homero Madruga Chaves de que não teria praticado nenhum ilícito, uma
vez que apenas emitiu parecer consultivo que não vincula a autoridade
administrativa que tem poder decisório não merece ser acolhida, uma vez que
tinha pleno conhecimento da ilicitude da restituição dos valores, vez que estava
estampado no requerimento formulado por Jorge Roberto que os valores
recebidos por ele foram pagos em razão de evidenciado acúmulo de cargos, não
existindo qualquer dúvida de que Antônio Homero Madruga Chaves agiu com
consciência com a finalidade de justificar o ato ilícito praticado pelo Prefeito
Municipal; r) por fim, a autoria criminosa do réu Rogério José Lorenzetti, Prefeito
Municipal de Paranavaí é certa, já que o réu, no exercício de seu mandato, como
gestor das contas públicas, autorizou deliberadamente a restituição indevida do
pagamento em favor do réu Jorge Roberto Pereira da Silva.

Às folhas 601 e seguintes, o denunciado ROGÉRIO JOSÉ LORENZETTI
apresentou suas alegações finais, assim se manifestando: a) toda a prova
produzida durante a instrução processual demonstrou que a nomeação de Jorge
Roberto na Assembleia era fato desconhecido de todos na Prefeitura de
Paranavaí; b) somente quando houve a divulgação da relação completa dos
servidores do Poder Legislativo Estadual, tendo em

Estado do Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA fls. 14 vista as denúncias deflagradas
na imprensa, relativas à existência dos chamados diários secretos, é que se
tomou conhecimento de que o nome de Jorge Roberto estaria nomeado no cargo
de assessor parlamentar junto aquele órgão; c) todas as testemunhas inquiridas
foram unânimes em afirmar que Jorge Roberto Pereira da Silva, no período de
janeiro a abril de 2009, deu expediente diário junto à Prefeitura Municipal de
Paranavaí, não havendo como se desconfiar que Jorge Roberto Pereira da Silva
estaria nomeado na Assembleia Legislativa do Estado, órgão que fica a
500(quinhentos) quilômetros da cidade de Paranavaí, sendo fisicamente
impossível que o mesmo laborasse concomitantemente em ambos os órgãos
públicos; d) quando Jorge Roberto procedeu à devolução dos valores que teria
recebido de salário decorrentes de dias efetivamente trabalhados, incorreu no
que se convenciona chamar de "crime putativo", sendo aquele que existe apenas
na mente do infrator, em decorrência da errônea interpretação dos fatos; e) nada
obstante, o fato de haver acúmulo de cargos não leva à conclusão simplista de
que nenhum pagamento seria devido ao aludido servidor; f) o fundamento dessa
orientação jurisprudencial calca-se no fato de que a nulidade da admissão não
pode ensejar o enriquecimento ilícito da administração pública em detrimento do
servidor, que trabalhou regularmente em favor do Poder Público; g) se
pagamento indevido de salário houve, tal pagamento se deu por parte da
Assembleia Legislativa, eis que o referido servidor estava prestando expediente
diário junto à Prefeitura Municipal de Paranavaí; h) o contexto probatório
demonstra a inexistência de dolo do ora denunciado, em desviar recursos
públicos de forma ilegal, em favor de terceiros; i) para exercerem suas funções e
decidirem sobre os mais relevantes assuntos governamentais, os
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órgãos da Administração Pública são estruturados com suas procuradorias
especializadas, com o fim de assessorar os ocupantes do mandato eletivo; j) no
caso dos autos, o ora denunciado, na qualidade

Estado do Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA fls. 15 de Prefeito do Município de
Paranavaí, decidiu com base em parecer emitido pelo Procurador-Geral do
Município; k) resta comprovado que a conduta do ora acusado baseou-se em
parecer jurídico de sua assessoria jurídica, e constatado que o parecer jurídico
está em total conformidade com a jurisprudência do STF e do STJ, deve ser
julgada improcedente a presente ação penal.
Às folhas 637 e seguintes, o ANÔNIO HOMERO MADRUGA CHAVES
apresentou suas alegações finais, assim se manifestando: a) no caso em apreço
há que se verificar a responsabilidade da Assembleia Legislativa Estadual e do
respectivo Deputado , uma vez que o corréu Jorge Roberto fora nomeado em
cargo comissionado na data de 01 de fevereiro de 2007 a 30 de abril de 2009, e
no período de 01 de janeiro de 2009 a 06 de abril de 2009, somente exerceu o
cargo comissionado no Município de Paranavaí/PR, assim o ato administrativo do
executivo municipal, chancelado pelo acusado Antônio Homero Madruga Chaves,
em momento algum trilhou o caminho da ilegalidade, pois, como pode ser
vislumbrado pelos depoimentos testemunhais, o acusado Jorge, de fato exercia o
cargo comissionado de Secretário Municipal de Comunicação Social, no
Município de Paranavaí; b) o ora denunciado não tinha qualquer conhecimento
de que Jorge Roberto ocupava cargo em comissão junto à Assembleia
Legislativa do Estado, fato este que apenas veios à baila, diante das denúncias
efetuadas pela imprensa no tocante à existência de diários secretos na ALEP,
pois os atos de nomeação não eram publicados na imprensa oficial, com o fim de
ocultar a nomeação de servidores fantasmas; c) desde a sua admissão, ocorrida
em 01/01/2009, no cargo de Secretário de Comunicação Social, o requerido
Jorge Roberto Pereira da Silva trabalhou efetivamente no referido cargo, dando
expediente diário, de segunda à sexta, e se pagamento indevido houve, este se
deu por parte da Assembleia Legislativa; d) no entanto, de acordo com a
jurisprudência, em especial o

Estado do Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA fls. 16 Enunciado 363 do TST,
mesmo nas admissões nulas de servidor público, é devida a remuneração pelos
dias trabalhados; d) logo, o fato de o ora denunciado ter emitido parecer como
Procurador Geral do Município, recomendando o pagamento dos salários
efetivamente trabalhados, não enseja ato de improbidade administrativa, eis que,
nos termos do Enunciado 363 do Tribunal Superior do Trabalho, era dever da
Administração remunerar os dias efetivamente trabalhados, não obstante a
existência de acúmulo de cargos; e) ninguém pode ser condenado por simples
desconfiança ou suspeita, haja vista que a lei exige fatos cabalmente
comprovados.
Às folhas 702 o denunciado JORGE ROBERTO PEREIRA DA SILVA apresentou
suas alegações finais, assim se manifestando: a) o ora denunciado, em momento
algum, tomou qualquer ciência de que estava, efetivamente, nomeado no cargo
de Assessor Parlamentar junto à Assembleia Legislativa do Estado; b) o
acusado, há muitos anos, presta serviço de assessoria na área de comunicação
a vários agentes políticos da cidade e região de Paranavaí; c) é jornalista há
vários anos, tendo atuado em vários jornais do Estado, e logo após as eleições
do
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ano de 2006, foi convidado pelo Deputado Estadual Antônio Teruo Kato, com o
qual já havia trabalhado anteriormente, para ajudá-lo a montar seu gabinete
parlamentar na ALEP, e quando foi convidado, foi informado de que sua
remuneração seria custeada pelo próprio Deputado, tendo em vista que cada
parlamentar da Assembleia possui uma cota de recursos mensais a serem
gastos em sua atuação; d) em momento algum teve ciência que estaria sendo
nomeado em qualquer cargo público, e jamais foi convocado à ALEP para
apresentar qualquer documento de posse de cargo público, solenidade esta
essencial em qualquer investidura, jamais teve qualquer contato com o
Presidente da Assembleia, ou qualquer membro da Mesa Diretora, e a única
informação passada pela Assembleia era de que deveria abrir uma conta
corrente; e) o

Estado do Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA fls. 17 vínculo existente entre
acusado e a ALEP não pode ser encarado como vínculo jurídico legítimo entre
um servidor e a Administração, e durante este período o trabalho executado em
favor do Deputado Antônio Teruo Kato era feito na cidade de Paranavaí, pois os
serviços de assessoria de mídia podem ser realizados à distância; f) somente no
início de 2009, é que o requerido tomou posse efetiva em cargo público, sendo
investido na função de Secretário de Comunicação Social; g) assim que seu
nome saiu na listagem de servidores da Assembleia Legislativa, o denunciado
ficou surpreso, eis que, até naquele momento, não tinha conhecimento de que
havia sido nomeado em cargo público, e a fim de evitar constrangimentos ao
Deputado, bem como ao prefeito José Lorenzetti, resolveu pedir exoneração de
ambos os cargos, e concomitantemente, considerou prudente fazer a devolução
aos cofres da Prefeitura os valores percebidos durante aqueles três primeiros
meses de trabalho, já que, ponderou, se efetivamente houvesse algum vício na
nomeação, seria na Prefeitura, já que estava nomeado anteriormente na ALEP;
g) fosse o ora denunciado desonesto, teria restituído os valores pagos pela
ALEP, eis que a remuneração ali percebida era inferior à paga pela Prefeitura; h)
posteriormente, por orientação recebida por advogados, foi informado que fazia
jus à remuneração percebida pela Prefeitura, eis que efetivamente prestou seu
labor naquela órgão; i) temendo sofrer punições, e temendo causar prejuízos ao
Chefe do Poder Executivo Municipal, vez que este não tinha qualquer
conhecimento de que o ora denunciado estava nomeado junto à ALEP, de forma
açodada, e muito nervoso com a situação, acabou restituindo os valores
percebidos a título de salário, no período de 01.01.2009 a 30.03.2009; j) no
entanto, alguns meses depois, consultando- se com vários advogados, soube
que fazia jus ao pagamento dos salários, de acordo com o entendimento do STF
e do STJ, e por tal razão, apresentou pedido administrativo neste sentido, o qual
foi regularmente deferido; k) ao

Estado do Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA fls. 18 contrário do narrado na
denúncia, a conduta do ora denunciado não se revestiu de atitude criminosa, mas
sim, plenamente lícita, eis que seu pedido seguiu regular trâmite, com regular
protocolo do pleito, bem como emissão de parecer jurídico favorável, com a
devida publicidade, ficando arquivado na Prefeitura para conhecimento público; l)
observa-se que em momento algum restou demonstrado que o ora denunciado
teria percebido remuneração sem ter trabalhado na Prefeitura de Paranavaí;
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m) a eventual existência de acúmulo ilegal não impede que o servidor que
trabalhou efetivamente perceba a remuneração pelos dias efetivamente
trabalhados; n) o parecer jurídico prolatado por procurador reveste-se dos
atributos da presunção de legitimidade e de veracidade.

É o breve relatório.

II- VOTO E SEUS FUNDAMENTOS

A denúncia imputa aos denunciados a prática do crime previsto no art. 1º, inciso
II, do Decreto-Lei nº 201/67, que tipifica a seguinte conduta: "Art. 1º São crimes
de responsabilidade dos Prefeitos Municipais, sujeitos ao julgamento do Poder
Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
(...) Il - utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas
ou serviços públicos;"

Observa-se dos documentos que instruem a denúncia, a informação de que o
então Prefeito de Paranavaí, ROGÉRIO JOSÉ

Estado do Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA fls. 19 LORENZETTI, em conluio
com ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES no exercício de sua função de
Procurador Jurídico, e em proveito de JORGE ROBERTO FERREIRA DA SILVA,
Secretário Municipal de Comunicação Social, utilizou-se indevidamente de
rendas públicas, mediante pagamento indevido de remuneração.

Narra que teria ocorrido a cumulação indevida de cargos públicos no período de
01/01/2009 a 30/03/2009, quando o ora Denunciado Jorge Roberto Ferreira da
Silva, que havia restituído aos cofres públicos o valor de R$ 8.992,80 (oito mil,
novecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), protocolou pedido de
devolução daquele valor anteriormente restituído (fls. 116), pleito que contou com
a anuência do Procurador Geral do Município através de parecer que legitimou a
decisão do Prefeito Municipal, como ordenador de despesas.

Assim, no caso, em tese, trata-se de cumulação indevida de cargos, com suas
respectivas remunerações, o que é vedado no nosso ordenamento, não havendo
que se falar em ausência de prejuízo, posto que o patrimônio público é
indisponível ao administrador, restando, em tese, demonstrado na peça
acusatória o dano ao erário pelo desvio de dinheiro público.
Entretanto, quanto ao mérito, entendo cabíveis algumas digressões, na medida
em que cumpre demonstrar se as condutas perpetradas no presente caso
apresentaram um querer ativo no sentido de produzir um resultado ilícito.

- Da tipicidade penal
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Para efeitos de uma pretensa condenação penal,

Estado do Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA fls. 20 imprescindível a comprovação
de que trata-se de uma conduta proscrita em lei por um tipo penal, com ofensa
ao bem jurídico, por meio de lesão ou ameaça de lesão. In casu, o bem
juridicamente tutelado pelo Decreto-Lei nº. 201/1967 é a probidade
administrativa.

E no caso em tela, verifica-se que o delito do art. 1º, inciso II do Decreto-Lei nº.
201/1967 requer o dolo para a sua configuração.

O art. 1º do Decreto-Lei n.º 201/67 traz consignados nos seus 23 (vinte e três)
incisos todos os crimes de responsabilidade do Prefeito e seus substitutos, os
quais estão sujeitos ao julgamento pelo Poder Judiciário através de uma das
Câmaras ou Turmas do Tribunal de Justiça do Estado. Observa-se que todos os
crimes de responsabilidade são dolosos, isto é, intencionais, porquanto o Prefeito
ou seu substituto buscariam, de forma intencional o resultado, ou assumindo o
risco de produzi-lo.

Os crimes definidos neste artigo dispensam a valoração do resultado para a
tipificação do delito, não importando se o dano causado ao erário ou ao
patrimônio públicos foi de maior ou menor monta. O que interessa indagar é se o
agente, ao praticar o ato definido neste artigo como crime de responsabilidade,
agiu em prol do interesse público, ou, ao contrário, para satisfazer interesse
pessoal ou de terceiros. Naquele caso, ou seja, no interesse da Administração, o
procedimento do agente, conquanto irregular, não terá caracterizado crime, não
sendo, pois, punível.
Se, ao inverso, o elemento motivador foi o interesse pessoal do agente  o prefeito
ou seu substituto  ou de terceiro a quem queria beneficiar, trata- se,
inequivocamente, de crime de responsabilidade, punível na forma e modo
previsto neste Decreto-Lei.

Estado do Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA fls. 21 - da conduta de ROGÉRIO
JOSÉ LORENZETTI:

A denúncia imputa ao réu ROGÉRIO JOSÉ LORENZETTI a conduta descrita no
art. º 1º, inciso II, asseverando que o denunciado, livre e voluntariamente, no
exercício do mandato de Prefeito Municipal de Paranavaí (gestão 2009-2012),
prevalecendo-se de sua condição de Gestor de despesas, tendo plena
consciência da ilicitude de sua conduta, e sabedor de toda situação jurídica que
cercou a primeira nomeação do denunciado JORGE ROBERTO PEREIRA DA
SILVA, gerou cumulação de cargos em comissão, e o consequente pagamento
indevido de remuneração pelos cofres do Município de Paranavaí ( que já havia
sido restituída aos cofres públicos, dos. Fl.137), ordenando o pagamento da
despesa, no valor de R$8.992,80 (verba salário), que foi liquidada e paga em
11/09/2009, conforme materializado pelo despacho de fls. 137/verso e
detalhamento do empenho nº 7554 (doc. Fls. 129/130). Desta forma, o Prefeito
Rogério José Lorenzetti utilizou-se
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indevidamente de rendas públicas em proveito alheio, qual seja, do denunciado
JORGE ROBERTO PEREIRA DA SILVA.

Todavia, o dolo exigido para a configuração da conduta descrita não restou
demonstrado, não havendo dados que levem a crer que o então prefeito, ao
restituir os valores ao codenunciado Jorge Roberto, estaria dando ensejo a
pagamento indevido, uma vez que tal ato foi previamente objeto de consulta ao
Procurador do Município, que proferiu parecer em sentido favorável.

Observa-se que, em nenhum momento, houve a manifesta intenção de utilização
indevida das verbas em proveito alheio, uma vez que, no entender do gestor, e
com amparo no parecer mencionado, tratava-se de verba salarial, referente a
dias efetivamente trabalhados.

Estado do Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA fls. 22

Denota-se que a conduta do denunciado ROGÉRIO JOSÉ LORENZETTI limitou-
se a acatar parecer emitido pelo Procurador do Município, sendo que o próprio
Jorge Roberto, quando de sua nomeação como Secretário do Município,
declarou que não possuía vínculo empregatício que o impossibilitasse de exercer
cargo comissionado, corroborando a versão do Prefeito de que desconhecia que
Jorge Roberto possuísse cargo na ALEP, tendo sido induzido em erro.

Assim, entendo que não se mostram presentes, o dolo e a má fé necessários a
configurar o delito de que trata a presente ação, no que concerne à participação
de Rogério Lorenzetti.

De acordo com toda a prova colhida na instrução, restou evidenciado que a
nomeação de Jorge Roberto na ALEP era fato desconhecido de todos na
Prefeitura de Paranavaí.

E mais, restou claro que os valores pagos decorreram de dias efetivamente
trabalhados, sendo que o Prefeito autorizou a restituição dos valores, acolhendo
o parecer formulado pelo Procurador Jurídico do Município.
Pelos testemunhos colhidos durante a instrução, infere- se que não era de
conhecimento das pessoas que trabalhavam na Prefeitura, e tampouco do
Prefeito, a anterior nomeação de Jorge Roberto.

Oportuno a transcrição de alguns trechos:

ISABELE BOARETO MEURER:

Estado do Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA fls. 23 "Tomei conhecimento sobre a
acusação de acúmulo de cargos de JORGE ROBERTO através da
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imprensa. JORGE ROBERTO dava expediente diário como eu. Não tinha
conhecimento que JORGE ROBERTO exercia cargo de Assessor Parlamentar
nessa época (...)".

ROSELI NAVARRO:

"Eu sou assessora da Secretaria de Comunicação, e trabalho com o Sr. JORGE
ROBERTO (...) O trabalho dele era diário, neste período ele trabalhou lá de forma
regular. Desconheço que JORGE ROBERTO ocupava cargo de Assessor
Parlamentar do deputado Teruo Kato (...)".

THAIS MATIAS:

"Conheço o JORGE ROBERTO desde o final de 2009. Ele assumiu o cargo de
Secretário de Comunicação em janeiro de 2009, e pelo que eu tenho
conhecimento, ele sempre trabalhou na Prefeitura (...) Trabalho como Diretora
Especial de Expediente junto ao Gabinete do Prefeito desde janeiro de 2009.
Meu contato com o Prefeito desde o primeiro dia do mandato é diário. A conduta
do Prefeito quando existe alguma irregularidade, ele determina que seja apurada,
e se houver irregularidade, ela tem que ser sanada. Quando o Prefeito tomou
conhecimento que o JORGE ROBERTO estava nomeado na Assembleia
Legislativa, a medida dele foi chamar o Secretário e pedir explicações quando se
decidiu que JORGE ROBERTO deveria ser exonerado do Município, até resolver
a situação dele na Assembleia".

Estado do Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA fls. 24 O ora denunciado, em seu
interrogatório, assim reafirmou:

"Os fatos se passaram no começo da administração. Nós fizemos a nomeação
do Jorge, e a Assembleia Legislativa, no começo do ano, soltou uma lista de
funcionários que pertenciam à Assembleia, e ao tomar conhecimento pela
imprensa da lista, nós verificamos que havia acúmulo de cargo, nos reunimos
com o Secretário e determinei que tomasse as providências, para regularizar a
situação (...) Se não me falha a memória foi através desta lista que apareceu o
acúmulo de cargos. A Assembleia Legislativa não divulgava o nome dos seus
servidores (...)".

Observa-se, ainda, que além de não ter conhecimento acerca do fato que Jorge
Roberto estava nomeado em cargo na ALEP, o ora denunciado, ao exigir a
colheita da declaração de inexistência de acúmulo de cargos, adotou as
providências administrativas de praxe necessárias a coibir o acúmulo ilegal de
cargos.

O tipo penal descrito no art. 2º, II, do Decreto-Lei 201/67 exige, para a sua
configuração, que o agente, de forma intencional, utilize indevidamente recursos
públicos em favor de terceiro.

Todavia, o que se conclui, é que, sendo direito do servidor receber
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pelos dias efetivamente trabalhados, sob pena de enriquecimento ilícito por parte
da Administração, não se configura utilização indevida dos recursos.

Ainda que tenha havido acúmulo de cargos por parte do denunciado JORGE
ROBERTO PEREIRA DA SILVA, essa suposta ilegalidade

Estado do Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA fls. 25 não autorizava que a
Administração Pública deixasse de proceder à remuneração pelos dias
efetivamente trabalhados, sob pena de violação a outros princípios
constitucionais.

Infere-se que, não obstante o codenunciado estivesse nomeado em dois cargos
em comissão, de fato, somente trabalhou efetivamente no cargo de Secretário da
Prefeitura, o que leva à conclusão de que, se pagamento indevido houve, tal
pagamento se deu por parte da ALEP, eis que o referido servidor estava
prestando expediente diário junto à Prefeitura Municipal de Paranavaí, o que, por
óbvio, impossibilitaria que, ao menos aparentemente, trabalhasse
concomitantemente junto ao Poder Legislativo Estadual.

Assim, o contexto probatório demonstra a clara inexistência de dolo do
denunciado no sentido de desviar recursos públicos de forma ilegal, em favor de
terceiro.

Vejamos:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIMES DE RESPONSABILIDADE.
PREFEITO MUNICIPAL. ARTIGO 1º, XIV, DO DECRETO-LEI N.º 201/67.
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. NEGATIVA DE AUTORIA.
SIMPLES NOTÍCIA NOS AUTOS, SEM COMPROVAÇÃO, DO EFETIVO
DESCUMPRIMENTO.
ABSOLVIÇÃO IMPERIOSA. ART. 386, II, CPP. INCISO XIII DO MESMO
DISPOSITIVO LEGAL. NOMEAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDORES
COMISSIONADOS. IRREGULARIDADES NÃO EVIDENCIADAS. ABSOLVIÇÃO.
ART. 386, III, CPP.
IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. (TJPR - 2ª C.Criminal - AP - 387255-3 -
Cantagalo - Rel.: João Kopytowski - Unânime - - J.

Estado do Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA fls. 26 28.01.2010)

APELAÇÃO CRIMINAL. EX-PREFEITO MUNICIPAL. NEGATIVA DE
EXECUÇÃO DE LEI MUNICIPAL. NÃO REPASSE DE VERBAS.
ART. 1º, XIV, DO DECRETO-LEI N.º 201/67. AUSÊNCIA DE DOLO NA
CONDUTA DO ACUSADO, BEM COMO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 618290-1 - Maringá - Rel.: João Kopytowski -
Unânime - - J. 14.01.2010)
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Desta forma, demonstrado que a conduta do ora acusado baseou-se em parecer
jurídico de sua assessoria jurídica, e constatado que o parecer está em total
conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Tribunal
Superior do Trabalho, deve ser afastada a existência de dolo, devendo ser
julgada IMPROCEDENTE a denúncia, em relação ao réu ROGÉRIO JOSÉ
LORENZETTI.

- da conduta de ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES:

Consta dos termos da denúncia, que o denunciado ANTONIO HOMERO
MADRUGA CHAVES , livre e voluntariamente, ciente da ilicitude de sua conduta,
abusando de sua condição de Procurador Geral do Município, resolveu
considerar o requerimento de devolução de salário como se fosse legal, e lavrou
um parecer manuscrito no verso do requerimento, com o fim de legitimar
(novamente) a realização de pagamento indevido, conforme materializado pelo
documento de fl. 136- verso, e cujos valores já haviam sido anteriormente
restituídos aos cofres públicos (doc. Fl. 137), concorrendo, desta forma para
utilização indevida de rendas públicas em proveito alheio, em prejuízo do erário
municipal de

Estado do Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA fls. 27 Paranavaí.
Observa-se que durante o período de 01/01/2009 a 31/03/2009, o réu Jorge
Roberto exerceu, concomitantemente, os cargos comissionados de Assessor
Legislativo e de Secretário Municipal de Comunicação Social, portanto em
confronto com o que dispõe a Constituição Federal.

Denota-se, ainda, que quando da repercussão da ilegalidade cometida, Jorge foi
exonerado, a pedido, do cargo que exercia na Assembleia Legislativa e
posteriormente Rogério José Lorenzetti (Prefeito Municipal) editou o Decreto nº
11.130/2009 por meio do qual também exonerou Jorge do cargo de Secretário
Municipal.

Por sua vez, Jorge Roberto chegou a reembolsar aos cofres públicos os valores
que havia percebido indevidamente, todavia requereu a devolução desses
valores à Prefeitura que o atendeu com prontidão, realizando a restituição do
montante.

Observa-se ainda, que foi o réu Antônio Homero, Procurador do Município à
época dos fatos, quem emitiu parecer favorável à solicitação de Jorge, por
entender que é inadmissível que a administração se locuplete às custas do
esforço alheio, assim se manifestando:

"O Direito Constitucional Brasileiro expressamente incorpora a moralidade
administrativa (...) De todo o modo, como se vê, por um ou outro fundamento, o
certo é que não se pode admitir que a administração se locuplete à custa alheia
(...)".

Infere-se das provas coligidas, que o ora denunciado,
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Estado do Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA fls. 28 Antônio Homero Madruga, não
tinha qualquer conhecimento sobre o acúmulo de cargos, o que restou
comprovado nos autos.

Todavia, o argumento lançado na denúncia seria no sentido de que, havendo
ilegalidades no acúmulo, nenhuma remuneração seria devida, e que, no
momento em que o ora codenunciado Jorge Roberto requereu a restituição dos
valores, que anteriormente ele mesmo havia reembolsado à Prefeitura, e que
eram provenientes dos salários pagos a ele, nesse momento teria praticado o
delito do art. 1º, inciso II do Decreto- Lei 201/67, em conluio com o Prefeito e com
o Procurador do Município.

No entanto, outro é o entendimento dos Tribunais Superiores: Enunciado 363 do
TST:

"Enunciado nº 363- Contrato nulo. Efeitos. A contratação de servidor público,
após a Constituição de 1988, sem prévia aprovação em concurso público,
encontra óbice no seu art.
37, II, e §2], somente conferindo-lhe direito ao pagamento de contraprestação
pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o salário
mínimo/hora".

Logo, o fato de o Procurador Jurídico do Município de Paranavaí, ter emitido
parecer como Procurador Geral, recomendando o pagamento dos salários
efetivamente trabalhados, não enseja ato de improbidade administrativa, na
medida em que o Enunciado nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho determina
que é dever da Administração Pública remunerar os dias efetivamente
trabalhados, nada obstante a existência de acúmulo de cargos.

Estado do Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA fls. 29

Portanto, entendo que, mais uma vez, não há que se falar em responsabilidade
criminal do ora denunciado, já que, no exercício da função de Procurador Jurídico
do Município de Paranavaí, determinou o pagamento dos dias efetivamente
trabalhados ao corréu Jorge Pereira, em consonância ao entendimento
jurisprudencial dos Tribunais Superiores, devendo ser julgada IMPROCEDENTE
a denúncia, também em relação ao réu ANTÔNIO HOMERO MADRUGA
CHAVES.

- da conduta de JORGE ROBERTO PEREIRA DA SILVA:

A denúncia imputa ao corréu Jorge Roberto Pereira da Silva a seguinte conduta:
no dia 1º/01/2009, o denunciado ROGÉRIO JOSÉ LORENZETTI, no exercício de
mandato de Prefeito Municipal de Paranavaí, nomeou o denunciado JORGE
ROBERTO PEREIRA DA SILVA para o cargo de
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Secretário Municipal de Comunicação Social, nos termos do Decreto nº
10.885/2009 (doc.fls.31).

Ocorre, que ao tempo da nomeação, o denunciado JORGE ROBERTO PEREIRA
DA SILVA já ocupava o cargo em comissão de Assessor Parlamentar do
Deputado Estadual Antonio Teruo Kato (dos.
Fls.82/84).
No período de 1º/01/2009 até o dia 30/04/2009, o denunciado JORGE
ROBERTO PEREIRA DA SILVA teria cumulado dois cargos em comissão e
recebeu remuneração paga pelo Poder Legislativo Estadual e pelo Poder
Executivo Municipal de Paranavaí, totalizando R$ 8.992,80 (oito mil, novecentos
e noventa e dois reais e oitenta centavos), sendo certo que foi exonerado do
cargo de assessor parlamentar em 30/03/2009, consoante ato da Comissão
Executiva da Assembleia Legislativa nº

Estado do Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA fls. 30 1189/2009(dos. Fls. 84) e
também do cargo de Secretário Municipal em 06/04/2009, conforme Decreto
11.130/2009 (doc. Fls.08).

Restou demonstrado que, assim que tomou conhecimento da acumulação dos
cargos, o ora denunciado JORGE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
imediatamente pediu exoneração de ambos, restituindo os valores recebidos na
Prefeitura de Paranavaí, que, por sinal, eram superiores aos valores percebidos
pelos serviços prestados ao Deputado Estadual.

Observa-se, ainda, que o ora denunciado, de fato, efetivamente trabalhou na
Prefeitura de Paranavaí, durante os 03(três) meses em que ocorreu o acúmulo,
sendo tal fato corroborado por todas as testemunhas.
Outrossim alega o Ministério Público que, na sequência, o ora denunciado
protocolou pedido de devolução daquela remuneração recebida indevidamente
durante a cumulação de seu cargo de Assessor Parlamentar na Assembleia
Legislativa com o cargo de Secretário Municipal de Comunicação Social
(01/01/2009 a 30/03/2009), conforme materializado no documento de fls. 136,
concorrendo, desta forma, para utilização indevida de rendas públicas em
proveito alheio, em prejuízo do erário municipal de Paranavaí.

É certo que houve acúmulo de cargos pelo acusado Jorge Roberto Pereira da
Silva, e que ele recebeu remuneração pelos dois cargos.

No entanto, o que não se vislumbra é o dolo na conduta do ora denunciado, em
desviar verbas ou rendas públicas em proveito próprio, na medida em que o
mesmo fez uma requisição administrativa, que

Estado do Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA fls. 31 seguiu todos os trâmites
legais, no que concerne à restituição dos valores que ele próprio havia
reembolsado à Prefeitura, e esta requisição recebeu parecer favorável pelo
Procurador do Município.
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Denota-se, por todo o disposto, que precárias são as condições para uma
condenação criminal do réu Jorge Roberto Pereira da Silva, uma vez que o dolo
no sentido de causar lesão ao erário não se mostra suficientemente
demonstrado, inviabilizando uma condenação criminal.

Como esclarecido pela ilustre Sub Procuradora de Justiça às folhas 751 e
seguintes: "Vislumbra-se que a sentença proferida no âmbito cível julgou
parcialmente procedente a inicial da Ação Civil Pública, acima indicada,
promovida pelo Ministério Público. Decidiu-se pela condenação do réu JORGE
ROBERTO PEREIRA DA SILVA por ato de improbidade, com penalidade, entre
outras, `de ressarcimento integral do dano, com a devolução aos cofres públicos
da quantia indevida percebida referente aos meses de janeiro a março de 2009',
meses em que ocorreu indevido acúmulo de cargos. Reconhecendo-se, ainda, a
nulidade dos pagamentos restituídos a ele pela Prefeitura de Paranavaí. De outra
via, em relação aos réus ROGÉRIO JOSÉ LORENZETTI e ANTÔNIO HOMERO
MADRUGA CHAVES julgou os pedidos improcedentes por entender ausente
prova do elemento subjetivo, dolo, para o ato de improbidade administrativa.
Importante mencionar, que o decisório acima apontado realizado no âmbito cível
da Comarca de Paranavaí, não vincula, sob nenhuma análise a valoração dos
fatos no viés criminal".

No entanto, oportuno frisar, que o fato denunciado pelo Ministério Público, na
presente ação penal, capitulado no artigo 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/67,
refere-se não ao acúmulo de cargos do réu Jorge

Estado do Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA fls. 32 Roberto, mas sim ao fato de
que, no entender do denunciante, todos os réus, cientes da ilegalidade do
acúmulo de cargos praticado, e ante a devolução dos valores por parte de Jorge,
quando o mesmo pediu a sua restituição, e os réus Antônio Homero Madruga
Chaves e Rogério José Lorenzetti de pronto concordaram com o requerimento,
procedendo à devolução dos valores, neste momento praticaram o desvio de
verbas públicas, em evidente prejuízo ao erário.

Todavia, há de se consignar, que ao contrário do narrado na denúncia, a conduta
do ora denunciado não se revestiu de atitude criminosa, já que o pedido
administrativo feito poderia ter sido negado, no entanto, a referida restituição foi
concedida, com amparo em parecer jurídico favorável, com a devida publicidade,
ficando arquivado na Prefeitura para conhecimento público, cabendo considerar,
que o parecer jurídico prolatado por procurador reveste-se dos atributos da
presunção de legitimidade e de veracidade.

Assim, por todo o exposto, entendo que em relação ao corréu JORGE
ROBERTO PEREIRA DA SILVA a denúncia, da mesma forma, deve ser julgada
IMPROCEDENTE.

Pelo exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão
deduzida na denúncia, para ABSOLVER os réus ROGÉRIO JOSÉ
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LORENZETTI, ANTÔNIO HOMERO MADRUGA CHAVES, e JORGE ROBERTO
PEREIRA DA SILVA das sanções do art. 1º, inciso II do Decreto-Lei 201/67, tudo
nos termos da fundamentação.

Estado do Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA fls. 33 III- DISPOSITIVO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal em
Composição Integral, por unanimidade de votos, em de JULGAR
IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, para ABSOLVER os réus
ROGÉRIO JOSÉ LORENZETTI, ANTÔNIO HOMERO MADRUGA CHAVES, e
JORGE ROBERTO PEREIRA DA SILVA das sanções do art. 1º, inciso II do
Decreto-Lei 201/67, tudo nos termos da fundamentação.
A Sessão foi presidida pelo Desembargador José Carlos Dalacqua.
Participaram do julgamento e acompanharam o voto do Relator Excelentíssimos
Senhores Desembargador Luís Carlos Xavier e o Juiz Substituto de Segundo
Grau Marcio José Tokars.
Curitiba, 12 de março de 2015.

JOSÉ CARLOS DALACQUA Relator

Número DJ 1538:

Dados Básicos4

Número Físico 1018807-5:
0006894-20.2013.8.16.0000:

Vara 1ª Vara Cível:
Comarca Paranavaí:
Classe Processual 202 - Agravo de Instrumento:
Natureza Cível:
Partes Envolvidas Ministério Público do Estado do Paraná,Rogério José Lorenzetti:
Relator Desembargador Leonel Cunha:
Advogados Carlos Teodoro Soster:

27/05/2013 14:30 - Baixa - Vara de Origem

Trânsito em Julgado Sim:
Aguardando Não:

06/03/2013 15:51 - Devolução (Conclusão)

Magistrado Leonel Cunha:
Despacho Descrição: Despachos Decisórios:
Publicação 13/03/2013:
Nº DJ 1057:
Despacho AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1018807-5, DA 1ª VARA CÍVEL DA:
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COMARCA DE PARANAVAÍ Agravante : ROGÉRIO JOSÉ LORENZETTI
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO Relator : Des. LEONEL CUNHA

Vistos, RELATÓRIO

1) MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
em face de ROGÉRIO JOSÉ LORENZETTI, alegando que: a) o Réu foi eleito
Prefeito Municipal de Paranavaí, para gestão no período compreendido entre
2008 a 2016; b) na campanha eleitoral de 2008, o Réu integrava a coligação
partidária pelo PMDB, cuja publicidade possuía a expressão "um novo tempo
Paranavaí" e o desenho de um sol na cor laranja, fixado a direita; c) no primeiro
ano de mandato, o Réu passou a utilizar em veículos oficiais, prédios públicos,
documentos oficiais, e principalmente no site da Prefeitura Municipal de
Paranavaí, a logomarca da sua campanha eleitoral, caracterizando promoção
pessoal.
Pediu liminar, a fim de que o Réu se abstenha de utilizar cores, símbolos, dizeres
ou congêneres que não guardam correspondência com símbolos e cores oficiais
do Município de Paranavaí em veículos oficiais, sites, prédios públicos e
documentos.

2) O Juiz "a quo" (fls. 143/151) determinou que o Réu retire e se abstenha de
inserir em bens públicos, páginas eletrônicas, pinturas de prédios vinculados à
Prefeitura Municipal de Paranavaí, documentos oficiais, e todos os demais bens
que contenham qualquer tipo de publicidade utilizada para identificação do Réu
ou do seu partido político na campanha eleitoral. Ordenou, ainda, a utilização dos
símbolos oficiais do Município de Paranavaí para identificação dos bens móveis e
imóveis, bem como a citação do Réu para apresentação de resposta no prazo de
(15) dias.

3) ROGÉRIO JOSÉ LORENZETTI interpôs Agravo de Instrumento (fls. 05/15),
afirmando que: a) não lhe foi oportunizada a apresentação de defesa preliminar,
nos termos do parágrafo 7º do artigo 17 da Lei nº 8.429/1992, ofendendo-se o
direito de defesa; b) não existe norma jurídica impondo a obrigação de utilizar
símbolos oficiais na publicidade institucional do Poder Público, de modo que
houve ofensa ao princípio da legalidade.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

a) Da Defesa Preliminar

O Agravante sustenta que não lhe foi oportunizado a apresentação de defesa
preliminar, nos termos do parágrafo 7ª do artigo 17 da Lei nº 8.429/1992,
ofendendo-se, segundo ele, o direito de defesa.

O parágrafo 7ª do artigo 17 da Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992,
preceitua que:

"§ 7° - Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a
notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser
instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de 15 (quinze) dias).

Nota-se, no caso, que antes de ser determinada a citação do Agravante para
apresentar contestação (f. 151), houve a sua notificação (fls.
121/137) para apresentação de manifestação por escrito, ou seja, foi
oportunizada defesa preliminar, observando- se o devido processo legal, motivo
pelo qual não há nulidade.
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É bem de ver, ainda, que segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não há cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal, uma vez
que a declaração de nulidade pela ausência de defesa preliminar depende da
demonstração de efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATOS DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEFESA PRELIMINAR. ART. 17, § 7º, DA
LIA. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ
SANS GRIEF. PRECLUSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, dado o seu caráter
manifestamente infringente, em observância aos princípios da fungibilidade
recursal. Precedentes do STJ.
2. O juízo singular, soberano na análise de fatos e provas, de forma
fundamentada, entendeu pela possibilidade de proferir julgamento antecipado.
Alterar esse entendimento, implicaria, além de revolvimento do conjunto fático-
probatório para se concluir pela necessidade de instrução do feito, procedimento
defeso nesta via recursal, a teor da Súmula 7/STJ, violação ao princípio do livre
convencimento motivado.
3. In casu, não há falar em cerceamento de defesa ou violação ao devido
processo legal, consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça
acerca prescindibilidade da defesa prévia, dependendo a declaração de nulidade
pela sua ausência de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie, tendo em
vista a amplitude da manifestação defensiva contida na manifestação preliminar
recebida como contestação.
Ademais, o aresto recorrido assentou pela imprescindibilidade da defesa prévia,
razão pela qual anulou a sentença. Não analisou, para concluir nesse sentido, o
quadro fático do caso concreto, motivo por que não se aplica, neste aspecto, a
Súmula 7/STJ.
4. "A falta da notificação prevista no art. 17, § 7º, da Lei 8.429/1992 não invalida
os atos processuais ulteriores, salvo quando ocorrer efetivo prejuízo"(REsp
1.034.511/CE).
5. Da interpretação sistemática da Lei 8.429/92, especialmente do art. 17, § 10,
que prevê a interposição de agravo de instrumento contra decisão que recebe a
petição inicial, infere-se que eventual nulidade pela ausência da notificação
prévia do réu (art.
17, § 7º) será relativa, precluindo caso não arguida na primeira oportunidade.
6. Não está o magistrado, no exercício da judicatura, limitado às razões
expendidas no apelo especial, podendo, por fundamento diverso, conhecer da
violação ao dispositivo da lei federal, atendido sempre o princípio do livre
convencimento motivado.
7. Vige a regra geral da independência das esferas cível, administrativa e penal
na responsabilização por fatos ilícitos. Contudo, referida independência resta
obstada em situações de inexistência do fato ou de negativa de autoria, nos
termos do art. 935 do CC e 66 do CPP. Neste ponto, ademais, configurada a
indevida inovação recursal, vedada nas razões de agravo regimental e embargos
de declaração, não podendo ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
pena de supressão de instância.
8. Agravo regimental não provido." (EDcl no REsp 1194009/SP, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe
30/05/2012).

E, no caso, como demonstrado, houve a notificação do Agravante para
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apresentação de manifestação por escrito antes da citação para contestar, ou
seja, foi oportunizada defesa preliminar, não existindo prejuízo.

b) Da Obrigação de Fazer Imposta com base na Constituição da República

O Agravante sustenta, ainda, que não existe norma jurídica impondo a obrigação
de utilizar símbolos oficiais na publicidade institucional do Poder Público, de
modo que houve, segundo ele, ofensa ao princípio da legalidade.

Todavia, nota-se que o artigo 37, § 1º, da Constituição da República, dispõe que:
"A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela
não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos."

Tal dispositivo consagra o princípio da impessoalidade, preceituando que a
publicidade dos atos de governo não pode configurar promoção pessoal dos
agentes públicos, porquanto os atos praticados pertencem ao Poder Público e
não ao agente que o representa.

No caso, existem indícios de que o Agravante, na condição de Prefeito, utilizou
em veículos oficiais, prédios públicos, documentos oficiais, e principalmente no
site da Prefeitura Municipal de Paranavaí, a logomarca da sua campanha
eleitoral, o que caracteriza, a princípio, promoção pessoal.

Em razão disso, a Decisão Agravada, em sede de liminar, impôs a obrigação de
utilizar os símbolos oficiais do Município de Paranavaí para identificação dos
bens móveis e imóveis e dos documentos oficiais, evitando, assim, a promoção
pessoal, ou seja, tutelando o princípio da impessoalidade.

Portanto, a obrigação de fazer imposta está fundamentada no artigo 37, § 1º, da
Constituição da República, que veda a promoção pessoal do gestor público,
motivo pelo qual não houve, em análise sumária, ofensa ao princípio da
legalidade.
Vale ressaltar, ainda, que o Código de Processo Civil autoriza que: "Art. 461. Na
ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o
juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido,
determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do
adimplemento. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 1994) § 1o A obrigação
somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer ou se
impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.
(Incluído pela Lei nº 8.952, de 1994) § 2o A indenização por perdas e danos dar-
se-á sem prejuízo da multa (art. 287). (Incluído pela Lei nº 8.952, de 1994) § 3o
Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de
ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou
mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada
ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada."

Portanto, o Juiz "a quo", considerando relevante o fundamento da demanda e o
justificado receio de ineficácia do provimento final, concedeu a tutela especifica
liminarmente, resguardando o princípio da impessoalidade.
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ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento,
porquanto manifestamente improcedente.

Intimem-se. Publique-se.

CURITIBA, 05 de março de 2012.
Desembargador LEONEL CUNHA Relator

01/03/2013 14:30 - Conclusão - Relator

Magistrado Desembargador Leonel Cunha:

Dados Básicos5

Número Físico 1161660-1:
0051190-30.2013.8.16.0000:

Vara 2ª Vara Cível:
Comarca Paranavaí:
Classe Processual 202 - Agravo de Instrumento:
Natureza Cível:
Partes Envolvidas Município de Paranavaí,Jorge Roberto Pereira da Silva,Antônio Homero Madruga

Chaves,Ministério Público do Estado do Paraná,Rogério José Lorenzetti
:

Relator Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima:
Advogados Gilson José dos Santos,Carlos Antonio Mazzin Vantini,Eliana Nobue Ishikawa

Kotsubo,Caroline Pires Paszczuk,Carlos Teodoro Soster
:

20/11/2015 12:33 - Baixa - Vara de Origem

Trânsito em Julgado Sim:
Aguardando Não:

06/04/2015 11:22 - Disponibilização de Acórdão

Quantidade Folhas 9:
Publicação 27/04/2015:
Ementa DECISÃO: ACORDAM OS MAGISTRADOS INTEGRANTES DA QUARTA

CÂMARA CÍVEL, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. EMENTA: AGRAVO DE
INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - INSURGÊNCIA RECURSAL CONTRA RECEBIMENTO DA
INICIAL - INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO ACUSADO, ORA
AGRAVANTE - VERIFICAÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO DE
IMPROBIDADE - MATÉRIA QUE DIZ RESPEITO AO MÉRITO DA CAUSA QUE
SERÁ ANALISADA OPORTUNAMENTE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA -
FALTA DE PROVA CABAL QUANTO A INEXISTÊNCIA DO ATO DE
IMPROBIDADE - ELEMENTOS QUE APONTAM PELA EXISTÊNCIA -
VIOLAÇÃO, EM TESE, DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA
MORALIDADE ADMINISTRATIVA - PREFEITO MUNICIPAL - NOMEAÇÃO DE
SECRETÁRIO JÁ OCUPANTE DE OUTRO CARGO EM COMISSÃO NA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - ACUMULAÇÃO IRREGULAR DE
CARGOS - RECEBIMENTO DA INICIAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. "No recebimento da inicial se faz um juízo

:
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superficial dos fatos e documentos trazidos pelo autor, verificando-se os
requisitos processuais exigidos. ESTADO DO PARANÁ PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇAA análise da existência de improbidade pertence ao
mérito da ação civil pública, que necessita de cognição ampla e exauriente,
realização do contraditório, dentro do devido processo legal, que será
oportunizado no decorrer da ação." (TJPR - 4ª C.Cível - AI - 1111728-3 -
Guarapuava - Rel.: Des. Regina Afonso Portes - Unânime - - J. 05.08.2014).

Acórdão PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.161.660-1. COMARCA DE PARANAVAÍ - 2ª
VARA CÍVEL. AGRAVANTE:ROGÉRIO JOSÉ LORENZETTI. AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. RELATOR: DES. COIMBRA
DE MOURA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INSURGÊNCIA RECURSAL CONTRA
RECEBIMENTO DA INICIAL - INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO
ACUSADO, ORA AGRAVANTE - VERIFICAÇÃO - ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE - MATÉRIA QUE DIZ RESPEITO
AO MÉRITO DA CAUSA QUE SERÁ ANALISADA OPORTUNAMENTE, APÓS
DILAÇÃO PROBATÓRIA - FALTA DE PROVA CABAL QUANTO A
INEXISTÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE - ELEMENTOS QUE APONTAM
PELA EXISTÊNCIA - VIOLAÇÃO, EM TESE, DOS PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA  PREFEITO MUNICIPAL 
NOMEAÇÃO DE SECRETÁRIO JÁ OCUPANTE DE OUTRO CARGO EM
COMISSÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - ACUMULAÇÃO
IRREGULAR DE CARGOS - RECEBIMENTO DA INICIAL - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "No recebimento da inicial se faz
um juízo superficial dos fatos e documentos trazidos pelo autor, verificando-se os
requisitos processuais exigidos. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ
Agravo de Instrumento nº 1.161.660-1 fls. 2 A análise da existência de
improbidade pertence ao mérito da ação civil pública, que necessita de cognição
ampla e exauriente, realização do contraditório, dentro do devido processo legal,
que será oportunizado no decorrer da ação." (TJPR - 4ª C.Cível - AI - 1111728-3
- Guarapuava - Rel.: Des. Regina Afonso Portes - Unânime - - J. 05.08.2014).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
1.161.660-1, de Paranavaí - 2ª Vara Cível, em que figuram como Agravante
ROGÉRIO JOSÉ LORENZETTI e Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PARANÁ, com qualificações nos autos.

I  RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROGÉRIO JOSÉ
LORENZETTI, contra a decisão monocrática de primeiro grau que recebeu a
petição inicial na ação de ação civil pública pela prática de atos de improbidade
administrativa promovida pelo agravado.

Em suas razões recursais, alega o agravante, em síntese, nulidade da decisão
agravada por deficiência de fundamentação, pois as teses de defesa não teriam
sido examinadas. Aduziu que não estão

:
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caracterizados os atos de improbidade administrativa alegados a justificar o
recebimento da peça inaugural. Pediu a concessão de efeito suspensivo à
decisão proferida e sua confirmação pela Câmara em momento oportuno. Quanto
ao mérito, pediu a declaração de nulidade da decisão proferida, por ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ

Agravo de Instrumento nº 1.161.660-1 fls. 3

fundamentação e a rejeição da petição inicial em relação ao ora agravante.

Pela decisão proferida por este relator às f. 341/342, foi negado seguimento ao
recurso, pois considerado intempestivo.

Inconformada com a decisão interpôs a parte agravante recurso de agravo, na
forma do artigo 557, §1.º, do CPC.

Alega em suas razões recursais que a peça processual foi protocolada no dia
19/11/2013 e não no dia 20/11/2013, não podendo ser considerado intempestivo.
Pediu o provimento do recurso para que seja conhecido o agravo interposto,
porque protocolado dentro do prazo legal. É o relatório.

Pela decisão de fls. 407/410 foi admitido o processamento do recurso, sendo
indeferido o pedido de efeito suspensivo postulado.

Informações encaminhadas pelo juiz de primeiro grau às fls. 415/418, dando
conta do cumprimento do disposto no artigo 526, do CPC.

Contrarrazões pelo Ministério Público de primeiro grau às fls. 420/432.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às fls. 436/440 pelo provimento parcial
do recurso, tão somente para substituir a capitulação contida na ação para onde
se lê "dispensa de licitação" ler-se "acumulação de cargos e remunerações".

II  VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ

Agravo de Instrumento nº 1.161.660-1 fls. 4

presente recurso, tanto os intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e
inexistência de fato impeditivo e extintivo), quanto os
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extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do agravo
de instrumento nº 1.161.660-1.

Cinge-se a discussão quanto o recebimento da petição inicial, ante os indícios de
prática de ato de improbidade administrativa supostamente praticado pelo
agravante, enquanto Prefeito do Município de Paranavaí.

Sustenta o agravante, em síntese, que: a decisão agravada seria nula por
ausência de fundamentação, pois ausente apreciação das teses de defesa e que
inexistiu prática de ato de improbidade, porquanto ao saber da irregularidade,
adotou medidas legais para corrigi-la, devendo ser rejeitada a inicial, até porque
havia parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Município a respeito dessa
contratação a revelar ausência de dolo; quanto aos pagamentos, alegou que
seria dever legal o pagamento dos salários, sob pena de violação à vedação do
enriquecimento sem causa, sendo este um fato atípico.

Pois bem. Como é sabido, na fase inicial de admissibilidade da ação civil pública
por atos de improbidade administrativa, estabelece-se apenas um juízo prévio de
viabilidade da demanda proposta, devendo o Julgador analisar a existência de
justa causa para o aforamento da ação. A melhor doutrina pátria, aqui
representada por WALDO FAZZIO JÚNIOR, enfatiza que nessa etapa
preambular, realiza-se, tão somente, um juízo superficial acerca da viabilidade ou
não das acusações formuladas:

"[...] O procedimento prévio à ação civil de improbidade administrativa, que é
semelhante ao instituído para os processos por crimes de responsabilidade
afiançáveis contra funcionários públicos, tem por escopo estabelecer uma
verificação prévia da existência de justa causa, para a propositura de ação civil
de improbidade administrativa. (...) É um juízo verificatório de viabilidade. (...)
Compreenda-se.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ

Agravo de Instrumento nº 1.161.660-1 fls. 5

No juízo de admissibilidade o que está em jogo é a idoneidade da demanda: se é
apta ou não para produzir a decisão de mérito visada. Voltado a esse intento, o
autor deve observar determinadas exigências, de cunho processual, que
precisam ficar demonstradas na inicial, porque delas depende a regular
constituição da relação processual na ação de improbidade. A suficiência dos
indícios deve ser entendida como aquela apta a não ensejar a rejeição liminar da
petição inicial, com fulcro na inexistência do ato de improbidade. Eventual
insuficiência por impossibilidade de sua apresentação precisa ser justificada, na
medida em que o dispositivo acena para os arts. 16 a 18 do Código de Processo
Civil, ou seja, litigância de má- fé." (in ATOS DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA, São Paulo: Atlas, 2007, p. 307, 311).

Na mesma esteira de entendimento, é a lição de MARINO PAZZAGLINI FILHO, a
respeito da fase inicial de admissibilidade da ação de improbidade:

"[...] Trata-se, na essência, de um procedimento especial preambular,
estabelecendo juízo prévio ou julgamento preliminar da ação civil pública de
improbidade (petição inicial), em seguida ao recebimento da defesa prévia do
requerido, à semelhança do que acontece no
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procedimento criminal, de rito especial, relativo aos crimes imputados a
funcionários públicos que estejam no exercício de suas funções (arts. 513 a 518
CPP).Dentro desse procedimento, cabe ao juiz, completado este contraditório
vestibular, em decisão fundamentada, receber a petição inicial ou rejeitar a ação
se convencido, ou não, da existência do ato de improbidade, da improcedência
da ação ou da inadequação da via eleita (§§ 8º e 9º).Violar esse regime
processual singular é violar a garantia da ampla defesa." (in LEI DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COMENTADA, 3ª. ed., São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ

Agravo de Instrumento nº 1.161.660-1 fls. 6

Paulo: Atlas, p. 203).

Compulsando os autos, denotam-se fortes indícios de que o agravante, em
conjunto com os demais réus na ação principal, em tese, praticaram ato de
improbidade administrativa, pois nomeou para cargo em comissão, conforme
Decreto nº 10885/2009, pessoa já nomeada para outro cargo, em outro órgão da
administração pública, possibilitando que JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA SILVA
recebesse vencimentos pelos dois cargos comissionados.

Cumpre destacar que existência de comprovação de ato de improbidade
administrativo diz respeito ao mérito da causa e deve ser analisado no momento
oportuno, não para fins tão somente de recebimento da petição inicial. Por outro
lado, não há prova cabal até o momento da inexistência do ato de improbidade
que deu origem à presente demanda a ensejar o indeferimento da inicial ou
rejeição, razão pela qual não há que se falar em falta de fundamentação da
decisão de primeiro grau (f. 322/324), nem mesmo em nulidade.

Assim, como depende de dilação probatória a demonstração dos atos imputados
aos requeridos, não vislumbrando a presença de circunstância que demonstre,
desde logo, a improcedência do pedido inicial, impõe-se manter a decisão que
recebeu a inicial porque presentes os pressupostos processuais e as condições a
ensejar o prosseguimento da ação.

De mais a mais, a petição inicial de fls. 53/76-TJ aponta especificação acerca da
conduta de cada réu, deixando claro no que teriam consistido os atos de
improbidade administrativa, não podendo ser simplesmente indeferida, porquanto
não pode ser taxada de manifestamente inepta.

Outra conclusão não se extrai dos julgados desta Câmara. A propósito, com
relação ao corréu ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES, em julgado de
minha relatoria, assim se decidiu:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO PARA FINS ELEITORAIS

"AGRAVO - INTEMPESTIVIDADE SUPERADA - CERTIDÃO COMPROVANDO
A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO PRAZO LEGAL - RETRATAÇÃO PARA
ADMITIR O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - INSURGÊNCIA RECURSAL CONTRA RECEBIMENTO DA
INICIAL - INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO ACUSADO, ORA
AGRAVANTE - VERIFICAÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO DE
IMPROBIDADE - MATÉRIA QUE DIZ RESPEITO AO MÉRITO DA CAUSA QUE
SERÁ ANALISADA OPORTUNAMENTE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA -
FALTA DE PROVA CABAL QUANTO A INEXISTÊNCIA DO ATO DE
IMPROBIDADE - Agravo de Instrumento nº 1.161.677-0ESTADO DO PARANÁ
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇAELEMENTOS QUE APONTAM
PELA EXISTÊNCIA - VIOLAÇÃO, EM TESE, DOS PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA - PROCURADOR DO
MUNICÍPIO - PARECER ADOTADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE
AUTORIZANDO O PAGAMENTO DE QUANTIA INDEVIDA - ACUMULAÇÃO
IRREGULAR DE CARGOS - RECEBIMENTO DA INICIAL - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJPR - 4ª C.Cível - A - 1161667-
0/01 - Paranavaí - Rel.: Coimbra de Moura - Unânime - - J.
12.08.2014).

No mesmo sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
REJEITADA - MÉRITO - RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - VERIFICADOS
INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE - DESVIO DE RECURSOS
PÚBLICOS - PREJUÍZO AO ERÁRIO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE E DA MORALIDADE DA ADMINISTRAÇAO PÚBLICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ
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- RECURSO NÃO PROVIDO.
No recebimento da inicial se faz um juízo superficial dos fatos e documentos
trazidos pelo autor, verificando-se os requisitos processuais exigidos. A análise
da existência de improbidade pertence ao mérito da ação civil pública, que
necessita de cognição ampla e exauriente, realização do contraditório, dentro do
devido processo legal, que será oportunizado no decorrer da ação." (TJPR - 4ª
C.Cível - AI - 1111728-3 - Guarapuava - Rel.: Des. Regina Afonso Portes -
Unânime - - J.
05.08.2014).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE CAUSA ELENCADA
NO §8º DO ART. 17 DA LEI N.º 8.429/92. INICIAL QUE APRESENTOU
INDÍCIOS SUFICIENTES DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
NECESSIDADE DE SE PROCEDER A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.ACÚMULO
ILEGAL DE CARGOS DE PROCURADOR GERAL -
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SÍMBOLO CC-04 COM A FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO - SÍMBOLO CC-
03 DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA DO SUL-PR, COM A FUNÇÃO DE
ADVOGADO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DA SERRA-PR, NO PERÍODO DE
09.12.2005, PERDURANDO ATÉ 03.04.2008.ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DE DANOS AO ERÁRIO POR TEREM SIDO PRESTADOS OS
SERVIÇOS.CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVEM ANÁLISE DO MÉRITO DA
CAUSA. EXAME INAPROPRIADO NO MOMENTO DO JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE DA PEÇA VESTIBULAR.RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO." (TJPR - 4ª C.Cível - AI - 1170993-4 - Marilândia do Sul - Rel.:
Des. Maria Aparecida Blanco de Lima - Unânime - - J. 05.08.2014).

Não é o caso de provimento parcial do recurso, como sugeriu a Procuradoria-
Geral de Justiça. Primeiro, porque não houve pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ

Agravo de Instrumento nº 1.161.660-1 fls. 9

específico do agravante neste sentido, muito embora possível alteração com
fundamento no artigo 512, do CPC; segundo, porque tratou-se de mero erro
material, que pode ser facilmente corrigido na origem; terceiro, tal circunstância
não causa qualquer prejuízo à defesa pois a exemplo do que ocorre no processo
penal, o acusado se defende dos fatos e não de mera capitulação jurídica
prevista na denúncia ou petição inicial de improbidade; e quarto, os fatos estão
muito bem descritos pelo Ministério Público em primeiro grau, individualizando as
condutas dos acusados com precisão e esclarecendo de forma suficiente no que
teriam consistido os atos de improbidade administrativa.

Pelas razões expostas, conheço do recurso porque tempestivo, mas nego-lhe
provimento para manter a decisão do juízo de primeiro grau, tal como proferida.

III  DISPOSITIVO

ACORDAM OS MAGISTRADOS INTEGRANTES DA QUARTA CÂMARA CÍVEL,
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, POR UNANIMIDADE
DE VOTOS, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

O Julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
REGINA AFONSO PORTES, com voto, e dele participou a Excelentíssima
Senhora Juíza de Direito Substituta em Segundo Grau CRISTIANE SANTOS
LEITE.

Curitiba, 17 de março de 2015.

DES. COIMBRA DE MOURA
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO PARA FINS ELEITORAIS
Relator

Número DJ 1552:

Dados Básicos6

Número Físico 1161660-1/01:
:

Vara 2ª Vara Cível:
Comarca Paranavaí:
Classe Processual 1208 - Agravo:
Natureza Cível:
Partes Envolvidas Município de Paranavaí,Jorge Roberto Pereira da Silva,Antônio Homero Madruga

Chaves,Ministério Público do Estado do Paraná,Rogério José Lorenzetti
:

Relator Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima:
Advogados Gilson José dos Santos,Carlos Antonio Mazzin Vantini,Eliana Nobue Ishikawa

Kotsubo,Caroline Pires Paszczuk,Carlos Teodoro Soster
:

10/03/2015 17:08 - Nova inclusão em pauta - Retirado de Pauta

20/11/2015 12:34 - Baixa - Vara de Origem

Aguardando Não:
Trânsito em Julgado Sim:

10/03/2015 17:18 - Remessa Interna - Seção de Pauta - 1ª Divisão

Destino Seção de Pauta - 1ª Divisão:

Dados Básicos7

Número Físico 1368508-8:
0008034-24.2012.8.16.0130:

Vara 2ª Vara Cível e da Fazenda Pública:
Comarca Paranavaí:
Classe Processual 198 - Apelação:
Natureza Cível:
Partes Envolvidas Rogério José Lorenzetti,Antônio Homero Madruga Chaves,Jorge Roberto Pereira

da Silva,Ministério Público do Estado do Paraná,Ministério Público do Estado do
Paraná,Jorge Roberto Pereira da Silva

:

Relator Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima:
Advogados Caroline Pires Paszczuk,Carlos Teodoro Soster,Anderson D'Áquila

Gonçalves,Eliana Nobue Ishikawa Kotsubo,Eroulths Cortiano Junior,Arieni
Bigotto,Carlos Antonio Mazzin Vantini

:

07/08/2017 16:21 - Baixa - Vara de Origem
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO PARA FINS ELEITORAIS
Trânsito em Julgado Sim:
Aguardando Não:

07/04/2016 09:09 - Disponibilização de Acórdão

Número DJ 1795:
Quantidade Folhas 31:
Publicação 09/05/2016:
Ementa DECISÃO: Acordam os Desembargadores da 4ª Câmara Cível do Tribunal de

Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Apelo nº 1 de Jorge Pereira Roberto da Silva, e dar provimento parcial ao Apelo
nº 2 do Ministério Público do Estado do Paraná. EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
EXERCÍCIO CONCOMITANTE DE CARGOS PÚBLICOS FORA DAS
HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, XVI, "a", "b" e "c", DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA SE
MANIFESTAR SOBRE A JUNTADA DE PROVA EMPRESTADA.EVIDÊNCIAS
QUE NÃO SERVIRAM PARA AMPARAR A SUA CONDENAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO."PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF".
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CARACTERIZADO.SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL
JUNTADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO
JUÍZO.EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A NOMEAÇÃO
DO RÉU PARA O EXERCÍCIO DE CARGOS EM COMISSÃO INACUMULÁVEIS.
DOLO GENÉRICO EVIDENCIADO. CONFIGURAÇÃO DE ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.ABSOLVIÇÃO DO RÉU, ACUSADO DE
CRIME DE RESPONSABILIDADE NO JUÍZO PENAL. DECISÃO CRIMINAL
QUE NÃO CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA MATERIAL DO FATO OU QUE O
RÉU NÃO CONCORREU PARA A PRÁTICA DO FATO TÍPICO.
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E CIVIL.OBRIGAÇÃO DE
RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS RECEBIDOS INDEVIDAMENTE EM
DECORRÊNCIA DO SEGUNDO VÍNCULO QUE GEROU A CUMULAÇÃO
INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS.ATOS DE IMPROBIDADE IMPUTADOS AO
PREFEITO MUNICIPAL, POR TER REALIZADO A NOMEAÇÃO INDEVIDA
PARA CARGO PÚBLICO INACUMULÁVEL E, AINDA, POR TER DEFERIDO
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES INERENTES AO SEGUNDO
VÍNCULO FUNCIONAL, QUE ANTERIORMENTE HAVIA SIDO DEVOLVIDO
AOS COFRES PÚBLICOS PELO CORRÉU.INEXISTÊNCIA DE DOLO.DOLO
NÃO EVIDENCIADO, AINDA, EM RELAÇÃO AO PARECERISTA JURÍDICO,
QUE EMITIU ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL A DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
CORRÉU, AMPARADO EM PREMISSAS FÁTICAS E DE DIREITO
RAZOÁVEIS.NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO AO RÉU CONDENADO, QUE
EXERCEU INDEVIDAMENTE CARGOS CUMULADOS, DAS PENALIDADES DE
PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA E SUSPENSÃO DOS DIREITOS
POLÍTICOS.APELO Nº 1 DESPROVIDO. APELO Nº 2 PARCIALMENTE
PROVIDO.

:

Acórdão Certificado digitalmente por: MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.368.508-8, DA COMARCA DE PARANAVAÍ - 2ª VARA
CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA APELANTE 1: JORGE ROBERTO PEREIRA
DA SILVA APELANTE 2: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
APELADO 1: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ APELADO 2:
JORGE ROBERTO PEREIRA DA SILVA APELADO 3: ANTÔNIO HOMERO
MADRUGA CHAVES APELADO 4: ROGÉRIO JOSÉ LORENZETTI RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA APELAÇÕES
CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. EXERCÍCIO CONCOMITANTE DE CARGOS PÚBLICOS

:
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO PARA FINS ELEITORAIS
FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, XVI, "a", "b" e "c", DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA SE
MANIFESTAR SOBRE A JUNTADA DE PROVA EMPRESTADA. EVIDÊNCIAS
QUE NÃO SERVIRAM PARA AMPARAR A SUA CONDENAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF".
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CARACTERIZADO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL
JUNTADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO.
EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A NOMEAÇÃO DO RÉU
PARA O EXERCÍCIO DE CARGOS EM COMISSÃO INACUMULÁVEIS. DOLO
GENÉRICO EVIDENCIADO. CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU, ACUSADO DE CRIME DE
RESPONSABILIDADE NO JUÍZO PENAL. DECISÃO CRIMINAL QUE NÃO
CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA MATERIAL DO FATO OU QUE O RÉU NÃO
CONCORREU PARA A PRÁTICA DO FATO TÍPICO. INDEPENDÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS PENAL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS
VENCIMENTOS RECEBIDOS INDEVIDAMENTE EM DECORRÊNCIA DO
SEGUNDO VÍNCULO QUE GEROU A CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS
PÚBLICOS. ATOS DE IMPROBIDADE IMPUTADOS AO PREFEITO
MUNICIPAL, POR TER REALIZADO A NOMEAÇÃO INDEVIDA PARA CARGO
PÚBLICO INACUMULÁVEL E, AINDA, POR TER DEFERIDO PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES INERENTES AO SEGUNDO VÍNCULO
FUNCIONAL, QUE ANTERIORMENTE HAVIA SIDO DEVOLVIDO AOS
COFRES PÚBLICOS PELO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE DOLO. DOLO NÃO
EVIDENCIADO, AINDA, EM RELAÇÃO AO PARECERISTA JURÍDICO, QUE
EMITIU ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL A DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
CORRÉU, AMPARADO EM PREMISSAS FÁTICAS E DE DIREITO RAZOÁVEIS.
NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO AO RÉU CONDENADO, QUE EXERCEU
INDEVIDAMENTE CARGOS CUMULADOS, DAS PENALIDADES DE PERDA
DA FUNÇÃO PÚBLICA E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. APELO Nº
1 DESPROVIDO. APELO Nº 2 PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1.368.508-8, da
Comarca de Paranavaí, 2ª Vara Cível e da Fazenda Pública, em que são
Apelantes n.01 - Jorge Roberto Pereira da Silva; Apelante n.02- Ministério
Público do Estado do Paraná, sendo Apelados o Ministério Público do Estado do
Paraná e Outros.

Tratam os autos de dois recursos de Apelação Cível, o

primeiro deles, foi interposto juntamente com as razões do recurso por Jorge
Roberto Pereira da Silva no mov.37.1 e, a segunda, ofertada pelo Ministério
Público no mov.38.1, ambas voltadas contra a r. sentença constante do
movimento n.23.1, exarada nos autos 0008034-24.2012.8.16.0130 de Ação Civil
Pública por Improbidade Administrativa intentada pelo Ministério Público em face
de Antônio Homero Madruga Chaves, Jorge Roberto Pereira da Silva e Rogério
Lorenzetti, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, Inciso
I, do Código de Processo Civil. E, em relação aos réus Antônio Homero Madruga
e Rogério José Lorenzetti, foram julgados improcedentes os pedidos formulados.
Em relação ao réu Jorge Roberto Pereira, acolheu os pedidos para: a)  declarar
nulos os empenhos n.7554/09 e 2541/09, condenando o réu ao ressarcimento
integral do
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CERTIDÃO PARA FINS ELEITORAIS
dano, com devolução aos cofres públicos da quantia indevidamente percebida
referente aos meses de janeiro a março de 2009; b )- condenar o réu por infração
ao artigo 9º, inciso XI da Lei de Improbidade Administrativa, a responsabilização
pelo pagamento de multa civil de uma vez o valor do montante recebido
indevidamente (referente aos empenhos n.7554/09 e 2541/09), com base no
artigo 12, inciso I, da Lei n.8.429/92. No que pertine à multa civil, esta deverá ser
corrigida monetariamente pela média do INPC-IBGE e IGP-DI a partir da
sentença, acrescida de juros de mora a partir da citação e revertida em benefício
do Município de Paranavaí-PR.

A decisão ainda, proibiu o réu de contratar com o Poder Público ou de receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que
por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo
de 10 anos. O réu, ainda foi condenado ao pagamento das custas e despesas
processuais. Não houve condenação em verba honorária advocatícia.

Insatisfeito com o resultado, Jorge Roberto Pereira da Silva recorreu da sentença
no movimento 37.1, afirmando, em sede de preliminar que houve violação ao
princípio da ampla defesa e contraditório, por não ter sido ouvido quanto à prova
emprestada ofertada pelo réu Rogério José Lorenzetti, consistente no
depoimento de várias testemunhas inquiridas em outro processo judicial.
Somente o Ministério Público teve acesso quanto à realização de tal prova
emprestada anexada no momento 11.1 Considera, no entanto, ter havido
evidente prejuízo à sua defesa, tendo em vista que a sentença se baseou
naquela prova para julgar o feito. Sendo, assim, com esteio no artigo 5º, inciso
LV da CF, pede seja reconhecida a nulidade da sentença Apelada, determinando
a reabertura da instrução probatória. Ainda, levanta em preliminar, a nulidade da
sentença, diante do julgamento antecipado da lide, entendendo necessário para
a análise do caso, a produção de prova testemunhal e documental. No mérito,
defende o seu desconhecimento quanto à ocupação de cargo público junto à
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e, ainda, a ausência de dolo ou má-
fé em sua conduta. Salienta, que efetivamente prestou os serviços à Secretaria
de Comunicação da Prefeitura Municipal de Paranavaí. Além do mais, não houve
demonstração de prejuízo ao erário. Também coloca, a inexistência de
notificação ou processo administrativo capaz de permitir a escolha do Apelante
por um dos cargos indevidamente cumulados. Em sede de pedidos subsidiários,
requereu que a condenação, se devida, incidisse sobre os proventos oriundos da
Assembleia Legislativa. E, se acaso, não for acolhida as teses expostas, ataca a
proporcionalidade das reprimendas expostas pelo Juízo de 1º Grau, pugnando
pelo provimento do recurso para fins de reformar a decisão recorrida. Em sede
subsidiária, pugna pela reforma parcial da decisão.

O Representante do Ministério Público, por sua vez
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recorreu no movimento 38.1, sustentando, que existiu dolo e má-fé na conduta
dos réus Rogério e Homero, haja vista que mesmo conhecedores da situação de
cumulação ilegal , o primeiro na condição de Prefeito Municipal, nomeou
novamente o réu Jorge Roberto e, o segundo confeccionou parecer a fim de
possibilitar a restituição dos valores anteriormente devolvidos aos cofres
públicos, devendo, diante dos atos cometidos serem punidos com a imposição
das sanções previstas no artigo 12, inciso II da LIA. Sustenta ainda, que as
sanções impostas ao réu Jorge Roberto não são capazes de atingir a finalidade
punitiva entabulada na Lei de Improbidade Administrativa, devendo-lhe ser
aplicada, além das reprimendas estabelecidas, devendo-lhe ser aplicada, além
das reprimendas estabelecidas na decisão, a perda do cargo público e a
suspensão dos direitos políticos. Ao fim, pugna pelo conhecimento e provimento
integral do recurso.

Os recursos de Apelação foram recebidos no movimento 43.1 em seus regulares
efeitos.

Apenas o Representante do Ministério Público apresentou contrarrazões ao
recurso, os demais interessados se mantiveram silentes, conforme atesta os
termos da informação de fls.843/844.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se às fls.862/871 verso pelo
conhecimento e o parcial provimento de ambos os recursos interpostos, opinando
que ao recurso do Ministério Público deve receber parcial provimento para o fim
de aplicar as penas da perda da função pública e da suspensão dos direitos
políticos; Ao Apelo de Jorge Roberto,propõe o parcial provimento que deve
restringir-se ao pedido subsidiário para que o dano ao erário seja estabelecido
tendo como base os valores indevidamente auferidos da Assembléia Legislativa
do Paraná.

É o relatório.

Voto.

Observados os pressupostos de admissibilidade, conheço ambos os recursos.

Cuidam-se de dois recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por Jorge
Roberto Pereira da Silva, e o segundo pelo Ministério Público do Estado do
Paraná, contra a r. sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública por ato de
Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público em face de Antônio
Homero Madruga Chaves, Jorge Roberto Pereira da Silva e Rogério Lorenzetti,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em relação aos réus
Antônio Homero Madruga e Rogério José Lorenzetti. Em relação ao réu Jorge
Roberto Pereira, o pedido inicial foi julgado procedente para: a) declarar nulos os
empenhos 7554/09 e 2541/09, condenando o réu ao ressarcimento integral do
dano, com devolução aos cofres públicos da quantia
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indevidamente percebida referente aos meses de janeiro a março de 2009; b)
condenar o réu por infração ao artigo 9º, XI, da Lei 8.429/1992, a
responsabilização pelo pagamento de multa civil de uma vez o valor do montante
recebido indevidamente (referente aos empenhos 7554/09 e 2541/09), com base
no artigo 12, I, da Lei 8.429/92.

A ação foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná com o objetivo
de condenar o réu Jorge Roberto Pereira da Silva nas penalidades previstas no
artigo 12, I, da Lei 8.429/1992, pela prática de atos de improbidade administrativa
que ensejaram o enriquecimento ilícito, nos termos do artigo 9º, XI, do referido
diploma. E, ainda, para condenar os réus Antônio

Romero Madruga Chaves e Rogério José Lorenzetti nas penas do artigo 12, II,
da Lei 8.429/1992, pela prática de atos de improbidade administrativa que
ensejaram prejuízo ao erário, na forma do artigo 10, I e XI, do mesmo diploma
legal.

Sucessivamente, postulou-se a imposição aos réus das penalidades previstas no
artigo 12, III, da Lei 8.429/1992, em razão da prática de atos de improbidade
administrativa que atentaram contra os princípios da Administração Pública,
consoante o artigo 11 do diploma em destaque.

Houve pedido, ainda, para que fosse declarada a nulidade dos empenhos nº
7554/09 e 2541/09, com a condenação solidária dos réus ao ressarcimento dos
danos causados ao erário, a partir da restituição aos cofres públicos da quantia
recebida pelo réu Jorge Roberto Pereira da Silva, referente a vencimentos dos
meses de janeiro a março de 2009.

De acordo com o relato contido na petição inicial, o réu Jorge Roberto Pereira da
Silva teria acumulado indevidamente o cargo de Secretário Municipal junto à
Secretaria Municipal de Comunicação Social, no Município de Paranavaí/PR,
com o cargo em comissão de Assessor Parlamentar do Deputado Estadual
Antonio Teruo Kato, recebendo vencimentos pelos dois cargos comissionados
até o mês de março de 2009.

O referido réu fora exonerado do cargo de Assessor Parlamentar a partir de 1º de
abril de 2009, assim como do cargo de Secretário Municipal, em 06 de abril de
2009.

Por meio do Decreto 11.180 de 23 de abril de 2009, editado pelo réu Rogério J.
Lorenzetti, na qualidade de Prefeito Municipal, o réu
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Jorge Roberto Pereira da Silva fora novamente nomeado para o cargo de
Secretário Municipal de Comunicação Social, tendo procedido a devolução
voluntária dos valores recebidos do Município de Paranavaí, relativo ao período
de 1º/01/2009 a 31/03/2009, no importe de R$ 8.992,80.

Posteriormente, destaca-se na peça inicial que o réu Jorge Roberto Pereira da
Silva, convencido da regularidade do pagamento, postulou a devolução da
referida quantia, o que foi autorizado pelo réu Rogério Lorenzetti, na qualidade de
Prefeito Municipal, consoante o empenho nº 7.554/09, no valor de R$ 8.992,80.
Esse ato foi precedido de parecer favorável exarado pelo réu Antonio Homero
Madruga Chaves.

Houve, ainda, a emissão do empenho nº 2541, no valor de R$ 2.124,00, relativo
a verbas rescisórias em relação ao período de acumulação de cargos nos meses
de janeiro a março de 2009.

Ao réu Jorge Roberto Pereira da Silva foi imputada a prática de atos de
improbidade administrativa previstos no artigo 9º, XI, e 11, I, da Lei 8.429/1992,
considerando o acúmulo indevido de cargos públicos que levou ao seu
enriquecimento ilícito.

Aos demais réus houve a imputação de atos de improbidade administrativa
previstos no artigo 10, I e XI, da Lei 8.429/1992, em vista do prejuízo que
causaram ao erário, estando cientes da ilegalidade do pagamento determinado
em favor do réu Jorge Roberto Pereira da Silva.

DO APELO Nº 1 DE JORGE ROBERTO PEREIRA DA SILVA

Da preliminar de ofensa ao princípio do contraditório.

O Apelante em destaque alegou em suas razões, preliminarmente, ofensa ao
princípio do contraditório, uma vez que houve a produção de prova emprestada,
consistente na oitiva de testemunhas inquiridas em outra ação judicial, sem que
lhe tenha sido franqueado acesso à essas evidências. Argumentou, ainda, que
essa prova foi usada na sentença para motivar a sua condenação, razão pela
qual estaria evidenciado o prejuízo.

Na lição de Fredie DIDIER JR: "Prova emprestada é a prova de um fato,
produzida em um processo, seja por documentos, testemunhas, confissão,
depoimento pessoal ou exame pericial, que é trasladada para outro processo, por
meio de certidão extraída daquela. A prova emprestada ingressa no outro
processo sob a forma documental. `A prova emprestada consiste no transporte
de produção probatória de um processo para outro. É o aproveitamento da
atividade probatória anteriormente desenvolvida, através do traslado dos
elementos que a
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documentaram". Comenta também que "É instituto que garante economia
processual. Permite que, com o mínimo da atividade processual, seja alcançado
o maior resultado possível, vez que a parte pode valer-se de prova já produzida
em outro processo, sem a necessidade de reproduzi-la." (In: Curso de Direito
Processual Civil. 9ª ed. Editora Podivm, 2014, pág. 47).

Como destaca o mesmo doutrinador: "As grandes questões em torno da
utilização da prova emprestada são: a) garantir a aplicação do princípio do
contraditório; b) prestigiar a imediatidade entre o magistrado que examinará a
prova e a produção da prova." (In: Curso de Direito Processual Civil. 9ª ed.
Editora Podivm, 2014, pág. 48).

O Apelado admite que, efetivamente, o Apelante não teve prévio acesso à prova
emprestada referida na sentença, consistente em depoimentos tomados em
processo criminal.

Segundo a doutrina de Luiz Guilherme MARINONI: "A legitimidade da prova
emprestada depende da efetividade do princípio do contraditório. A prova pode
ser trasladada de um processo a outro, desde que as partes do processo para o
qual a prova deve ser trasladada tenham participado adequadamente em
contraditório do processo em que a prova foi produzida originalmente. Sabe-se
que o exercício do poder estatal através do processo jurisdicional há de ser
legítimo, e a legitimidade do exercício desse poder somente pode ser conferida
pela abertura à participação dos contendores.
Em outras palavras: se o processo jurisdicional deve refletir o Estado
Democrático de Direito, sua ideia básica é garantir aos interessados participação
efetiva no procedimento que vai levar à edição da decisão" (In: Curso de
Processo Civil. Processo de Conhecimento. Vol. 2. 10ª ed. Editora Revista dos
Tribunais, 2011, pág. 287).

Ainda, anota Luiz Rodrigues WAMBIER que "A prova emprestada sempre deverá
receber do julgador a carga valorativa compatível com a situação concreta. Vale
aqui a regra geral do art. 131 do CPC." (In: Curso Avançado de Processo Civil.
Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento. 11ª ed. Editora Revista
dos Tribunais, 2010, pág. 482).

É certo,neste caso, que a prova emprestada em questão não serviu de subsídio
para a condenação do Apelante pois foi utilizada na sentença apenas como
fundamento da absolvição dos corréus.

Embora não tenha sido dividida em capítulos, a sentença tratou, inicialmente, da
situação de fato que envolve a causa, nos seguintes termos:
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"Nota-se dos autos, que durante o período de 01/01/2009 a 31/03/2009, o réu
Jorge exerceu concomitantemente os cargos comissionados de Assessor
Legislativo e de Secretário Municipal de Comunicação Social, portanto, em
contradição ao disposto na Carta Magna.
Denota-se ainda, que quando da repercussão da ilegalidade cometida, Jorge foi
exonerado, a pedido, do cargo que exercia na Assembleia Legislativa e
posteriormente Rogério (Prefeito Municipal) editou o Decreto nº 11.130/2009 por
meio do qual também exonerou Jorge do cargo de Secretário Municipal.
Por sua vez, Jorge chegou a reembolsar aos cofres públicos os valores que havia
percebido indevidamente, todavia requereu a devolução desses valores à
Prefeitura que o atendeu com prontidão, realizando a restituição do montante.
Observa-se que foi o réu Antonio Homero, Procurador do Município à época dos
fatos, quem emitiu parecer favorável à solicitação de Jorge, por entender que "O
Direito Constitucional Brasileiro expressamente incorpora a moralidade
administrativa (...). De todo o modo, como se vê, por um outro fundamento, o
certo é que não se pode admitir que a administração se locuplete á custa alheia
(...)", não obstante o mesmo relatar em seu parecer que tal medida é devida,
mesmo que a relação jurídica se haja irregularmente ou mesmo ao arrepio de
qualquer formalidade (...)" Assim, o Prefeito Municipal Rogério Lorenzetti
determinou a expedição da nota de empenho nº 7.554/09, a fim de restituir os
valores a Jorge, bem como editou novo Decreto, nomeando-o novamente para
ocupar o cargo de Secretário Municipal de Comunicação.
Dessa forma, diante das condutas apresentadas, cabe averiguar se tais fatos
possuem o condão de caracterizarem- se como atos de improbidade
administrativa".

Em seguida, o Juízo "a quo" passou a tratar da situação particular de cada um
dos réus, iniciando pelo Apelante:

Quanto à conduta imputada ao réu Jorge Roberto Pereira da Silva: Pretende o
Ministério Público a condenação do réu

supracitado às penalidades do art. 12, inciso I, em razão da prática de atos de
improbidade administrativa que ensejaram, enriquecimento ilícito, previsto no
artigo 9º, inciso XI da LIA.
(...) Consoante se observa do aludido dispositivo, para a configuração da conduta
prevista, faz-se necessária a incorporação de verbas públicas ao patrimônio
particular, de forma indevida.
Pois bem. O art. 37, XVI, da Constituição Federal é taxativo quanto às hipóteses
em que é autorizada a acumulação de cargos, com a respectiva cumulação de
vencimentos, que, além da compatibilidade de horários, é condicionada à
natureza dos cargos acumulados, sendo somente permitido o exercício
simultâneo das funções descritas nas alíneas do inciso XVI: (...) Ressalta-se que
a expressão "cargos públicos" engloba a subespécie "cargos em comissão",
razão pela qual o comando constitucional incide sobre a presente controvérsia.
Com a referida vedação pretendeu o constituinte promover maior eficiência na
prestação dos serviços públicos à comunidade, bem como afastar qualquer forma
de privilégio no âmbito da Administração Pública.
(...) Desse modo, as exceções previstas na Constituição Federal que autorizam a
acumulação de cargos devem ser interpretadas
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restritivamente, conforme clássico preceito de hermenêutica, e condicionam-se à
prova da compatibilidade de horários e observância do teto remuneratório
previsto no inciso XI do artigo 37.
Tais exceções não constituem um privilégio injustificado em prol de determinadas
carreiras e pessoas, mas visam, antes de tudo, beneficiar a coletividade.
No caso dos autos, a prestação de serviços pelo réu Jorge Roberto em cargos
comissionados que exigem dedicação em tempo integral e sem compatibilidade
de horários, além de proibido, prejudicou a efetividade e presteza em desleal
Embora exista a afirmação de que o serviço foi efetivamente prestado, tal
fundamento não é suficiente para descaracterizar a ilegalidade do exercício
concomitante em dois cargos em comissão.
Evidente, portanto, a ilegalidade da acumulação de cargos, em afronta ao art. 37,
incisos XVI e XVII, da Constituição da República, e consequentemente, aos
princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência da Administração Pública.
Assim, ao decidir sobre o tema o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, reconheceu o ato de improbidade administrativa, bem como o
enriquecimento ilícito, na

acumulação de dois cargos públicos, vejamos: (...) No mais, quanto ao elemento
subjetivo necessário à caracterização do ato de improbidade administrativa, vale
lembrar a doutrina de Fábio Medina Osório, que ensina: (...) Desse modo, o réu
Jorge Roberto deverá proceder a devolução das remunerações percebidas em
razão do exercício do cargo de Secretário Municipal de Comunicação, referente à
sua primeira nomeação, vez que presente a ilegalidade da cumulação, motivo
pelo qual, nos termos do art. 5º da Lei 8.429/1995, havendo enriquecimento
ilícito, deve se dar o integral ressarcimento ao erário.
Ante o exposto, presentes os elementos subjetivos a caracterizar o
enquadramento no art. 9, inciso XI, impõe-se a procedência dos pedidos,
alusivos ao réu Jorge Roberto Pereira da Silva, nos termos da fundamentação
apresentada".

Claramente se verifica na fundamentação pertinente ao Apelante, que não houve
alusão à prova emprestada.

Somente há referência à prova emprestada do Juízo criminal quando a sentença
trata da ausência do dolo imputado aos réus Antonio Homero e Rogério José
Lorenzetti.

É oportuno transcrever:

No caso em questão, não vislumbro qualquer traço de dolo, má-fé ou
desonestidade por parte dos réus Antonio Homero e Rogério José Lorenzetti.

Da análise dos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento do
processo criminal, não há vestígio de dolo ou má-fé, vejamos:

(...) Que emitiu parecer afirmando que o dinheiro deveria ser devolvido a Jorge
porque este laborou em favor do Município; Que é testemunha que o Jorge
trabalhou no Município e por isso emitiu esse parecer (...)
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(Réu Antonio Homero) (...) Que a restituição foi autorizada com base no parecer
do Procurador Municipal, porque entende que se houve o Trabalho deveria haver
a remuneração, que achou que este

parecer encontrava-se dentro da legalidade, uma vez que se tratava de trabalho
prestado(...) (Réu Rogério José Lorenzetti) (...) Que o Jorge foi nomeado como
Secretário de Comunicação; que o Jorge assinou um termo de não cumulação de
cargos no ato de sua posse; Que existe uma instrução normativa de que o
Município pega uma declaração que a pessoa não cumule cargo e que não existe
nepotismo e que foi feito isso com o Jorge; Que de fato Jorge trabalhou no
Município(...) (Testemunha João José Baptista) (...) Que o RH da Prefeitura tem
como norma que todo servidor efetivo e em cargo comissionado precisam assinar
uma declaração que não há cumulação de cargos e nepotismo e que Jorge
assinou esses termos; Que desconhecia que Jorge ocupava cargo na
Assembleia Legislativa; que sabe que Jorge prestou o serviço devidamente(...)
(Testemunha Rodrigo Ferreira Giovine)

Assim, não sendo a prova emprestada fundamento da condenação do Apelante,
não se verifica prejuízo a sua defesa e nada que justifique a anulação da
sentença.

Tem incidência o princípio da "pas de nullité sans grief", segundo o qual não se
reconhece nulidade sem prejuízo.

Consoante orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "`em se
tratando de nulidade processual, devem ser aplicados os princípios da finalidade
e da pas de nullité sans grief, ou seja, se o ato alcançou a sua finalidade e, com
isso, não causou prejuízo às partes, não será suscetível de nulidade, nos termos
dos arts. 244, 249, § 1º, e 250, parágrafo único, do CPC" (EDcl nos EDcl no
REsp 783.192/DF, Rel. Ministra Denise Arruda, DJe 12/11/2008)." (AgRg no
REsp 1217255/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 05/12/2013, DJe 21/11/2014).

Da preliminar de cerceamento de defesa.

O Recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa, considerando que
pretendia produzir prova oral e documental destinada a comprovar os seguintes
fatos:

"A) Era necessário saber se o Apelante, efetivamente, foi empossado e entrou
em exercício no cargo de Assessor Parlamentar na Assembleia Legislativa do
Estado; B) Era necessário saber se o Apelante, efetivamente, tinha ciência de
que o mesmo estava nomeado no cargo de Assessor Parlamentar; C) Eram
necessários esclarecimentos da Assembleia Legislativa do Estado sobre a
natureza do cargo de Assessor Parlamentar e a forma do exercício do cargo; D)
Era
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necessário saber se o Apelante efetivamente trabalhou junto à Secretaria de
Comunicação Social do Município; E) Era necessário perquirir se o Apelante foi
notificado para proceder a desacumulação do cargo; F) Era necessário perquirir
se havia compatibilidade dos cargos supostamente em acúmulo".

Observa-se, que nos autos existe prova documental suficiente demonstrando a
nomeação do Apelante para os dois cargos públicos que pela natureza de
ambos, são inacumuláveis. Foram juntados aos autos, ainda, comprovantes de
que recebeu vencimentos pelos dois cargos simultaneamente, o que torna
desnecessária prova complementar de que tinha ciência das nomeações ou que
efetivamente trabalhava em uma das funções.

Não subsiste o argumento trazido de que estando sua condenação amparada em
prova emprestada, estaria demonstrada a necessidade da prova oral. Como
exposto anteriormente, os depoimentos tomados no Juízo criminal não
embasaram a condenação do Apelante, mas apenas a absolvição dos demais
réus.

A partir daí, verifica-se que o Juízo "a quo" considerou suficiente a produção de
prova documental, nos termos do artigo 131 do Código

de Processo Civil.

Em conformidade com o Superior Tribunal de Justiça, "A jurisprudência desta
Corte é pacífica no sentido de que cabe ao magistrado, destinatário da prova,
valorar sua necessidade, ou não, conforme o princípio do livre convencimento
motivado." (REsp 1440298/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 23/10/2014).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA PERICIAL.
INDEFERIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DOCUMENTO
NOVO. VISTA À PARTE ADVERSA. IRRELEVÂNCIA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem,
de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser
afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.
2. A tese defendida no recurso especial demanda o reexame do conjunto fático e
probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ.
3. Não constitui ilegalidade o indeferimento da realização de perícia, se os
diversos documentos juntados aos autos eram suficientes para a formação do
livre convencimento do julgador.
4. Não se declara a nulidade do processo com base no art.
398 do CPC se o documento juntado aos autos, sobre o qual não foi dada vista à
parte contrária, não influiu na solução da controvérsia.
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5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 1327593/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 09/05/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
(ARTIGO 131 DO CPC). PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE PARA O
JULGAMENTO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE OUVIDA DE TESTEMUNHAS
QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A SOLUÇÃO DA CAUSA.

AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. a) Não há falar-se em nulidade
do processo por cerceamento de defesa quando o julgador entender, no caso
concreto, que é desnecessária a produção de outras provas além daquelas já
existentes nos autos para formar o seu convencimento. b) No sistema processual
brasileiro, adotou-se o princípio da persuasão racional, segundo o qual cabe ao
julgador apreciar a questão controvertida de acordo com o que entender atinente
à lide, de modo fundamentado, cabendo-lhe indeferir o pleito de produção de
prova testemunhal que não contribui para a solução do processo (artigo 420,
parágrafo único, incisos I e II, do Código de Processo Civil), até por razões de
economia e celeridade processuais. c) Nessas condições, não é caso de
nulidade do processo, por cerceamento de defesa, porquanto o indeferimento do
pedido de ouvida das testemunhas arroladas pela Apelante foi fundamentado,
uma vez que elas não possuem conhecimento das acusações expostas na inicial
da presente Ação Civil Pública". (TJPR - 5ª C.Cível - AC - 1232110-3 - Toledo -
Rel.: Leonel Cunha - Unânime - - J. 14.10.2014).

Por essas razões, não subsiste a preliminar de cerceamento de defesa.

Da alegada falta de citação do Estado do Paraná para integrar a lide.
Em seus memoriais, o recorrente ressalta a necessidade de citação do Estado do
Paraná para integrar a lide, por considerar que se questiona na demanda o cargo
na Assembléia Legislativa.

No entanto, tal alegação deve ser repelida, eis que a falta de citação do ente
estatal para dizer sobre o seu interesse em integrar a lide, não acarreta nulidade
no feito, por se tratar de litisconsorte facultativo, consoante precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, "... ficando a seu critério o ingresso ou não na lide,
de maneira que sua integração na relação processual é opcional, não
ocasionando, destarte qualquer nulidade..." (Resp.nº 1197136/MG,
Rel.Min.Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em

03.09.2013, DJe 10.09.2013).

Do mérito.

A prova documental colhida nos autos evidencia de forma bastante clara a
nomeação do Apelante para o exercício concomitante de dois
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cargos públicos inacumuláveis.

Consta do mov. 1.23 o Decreto 10.885/2009, que efetivou a nomeação do
Apelante para o cargo de Secretário Municipal, com efeitos desde 1º de janeiro
de 2009. Sua exoneração ocorreu mediante o Decreto 11.130/2009, a partir de
06 de abril de 2009.

Esses atos foram devidamente publicados no Diário do Noroeste, tal como se
observa do documento constante do mov. 1.23.

A partir do mov. 1.24, foram juntados os contracheques do Apelante, indicando
que efetivamente passou a receber vencimentos em decorrência do referido
cargo.

Por outro lado, o documento de mov. 1.25 indica que o Apelante estava nomeado
para o exercício de cargo em comissão junto ao Gabinete do Deputado Estadual
Antonio Teruo Kato desde 1º de fevereiro de 2007, do qual somente foi
exonerado em 1º de abril de 2009.

Também foram colacionados contracheques, sendo que o de mov. 1.28 indica,
inclusive, a tomada de empréstimo consignado em folha, tomado pelo Apelante,
o que esvazia seu argumento de que não teria conhecimento dessa nomeação,
consoante bem observado pela douta

Procuradoria de Justiça.

A Constituição Federal autoriza a cumulação de cargos públicos em casos
excepcionais e devidamente indicados no artigo 37, XVI, "a", "b" e "c", nos quais,
de forma evidente, não se encaixa a situação do Apelante.

Cada um dos cargos em comissão exercido pelo Apelante exigia dedicação
exclusiva, logo, é evidente o prejuízo ao erário, que dispendeu recursos para
pagamento de serviços não realizados na forma exigida.

Embora o Apelante possa, efetivamente, ter prestado serviços de forma regular,
na qualidade de Secretário Municipal, é flagrante que, agindo assim, não faria jus
aos vencimentos recebidos junto à Assembleia Legislativa, considerando a
impossibilidade jurídica e material de exercer as duas funções simultaneamente.

Como o recorrente não ignorava este fato, houve inegavelmente dolo genérico do
Apelante assumir a conduta que importou no seu enriquecimento ilícito, nos
termos do artigo 9º, I, da Lei 8.429/1992.
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Na direção da interpretação doutrinária, o dolo significa a vontade do agente
público em realizar o comportamento descrito no tipo sancionador, ou seja,
aqueles especificados pela Lei nº 8.429/92 Lei de Improbidade Administrativa
(LIA).

De acordo com a doutrina de Fábio Medina OSÓRIO, a constatação do dolo "(...)
requer o conhecimento das circunstâncias do modelo legal de conduta proibida,
sendo necessário fixar de que forma a pessoa

acessará ou deveria acessar seu conteúdo. Esse acesso depende,
frequentemente, de dois fatores interligados: o sistema processual e o alcance da
redação do tipo. A vontade consiste na decisão de realizar a conduta proibida e
sua execução, demandando, também aqui, canais institucionais adequados para
a aferição dessa vontade exteriorizada. Os elementos dos modelos de conduta
proibida constituem ponto de referência do dolo".1

Vale frisar que o ato de improbidade administrativa não se limita apenas ao
recebimento de valores duplicados, mas sim na própria acumulação indevida de
cargos. E a caracterização do ilícito não dependia da prévia notificação do
Apelante para proceder a desacumulação dos cargos, pois caracterizada é a
improbidade com o simples exercício concomitante dos cargos inacumuláveis,
acompanhado do verificado dolo genérico de se enriquecer ilicitamente a partir
daí.

Um outro argumento do Apelante procura amparar a pretensão recursal na
absolvição que obteve na esfera criminal. Ele relata que fora absolvido na ação
penal originária nº 976.565-9, decidida pela 2ª Câmara Criminal em Composição
Integral desta Corte, cuja decisão, inclusive, já transitou em julgado, como se
verifica do sistema informatizado deste Tribunal.

Cumpre observar que essa matéria não foi trazida nas razões de Apelação. A
sentença foi proferida em 18 de setembro de 2014, sendo o recurso interposto
em 15 de outubro de 2014.

A referida decisão colegiada absolutória na ação criminal proposta em face do
Apelante foi proferida em 12 de março de 2015,

1 OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da Improbidade Administrativa: má gestão
pública, corrupção, ineficiência. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p.
292.

fato trazido por ele em memoriais como sendo documento novo.
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Na verdade, não se trata de documento novo, mas de fato superveniente à
prolação da sentença, o qual deve ser tomado em consideração, nos termos do
artigo 462 do Código de Processo Civil.

Tendo em vista essa situação, cabe ressaltar que a absolvição do Apelante na
esfera criminal não faz coisa julgada em relação à apreciação desta Ação Civil
Pública por atos de improbidade administrativa.

Da interpretação conjunta dos artigos 66 do Código de Processo Penal2 e 935 do
Código Civil3 depreende-se que as esferas cível e penal sejam independentes4,
fazem coisa julgada para a primeira a afirmação categórica pelo Juízo penal da
inexistência material do fato e da ausência de participação do réu para a
produção da infração penal.

Essa regra se justifica porque se parte da premissa de que o Juízo penal é
aquele competente para aplicar as sanções de natureza mais grave, e, em razão
disso, é aquele que aprecia de maneira mais rigorosa o conjunto probatório dos
autos, visto que o processo penal, diferentemente do processo civil, rege-se pelo
princípio da verdade material, menos compatível com presunções e esquemas de
distribuição do ônus da prova.

2 Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil
poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a
inexistência material do fato.
3 Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo
questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor,
quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.
4 Como previsto no próprio art. 37, § 4º, da Constituição Federal:

Art. 37 (...) § 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. [grifos nossos]

Assim sendo, se o juízo penal afirmou categoricamente a inexistência do ato
reputado criminoso, ou se afirma que, embora este existente, o réu não
concorreu para sua prática, ao juízo cível fica obstada a discussão sobre tais
questões, vez que para tanto deveria reapreciar as provas sobre os fatos, já
suficientemente e mais rigorosamente analisadas na esfera criminal.

Muito diferente, porém, são as hipóteses em que o juízo criminal afirma não
haverem provas suficientes do fato delituoso ou da sua autoria ou em que,
valorando os fatos juridicamente, afasta a tipicidade para absolver o réu.
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Nestes casos, o julgamento proferido na esfera penal não vincula a cível, vez
que, quanto ao primeiro caso, as provas insuficientes para a condenação penal
podem ser hábeis a ensejar a responsabilização civil, e, em relação ao segundo
caso, o parâmetro de valoração jurídica da conduta é diverso, na medida em que
o juízo cível não balizará seu julgamento pelas normas penais que motivaram a
absolvição.

Veja-se, a propósito, a doutrina:

"Na forma do Código Civil, em matéria de responsabilidade civil, não se pode
questionar mais a existência do fato e sua autoria quando tais questões se
acharem decididas no juízo criminal (art. 935); na dicção invertida do CPP,
inobstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser
proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência
material do fato (art. 66 CPP).
Assim é que a sentença criminal condenatória é título executivo judicial passível
de execução no juízo cível competente (art. 63 CPP). Donde é impeditiva da
apuração e responsabilização do réu absolvido, quando está provada a
inexistência do fato (art. 386, I CPP) ou que o réu não

concorreu para a infração penal (art. 386, II CPP). Na situação jurídico-
processual de condenação, o juiz cível competente para processar e julgar a
ação de improbidade, deve respeito ao reconhecimento da existência do fato e
de sua autoria ocorrido no juízo criminal. É fundamental atentar para a
delimitação dos fatos na ação penal, revelados pela causa de pedir.
(...) Não afasta a responsabilidade civil  e, ipso facto, a responsabilidade por
improbidade administrativa  a absolvição do réu no processo criminal quando não
constituir o fato infração penal, já que a análise se faz no plano restritivo da
tipificação da conduta do réu à luz da legislação penal (art. 67, III e 386, III CPP).
Pela similitude de razão apontada nos casos do art. 386, II, V e VII, não há aqui
categórica declaração da inexistência material dos fatos e sua autoria. Inexistirá
impedimento ao exercício pleno da jurisdição civil competente para processar e
julgar os mesmos fatos sob a égide da Lei nº 8.429/92, uma vez que a
independência entre as instâncias pressupõe a titularidade do juízo subsuntivo
sobre a qualificação jurídica dos fatos aos tipos próprios do sistema aplicado e do
juízo estipulativo das respectivas sanções. Exemplificativamente, isto significa
que, no caso de absolvição do réu, processado por prevaricação, a decisão
favorável assentada no artigo 386, III do CPP não impedirá o exercício da
pretensão punitiva de improbidade vislumbrada nos mesmos fatos, observadas
as necessárias condições de aplicação."5

A 2ª Câmara Criminal em Composição Integral deste Tribunal de Justiça, na ação
penal originária nº 976.565-9, não afirmou categoricamente a inexistência
material do ato nem a ausência de participação do Apelante no fato apontado
como criminoso na denúncia criminal.

A rejeição da denúncia não foi motivada pela inexistência do ato ou pela negativa
de autoria do réu, mas pela ausência de tipicidade6, o que não constitui qualquer
óbice à condenação por improbidade
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5 OLIVEIRA, José Roberto Pimenta. Improbidade Administrativa e sua autonomia
constitucional. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 442/443.
6 "Por tais motivos, como não houve prejuízo ao erário, não se vislumbra má-fé
ou dolo na

conduta do prefeito e a operação que embasou a denúncia trouxe vantagens ao
interesse do

administrativa.

O juízo de absolvição criminal se deu a partir da constatação da inexistência do
dolo imputado ao Apelante. Decidiu-se que "o dolo no sentido de causar lesão ao
erário não se mostra suficientemente demonstrado, inviabilizando uma
condenação criminal". E que: "o que não se vislumbra é o dolo na conduta do ora
denunciado, em desviar verbas ou rendas públicas em proveito próprio, na
medida em que o mesmo fez uma requisição administrativa, que seguiu todos os
trâmites legais, no que concerne à restituição dos valores que ele próprio havia
reembolsado à Prefeitura, e esta requisição recebeu parecer favorável pelo
Procurador do Município".

Vê-se, portanto, que a absolvição do Apelante se deu a partir da valoração
jurídica dos fatos, e não da afirmação categórica da sua inexistência, motivo pelo
qual aquela decisão não faz coisa julgada para a apreciação da presente Ação
Civil Pública.

Além disso, tem-se que o objeto da ação criminal não era tão amplo quanto o
desta ação civil pública. De acordo com a decisão criminal, a denúncia não se
referia exatamente ao acúmulo de cargos, "mas sim ao fato de que, no entender
do denunciante, todos os réus, cientes da ilegalidade do acúmulo de cargos
praticado, e ante a devolução dos valores por parte de Jorge, quando o mesmo
pediu a sua restituição, e os réus Antônio Homero Madruga Chaves e Rogério
José Lorenzetti de pronto concordaram com o requerimento, procedendo à
devolução dos valores, neste momento praticaram o desvio de verbas públicas,
em evidente prejuízo ao erário".

município, como é o caso da geração de empregos, impõe-se a rejeição da
denúncia, com base no art. 43, I, do CPP, ante a atipicidade da conduta."

Esta ação civil pública abrange, por sua vez, também a questão do acúmulo
indevido de cargos.

O reconhecimento da inexistência do dolo do Apelante no curso do julgamento da
mencionada ação penal originária, por crime de
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responsabilidade, a par de não vincular o Juízo cível, também não induz em
reconhecer contradição com a sentença ora recorrida, a qual reconheceu o dolo
para a prática do ato de improbidade administrativa.

Isso se deve à elementar evidência de que o dolo exigido para a caracterização
do ilícito penal é diametralmente distinto daquele dolo que se pressupõe para a
condenação por ato de improbidade administrativa.

No âmbito criminal, o dolo consiste na intenção do agente de praticar os
elementos objetivos do tipo penal que, no caso da já referida ação penal
originária era o artigo 1º, I, do Decreto-lei 201/1967:

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao
julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da
Câmara dos Vereadores: I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-
los em proveito próprio ou alheio;

No caso da improbidade administrativa, a condenação nas penas previstas na Lei
8.429/1992, é possível quando configurado o simples dolo genérico que, reprise-
se, se configura na intenção do agente de realizar conduta que importou no seu
enriquecimento ilícito, nos termos do artigo 9º, I, da Lei 8.429/1992.

Tendo em vista que a cumulação indevida dos cargos

públicos decorreu da posterior nomeação do Apelante para o exercício do cargo
de Secretário Municipal, quando já estava no exercício, desde 2007, do cargo em
comissão junto à Assembleia Legislativa, a obrigação de repetição do indébito
deve abranger aquele cargo e não este, conforme consignado na sentença.

O fato de o Apelante ter eventualmente exercido, no período de janeiro a março
de 2009, atividades inerentes ao cargo de Secretário Municipal não lhe confere o
direito ao recebimento dos vencimentos respectivos, devido à nulidade desse
vínculo, sendo plausível, inclusive em decorrência disso, em ação própria
naturalmente, que seja instado a restituir também os valores recebidos também
da Assembleia Legislativa nesse período, justamente por admitir não ter laborado
regularmente em suas funções como assessor parlamentar.

Uma vez caracterizado o dolo genérico na conduta imputada ao Apelante,
mostrava-se perfeitamente admissível a imposição das sanções previstas na Lei
8.429/1992.

Neste ponto, o Apelante questiona a sentença quanto à aplicação das
penalidades, alegando a desproporcionalidade das penalidades.

Observa-se, porém, que a aplicação dos princípios da razoabilidade e
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da proporcionalidade somente recomenda a adoção de outras penalidades, tal
como será visto oportunamente no recurso do Ministério Público do Estado do
Paraná, mas não a exclusão daquelas já adotadas.

A multa civil foi fixada no valor mínimo de uma vez o valor do montante recebido
indevidamente pelo Apelante. Os vencimentos

recebidos em relação ao cargo de Secretário Municipal eram indevidos, como já
referido anteriormente.

Da mesma forma, o ressarcimento integral do dano é a forma de recompor
prejuízo imposto ao erário, também já referido.

A proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, foi fixada pelo prazo de dez anos,
consoante determina o artigo 12, I, da Lei 8.429/1992.

Não merecem, portanto, serem excluídas ou reduzidas quaisquer das
penalidades já aplicadas na sentença.

Diante dessas considerações, impõe-se o desprovimento do apelo em questão.

DO APELO Nº 2 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ.

Não há razão para a modificação da sentença em relação aos réus Rogério José
Lorenzetti e Antônio Homero Madruga Chaves, como postula o Ministério
Público.

O réu Rogério José Lorenzetti, na qualidade de Prefeito Municipal, nomeou o réu
Jorge Pereira Roberto da Silva confiando na declaração prestada por este de que
não estaria impedido para o exercício legal do cargo de Secretário Municipal,
conforme o documento de mov. 1.54.

Na medida em que o referido réu não tinha ciência de que o réu Jorge Pereira
Roberto da Silva estava exercendo, na época, outro cargo público inacumulável,
é perfeitamente possível concluir no sentido de que não houve dolo em sua
conduta.
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Da mesma forma, superada a acumulação de cargos com a exoneração do réu
Jorge Pereira Roberto da Silva do cargo de assessor parlamentar, não havia
óbice legal para que o réu Rogério José Lorenzetti promovesse nova nomeação
daquele para o exercício do cargo de Secretário Municipal.

Quando autorizou a restituição de valores postulada administrativamente pelo réu
Jorge Pereira Roberto da Silva, o réu Rogério José Lorenzetti, na qualidade de
Prefeito Municipal, novamente não agiu com dolo, porquanto estava amparado
em parecer jurídico favorável emitido pelo corréu Antônio Homero Madruga
Chaves.

Ao emitir o parecer jurídico que subsidiou o deferimento da restituição de valores
ao réu Jorge Pereira Roberto da Silva, o corréu Antônio Homero Madruga
Chaves não laborou com dolo, visto que se embasou em circunstâncias fáticas e
de direito plausíveis que, no entender dele, poderiam fundamentar legalmente o
pedido de restituição de valores.

Consta da sentença, que o referido parecerista verificou que o réu Jorge Pereira
Roberto da Silva efetivamente tinha prestado serviços para o Município na
qualidade de Secretário Municipal e, em razão disso, entendeu de forma
absolutamente razoável dentro de um critério de direito, que faria jus à
remuneração respectiva.

De acordo com orientação do Superior Tribunal de Justiça, "Ao adotar tese
plausível, mesmo minoritária, desde que de forma fundamentada, o parecerista
está albergado pela inviolabilidade de seus atos, o que garante o legítimo
exercício da função, nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei n.
8.906/94." (REsp 1454640/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015).

O Supremo Tribunal Federal decidiu em situação análoga, que " Salvo
demonstração de culpa ou erro grosseiro, submetida às instâncias administrativo-
disciplinares ou jurisdicionais próprias, não cabe a responsabilização do
advogado público pelo conteúdo de seu parecer de natureza meramente
opinativa". (MS 24631, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em
09.08.2007, DJe-018 DIVULG 31.01.2008).

Nesta mesma linha se extrai da decisão do Tribunal de Contas da União, referido
nas razões de Apelação e lembrado pelo Apelado Antonio Homero Madruga
Chaves nas peças de memoriais de julgamento.

Embora a premissa admitida pelo réu Antônio Homero Madruga Chaves  de que
seria devida a remuneração ao réu Jorge Pereira Roberto da Silva pelos serviços
prestados no exercício do cargo de Secretário Municipal  tenha se verificado
posteriormente equivocada, como já dito nesta decisão, não se pode concluir que
o parecer jurídico lavrado
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tenha decorrido de dolo, ou seja, da intenção de favorecer indevidamente o réu
Jorge Pereira Roberto da Silva, com prejuízo ao erário.

Por outro lado, comporta acolhimento do Apelo para a inclusão, no rol de
penalidades aplicadas ao réu Jorge Pereira Roberto da

Silva, da suspensão dos direitos políticos e perda da função pública.

Como já destacado na Apelação do réu Jorge Pereira Roberto da Silva, a
aplicação das penalidades observou, de um modo geral, os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, sendo devidamente justificadas em
elementos concretos presentes nos autos. Mas comporta pontual modificação.

Sendo assim, deve ser aplicada ao referido réu, ainda, a perda da função pública,
considerando que demonstrou não ter conduta proba e compatível com o
exercício do serviço público.

Do mesmo modo, é de ser imposta a suspensão dos direitos políticos, pelo prazo
mínimo de oito anos, tratando-se de medida destinada, sobretudo, a impedir que
possa ingressar em atividades no serviço público, pelo tempo referido, o que se
afigura plenamente razoável e proporcional à conduta ímproba praticada. A
conduta praticada pelo réu em questão evidencia a conveniência da medida.

Por essas razões, voto no sentido de dar parcial provimento ao Apelo do
Ministério Público do Estado do Paraná, com a finalidade de acrescer, às
penalidades impostas ao réu Jorge Pereira Roberto da Silva, a perda da função
pública e a suspensão dos direitos políticos, por oito anos, nos termos do artigo
12, I, da Lei 8.429/1992.

DECISÃO

Acordam os Desembargadores da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Apelo nº
1 de Jorge Pereira Roberto da Silva, e dar provimento parcial ao Apelo nº 2 do
Ministério Público do Estado do Paraná.

Participaram da sessão e acompanharam o voto da Relatora os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores ABRAHAM LINCOLN CALIXTO, Presidente, sem
voto, LÉLIA SAMARDÃ GIACOMET e LUIZ
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TARO OYAMA.

Curitiba, 08 de março de 2016.

MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA Desembargadora Relatora

Dados Básicos8

Número Físico 1382263-6:
0019812-85.2015.8.16.0000:

Vara 1ª Vara Cível e da Fazenda Pública:
Comarca Paranavaí:
Classe Processual 202 - Agravo de Instrumento:
Natureza Cível:
Partes Envolvidas Municipio de Paranavai,Sari Omar,Viviane Masteguim da Silva,Valdomiro

Tonello,Maria Aparecida Batista,Marielza Cestário Pinheiro,Maria Rodrigues
Alves Weber,José Paranhos de Mesquita,Jandira dos Reis Fernandes,Gislaine
Rogéria Erédia Araújo,Francis Kelly Preuss,Ayrton Pereira Aguiar,Aparecida de
Lourdes Alves de Oliveira Tino,Andrew Martin Ian Rutherford,Anderson
Montanholi,Alberto Brunholi Xavier,Ademir Alves da Silva,Rogério José
Lorenzetti,Ministério Público do Estado do Paraná

:

Relator Desembargador Leonel Cunha:
Advogados Antonio Homero Madruga Chaves,Andréa Daniella Azevedo,Fabiano Nuud de

Souza,Paulo Roberto dos Santos
:

09/11/2015 17:55 - Baixa - Vara de Origem

Trânsito em Julgado Sim:
Aguardando Não:

02/06/2015 19:07 - Devolução (Conclusão)

Despacho Vistos, RELATÓRIO
1) O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão
que indeferiu seu requerimento para a digitalização integral do processo.
Tal pedido foi formulado em Ação Civil Pública por prática de ato de improbidade,
ajuizada pelo Ministério Público contra GISLAINE ROGERIA EREDIA ARAUJO,
MARIA APARECIDA BATISTA, AYRTON PEREIRA DE AGUIAR, MARIA
RODRIGUES ALVES WEBER, FRANCIS KELLY PREUSS, ANDREW MARTIN
IAN RUTHERFORD, APARECIDA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA TINO,
ANDERSON MONTANHOLI, ROGERIO JOSE LORENZETTI, SARI OMAR
ALBERTO BRUNHOLI XAVIER, JANDIRA DOS REIS FERNANDES, MARIELZA
CESTARIO PINHEIRO, VIVIANE MASTEGUIM DA SILVA, JOSE PARANHOS
DE MESQUITA, VALDOMIRO TONELLO, ADEMIR ALVES DA SILVA.
2) Versa a Ação Civil Pública sobre atos de improbidade praticados entre 2009 e
2010, "consistentes na contratação irregular de pessoas e

:
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desvio de recursos públicos, o que se deu por meio de inserção de horas
extraordinárias indevidas e não trabalhadas na folha de pagamento de
servidores, situação ocorrida no Pronto Atendimento municipal de Paranavaí" (f.
12).
3) Discorrendo sobre o trâmite do processo, afirma o Agravante que: a) a Ação
Civil Pública originária iniciou seu trâmite pelo meio físico, sendo, posteriormente,
digitalizada, prosseguindo pelo meio eletrônico; b) o processo tramitou
regularmente até o encerramento da fase instrutória; c) após, no movimento
162.1, o juízo a quo declarou encerrada a instrução e determinou a intimação das
partes para alegações finais, no prazo sucessivo de 20 dias; d) por ocasião da
digitalização do feito, porém, os autos foram digitalizados parcialmente, tendo
sido convertidos para o formato eletrônico, apenas, os documentos considerados
obrigatórios ao trâmite, permanecendo os demais na forma física, à disposição
das partes; d) com tal sistemática de digitalização e ante a sucessividade dos
prazos para alegações finais, e, ainda, considerando a existência de 17 Réus, o
fim do prazo para tais alegações se estenderá muito no tempo; e) por tal razão
requereu o Agravado fosse determinada a digitalização do que restava do
processo ainda no meio físico, de forma a permitir a todos os Réu acesso
simultâneo aos autos completos e, corolariamente, fosse-lhes assinalado novo
prazo, desta feita em comum, para a apresentação das alegações finais; f) assim
requerendo, foi-lhe indeferido o pleito, sob a fundamentação de que a
digitalização se deu "de acordo com o que determina o Ofício-Circular nº
178/2013 em anexo, contendo as peças obrigatórias ali descritas, permanecendo
os demais documentos encartados no processo físico à disposição das partes em
Cartório" (f. 462, mov. 182.1); g) a decisão agravada manteve, assim, o prazo
sucessivo de 20 dias para alegações finais, determinando, todavia, a
desnecessidade de novas intimações das partes para o ato.
4) Contra a decisão, então, agravou de instrumento o MINISTÉRIO PÚBLICO,
alegando: a) são 17 os Réus, havendo identidade de defensores, apenas, em
relação a GISLAINE ROGÉRIA ERÉDIA ARAÚJO e SARI OMAR; ANDERSON
MONTANHOLI, FRANCIS KELLY PREUSS e ANDREW MARTIN IAN
RUTHERFORD; ADEMIR ALVES DA SILVA e APARECIDA DE LOURDES
ALVES DE OLIVEIRA TINO, sendo os demais patrocinados por procuradores
distintos, de modo que haverá, ao menos, 13 contagens de 20 dias até o fim das
apresentações das alegações finais dos Réus; b) o processo tramita sob a égide
da Meta 04/2014, do CNJ; c) a decisão como posta, sem indicar a ordem em que
os Réus deverão apresentar suas alegações, pode-lhes levar a concluir que, a
cada um deles, o prazo fatal será o de 20 dias multiplicados por 17, ou seja, 340
dias a contar da intimação de seus advogados; d) inobstante haja sido, em
decisão anterior, facultado às partes que juntem, digitalmente, outros
documentos que julguem pertinentes, tal providência deverá ser assumida pela
escrivania do juízo.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
É caso de acolhimento do pleito recursal.
A Emenda Constitucional nº 45/2004 incluiu, no rol dos Direitos Fundamentais, o
princípio da razoável duração do processo.
Art. 5º.
...
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
Com o escopo de efetivar o "novo direito", para além das medidas tomadas num
cenário, por assim dizer, "macro" - como alguns dispositivos do novo CPC, ou a
introdução da Súmula Vinculante, pela mesma Emenda Constitucional - é de se
reconhecer que a atuação do

Certidão emitida 18/07/2018 17:16:1.0Versão: de 76Página: 70

V
al

id
aç

ão
 d

es
te

 c
om

 o
 Id

en
tif

ic
ad

or
: C

A
B

I.9
14

3.
82

C
IB

E
.2

0



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO PARA FINS ELEITORAIS
Juiz, no dia a dia dos Fóruns, tem muito a contribuir com tal efetivação.
Diante disso, excetuando-se medidas que ameacem o devido processo legal,
oportunas se mostram quaisquer ações do Magistrado que impliquem agilidade
no trâmite processual.
E a medida pleiteada pelo Agravante insere- se neste escopo.
A digitalização completa dos autos e uma nova intimação dos Réus para que, em
prazo comum, apresentem suas alegações finais, não lhes acarretará quaisquer
prejuízos. Antes, ao contrário. Tais medidas trarão segurança quanto ao termo
inicial e final do prazo e, especialmente, garantir-lhes-á acesso à integralidade
dos autos, o que, por certo, minimizará as hipóteses de nulidade arguíveis em
Apelação.
Aliás, a própria criação do Conselho Nacional de Justiça - também fruto da EC45
- e, deste, as "Metas", são nítidos movimentos a buscar a efetividade do direito
insculpido no inciso LXXVIII.
Importante consignar, então, que a Ação Civil Pública da qual deriva o presente
Agravo tramita sob a tutela da Meta 04/2014, renovada que foi, na essência, pela
Meta 04/2015:
Meta 4/2014 - Identificar e julgar até 31/12/2014 as ações de improbidade
administrativa e as ações penais relacionadas a crimes contra a administração
pública, sendo que: na Justiça Estadual, na Justiça Militar da União e nos
Tribunais de Justiça Militar Estaduais, as ações distribuídas até 31 de dezembro
de 2012, e na Justiça Federal e no STJ, 100% das ações distribuídas até 31 de
dezembro de 2011, e 50% das ações distribuídas em 2012.
Meta 4/2015 - Priorizar o julgamento dos processos relativos à corrupção e à
improbidade administrativa - Justiça Estadual Identificar e julgar até 31/12/2015
pelo menos 70% das ações de improbidade administrativa e das ações penais
relacionadas a crimes contra a administração pública distribuídas até 31/12/2012.
Perfeitamente razoável, pertinente e constitucionalmente respaldada, portanto, a
medida requerida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO.
Quanto à questão da definição do responsável pela digitalização dos processos
físicos, a Corregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal já editou regulamentação
a respeito:
Provimento nº 223, de 18.01.2012, da Corregedoria-Geral de Justiça: ...
2.21.9.3 - Após a determinação, nos autos físicos, o procedimento de sua
digitalização observará as seguintes etapas: ...
III - cadastramento dos autos, partes e procuradores, bem como a inserção dos
arquivos do processo físico no sistema eletrônico, que será realizado,
exclusivamente, pela escrivania/secretaria; ... . Destaquei
ANTE O EXPOSTO, e em homenagem à celeridade e efetividade processual -
"2. A decisão monocrática adotável em prol da efetividade e celeridade
processuais não exclui o contraditório postecipado dos recursos, nem infirma
essa garantia, porquanto a colegialidade e a fortiori o duplo grau restaram
mantidos pela possibilidade de interposição do agravo regimental".
(STJ, REsp nº 789025/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 11/06/2007) -, dou provimento
ao Agravo para cassar a decisão atacada, determinando seja promovida a
digitalização integral dos autos da Ação Civil Pública em questão, assim como
sejam os Réus intimados para que apresentem, no prazo comum assinalado a
juízo do Magistrado a quo, suas alegações finais.
Autorizo a Chefia da Primeira Divisão Cível a assinar os expedientes
necessários.
Intimem-se.
CURITIBA, 25 de maio de 2015.
Desembargador LEONEL CUNHA Relator

Magistrado Leonel Cunha:
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Despacho Descrição: Despachos Decisórios:
Publicação 10/06/2015:
Nº DJ 1581:

20/05/2015 14:00 - Conclusão - Relator

Magistrado Desembargador Leonel Cunha:

Dados Básicos9

Número Físico 1567017-2:
0027009-57.2016.8.16.0000:

Vara 1ª Vara Cível:
Comarca Paranavaí:
Classe Processual 202 - Agravo de Instrumento:
Natureza :
Partes Envolvidas Município de Paranavaí,Alberto Brunholi Xavier,José Paranhos de Mesquira,Sari

Omar,Rogério José Lorenzetti,Gislaine Rogéria Erédia Araújo,Ademir Alves da
Silva,Jandira dos Reis Fernandes,Francis Kelly Preuss,Anderson
Montanholi,Andrew Martin Ian Rutherford,Ayrton Pereira de Aguiar,Marielza
Sestário Pinheiro,Viviane Masteguim da Silva,Valdomiro Tonello,Maria Rodrigues
Alves Weber,Maria Aparecida Batista Figueiredo de Oliveira,Aparecida de
Lourdes Alves de Oliveira Tino,Ministerio Publico do Estado do Parana

:

Relator Desembargador Leonel Cunha:
Advogados Antonio Homero Madruga Chaves,Gilson José dos Santos,Adriano Pereira dos

Santos,Thiara Rando Bezerra da Cunha,José Nilton Rodrigues,Andréa Daniella
Azevedo,Renato Benvindo Frata

:

15/12/2016 15:48 - Baixa - Vara de Origem

Trânsito em Julgado Sim:
Aguardando Não:

05/08/2016 18:11 - Devolução (Conclusão)

Nº DJ 1860:
Despacho Vistos,

1) O MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou, em 16/12/10, "AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELA
PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA" (NU 10104-
82.2010.8.16.0130) em face de ROGÉRIO JOSÉ LORENZETTI, ADEMIR ALVES
DA SILVA, ALBERTO BRUNHOLI XAVIER, ANDERSON MONTANHOL,
ANDREW MARTIN IAN RUTHERFORD, APARECIDA LOURDES ALVES DE
OLIVEIRA TINO, AYRTON PEREIRA AGUIAR, FRANCIS KELLY PREUSS,
GISLAINE ROGÉRIA ERÉDIA ARAÚJO, JANDIRA DOS REIS FERNANDES,
JOSÉ PARANHOS DE MESQUITA, MARIA RODRIGUES ALVES WEBER,
MARIELZA CESTÁRIO PINHEIRO, MARIA APARECIDA BATISTA, SARI OMAR,
VALDOMIRO TONELLO e VIVIANE MASTEGUIN DA SILVA, atribuindo-lhes a
prática de atos de improbidade administrativa nos anos de 2009 e 2010
consistente na contratação irregular de pessoas e desvio de recursos públicos
por meio de inserção de horas extraordinárias indevidas e não trabalhadas na
folha de pagamento de servidores, situação ocorrida no Pronto Atendimento
Municipal de Paranavaí. Tipificou as condutas de alguns dos Réus como incursas
no art. 9º, caput e XI e de outros no art. 10, caput, I, IX e XII, todos da LIA,
requerendo a condenação dos Réus nas sanções correspondentes, em especial
o ressarcimento integral do dano causado ao erário.

:
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2) Concluída a fase instrutória e apresentados os memoriais finais, Intimadas as
Partes, em 24/06/16 o Juízo a quo suspendeu o processo em atenção ao Ofício
Circular nº 93/2016 da 1ª Vice- Presidência desta Corte, que comunica acerca da
decisão do Min. TEORI ZAVASCKI no RE nº 852.475/SP, "que reconheceu a
repercussão geral do debate relativo à "prescritibilidade das ações de
ressarcimento ao erário fundadas em atos tipificados como ilícitos de
improbidade administrativa" (Tema 897), atendendo à ordem de suspensão do
processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em
tramitação no território nacional (CPC/2015, art. 1035, § 5º), determino a
suspensão do presente feito até a decisão da questão ou ulterior deliberação
superior" (f. 270, com destaque no original).
3) Contra essa decisão o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs o presente Agravo de
Instrumento (fls.
6/16), alegando que: a) a demanda foi ajuizada dentro do prazo prescricional
previsto no art. 23 da LIA; b) o instituto da prescrição sequer foi ventilado nos
autos, porque, repita-se, a demanda foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos;
c) a decisão a quo está equivocada, pois no caso não incide a repercussão geral
reconhecida no RE 852475/SP, esta referente apenas a prescritibilidade da
pretensão ressarcitória em face de suposto ato de improbidade administrativa,
apesar do § 5º do art. 37 da CF/88; d) a repercussão geral reconhecida diz
respeito apenas às ações atípicas, ou seja, aquelas exclusivamente de
ressarcimento (pois prescritas as demais sanções cabíveis); e) a ação de
improbidade é típica, pois não estão prescritas quaisquer das sanções previstas
no art. 12 da LIA; f) não existe nenhum fundamento jurídico válido para a
suspensão da demanda, devendo ser determinado o regular prosseguimento do
feito; g) o fumus boni iuris decorre da não ocorrência da prescrição, e o periculun
in mora decorre da natureza da lide que guarda em si evidente interesse público;
h) a audiência de instrução e julgamento já teve início, inclusive com retorno de
Carta Precatória cumprida, restando pendente apenas a ouvida de duas
testemunhas, o que foi designado para o dia 31/10/16. Requer a reforma da
decisão a gravada ante a não incidência da repercussão geral reconhecida no
RE 852.457/SP, deferindo-se liminarmente o efeito ativo para o prosseguimento
da Ação Civil Pública nº 10104- 82.2010.8.16.0130.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Por meio do Ofício-Circular nº 93/2016, de 23/06/16, a 1ª Vice-Presidência desta
Corte encaminhou cópia da decisão proferida pelo Min. TEORI ZAVASKI no RE
852.457/SP, que reconheceu a repercussão geral da "prescritibilidade das ações
de ressarcimento ao erário fundadas em atos tipificados como ilícitos de
improbidade administrativa" (Tema 897).
Na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 8744-
44.2012.8.16.0130, ajuizada em 11/10/12, pretende-se o reconhecimento de
improbidade administrativa nas condutas atribuídas aos Réus que,
supostamente, entre 2009 e 2010, efetivaram contratações irregulares e desvio
de recursos públicos por meio de inserção indevida de horas extraordinárias, não
trabalhadas, em cartões ponto de servidores.
Em consequência, objetiva o Ministério Público a declaração de nulidade
daqueles procedimentos de contratação e dos registros de horas extraordinárias,
condenando-se os Réus nas penas do art. 9º, caput e XI ou art. 10, caput, I, IX e
XII, todos da LIA art. 9 ou art. 10 caput e inciso I da LIA, especialmente o
ressarcimento ao erário.
Como bem destacou o MINISTÉRIO PÚBLICO, não se trata de "ação atípica" de
ressarcimento ao erário que tem por base ato prescrito de improbidade
administrativa, no qual o processamento da demanda se dá tão somente para
que, reconhecida a prática da improbidade mas
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estando tal ilícito coberto pela prescrição, seja possível, ainda, impor-se ao réu o
ressarcimento ao erário, não mais como pena capitulada na Lei 8.429/92, mas
por força do disposto no § 5º do art. 37 da CF/88.
Evidente, portanto, que o caso não guarda nenhuma correlação com aquela
hipótese versada na repercussão geral em comento, caracterizando a decisão
recorrida grave error in procedendo.
A inaplicabilidade da repercussão geral no caso é tão evidente que, ao que
parece, a decisão de suspender a demanda não foi precedida de nenhuma
verificação do caso concreto, mas adotada "cautelarmente", "até a decisão da
questão ou ulterior deliberação superior", conforme constou na decisão
impugnada.
Contudo, não pode o Julgador a quo, à guisa de "cautela", paralisar o andamento
de demandas não alcançadas pela repercussão geral, sendo imprescindível a
prévia análise do caso concreto.
Ainda, tal análise e eventual suspensão deve ocorrer independentemente de
provocação das Partes ou do Ministério Público como fiscal da Lei. Daí o alerta
do Ofício-Circular nº 93/2016 da 1ª Vice-Presidência desta Corte.
Por outro lado, a decisão tal como lançada não é passível de discussão por meio
de Agravo de Instrumento (art. 1.015 do CPC/15), porque não suscitada a
"distinção" de que trata o § 9º do art. 1.037 do CPC, na forma dos §§ 10, inciso I
e 13, inciso I do mesmo artigo.
No Agravo de Instrumento nº 1.563.085-4 desta mesma Comarca de Paranavaí,
foi impugnada decisão idêntica, também proferida em demanda sem correlação
com a repercussão geral. Na ocasião, considerando a inexistência de prejuízo
para os Réus- Agravados e a necessidade de pronta correção do equívoco, a
solução encontrada foi o provimento, de plano, do recurso.
Contudo, a interposição reiterada de recursos com o mesmo objeto sugere ter
havido uma determinação geral para a suspensão de demandas que visam
condenações por ato de improbidade administrativa e ressarcimento ao erário, o
que não é possível.
Assim, conquanto a Lei Adjetiva preveja o pedido de "distinção" para que a
demanda seja reconhecida como não sujeita à suspensão de que trata o art.
1.035, § 5º do CPC/15, não decorre daí interpretação de que estarem os Juízos
autorizados a suspender demandas "preventivamente", impondo-se às partes o
ônus de fazer o cotejo do caso sub judice com a hipótese submetida a
repercussão geral. A conclusão é lógica e está expressa na segunda parte do
parágrafo 5º acima referido.
Ocorrendo a paralisação de procedimentos sem justificativa específica para o
caso concreto, podem as Partes ou o Ministério Público, como fiscal da lei,
interpor Correição Parcial, procedimento administrativo destinado à correção de
despachos ou decisões não impugnáveis por meio recursal e que invertam de
forma tumultuária os atos processuais, nos termos do artigo 335 do Regimento
Interno desta Corte: ("Art. 335. A correição parcial visa à emenda de erros ou
abusos que importem na inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, na
paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para
o caso, não haja recurso previsto em lei").
É exatamente o que ocorre no presente caso, uma paralisação injustificada de
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa sob alegada
observância de incidente de repercussão geral (Tema 870) que, contudo, não
tem a ver com o caso.
Por outro lado, recebimento e processamento deste recurso como Correição
Parcial própria - apesar de possível porque preenchidos os requisitos inclusive
quanto a tempestividade - implicaria em mais tempo despendido, além de
necessitar correção de registros e autuações, perdendo-se a celeridade que se
pretende dar em meio aos trâmites administrativos internos.
ANTE O EXPOSTO, pelas razões acima expostas: a) não conheço do
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Agravo de Instrumento, porque incabível contra a decisão impugnada;
b) de ofício, verificado o desacerto da decisão e o atraso injustificado que
acarretará para a solução do litígio, em caráter de correição parcial, determino o
prosseguimento da Ação Civil Pública Por Atos de Improbidade Administrativa" -
NU 10104- 82.2010.8.16.0130, ante a inaplicabilidade da repercussão geral de
que trata o RE 852.475/SP ao caso concreto.
Autorizo a Chefia da 5ª Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Intimem-se.
CURITIBA, 04 de agosto de 2016.
Desembargador LEONEL CUNHA Relator

Magistrado Leonel Cunha:
Despacho Descrição: Despachos Decisórios:
Publicação 10/08/2016:

04/08/2016 15:00 - Conclusão - Relator

Magistrado Desembargador Leonel Cunha:

Dados Básicos10

Número Físico 1722751-1:
0010104-82.2010.8.16.0130:

Vara 1ª Vara Cível e da Fazenda Pública:
Comarca Paranavaí:
Classe Processual 1728 - Apelação / Reexame Necessário:
Natureza Cível:
Partes Envolvidas Ministério Público do Estado do Paraná,Marielza Cestario Pinheiro,Maria

Rodrigues Alves Weber,Viviane Mastegum da Silva,José Paranhos de
Mesquita,Jandira dos Reis Fernandes,Gislaine Rogeria Eredia Araujo,Francis
Kelly Preuss,Valdomiro Tonello,Alberto Brunholi Xavier,Ayrton Pereira de
Aguiar,Aparecida de Lourdes Alves de Oliveira Tino,Andrew Martin Ian
Rutherford,Anderson Montanholi,Sari Omar,Ademir Alves da Silva,Maria
Aparecida Batista Figueiredo de Oliveira,Rogerio José Lorenzeti,Ministério
Público do Estado do Paraná,Marielza Cestario Pinheiro,Maria Rodrigues Alves
Weber,Viviane Mastegum da Silva,José Paranhos de Mesquita,Jandira dos Reis
Fernandes,Gislaine Rogeria Eredia Araujo,Francis Kelly Preuss,Valdomiro
Tonello,Alberto Brunholi Xavier,Ayrton Pereira de Aguiar,Aparecida de Lourdes
Alves de Oliveira Tino,Andrew Martin Ian Rutherford,Anderson Montanholi,Sari
Omar,Ademir Alves da Silva,Maria Aparecida Batista Figueiredo de
Oliveira,Rogerio José Lorenzeti,Juiz de Direito

:

Relator Desembargador Leonel Cunha:
Advogados Laercio Pedro de Oliveira,Paulo Roberto dos Santos,André Gustavo de

Souza,Janecléia Martins Xavier Delbone,Andréa Daniella Azevedo
:

19/06/2018 20:02 - Remessa Interna - Seção de Pauta - 1ª Divisão

Destino Seção de Pauta - 1ª Divisão:

19/06/2018 19:52 - Nova inclusão em pauta - Adiado
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Sessão 31/07/2018 13:30:
SustentacaoOral=tru número do processo=0010104-82.2010.8.16.0130 (1722751-

1)&data=31/07/2018&hora=13:30&câmara=5ª Câmara Cível
:

Nos registros de distribuição de processos que tramitam em segundo grau de jurisdição de ações 1. relativas a
remuneração de servidores públicos em geral, exceto as concernentes a matéria previdenciária, 2. decorrentes de
dissolução e liquidação de sociedade, 3. decorrentes de ato de improbidade administrativa; 4. crimes contra a pessoa,
exceto os contra a honra; 4. atos infracionais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, por estes praticados;
5. processos oriundos do Conselho de Justificação da Polícia Militar; 6. infrações penais atribuídas a Prefeitos
Municipais; 7; crimes contra a administração pública; 8. crimes contra a fé pública; 9. crimes contra a honra; 10. crimes
contra a incolumidade pública, incluídos os definidos no Estatuto do Desarmamento; 11. crimes contra a ordem
tributária e econômica, contra as relações de consumo e falimentares; 12. crimes ambientais; 13. infrações penais não
abrangidas pela especialização; 14. crimes contra o patrimônio; 15. crimes contra a dignidade sexual; 16. crimes contra
a paz pública; 17. infrações penais relativas a tóxicos e entorpecentes; 18. crimes militares definidos em lei.

Pesquisando registros (Processo Fisico) até: 18/07/2018 02:07:33

Esta certidão se destina a fins eleitorais no Estado do Paraná. Não pode ser utilizado para outros fins, sob pena de
responsabilidade.

Pesquisando registros (Processo Eletrônico) até: 18/07/2018 02:07:36
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