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SENTENÇA

Vistos.

MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO
SUL ajuizou  ação  civil  pública  em  face  de PAULO  NESTOR  TOMASINI,
AMILCAR  JOSÉ  MIELNICZUK e GERAL  TRANSPORTES  LTDA.  Indicou,
inicialmente, que os requeridos praticaram atos de improbidade administrativa e graves
omissões na defesa do patrimônio público, incidindo na prática de atos de improbidade
que importam prejuízo ao erário  (art.  10, caput e  incisos  IX e XI,  da Lei  Federal  nº
8.429/92)  e  atos  de  improbidade  que  atentam contra  os  princípios  da  Administração
Pública (art. 11 da Lei Federal nº 8.429/92). Sobre as ilegalidades referidas, narrou que,
no dia 29/11/2013, o Município de Canela contratou, após processo licitatório, a empresa
requerida, firmando o contrato administrativo nº 142/2013, cujo objeto abrangia serviços
de  coleta  de  resíduos  sólidos  urbanos,  transbordo,  transporte,  disposição  final  e  tele
atendimento. No primeiro ano de prestação de serviços, o valor avençado correspondia a
R$ 356.000,00, contudo, a cada ano que passava, o Município de Canela firmava aditivo
contratual  aumentando  o  valor  adimplido  à  empresa  requerida:  no  ano  de  2014,  o
montante repassado à ré correspondia a R$ 369.000,00; após, em 2015, a quantia passou
a somar R$ 399.000,00; e, por fim, nos anos de 2016 e 2017, manteve-se o valor de R$
427.000,00. Diante de irregularidades na contratação dos serviços da ré, após parecer
emitido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), verificou-se que o edital do Pregão
Presencial nº 51-2013 foi elaborado no intuito de beneficiar a empresa Geral Transportes
LTDA, bem como a remuneração da demandada estava bastante superior  ao valor de
mercado  atribuído  aos  serviços  executados.  Por  tais  razões,  foi  ajuizada  Ação  Civil
Pública, tombada sob nº 041/1.17.0000689-7, sendo constatada a pratica de improbidade
administrativa.  Inclusive,  uma das  provas  que  corroborou  o  édito  condenatório  foi  o
depoimento do réu Paulo Nestor Tomasini, o qual afirmou que tinha conhecimento de
que  os  serviços  executados  pela  requerida  estavam supervalorizados.  Não obstante  o
contexto delineado, o contrato administrativo nº 142/2013 foi renovado até novembro de
2019,  sendo  ajustado  o  valor  mensal  de  R$  471.264,44.  Não  obstante  o  contexto
delineado,  conforme  teor  da  informação  técnica  nº  01/2019  produzida  pelo  TCE,
constatou-se nova ilegalidade na execução dos serviços, agora em razão do pagamento
dos triadores,  uma vez  que a requerida,  com a complacência  dos  demandados  Paulo
Nestor e Amilcar José, estaria utilizando a mesma mão de obra para executar os serviços
prestados em Canela e Gramado, ou seja, Canela estaria adimplido um excedente de 11
triadores. Além disso, em junho de 2019, a empresa Ambiética Assessoria Ambiental,
contratada pelo Município de Canela em 2018, apresentou diagnóstico bastante negativo



quanto  aos  serviços  prestados  pela  requerida,  bem  como  evidenciou  a  precária
fiscalização  pelo  Município.  Entretanto,  apesar  de  todas  as  insuficiências  e
irregularidades,  Paulo  Nestor  e  Amilcar  José  não  realizaram  nenhuma  providência,
ficando à mercê da vontade da empresa requerida, que passou a pressionar o Município
para aumentar o valor auferido no contrato, sob pena de rescisão. Assim, a fim de evitar
que a cidade ficasse sem coleta de lixo,  o Município firmou novo aditivo contratual.
Frisou  que,  desde  o  ano  de  2017,  a  Secretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente  estaria
trabalhando  na  elaboração  de  um  novo  edital  para  contratação  de  empresa  para  os
serviços  prestados  pela  ré,  porém  a  sua  morosidade  permitiu  que  fosse  renovada  a
contratação  da  requerida.  Esclareceu  que  Amilcar  José  exercia  o  papel  de  fiscal  do
contrato, sendo confessado em depoimento prestado no Ministério Público que não havia
nenhum controle dos serviços efetivados pela requerida. Em contrapartida, Paulo Nestor,
na condição de Secretário Municipal  do Meio Ambiente,  restou omisso,  deixando de
executar  medidas  para  acelerar  a  realização  de  uma  nova  licitação  ou  aperfeiçoar  a
fiscalização  dos  serviços.  A  má  gestão  dos  requeridos  se  enquadra  na emergência
fabricada, pois o contrato com a ré foi renovado em várias oportunidades pela ausência
de nova licitação e da inviabilidade de Canela ficar sem a coleta  seletiva.  Pediu,  em
caráter  liminar,  o  afastamento  de  Paulo  Nestor  do  exercício  de  cargo  de  Secretário
Municipal de Governança e a indisponibilidade de bens dos demandados para satisfação
do ressarcimento do erário público, bem como, ao final, seja declarada a ocorrência dos
atos de improbidade administrativa praticados pelos demandados e aplicadas as seguintes
sanções: (a) para os requeridos, a aplicação do disposto no inciso II do art. 12 da Lei nº
8.429/92,  tomando  como  base  do  prejuízo  ao  erário  o  valor  de  R$  600.000,00,
devidamente corrigido ou, alternativamente, a aplicação das penas previstas no inciso III
do  art.  12  da  Lei  nº  8.429/92,  visto  que  todos  atentaram  contra  os  princípios  da
administração pública. Juntou documentos.

Os pedidos liminares foram deferidos, sendo determinado o afastamento de
Paulo Nestor Tomasini do exercício do cargo de Secretário Municipal de Governança,
pelo prazo inicial de 180 dias, bem como deferida a indisponibilidade dos bens indicados
pelo Ministério Público na inicial (evento 04).

Paulo Nestor Tomasini e Amilcar José Mielniczuk de Moura, notificados
(eventos  18  e 49),  apresentaram defesa  preliminar  (eventos  29  e 49),  rechaçando os
argumentos  lançados  na  exordial.  Esclareceram,  inicialmente,  que  foi  a  partir  das
denúncias prestadas por Paulo Nestor que houve o início das investigações em face da
empresa  requerida,  as  quais  culminaram  o  ajuizamento  da  ação  civil  pública  nº
041/1.17.0000689-7, de modo que não há lógica em ser responsabilidade por ilegalidades
que  denunciou  ao  Ministério  Público.  Apontaram  que  atuaram  quatro  Secretários
Municipais do Meio Ambiente diferentes durante a vigência do contrato havido entre o
Município de Canela e a empresa requerida, não sendo Paulo Nestor o único responsável
pela  manutenção  da prestação de serviços.  Ademais,  indicaram que  Paulo  Nestor  foi
responsável  pela  contratação  da  empresa  Ambiética.  Justificaram,  ainda,  que  a
morosidade  na  elaboração  de  novo  edital  ocorreu  pelas  diversas  medidas  prévias
requeridas  pela  Justiça  do  Trabalho,  as  quais,  se  descumpridas,  incidiriam  multa.
Aduziram que todos esses fatores, ardilosamente, foram utilizados pela requerida para
coagir o Município a renovar a contratação dos serviços. Entretanto,  frisaram que, no
momento em que firmado o quinto aditivo contratual (29/11/2018), não havia decisão



judicial  apontando  a  nulidade  das  cláusulas  contratuais,  tampouco  do  edital.
Esclareceram  que  o  quinto  aditivo  contratual  não  foi  realizado  para
estabelecer reequilíbrio financeiro, havendo  somente a extensão do contrato. Disseram
ser inverídico o alerta prestado pelo Secretário Municipal de Governança Vilmar da Silva
Santos,  sendo  inclusive  afirmada  a  necessidade  de  renovação  do  contrato.  Por  fim,
reforçaram  a  ausência  de  provas  que  vinculem  o  agir  improbo  de  Amilcar  José.
Pugnaram pela rejeição da presente ação. Juntaram documentos.

Geral  Transportes  LTDA,  notificada  (evento  59),  apresentou  defesa
preliminar  (evento  61),  arguindo,  em  preliminar,  a  inépcia  da  petição  inicial  em
decorrência  da  impossibilidade  do  exercício  da  ampla  defesa  e  do  contraditório  por
ausência de definição da conduta ímproba praticada, bem como diante da ausência de
juntada de documentos que corroboram a alegação ministerial,  como, por exemplo, o
relatório emitido pela Ambiética. Quanto ao mérito, esclareceu, inicialmente, que o atual
Secretário  do Meio  Ambiente  é proprietário  da empresa  Ambiética.  Afirmou que,  ao
contrário  do  que  afirmado  na  exordial,  a  empresa  sempre  trabalhou  com  a  equipe
indicada no contrato de prestação de serviços,  o que se confirma através do Sistema
Empresa de Recolhimento do FGTS e de informações prestadas à Previdência Social.
Apontou  que  todas  as  prorrogações  contratuais  foram  realizadas  de  acordo  com  a
legislação pertinente ao tema. Disse que não restou configurada emergência fabricada,
inclusive expôs que o novo Secretário do Meio Ambiente não promoveu nova licitação,
sendo contratada nova empresa por valor superior ao que era adimplido à ré. Ao final,
afirmou que não possui nenhuma relação com Paulo Nestor, bem como a ausência de
comprovação  acerca  do  prejuízo  ao  erário  público  e  a  eventual  ato  de  improbidade.
Pugnou pelo acolhimento da preliminar ou a rejeição da exordial. Juntou documentos.

O Ministério Público opinou pelo recebimento da inicial (eventos 31 e 67).

Após apresentação de manifestação (evento 24), o Município de Canela foi
incluído na condição de terceiro interessado (evento 35).

A  inicial  foi  recebida,  sendo  afastada  a  preliminar  suscitada  em defesa
preliminar pela requerida (evento 70).

Os  réus  Paulo  Nestor  Tomasini  e  Amilcar  José  Mielniczuk  de  Moura,
citados,  apresentaram contestação (evento 94), ratificando os argumentos  lançados na
defesa preliminar. Reforçaram que o objeto do quinto aditivo contratual não compreendia
acréscimo ao preço adimplido pelos serviços, enquadrando-se, portanto, ao texto do § 4º
do art. 57 da Lei de Licitações, o que não se confunde com termo de aditivo financeiro,
que é previsto na alínea “d” do inciso II do art. 65 do mesmo diploma legal.  Ainda,
apontaram que era realizada a fiscalização da prestação de serviço, inclusive mediante
aplicação de multa à requerida, como se concretizou no caso da paralisação dos serviços.
Frisaram que o TCE apontou a existência de contratação dos 18 triadores em Canela,
sendo constatado problemas na contratação de pessoas para cumprimento do ofício na
cidade de Gramado. Aduziram que a mera irregularidade eventualmente apurada nos atos
administrativos  não  se  confunde  com  a  improbidade,  que  exige  conduta  dolosa  ou
culposa e importa em sanções aos administradores. Não há prova que o réu Paulo Nestor
deixou de realizar edital de contratação para beneficiar a empresa Geral. Apontaram que



a  substituição  da  empresa  requerida  ocorreu  em  novembro  de  2019,  sob  a
responsabilidade do Secretário do Meio Ambiente Jackson Muller, sendo contratada a
empresa  Serra  e  Mar  Transportes  e  Serviços  Eireli  por  valor  superior  ao  que  era
adimplido à ré. Reforçaram que a nova empresa contratada não disponibilizou os 100
containers indicados no contrato, tampouco está realizando triagem dos resíduos, apenas
descartando  no  aterro  sanitário.  Pugnaram,  ao  final,  pela  improcedência.  Juntaram
documentos.

A ré Geral  Transporte  LTDA, citada,  deixou  de se manifestar  no prazo
legal.

O Ministério Público apresentou réplica (evento 124).

É o breve relatório.

Decido.

Trata-se de ação civil pública em que o autor pretende a responsabilização
dos requeridos pela prática de atos de improbidade que resultaram prejuízo aos cofres
públicos  e  atentaram  contra  os  princípios  da  Administração  Pública,  em  especial  a
legalidade, a impessoalidade e a economicidade.

PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS

Os requeridos Paulo Nestor e Amilcar José pleitearam que o Município de
Canela  seja  coibido a apresentar  os seguintes documentos:  o contrato firmado com a
empresa Serra e Mar; o edital de contratação de empresa para coleta seletiva do lixo e
tratamento de resíduos de Canela; os relatórios de fiscalização do contrato emergencial
com  a  empresa  Serra  e  Mar  por  parte  da  Prefeitura,  bem  como  a  comprovação  da
existência de 100 contêineres disposto nas ruas de Canela.

Considerando  que  os  documentos  pleiteados  são  estranhos  ao  objeto  da
lide,  não  servindo  para  análise  dos  pontos  controvertidos  da  lide,  impõem-se
o indeferimento dos pedidos.

Isso  porque  o  comparativo  na  contratação  entre  as  empresas  em  nada
auxiliará na avaliação acerca da existência ou não dos atos de improbidade, uma vez que
o ponto fulcral da lide está relacionado à inércia do Secretário do Meio Ambiente em
relação à elaboração de novo edital para realização de licitação, bem como à omissão do
fiscalizador  do  contrato  no  que  tange  às  atividades  da  empresa  que  necessitava
acompanhar.

Além disso, eventual irregularidade na contratação da empresa Serra Mar
deverá  ser  apurada  e  investigada  em  autos  próprios,  tendo  em  vista  que  inexiste
correlação com os fatos apurados no feito, sendo inviável os requeridos se valerem das
ilegalidades do contrato atual como defesa à improbidade cometida.

MÉRITO



O  Ministério  Público  sustentou  a  configuração  de  atos  de  improbidade
perpetrados pelos requeridos: (a) a negligência de Paulo Nestor ao assumir a Secretaria
do  Meio  Ambiente,  tendo  em  vista  que,  apesar  de  possuir  conhecimento  das
irregularidades na relação contratual havida entre a empresa requerida e o Município de
Canela (em especial, a supervalorização dos serviços), renovou em duas oportunidades o
contrato, inclusive permitindo o acréscimo do valor adimplido mensalmente; (b) a inércia
de  Amilcar  José  na  fiscalização  do  cumprimento  contratual,  o  que  permitiu  que  a
empresa requerida, além de prestar serviços de má qualidade, não contratasse o número
de  triadores  indicados  no  contrato;  (c)  além  da  deficitária  prestação  de  serviços,  a
requerida deixou de contratar a equipe indicada no contrato, pois, embora recebesse o
valor para contratação de 18 triadores, havia apenas a contratação de sete.

Em contrapartida,  os requeridos sustentaram que a ausência do processo
licitatório ocorreu somente em virtude da morosidade do Ministério Público do Trabalho
em indicar as diretrizes que o novo edital deveria conter, a fim de proteger os triadores.
Além disso, negaram a negligência no exercício de suas funções.

Revelia da empresa Geral Transportes LTDA

Embora apresentada defesa preliminar (evento 61), a requerida, apesar de
citada, deixou de contestar a ação, motivo pelo qual decreto a sua revelia.

Contudo,  considerando  que  os  corréus  apresentaram  contestação,
impugnando todos os pontos controversos, a revelia não produz efeitos materiais ao caso
concreto, na forma do inciso I do art. 345 do Código de Processo Civil.

Revela, sua inação, mero desinteresse e falta de preocupação com a ação e
a  gravíssima  acusação  que  também lhe  está  sendo  imputada.  Porém,  não  é  possível
considerar,  apenas  pela revelia,  os  fatos  como verdadeiros,  impondo-se o  exame das
defesas dos demais réus, que pode acabar beneficiando também a empresa. 

Mérito

Precedente  à  análise  meritória,  necessária  a  contextualização  do  quadro
fático,  a  fim  de  ser  possível  a  análise  individualizada  da  conduta  de  cada  um  dos
requeridos.

Conforme evidenciado pelo Ministério Público, o processo licitatório e a
contratação  da  empresa  requerida  pelo  Município  de  Canela  foram  marcados  por
irregularidades, tendo em vista que, consoante indicado em relatório proferido pelo TCE,
o edital que regulou o certame beneficiou a empresa Geral Transportes LTDA, além de
supervalorizar os seus serviços.

Importante frisar que, embora ainda não tenha havido o trânsito em julgado,
essas irregularidades foram reconhecidas na ação civil pública nº 041/1.17.0000689-7, na
qual o depoimento prestado pelo requerido Paulo Nestor Tomasini foi utilizado como
fundamento  para  reconhecimento  dos  atos  de  improbidade,  uma  vez  que  a  referida
testemunha confirmou a supervalorização dos valores adimplidos à ré:



A testemunha Paulo Tomasini (CD da fl. 2074) disse que na época na qualidade de
vereador verificou que o preço para o serviço de coleta de lixo estava fora em
relação  ao  preço  praticado  por  outros  municípios. Contou  que  após  receber
algumas denúncias, realizou levantamento, constatando por exemplo que a cidade
de Nova Petrópolis tinha o melhor recolhimento de lixo e o custa era em torno de
4 reais e pouco por habitante, sendo que em Canela o valor era mais ou menos de
8 reais por habitante, entendendo haver uma distorção, Tramandaí e Capão da
Canoa o custa era de cerca de 3 reais por habitante. Mencionou que analisou
também os  dados  por  habitante,  por  quilômetro  rodado  e  toneladas,  não  se
encontrando explicação  alguma para  que  os  valores  aqui  fossem superiores,
tampouco recebendo qualquer explicação do Município. Referiu que houve um
apontamento pelo TCE determinando inclusive que houvesse a anulação de um
edital para o recolhimento do lixo, acreditando que fosse o do ano de 2012. Aduziu
que na condição de atual secretário do meio ambiente, disse que parte dos valores
a título de pagamento do recolhimento do lixo estão sendo retidos e que não houve
rescisão do contrato ainda, por não terem preenchidos todos os requisitos exigidos
pelo Ministério do Trabalho. Perguntado, respondeu que teve acesso a contratos
de prestação de serviço de lixo de outros municípios, afirmando que os serviços
eram semelhantes aos prestados no município de Canela e que o valor pago ao
município de Nova Petrópolis não era apenas relativo ao transporte. Falou que o
número médio de toneladas por mês atualmente gira em torno de seiscentos e
poucas e que não reconhece a notícia de que haveria recolhimento de cerca de
30 toneladas por dia. (grifou-se)

Contudo, não obstante o conhecimento das ilegalidades, o requerido Paulo
Nestor, na condição de Secretário Municipal  do Meio Ambiente,  firmou dois aditivos
contratuais com a empresa requerida nos anos de 2017 e 2018, em que o corréu Amilcar
José figurou como fiscalizador do contrato.

 QUARTO ADITIVO
(evento 01, OUT6)

QUINTO ADITIVO
(evento 01, OUT7)

Data  em  que
firmado

12/12/2017 29/11/2018

Vigência 02/12/2017  a  02/12/2018
(cláusula primeira)

Prorrogou-se a vigência do contrato por até 12 meses, sendo indicado que o encerr
licitação e o início dos serviços por parte da empresa vencedora.

Valor  do
contrato

R$  427.512,03 (cláusula
segunda)

R$ 471.264,44 (cláusula segunda)

Como se evidencia, aparentemente, a irresignação de Paulo Nestor somente
se manifestou quando ocupava cargo no legislativo, tendo em vista que o réu renovou o
contrato de prestação de serviço ao assumir a Secretaria do Meio Ambiente.

Aliás,  ainda  mais  grave,  apesar  de  as  denúncias  de  Paulo  Nestor
abrangerem justamente a existência de supervalorização dos serviços, houve no quinto
aditivo  contratual  aumento  do  valor  mensal  adimplido  de  R$  43.752,41,  conforme
evidenciado no quadro abaixo:

Contrato nº 142/2013 (evento 01, OUT2) R$ 356.397,20
Primeiro aditivo contratual – 2014 (evento 01, OUT3) R$ 369.420,93
Segundo aditivo contratual – 2015 (evento 01, OUT4) R$ 398.974,60
Terceiro aditivo contratual – 2016 (evento 01, OUT5) R$ 427.512,03



Quarto aditivo contratual – 2017 (evento 01, OUT6) R$ 427.512,03
Quinto aditivo contratual – 2018 (evento 01, OUT7) R$ 471.264,44

Para  além  da  supervalorização  dos  serviços  e  das  irregularidades
reconhecidas na ação civil pública nº 041/1.17.000689-7, conforme indicado no relatório
nº  01/2019  –  SRCS,  a  Direção  de  Controle  e  Fiscalização  do  TCE  apontou  que  o
Município de Canela adimplia  pelos  serviços  de 18 triadores,  enquanto  somente sete
trabalhavam efetivamente, já que a empresa requerida atribuía aos mesmos trabalhadores
o recolhimento de resíduos sólidos dos municípios de Canela e Gramado.

Especificamente sobre essa irregularidade, assim foi indicado no relatório:

Os  triadores  empregados  para  a  seleção  dos  RSD  recicláveis  de  Gramado  e
Canela  são  os  mesmos,  o  que  fica  evidenciado  pela  comparação  dos  nomes
constantes em cada contracheque individual e pela inscrição CC: PREF. CANELA
GRAMADO  presente  nos  mesmos  (peça  1699753);”. Assim,  não  obstante  o
número contratado, “São utilizados entre 14 e 16 triadores para a separação dos
RSD recicláveis de Gramado e Canela somados (peça 1699753).

Ou  seja,  apesar  de  constar  no  contrato  a  existência  de  18  triadores,  a
requerida contratou apenas sete trabalhadores. Frisa-se que, ao contrário do que indicado
em contestação, não foi reconhecida a existência de 18 triadores de Canela que também
trabalhavam em Gramado (evento 01, OUT9):

Desse modo, observa-se que o Município de Canela está pagando mensalmente um
excedente  de  11  triadores  (18  (remunerados  no  contrato)  –  7  (efetivamente
utilizados)) e que o Município de Gramado também está pagando mensalmente um
excedente  de  11  triadores  (20  (remunerados  no  contrato)  –  9  (efetivamente
utilizados).

Logo,  além  da  supervalorização  dos  serviços  e  da  inércia  dos  agentes
públicos para realização de novo processo licitatório, foi despendido pelo poder público
valores  para  contratação  de  18  triadores,  em  que  pese  apenas  sete  trabalhassem
efetivamente para o recolhimento dos resíduos sólidos de Canela.

A partir  do contexto fático delineado,  destaco que o caput do art.  37 da
Constituição Federal dispõe que “a administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”.

O princípio  da  legalidade é  um  dos  principais  pilares  do  Estado
Democrático  de  Direito,  tendo  em  vista  que  a  lei  definirá  os  limites  da  atuação
administrativa,  possibilitando  a  segurança  e  a  prevalência  dos  direitos  individuais.
Conforme advertido por Di Pietro, “é aqui que melhor se enquadra aquela ideia de que,
na  relação  administrativa,  a  vontade  da  Administração  Pública  é  a  que  decorre  da
lei”[1].



De  outro  quadrante,  a impessoalidade impõe  que  a  atuação  do
administrador deve pautar  pela busca do interesse público,  não visando beneficiar  ou
prejudicar ninguém, sendo isento, portanto, de favoritismos ou perseguições.

Já o princípio da moralidade estabelece a obrigatoriedade de observância a
padrões éticos de conduta para assegurar o exercício da função pública voltada a atender
às necessidades coletivas.  Sobre a questão,  Di Pietro afirma que “[...] sempre que em
matéria  administrativa  se  verificar  que  o  comportamento  da  Administração  ou  do
administrado que com ela se relaciona juridicamente, embora em consonância com a lei,
ofende a moral,  os bons costumes,  as regras de boa administração, os  princípios  de
justiça e de equidade, a ideia comum de honestidade, estará havendo ofensa ao princípio
da moralidade administrativa”[2]. Em síntese, exige-se honestidade, boa-fé e lealdade
no exercício da função administrativa, sob pena de sua violação implicar o ajuizamento
de Ação Popular ou de Ação de Improbidade Administrativa.

O  princípio  da publicidade,  por  sua  vez,  apregoa  que  a  administração
pública  deve  ser  transparente  e  suas  publicações  devem ser  claras,  permitindo  que  o
cidadão tenha conhecimento dos atos praticados e os fiscalize.

Por fim, o princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja
prestada  com  presteza,  perfeição  e  rendimento  funcional,  relacionando-se  com  a
necessidade  de  efetivação  célere  das  finalidades  públicas  elencadas  no  ordenamento
jurídico.  Estrutura-se  esse  princípio  em dois  aspectos: “[...] pode  ser  considerado em
relação ao modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho
possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados; e em relação ao modo
de organizar,  estruturar,  disciplinar  a Administração Pública,  também com o mesmo
objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público”[3].

Para a concretização dos objetivos da Administração Pública, o inciso XXI
do art. 37 da Constituição Federal dispõe que, “ressalvados os casos especificados na
legislação,  as  obras,  serviços,  compras  e  alienações  serão  contratados  mediante
processo  de  licitação  pública  que  assegure  igualdade  de  condições  a  todos  os
concorrentes,  com cláusulas  que estabeleçam obrigações  de pagamento,  mantidas  as
condições  efetivas  da  proposta,  nos  termos  da  lei,  o  qual  somente  permitirá  as
exigências  de  qualificação  técnica  e  econômica  indispensáveis  à  garantia  do
cumprimento das obrigações”.

Em complemento,  o  art.  3º  da  Lei  nº  8.666/93  elucida  que “a licitação
destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção
da proposta  mais  vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional  sustentável  e  será  processada  e  julgada  em  estrita  conformidade  com  os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”.

Ressalte-se, ainda, que o inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93 informa
que  é  dispensável  a  licitação “nos  casos  de  emergência  ou  de  calamidade  pública,
quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo
ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens,



públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação
emergencial  ou  calamitosa  e  para  as  parcelas  de  obras  e  serviços  que  possam  ser
concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos,
contados  da  ocorrência  da  emergência  ou  calamidade,  vedada  a  prorrogação  dos
respectivos contratos”.

Dessa forma, tais exigências constitucionais e legais tornam obrigatória não
só a  realização do procedimento formal  da licitação,  como também que obedeça aos
princípios norteadores da Administração Pública, sob pena de nulidade

Como  fortalecimento  dos  mecanismos  de  proteção  à  Administração
Pública,  a  Lei  nº  8.429/92  se  consolida  como  instrumento  normativo  da  defesa  da
probidade  administrativa,  elencando-se  no  texto  legal o  que caracteriza  um  ato  de
improbidade  administrativa, quem podem  ser  sujeitos  ativos  ou  passivos  e quais  as
sanções aplicadas.

Quanto  aos  sujeitos  ativos,  o  art.  2º  da  Lei  nº  8.429/92  estabelece
que “reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda
que  transitoriamente  ou  sem  remuneração,  por  eleição,  nomeação,  designação,
contratação  ou  qualquer  outra  forma  de  investidura  ou  vínculo,  mandato,  cargo,
emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior”. Em outras palavras,
além dos servidores, são considerados agentes públicos os administradores, empregados
e contratados por entidades privadas que tenham recebido verbas públicas, diretamente
ou sob a forma de incentivos fiscais.

Nesses termos, a empresa requerida integra o polo passivo dessa demanda
justamente porque podem responder por improbidade administrativa os agentes políticos,
os agentes  particulares  colaboradores,  os notários,  os agentes públicos,  os agentes  de
fato, os agentes meramente particulares, pessoas jurídicas e terceiros colaboradores.

De mais a mais, no que tange aos atos que se constituem como ímprobos,
os arts. 9º ao 11º da Lei nº 8.429/92 apresentam catálogo exemplificativo das condutas,
sendo estruturado esse modelo normativo em três categorias. A primeira são os atos que
importam enriquecimento ilícito, consistentes em qualquer tipo de vantagem patrimonial
obtida  indevidamente  em razão do exercício de cargo,  mandato,  função,  emprego ou
atividade nas entidades mencionadas no art. 1º da Lei nº 8.429/92.

A  segunda são  os  atos  que  importam  dano  ao  erário,  consistentes  em
qualquer  ação  ou  omissão,  dolosa  ou  culposa,  que  enseja  perda  patrimonial,  desvio,
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas
no art. 1º da Lei 8.429/92. Nessa categoria, o agente da improbidade administrativa não
aufere vantagem patrimonial indevida para si, mas atua de tal sorte a facilitar que terceiro
obtenha ganho patrimonial indevido ou se comporta de modo a impor perda patrimonial
ao erário. É o que ocorre, por exemplo, quando o agente faz doações irregulares; permite
a terceiros a utilização indevida de bens públicos – máquinas e veículos; pratica renúncia
fiscal ou frustra a competitividade do processo de licitação ou dispensa indevidamente a
licitação, tendo gerado prejuízo ao erário.



A terceira são os atos que importam violação aos princípios informadores
da Administração Pública, como o da impessoalidade, da imparcialidade, da legalidade,
da honestidade ou da lealdade às instituições. É o que ocorre, por exemplo, quando o
agente utiliza-se de sua condição de gestor público para beneficiar apadrinhados políticos
e quando não há  o cumprimento  da  determinação de  que obras,  serviços,  compras  e
alienações  sejam  contratados  mediante  processo  de  licitação  pública  que  assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, nos termos do art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal.

O enquadramento de um determinado ato de improbidade administrativa
em uma dessas categorias releva na medida em que é a partir da definição da tipologia
adequada que se define o feixe de sanções que deve ser aplicado.

Assim,  para  o  caso  da  prática  de  improbidade  administrativa  com
enriquecimento ilícito, devem ser aplicadas as sanções mais severas previstas na norma
do art. 12, inciso I, da Lei nº 8.429/92; tratando-se de ato de improbidade administrativa
causador de dano ao erário, as sanções aplicáveis são as previstas na norma do art. 12,
inciso II, da Lei nº 8.429/92; e, para o caso da prática de ato de improbidade consistente
na violação aos princípios da Administração Pública, as sanções são as estabelecidas na
norma do art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92.

Quanto à caracterização do agir ímprobo, destaque-se que a caracterização
do elemento subjetivo constitui um dos mais controvertidos aspectos da responsabilidade
pela  prática  de  atos  de  improbidade  administrativa.  Isso  porque  não  é  admissível  a
responsabilidade objetiva, sendo imprescindível a existência de vínculo subjetivo entre o
agente e o ato praticado, ou seja, caracterizada a existência de dolo ou culpa. Assim, a
responsabilidade a título de improbidade administrativa é sempre subjetiva, exigindo a
comprovação de que o agente atuou com dolo ou culpa.

Logo,  não  basta  demonstrar  que  ocorreu  um  ato  de  improbidade
administrativa no âmbito da administração do Município para que o Prefeito Municipal
ou  o  ordenador  da  despesa  seja  responsabilizado  pela  sua  ocorrência.  É  preciso
demonstrar  que  o  agente  ao  qual  se  imputa  a  responsabilidade  tenha  participado
intencionalmente da prática do ato, por conduta omissiva ou comissiva.

Por tais razões, tem-se entendido que só haverá a improbidade prevista nos
arts. 9º e 11 da Lei nº 8.429/92 quando se apresente, inquestionavelmente, o elemento
dolo. Em contrapartida, os atos arrolados no art. 10, o legislador é enfático em abordar a
conduta do gestor focado na ação ou omissão lesiva, na forma dolosa ou culposa.

Assim,  a  configuração  de  qualquer  ato  de  improbidade  administrativa
exigirá sempre a presença do elemento subjetivo na conduta do agente público, pois não
admitida  a  responsabilidade  objetiva  em  face  do  atual  sistema  jurídico  brasileiro,
principalmente considerando a gravidade das sanções contidas Lei nº 8.429/92, que teve
ingresso no sistema para banir aqueles atos envoltos em fraudes à coisa pública.

Vale citar, como forma de ilustrar a assertiva, o seguinte aresto do STJ:



PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
EXIGÊNCIA DO DOLO, NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 11 DA LEI 8.429/92 E
CULPA,  PELO  MENOS,  NAS  HIPÓTESES  DO  ART.  10.  ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE CONSIGNA AUSÊNCIA DE CULPA E DE DOLO, AINDA
QUE GENÉRICO, A CARACTERIZAR ATOS DE IMPROBIDADE. ALTERAÇÃO
DAS  PREMISSAS  FÁTICAS  CONSIGNADAS  PELA  INSTÂNCIA  ORDINÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  APLICAÇÃO DA  SÚMULA  N.  7/STJ.  1.  O  STJ  ostenta
entendimento uníssono segundo o qual, para que seja reconhecida a tipificação da
conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa,
é necessária a demonstração do elemento subjetivo,  consubstanciado pelo dolo
para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses
do artigo 10. Precedentes: AgRg no AREsp 20.747/SP, Relator Ministro Benedito
Gonçalves,  Primeira  Turma,  DJe  23/11/2011;  REsp  1.130.198/RR,  Relator
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15/12/2010; EREsp 479.812/SP, Relator
Ministro  Teori  Albino  Zavascki,  Primeira  Seção,  DJe  27/9/2010;  REsp
1.149.427/SC, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9/9/2010; e EREsp
875.163/RS,  Relator  Ministro Mauro  Campbell  Marques,  Primeira  Seção,  DJe
30/6/2010. 2.  No caso em exame, o Tribunal de origem com suporte em análise
circunstancial do acervo fático-probatório, consignou que a conduta dos réus, ora
agravados,  não caracteriza nenhum dos tipos previstos  na Lei  de  Improbidade
Administrativa. 3. A verificação da alegada violação dos artigos 10 e 11 da Lei n.
8.429/1992 necessita de um reexame dos elementos fáticos-probatórios dos autos,
o que não é possível aferir em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n.
7 desta Corte Superior. Precedentes: AgRg no REsp 1177579/PR, Rel. Ministro
Benedito  Gonçalves,  Primeira  Turma,  DJe  19/08/2011;  EDcl  no  REsp
1159147/MG,  Rel.  Ministro  Mauro  Campbell  Marques,  Segunda  Turma,  DJe
24/08/2010; REsp  1036229/PR,  Rel.  Ministra Denise  Arruda,  Primeira  Turma,
DJe 02/02/2010. 4.  Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 55.315/SE,
Rel.  Ministro  BENEDITO  GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
19/02/2013, DJe 26/02/2013).

No mesmo sentido, precedentes do TJRS:

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PÚBLICO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
IMPROBIDADE  ADMIISTRATIVA.  ARTS.  10  E  11  DA  LEI  Nº  8.429/92.
PREFEITO  MUNICIPAL  DE  HULHA  NEGRA.  ANÁLISE  DO  ELEMENTO
SUBJETIVO.  DOLO  OU  CULPA.  NECESSIDADE.  AUSÊNCIA  DA
DEMONSTRAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO. 1. A análise do ato apontado como de
improbidade impõe a abordagem da existência do elemento subjetivo na conduta
do  agente  público,  ante  a  inexistência  de  possibilidade  de  se  inferir  a
responsabilidade objetiva. 2. Para a configuração da conduta prevista no art. 10
da Lei nº 8.429/92 exige-se ação ou omissão, na forma dolosa ou culposa, com
resultado  lesivo  concreto  e  não  presumido  ao  erário,  o  que  não  restou
demonstrado. 3. Ausente a demonstração do elemento subjetivo dolo na conduta
do então Prefeito Municipal de Hulha Negra, a inviabilizar a incidência do art. 11
da Lei nº 8.429/92, ou de prova conclusiva neste sentido, não há como sustentar a
existência  de  ato  de  improbidade  administrativa,  sob  pena  de  violação  ao
princípio constitucional de não-culpabilidade.  4.  Sentença de improcedência na
origem.  APELAÇÃO  DESPROVIDA.(Apelação  Cível,  Nº  70083048413,  Quarta



Câmara Cível,  Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da
Silveira, Julgado em: 17-06-2020).

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PÚBLICO  NÃO  ESPECIFICADO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 11, INCISO I, DA LEI Nº 8.429/92.
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI.  CONTRATAÇÃO DE
CARGOS  EM  COMISSÃO.  1.  Embora  a  prática  de  contratar  servidor
comissionados para o desempenho de funções de execução possa ser reprovável, a
situação, como reconheceu a sentença, não se reveste de hipótese de servidores-
fantasmas,  tanto  que  efetivamente  realizada  a  prestação  de  serviços  pelos
funcionários contratados por meio de cargos em comissão, inexistindo dolo em
acarretar  prejuízo ao erário.  2.  A  improbidade administrativa  não decorre  de
mera  ilegalidade,  sendo certo que  a Lei  nº  8.429/1992 dá  ênfase ao elemento
subjetivo do agente, que deve ser demonstrado (dolo ou culpa), sendo rejeitada a
tese de responsabilidade objetiva por ato ímprobo. 3. Ação julgada procedente na
origem. APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO ART. 942,
DO CPC/2015. (Apelação Cível Nº 70070185061, Quarta Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Redator: Eduardo Uhlein,
Julgado em 13/12/2017).

Nessa senda, tem-se que o dolo da improbidade administrativa é a vontade
livre  e  consciente  dirigida  ao  resultado  ilícito  ou  a  mera  aceitação  do  risco  de
produzi-lo, admitindo-se, portanto, o dolo eventual.

Em  termos  gerais,  na  maioria  dos  casos,  o  elemento  subjetivo  vai  se
manifestar pela má-fé do agente, que atua com a intenção de enriquecer ilicitamente, de
propiciar  que  o terceiro obtenha  vantagem indevida,  de  causar  dano  ao erário  ou  de
burlar determinado princípio da Administração Pública.

Nesses  casos,  a  responsabilidade  por  improbidade  administrativa  está
condicionada  à  demonstração  de  que  o  agente  agiu  de  maneira  conscientemente
desonesta,  com o propósito de enriquecer ilicitamente, de impor perda patrimonial  ao
erário ou de infringir os princípios informadores da Administração Pública.

PAULO NESTOR TOMASINI

Como forma de constituir melhores condições para análise do agir ímprobo
do requerido, recapitulo as competências da Secretaria do Meio Ambiente e as atividades
desenvolvidas pelo Secretário do Meio Ambiente.

O art. 10 da Lei Municipal nº 57/2017 arrola as atribuições da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente:

Art.  10  A  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente,  Urbanismo  e  Mobilidade
Urbana,  com  atuação  nos  setores  econômico  e  social, tem  por  finalidade  o
planejamento,  a  coordenação,  o  controle,  a  fiscalização,  a  manutenção  e  a
execução  de  programas,  projetos,  ações,  serviços  e  atividades  do  Governo
Municipal no que diz respeito ao desenvolvimento da proteção ao meio ambiente;
o desenvolvimento e implantação de políticas e ações municipais objetivando a
preservação  do  meio  ambiente;  a  elaboração  de  normas  de  procedimento



ambiental,  obedecida  a  competência  complementar  municipal;  o  planejamento,
elaboração,  execução  e  fiscalização  das  ações  de  implantação,  expansão  e
manutenção das vias pavimentadas e dos prédios públicos e particulares, além de
promover  os  projetos  de  infraestrutura  e  conservação;  a  análise,  aprovação,
licenciamento  e  fiscalização  de  todos  os  projetos  de  obras;  a  expedição  de
alvarás; a fiscalização da aplicação do plano diretor de desenvolvimento urbano e
Código  de  Obras  do  Município;  o  planejamento,  elaboração  e  execução  dos
projetos e das ações  de expansão e manutenção das estruturas  de  saneamento
básico; o estudo e planejamento de viabilidade de implantação de obras públicas;
a  realização  de  vistorias,  com emissão  de  laudo técnico,  em prédios  públicos
municipais; a execução e o controle dos serviços destinados ao favorecimento da
mobilidade urbana; a sinalização urbana e de trânsito; fiscalização dos serviços
de  transporte  coletivo  urbano,  transporte  privado  e  demais  serviços  similares
destinados ao transporte de passageiros; a fiscalização e acompanhamento das
áreas destinadas a estacionamento e circulação viária de um modo em geral; a
execução administrativa e fiscalização dos serviços de Cemitérios; a execução de
diretrizes  estabelecidas  pelo  Prefeito,  na  área  se  atuação  da  Secretaria;  a
elaboração  de  projetos  e  desenvolvimento  de  ações  voltadas  à  melhoria  da
qualidade dos serviços de apoio nas áreas de urbanismo e mobilidade urbana, e
preservação do meio ambiente.

Outrossim, a Lei Municipal nº 57/2017 indica as atividades competentes ao
Secretário do Meio Ambiente:

Descrição  das  atividades:  Orientar,  coordenar  e  superintender  as  atividades
dos   órgãos   e  entidades  da  administração  municipal,  na  área  de  sua
competência;  assessorar  o  Prefeito  no planejamento e no estabelecimento de
políticas,  programas,  planos,  projetos  e  metas  que  orientarão  a  ação  do
governo  municipal;  controlar a execução física e financeira dos programas e
projetos  de sua área de competência, elaborando relatórios de avaliação e os
necessários  para  a  prestação  de  contas; promover  o  controle  das  dotações
orçamentárias das unidades que lhe são afetas; definir prioridades, coordenar e 
controlar  sua  execução  dentro dos padrões de eficiência e eficácia e de acordo 
com  os  critérios  e  princípios  estabelecidos;  despachar  com  o  Prefeito  o 
expediente  de  sua  Secretaria;  participar  de reuniões ordinárias com o Prefeito 
e  demais  Secretários,  buscando  soluções  para  os  problemas da administração  
geral,  ou  de  outras  reuniões  quando  convocado;  referendar  os  atos 
governamentais do Prefeito e expedir instruções para execução das leis, decretos 
e regulamentos relativos aos assuntos de sua secretaria; estudar os assuntos  que 
lhe  sejam  submetidos  pelo  Prefeito,  elaborando  pareceres  e  apresentando 
soluções; zelar  e  fazer  zelar  pela  conservação de  todos  os  bens  patrimoniais 
apropriados  a  sua  área,  bem como  os  bens  públicos  em geral;  atender  o
público em geral; realizar outras tarefas afins.

A partir  das competências e atividades descritas acima, verifica-se que a
Secretaria do Meio Ambiente impõe aos agentes públicos a fiscalização e o controle de
contratos que envolvem as pastas atinentes a sua área de competência. Ou seja, não só
porque possuía conhecimento das irregularidades contratuais, mas cabia a Paulo Nestor
empreender esforços para que a coleta de resíduos sólidos ocorresse de forma eficaz e
eficiente, tendo em vista que se trata de um serviço essencial.



Destaca-se que a coleta seletiva é de suma importância à saúde coletiva e
ao meio ambiente,  pois esse serviço evita  a  proliferação de doenças transmitidas  por
vetores (como exemplo, insetos e roedores), bem como são imprescindíveis para que o
resíduo sólido produzido pela sociedade não contamine o solo e a água.

Nesse  sentido,  se  não  bastasse  a  responsabilidade  atinente  ao  cargo  de
Secretário do Meio Ambiente, destaca-se que, conforme o teor do depoimento prestado
na ação nº 041/1.17.0000689-7, Paulo Nestor possuía conhecimento das irregularidades
existentes  no  contrato,  de  modo  que  a  sua  omissão  na  elaboração  de  licitação  para
contratação de nova empresa caracteriza desídia administrativa.

Sobre  a  atuação de Paulo Nestor  na Secretaria  do Meio Ambiente,  dois
questionamentos  são  inevitáveis:  se  o  Secretário  do  Meio  Ambiente  possuía
conhecimento das ilegalidades, por que não foi prioridade a substituição da empresa? Se
sabia da supervalorização dos serviços, por que permitiu a renovação do contrato com
acréscimo mensal de R$ 43.752,41?

As perguntas elencadas reforçam a desídia do requerido ao administrar a
Secretaria do Meio Ambiente, tendo em vista que permitiu a manutenção do contrato de
serviço,  inclusive  com  acréscimo  na  remuneração  da  empresa  que  já  possuía  seus
serviços  supervalorizados.  Importante  reiterar  que  foram  dois  aditivos  contratuais
firmados sem a notícia do processo licitatório, o qual, conforme indicado pelo corréu
Amilcar José na Promotoria de Justiça, não foi realizado por um vacilo da equipe.

Observando as justificativas apresentadas em contestação, verifico inexistir
fundamento que descaracterize a desídia de Paulo Nestor, especialmente porque possuía
conhecimento  prévio  das  irregularidades  e  insuficiências  da  requerida.  Analisando  o
contexto fático, inviável aceitar que o impulso para realização de licitação dependia do
reconhecimento judicial da nulidade das cláusulas contratuais do contrato administrativo
firmado entre o Município de Canela e a empresa requerida.

Diante da justificativa apresentada, amolda-se o caso concreto ao conceito
de emergência fabricada: as últimas duas renovações do contrato, especialmente o quinto
aditivo  contratual  em  que  houve  acréscimo  do  valor  indicado,  demonstram  que
a necessidade foi  fabricada  pela  própria  Administração,  não  se  enquadrando
especificamente nas condições indicadas no § 4º do art. 57 da Lei nº 8.666/93. Evidente
que a empresa requerida ameaçou paralisar os serviços justamente pela inexistência de
licitação em andamento.

Em situações como a presente, consoante os termos do acórdão nº 46/02, o
TCU  entende  que  haverá  responsabilização  do  agente  quando  ocorrer  contratação
emergencial diante da ausência de medidas e providências cabíveis tempestivamente:

Contratação  emergencial  decorrente  da  desídia  administrativa  Representação
oferecida ao TCU apontou possíveis irregularidades na “contratação emergencial
de empresa para prestação de serviços de gestão de sistemas de informação pelo
Departamento Nacional de Produção Mineral –  DNPM”.  O Diretor-Geral  e o
Diretor de Administração foram chamados em audiência,  em razão da suposta
“não adoção de providências cabíveis para que fosse promovido o procedimento



licitatório  com  a  devida  antecedência,  o  que  teria  evitado  duas  contratações
emergenciais consecutivas da empresa Montana Soluções Corporativas Ltda. e,
posteriormente, da empresa CPM Braxis, para a prestação de serviços técnicos
especializados  em  informática”.  A  unidade  técnica  propôs  a  rejeição  das
justificativas apresentadas pelos  responsáveis,  com a consequente  aplicação de
multa, por entender que a situação de emergência teria resultado, na verdade, da
morosidade  na  condução  do  certame,  o  que  acarretara  as  contratações
emergenciais. Em seu voto, o relator frisou que a proposta da unidade instrutiva
baseava-se  “em  antiga  jurisprudência  deste  Tribunal,  Decisão  n.º  347/94  –
Plenário, segundo a qual a dispensa de licitação é cabível desde que a situação
adversa,  dada  como  de  emergência  ou  de  calamidade  pública,  não  se  tenha
originado,  total  ou  parcialmente,  da  falta  de  planejamento,  da  desídia
administrativa ou da má gestão dos recursos disponíveis”. No entanto, o relator
chamou a atenção para o fato de que “a jurisprudência desta Corte de Contas
evoluiu, mediante Acórdão n.º 46/2002 – Plenário”, no sentido de que também é
possível a contratação direta quando a situação de emergência decorre da falta de
planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão dos recursos públicos,
devendo-se analisar, para fim de responsabilização, a conduta do agente público
que não  adotou,  tempestivamente,  as  providências  cabíveis.  No caso  concreto,
acerca da responsabilidade dos gestores, o relator entendeu que não se deveria
atribuir-lhes culpa por eventual demora, uma vez que os processos de licitação
abertos  com  vistas  a  contratar  os  referidos  serviços  não  lograram  êxito  por
motivos alheios às atribuições funcionais dos responsáveis. Na verdade, o DNPM
se viu obrigado a anular tais certames, em virtude de decisões proferidas ou pelo
Poder Judiciário ou pelo TCU ou por decisão  do próprio  órgão,  haja vista  a
presença de vícios insanáveis. Também com base nas informações prestadas pelos
gestores  e  nos  documentos  constantes  dos  autos,  o  relator  não  vislumbrou
qualquer intenção do DNPM, ao realizar os contratos emergenciais em comento,
de privilegiar determinada empresa, haja vista a alternância das contratações. Ao
final, divergindo do entendimento da unidade técnica no sentido de sancionar os
gestores chamados em audiência, o relator propôs e a Segunda Câmara decidiu
considerar improcedente a representação. Acórdão n.º 3521/2010-2ª Câmara, TC-
029.596/2008-2, rel. Min. Benjamin Zymler, 06.07.2010.

A responsabilização do agente público quando caracterizada a emergência
fabricada também se consolida em decisões proferidas pelo STJ, conforme exemplifico
mediante a citação do seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA  SEM
CONCURSO. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. AGENTES POLÍTICOS. SUBMISSÃO À LEI DE
IMPROBIDADE.  DOLO  GENÉRICO  CARACTERIZADO.  SANÇÕES  BEM
APLICADAS. 1.  Trata-se,  na origem, de Ação Civil Púbica movida contra três
secretárias  de  Estado  da  Educação  do  Distrito  Federal  por  improbidade
administrativa consistente na contratação temporária de professores nos últimos
cinco anos sem realização de concurso público.  A sentença de procedência foi
parcialmente reformada pelo Tribunal a quo para reduzir em parte as sanções
aplicadas. 2. Não há ofensa ao art. 535 do CPC se a parte não aponta, de forma
clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplica-se a Súmula



284/STF.  No  mais,  o  acórdão  se  manifestou  expressamente  sobre  os  pontos
relevantes  para  o  deslinde  da  controvérsia.  3.  Para  inverter  o  julgado  que
concluiu pela  inexistência de cerceamento  de  defesa  e  pela desnecessidade do
depoimento pessoal, seria necessário reexame do conjunto probatório. Incidência
da Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ. 4. A Corte Especial do STJ decidiu pela
submissão dos agentes políticos à LIA, com o exame da matéria à luz da Rcl 2138,
julgada pelo Supremo Tribunal Federal  (Rcl  2.790/SC, Corte Especial,  Relator
Ministro  Teori  Albino  Zavascki,  DJe  4.3.2010).  5.  O  elemento  subjetivo  que
justifica a  condenação por  improbidade  é  o  dolo genérico,  caracterizado pela
manifesta  vontade  dos  réus  em  realizar  conduta  contrária  aos  deveres  de
honestidade  e  demais  princípios  constitucionais  que  regem  a  Administração
Pública. Precedentes do STJ. 6. O acórdão traz as seguintes considerações fáticas,
relevantes  para  o  deslinde  da  controvérsia:  "Aferindo-se  o  farto  acervo
documental trazido aos autos e cotejando com os preceitos da norma distrital em
referência, é possível extrair a conclusão de que as requeridas, no caso, acabaram
por desvirtuar o instituto da contratação temporária de professores, passando a
adotar  como  regra  procedimento  nitidamente  previsto  para  ser  utilizado  em
hipóteses específicas e excepcionais, vinculadas ao parâmetro da emergência em
substituir professores afastados por razões diversas ou em fazer face à crescente
demanda educacional pela população do Distrito Federal (fl. 3.119). (...) [N]ão se
pode considerar justificável que por cinco anos consecutivos não tenha havido o
mínimo  juízo  de  planejamento  e  previsibilidade  quanto  à  premência  de  ser
reorganizado o quadro de professores  do Distrito Federal  para fazer  frente às
sucessivas  falhas  operacionais  do  sistema,  tais  como  o  elevado  número  de
afastamentos dos regentes de classe por razões de licença médica ou para tratar
de  interesses  particulares,  à  guisa  de  exemplo,  e,  ao  revés,  utilizar  a  forma
excepcional  de  contratação  como  se  ordinária  fosse.  (...)  Cumpre  reproduzir,
nessa altura,  parte da fundamentação da sentença que situa com fidelidade  as
circunstâncias  fático-probatórias  ínsitas  à  presente  controvérsia,  verbis:  'O
documento de fl. 96 de lavra de servidora vinculada à Diretoria de Administração
de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Educação é claro ao afirmar
que mostra a existência de um quantitativo de 5.940 aprovados e não nomeados
em concurso  público,  cujo  resultado  final  foi  homologado  no  dia  31.01.2003,
sendo  que  o  documento  demonstra  que  foram  feitas:  -  6.078  contratações
temporárias no ano de 2001; - 4.485 contratações temporárias no ano de 2002; -
3.754 contratações temporárias no ano de 2003; - 2.358 contratações temporárias
no ano de 2004; (...)  Consigna-se de forma expressa que o fundamento para a
postulação  de  contratação  de  professores  temporários  não  é  a  alegação  de
afastamentos  dos  professores,  em  face  de  atestados,  mas  sim  a  carência  de
profissionais,  ante  ao  número  de  alunos,  diga-se,  turmas,  conforme  deflui  da
leitura do memorando nº 573/98 que deu suporte a expedição das portarias nº 21,
de  26.02.1999  e  nº  31,  de  12.04.1999.  Já  no  memorando  nº  515/99  que
fundamentou a abertura do processo administrativo nº 030-004675/2000 (doc. de
fl.  636),  alega-se  o  elevado número  de  atestados  médicos  e  a  inexistência  de
profissionais habilitados em concurso para suprir a necessidade de contratação,
para fins de atendimento da necessidade do ano de 2000". 7. O acórdão recorrido
reconhece a existência da lei municipal e se esmera na demonstração da conduta
ímproba  por  meio  de  outros  elementos,  valendo-se  de  provas  dos  autos  cuja
revisão agora é inviável, nos termos da Súmula 7/STJ. 8. Está presente de forma
inequívoca o dolo, conforme longa e detalhadamente relatado e analisado pelo



acórdão recorrido.  As secretárias  deliberadamente  promoveram a  contratação,
por cinco anos, de mais de 16.000 funcionários sem concurso público, valendo-se
de  desvirtuamento  da  contratação  temporária  (ausente  hipótese  específica,
exepcional  ou  emergencial),  amparando-se  em  escusas  não  comprovadas  que
maquiaram injustificável  falta  de  planejamento  na  organização  do  Quadro  de
Professores do Distrito Federal. 9. Ao subsumir o fato à norma, o acórdão utiliza
de interpretação superada do STJ sobre o elemento subjetivo (dispensa do dolo ou
culpa na imputação prevista no art. 11 da LIA). Contudo, é preciso em apontar o
dolo na conduta dos acusados. Dessa forma: a) os fatos narrados permitem que a
conduta seja caracterizada como ímproba, nos termos da interpretação atual do
art.  11  da  LIA,  que  demanda demonstração  do  dolo  genérico  (exaustivamente
comprovado nos autos); b) o pedido de reforma é inócuo. Os autos retornariam ao
Tribunal de origem, que, à luz daqueles mesmos fatos, aplicaria a jurisprudência
atual  desta  Corte  e  manteria  a  condenação  por  improbidade  diante  da
demonstração  farta  do  dolo  genérico,  tudo  em  detrimento  da  celeridade  na
prestação  jurisdicional.  c)  é  de  se  questionar  o  próprio  interesse  recursal  do
recorrente, dado que o provimento do recurso não afastaria o elemento subjetivo e
tampouco  a  conduta  ímproba  descrita.  A  condenação,  fixada  pelo  dispositivo,
permanece intacta, mas aclarada em sua motivação pelos fundamentos do presente
voto.  10.  As  sanções não merecem reforma.  De um lado, o  acórdão recorrido
abordou  a  imputação  de  forma  suficiente  ao  considerar  como  ato  ímprobo  a
manutenção  das  contratações  sem  justificativa.  De  outro,  não  é  imperativa  a
fixação  cumulada  das  sanções  do  art.  12  da  LIA  (precedentes).  Ademais,  a
condenação  está  apoiada  nas  peculiaridades  fáticas  do  caso  concreto,  não
havendo desproporcionalidade flagrante que evidencie desrespeito ao art. 12 da
LIA,  razão  pela  qual  seu  reexame  atrai  a  incidência  da  Súmula  7/STJ
(precedentes). Por fim, o acórdão recorrido expõe valoração diversa e atribuída
especificamente às recorrentes. 11. Recursos Especiais de Eurides Brito da Silva e
Maristela de Melo Neves parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.
Recurso  Especial  do  Ministério  Público  não  provido.  (REsp  1259906/DF,  Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe
06/02/2017).

Nesses  termos,  a  desídia  administrativa  de  Paulo  Nestor  impõe  o
reconhecimento  de  improbidade,  pois  sua  inércia  implicou  prejuízos  à  administração
pública, que já sofria danos ao erário desde o início da contratação da empresa.

Importante  reiterar  que  a  inexistência  de  declaração  de  nulidade  do
processo licitatório não é motivação para a negligencia de Paulo Nestor, já que possuía
conhecimento da supervalorização dos serviços. Além disso, o fato de ter contratado a
empresa  Ambiética  não  exime  a  sua  responsabilidade,  pois  suas  denúncias  não
envolviam somente a ineficiência dos serviços.

No mesmo sentido, o fato de ter sido aplicada multa quando paralisados os
serviços  de coleta  de resíduos  sólidos  não é suficiente  para descaracterizar  a  desídia
administrativa,  pois  somente  houve  essa  advertência  durante  o  período  em  que  o
requerido  figurou  como  Secretário  do  Meio  Ambiente.  Inclusive,  a  ausência  de
fiscalização da empresa possibilitou que sequer fossem contratados todos os triadores.



Igualmente, a alegação de inexistência de licitação por causa da justiça do
trabalho ou do Ministério Público do Trabalho é infundada, tendo em vista que não há
subordinação do executivo ao judiciário.

No que tange a supostas advertências de Vilmar da Silva Santos, Secretário
Municipal de Governança Planejamento e Gestão, independentemente da ocorrência, a
questão toda é que cabia a Paulo Nestor – por causa do conhecimento das irregularidades
e o cargo que ocupava – empreender esforços para realização de processo licitatório,
acarretando a apócrifa situação de emergência.

Conforme demonstra o conteúdo do ofício enviado por Vilmar, a renovação
do contrato ocorreu pela insuficiência de tempo para realização de processo licitatório:

Vimos  solicitar  vossa  manifestação  quanto  a  possibilidade  da prorrogação  do
contrato  nº  142/2013,  com  a  empresa  GERAL  TRANSPORTES  LTDA,  em
caráter excepcional, nos termos do art. 57, § 4º, da Lei Federal 8.666/93.

[...]

Assinala-se  que  a Secretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente,  Urbanismo  e
Mobilidade Urbana, vem trabalhando desde o ano de  2017 na elaboração do
novo edital  para contratação de  empresa  para  os  serviços  inerentes  a  coleta
seletiva  dos  resíduos  sólidos domiciliares,  classificação/seleção,  transbordo  e
disposição  final  do  rejeito  do  serviço  prestado.  Todavia,  em  função  de  ação
trabalhista  movida  contra  a  empresa  Gera  Transportes  LTDA pelo  Ministério
Público do Trabalho, a Prefeitura de Canela acabou sendo envolvida na ação civil
pública nº 0020831-88.2016.5.04.0352, sendo concluída a fase de apresentação
das alterações  legais,  audiências  públicas  nos  bairros,  inclusive  da  minuta  do
edital  2018 em 14/07/2018, cuja decisão do MPT, saiu apenas em 28/08/2018,
restando aprovada a inclusão de condicionantes na minuta do edital 2018. A partir
dessa  data,  passamos  a  elaborar  a  contratação  da  empresa  AMBIÉTICA
ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA, através do contrato  246/2018 (em anexo), cuja
contratação deu-se em 08/10/2018, o que acabou acarretando alongamento dos
prazos  para  a  conclusão  dos  levantamentos  das  demandas  inerentes  para  a
elaboração do  novo  edital,  que  se  encontra  em estágio  avançado,  porém não
ficará pronto até a data de encerramento do contrato nº 142/2013, que ocorre no
dia 02 de dezembro de 2018, pois ainda terá que acompanhar todos os roteiros da
Coleta Seletiva de RSD a fim de chegarmos a um valor de referencia para o novo
edital 2018.

Vimos informar também, que foi realizado pela Secretaria um chamamento público
para  contratação  dos  serviços  em  caráter  emergencial,  conforme  pode  ser
constatado através do processo protocolado sob nº 2018/11766, de 12/11/2018,
cujas cópias dos e-mails encaminhados as empresas e da ata seguem em anexo,
porém  a  única  empresa  que  apresentou  proposta  foi  a  empresa  GERAL
TRANSPORTE LTDA, a qual ofertou proposta com valor superior a valor máximo
global estimado, o que automaticamente desclassificou a proposta apresentada.

Diante dos fatos, em 22 de novembro de 2018, sem mais tempo hábil para novo
certame de contrato emergencial, através do ofício nº 296/2018, notificamos em



caráter de urgência a empresa GERAL TRANSPORTE LTDA, questionando se a
empresa teria interesse pela continuidade dos serviços nos termos do art. 57, 4º,
da  Lei  8.666/93,  até  a  homologação  e  início  dos  serviços  do  novo  edital  de
licitação, a qual concordou com a prorrogação nos termos e valores do contrato
142/2013, em caráter excepcional.

Por  fim,  o  fato  de  Paulo  Nestor  ter  denunciado  as  irregularidades  ao
Ministério Público, não o exime da responsabilidade pela improbidade administrativa,
porque a sua desídia implicou a renovação do contrato em duas oportunidades e, ainda
mais grave, permitiu que houvesse aumento do valor pago a requerida.

O  fato  de  Paulo  Nestor  ter  conhecimento  das  irregularidades  denota  a
presença  de  elementos  subjetivos  suficientes  no  agir  apto  a  embasar  os  atos  de
improbidade administrativa ora imputados. O requerido agiu negligentemente, pois sabia
das  ilegalidades  contratuais,  porém  foi  omisso  na  elaboração  de  condições  para
contratação de nova empresa, o que possibilitou a renovação da prestação de serviços em
duas oportunidades, sendo que na última ainda houve o aumento de R$ 43.752,41.

Em síntese, o réu Paulo Nestor poderia ter evitado a renovação do contrato
com a empresa requerida, caso tivesse executados medidas para efetivação do certame,
em prol da eficiência e da moralidade administrativa.

Ainda,  o  dano  ao  erário  é  evidente,  pois,  além  da  supervalorização  do
serviço,  houve  o  adimplemento  de  valores  relativos  à  contratação  de  18  triadores,
quando, na verdade, apenas sete foram contratados pela empresa.

AMILCAR JOSÉ MIELNICZUK DE MOURA

O papel do fiscalizador está previsto na Lei nº 8.666/93, especificamente
no caput e no § 1º do art. 67:

Art. 67.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação
de  terceiros  para  assisti-lo  e  subsidiá-lo  de  informações  pertinentes  a  essa
atribuição.

§  1º  O  representante  da  Administração  anotará  em registro  próprio  todas  as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato,  determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Sobre o tema, Di Pietro afirma que ao fiscal“[...] caberá anotar em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados ou, se as decisões
ultrapassarem sua competência, solicitá-las a seus superiores”[4].

Como o nome do cargo já evidencia, a responsabilidade do fiscalizador é,
justamente,  fiscalizar. Em que pese se mostre redundante a premissa,  necessário fixar
porque justamente é esse o ponto da controvérsia.



Isso porque o depoimento prestado por Amilcar José no Ministério Público
evidencia  que  não  havia  a  fiscalização  dos  serviços  prestados  pela  requerida.
Aparentemente,  o  fiscalizador  do  contrato  somente  acompanhava  a  empresa  quando
havia reclamação de cidadãos canelenses, contudo, mesmo nesses casos, sequer relatório
elaborava, contentando-se com informações emitidas por responsáveis da empresa acerca
da regularização da atividade.

A  fim  de  elucidar  essas  questões,  transcrevo  parte  do  depoimento  do
requerido:

Promotor: Seu nome completo?

Amilcar: Amilcar José Mielnickzuk de Moura.

Promotor: O senhor é funcionário público concursado ou cargo de confiança?

Amilcar: Concursado.

[...]

Promotor: No seu período agora não foi feito nenhum orçamento para verificar a
situação, se esses preços são superfaturados ou não? 

Amilcar: Não, a gente acompanhou só o que tava no judiciário ali... aquela ação.

 [...]

Promotor: Aproveitando isso...  Como é que vocês iriam fazer essa fiscalização
desse contrato? O senhor alguma vez saiu com algum veículo para verificar ou
com  qual  periodicidade  o  senhor  fazia  isso  para  verificar  se  eles  estavam
cumprindo rigorosamente o contrato dos roteiros de coleta?

Amilcar:  Sim,  eu fazia, dava umas evasivas,  não deixava eles verem o veículo
público (interrompido)

 [...]

Promotor: Mas não havia uma rotina de fiscalização?

Amilcar:  Não,  terça-feira  à tarde  eu  tinha  que correr  atrás  disso,  não...  Eu
demandava quando surgia...

[...]

Promotor:  Mas  em  relação  ao  senhor  como  fiscal:  o  senhor  recebe  uma
reclamação, o senhor não abria um procedimento para notificar a Geral para que
ela desse explicações? Isso era feito por Whatsapp, era feito de forma informal?

Amilcar: Pelo e-mail. Não, ela é formal. Hoje NE. A gente encaminha o reclame
do cidadão, a empresa responde o reclame.



Promotor: E o que o senhor fazia com essa informação daí?  

Amilcar: Resolvido?

Promotor: Ah, se a empresa dizia que estava resolvido, o senhor entendia que
estava resolvido?

Amilcar: É muitas vezes ele me retornava lá no local, mandava foto do local que
tava  acontencendo,  aí  eu  ia  perceber  que  na  verdade  era  um  problema  dos
cidadãos.

Promotor:  Sim.  E havia alguma pasta com essas  informações já colacionadas,
anexadas?

Amilcar:  Não.  Havia no sistema de ouvidoria que depois  deixava  de recolher.
Tinha sim, nós prestávamos contas.. (interrompido)

Promotor: Mas no caso o senhor ali na secretaria do Meio Ambiente, o senhor
como fiscal não tinha nada disso?

Amilcar: Ah, eu guardava essas informações.

Promotor:  Oficialmente?  Tinha  uma  pasta  lá,  se  eu  quisesse  olhar  essas
informações, elas estão lá na prefeitura?

Amilcar: Teríamos que ver se estão todas...

Promotor: Então o senhor não tinha um local onde... uma pasta onde o senhor
anexava  essas  informações?  O  senhor  era  demandado  numa  série  de
reclamações. O senhor entrava em contato, mas não era documentado?

Amilcar: Não, isso ficava por e-mail NE... o retorno.

Promotor: Sim, mas não era... Não tinha (frase inacabada) Hoje o senhor não
poderia sair daqui e me trazer,  olha eu tenho todas as informações que para
prestar.

Amilcar: Não.

 [...]

Promotor:  Mas o senhor  fez  algum relatório sobre isso? É isso que  estou lhe
perguntando... Que é volátil eu sei. O senhor tem algum relatório?

Amilcar: Eu acredito que não tenha relatório de todas... (interrompido)

Promotor:  Nenhuma das  vezes.  Portanto,  o  senhor  não tinha  uma rotina  de
fiscalização lá?



Amilcar: Não. A rotina era pontual, assim...Muitas vezes eu cheguei lá, estavam
lá os  funcionários com os EPI’s,  todas as condicionantes que precisam para
operar...

[...]

Promotor: Porque demorou tanto esse certame? Qual foi a dificuldade nesta nova
licitação que iria ser realizada na véspera do término do contrato com a Geral?

Amilcar: Então, o secretário Tomasini numa narrativa que o jornal Nova Época,
não, o Folha de Canela fez, jornalista Chico Rocha, ele fez uma narrativa que o
secretário e a Geral estavam conversando e isso não aconteceu. E aí o secretário
disse pra ele que o Ministério Público do Trabalho nos atrasou um pouco nesse
processo. Isso é verdade. 

[...]

Promotor: Ou seja, portanto, vocês não fizeram licitação nenhuma em 2017...

Amilcar: Não, não... Não fizemos ainda.

Promotor: Ah, por isso estou lhe perguntando, porque demoraram tanto para
colocar o certame em andamento. Não é fazer um modelinho e deixar lá, por que
o edital, a licitação demorou tanto para sair? 

Amilcar: Porque nós apresentamos para o Ministério Público do Trabalho e ele
não nos  devolveu o  edital.  Nós  tínhamos  que  atender  a  legislação,  decretos,
atender (interrompido)

Promotor: Mas o Município é subordinado ao Ministério Público do Trabalho?

Amilcar: É isso foi um vacilo nosso.

[...]

Promotor: Mas o Ministério Público do Trabalho recomendou vocês a não fazer o
edital? 

Amilcar: Não, não. 

Promotor: Ele disse que vocês estavam proibidos de fazer o edital?

Amilcar:  Não.  Também não.  Só que  o edital  nós  tínhamos passado pra eles  e
estávamos aguardando o entendimento deles de que tudo que estava sendo exigido
sobre as normas trabalhistas estavam atendidas.

Promotor: Aí vocês ficaram aguardando um ano e seis meses (interrompido)

Amilcar: Não achávamos que ia demorar tanto e demorou.



Da  análise  do  conteúdo  das  declarações  prestadas,  concluo  que  o
fiscalizador do contrato tinha conhecimento das irregularidades envolvendo a empresa
requerida (especialmente em razão da ação civil pública nº 041/1.17.0000689-7), porém,
ao invés de cumprir o papel que lhe foi incumbido, permaneceu omisso na fiscalização
da empresa, possibilitando que sequer o número de triadores indicados no contrato fosse
cumprido pela empresa.

Friso que o número da equipe poderia ser facilmente averiguado, tendo em
vista  a discrepância  existente entre  um grupo formado por sete  pessoas em relação a
outro formado por 18, pois isso impacta inclusive no espaço físico que esses sujeitos
ocupam.  Desse  modo,  se  o  fiscalizador  do  contrato  não  conseguiu  identificar  a
inexistência de 11 trabalhadores é porque não realizou o trabalho da forma como deveria.

Logo,  da  mesma  forma  que  Paulo  Nestor,  há  evidente  desídia
administrativa,  pois não houve a correta fiscalização das atividades da empresa Geral
Transportes  LTDA.  No mínimo,  há  desídia.  De  outra  motivação,  não  se  afirma,  por
ausência de imputação ou mesmo elementos de prova. 

Nessas condições, como se verifica pelas atribuições do cargo de Secretário
do Meio Ambiente e das atividades exercidas pelo Fiscal de Contrato Administrativo,
cabia  aos  requeridos  diligenciar  e  fiscalizar  as  atividades  da  empresa  requerida,  até
porque esse contrato possui impactos expressivos nos recursos financeiros e ambientais.

Assim, a desídia administrativa de Paulo Nestor e Amilcar José constitui
ato de improbidade que ensejou perda patrimonial da Administração Pública, justamente
por renovar os contratos administrativos por emergência fabricada (inciso IX do art. 10
da Lei  nº 8.429/1992),  liberando verba pública sem a estrita observância  das normas
pertinentes  (inciso  XI  do  art.  10  da  Lei  nº  8.429/1992),  o  que  igualmente  ofende
princípios administrativos da legalidade e moralidade (art. 11 da Lei nº 8.429/1992).

Desta  forma,  restou  efetivamente  provado  que  os  requeridos,  agentes
públicos, agiram deliberadamente com total recalcitrância aos comandos constitucionais
e legais que lhe impõem o dever de honestidade, enquanto corolário  do princípio da
moralidade.  Isso  porque,  como  gestores  públicos,  deveriam  ter  se  desincumbido
eficazmente  do  dever  de  gerir  a  coisa  pública  efetuando  a  contratação  de  serviços
realizando o correspondente procedimento licitatório para contratação, de forma isenta,
sem frustrar a competitividade do certame licitatório, pois mesmo cientes desses deveres,
realizaram pacto à margem da legalidade.

Na  hipótese  dos  autos,  contudo,  é  patente  a  violação  aos  princípios  da
legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da  probidade  administrativa  e  da
eficiência, sobretudo por jamais ter sido buscada a melhor proposta.

Corroborando  a  fundamentação  exposta,  cito  alguns  julgados  proferidos
pelo TJRS:

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PÚBLICO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO MUNICIPAL. NOMEAÇÃO
DE  PESSOAS  PARA  CARGOS  COM  FINS  ELEITORAIS.  VIOLAÇÃO  AOS



PRINCÍPIOS  DA  LEGALIDADE,  MORALIDADE,  PESSOALIDADE  E
LEALDADE  ÀS  INSTITUIÇÕES.  MANUTENÇÃO  DA  PROCEDÊNCIA.  1.
Narram os autos que o Ministério Público ajuizou a presente ação civil pública
aduzindo  que  no  Inquérito  Civil  tombado  sob  o  nº  00903.00022/2013  restou
constatado que o demandado nomeou 233 (duzentas e trinta e três) pessoas para
cargos que inexistiam, além do desvio de finalidade na nomeação de 61 (sessenta e
uma) pessoas e a nomeação de outras 31 (trinta e uma) em períodos vedados pela
legislação  eleitoral.  Ainda,  que  editada  pelo  requerido  a  Lei  Municipal  nº
3.293/2011  e  posteriormente  os  Decretos  Municipais  de  nº  3.780/2011  e
3.800/2011, intentando a criação de 797 (setecentos e noventa e sete) cargos em
comissão e funções gratificadas,  ressalvando que 233 (duzentas e  trinta e  três)
pessoas foram nomeadas sem que, pelo menos, houvesse a criação dos cargos por
meio de lei. Apontou, ainda, que, no período compreendido entre abril a julho do
ano de 2012, 61 (sessenta e uma) pessoas restaram nomeadas (embora exoneradas
entre  o  final  do  mês  de  outubro e  o  mês  de  dezembro)  em desvio  finalidade,
consubstanciado na busca de apoio político à sua reeleição. Ante a condenação,
registrando-se incontroversos os fatos, alega o apelante não ter sido demonstrado
dolo em sua conduta, tendo pautado seus atos em lei criada para as finalidades,
estando ausente qualquer configuração de improbidade no seu agir. 2. Do simples
compulsar dos autos, porém, extrai-se clara a prática dos atos de improbidade
pelo réu, os quais atentaram contra princípios da Administração Pública (art. 11
da Lei n. 8.429/92). É convincente a prova nos autos a evidenciar a distorção no
trato da coisa pública, importando violação à confiança pública e aos deveres de
honestidade,  imparcialidade,  legalidade  e  lealdade  às  instituições.  3.  Nesse
panorama,  segundo  vem  entendendo  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  a
improbidade  é  ilegalidade  tipificada  e  qualificada  pelo  elemento  subjetivo  da
conduta do agente.  Por isso, a própria jurisprudência considera indispensável,
para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa para a
tipificação das condutas descritas nos artigos 9° e 11 da Lei n. 8.429/92 ou pelo
menos eivada de culpa grave nas do art. 10. Sendo assim, a modalidade culposa
somente é admitida no ato de improbidade relacionado a prejuízo ao erário (art.
10  da  Lei  n.  8.429/92),  não  sendo aplicável  às  demais  espécies,  quais  sejam,
enriquecimento ilícito e lesão aos princípios da administração pública (artigos 9°
e 11 da Lei n. 8.429/92, respectivamente). 4. É suficiente, para a caracterização da
improbidade administrativa,  o  dolo genérico como elemento subjetivo,  ou seja,
basta a vontade de realizar ato que atente contra a norma jurídica, anuindo com
resultados  contrários  ao  Direito,  restando  dispensada  a  presença  do  dolo
específico, que se traduz na comprovação da intenção do agente. In casu, mostra-
se  evidenciado  do  contexto  probatório  que  o  requerido  não  logrou  êxito  em
comprovar que as contratações ocorreram por necessidade do serviço público e
em caráter de urgência; ao contrário, pelas provas coligidas ao feito evidencia-se
que as pessoas contratadas não estavam desempenhando as funções para as quais
foram  nomeadas,  esvaziando  o  argumento  defensivo  por  completo.  No  caso
concreto, assim, restou amplamente comprovada a vontade consciente do réu em
obter vantagem eleitoral indevida, assim como a prática de atos visando a fim
proibido em lei (art. 11, inciso I, da Lei n. 8.429/92). 5. Outrossim, independe para
a esfera judicial de apuração de atos de improbidade administrativa o fato de o
recorrente ter sido absolvido na esfera eleitoral, haja vista a independência das
esferas. Ademais, a Justiça Eleitoral somente analisou as nomeações realizadas no
interstício  dos  três  meses  antes  das  eleições  do  ano  de  2012,  nada  referindo



quanto aos demais atos ímprobos atribuídos ao apelante na presente ação. 6. Por
derradeiro,  as  sanções  aplicadas  pelo  juízo  de  origem  não  caracterizaram
qualquer arbítrio no exercício da dosimetria. Demais, é preciso dizer que as penas
pela prática de improbidade administrativa pelo ex-Prefeito Municipal merecem
maior rigor na aplicação, tendo em conta a desonestidade, a parcialidade, a má-
fé, a falta absoluta de probidade e de lealdade às instituições, enfim a ausência de
moralidade emanadas de um chefe de Poder. Alta a reprovabilidade da conduta.
NEGARAM  PROVIMENTO  AO  RECURSO.  UNÂNIME.(Apelação  Cível,  Nº
70083131847, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura
Louzada Jaccottet, Julgado em: 03-06-2020).

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PÚBLICO  NÃO  ESPECIFICADO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CUSTEIO
DO  TREINAMENTO,  PREPARAÇÃO  E  PARTICIPAÇÃO  DA  EQUIPE
ESTUDANTIL  GAÚCHA  NA  COPA  DE  JUDÔ  E  DA  1ª  FASE  DE
TREINAMENTO E REALIZAÇÃO DA IV ETAPA DOS FESTIVAIS DOS JOGOS
DA JUVENTUDE – MODALIDADES COLETIVAS. SENTENÇA ULTRA PETITA.
PRESCRIÇÃO.  TEMA  897.  IMPRESCRITIBILIDADE  DAS  AÇÕES  DE
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADAS NA PRÁTICA DE ATO DOLOSO
TIPIFICADO  NA  LEI  Nº  8.429/1992.  ANÁLISE  DO  ELEMENTO  DOLO.
NECESSIDADE  DE  DEMONSTRAÇÃO.  COMPROVAÇÃO  A  AMPARAR  o
AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO E DA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS CONDENADOS. 1. Sentença prolatada
em desacordo com os pedidos constantes na inicial, na medida em que o autor da
ação não postulou a aplicação de multa civil ou a proibição de contratação com o
Poder  Público  dos  demandados,  configurando-se  como  ultra  petita  e  restando
autorizado o decote da decisão havida além do requerimento vertido na inicial. 2.
Prefacial de vício citra petita rejeitada, visto que constante da fundamentação da
sentença a análise do pedido de condenação solidária entre os demandados. 3. O
Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 852475, sob o Tema
897,  assentou  a  tese  de  que  são  imprescritíveis  as  ações  de  ressarcimento  ao
erário  fundadas  na  prática  de  ato  doloso  tipificado  na  Lei  de  Improbidade
Administrativa. 4. Na espécie, tratando-se de fatos datados do ano de 1998, ou
seja,  quando  já  em  vigor  a  Lei  nº  8.429/1992,  com  pretensão  pecuniária  de
ressarcimento  do  dano  causado  por  ato  de  improbidade,  mister  a  análise  da
presença  do  elemento  subjetivo  doloso,  para  fins  de  aplicação  da  tese  de
imprescritibilidade da ação, conforme fixado no Tema 897. 5. A análise do ato
apontado como de improbidade impõe a abordagem da existência do elemento
subjetivo na conduta do agente público, ante a inexistência de possibilidade de se
inferir a responsabilidade objetiva. 6. Para a configuração da conduta prevista no
art.  11  da  Lei  nº  8.429/92  exige-se  ação  ou  omissão,  na  forma  dolosa,  com
resultado lesivo concreto e não presumido ao erário. E na conduta do art. 10 da
mesma lei, o legislador é enfático em abordar a conduta do gestor focado na ação
ou omissão lesiva, na forma dolosa ou culposa. 7. No caso, há provas suficientes
de terem os dois agentes públicos condenados demandados agido com dolo nas
ações a eles atribuídas, a ponto de autorizar o ressarcimento integral do dano em
favor  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  corrigidos  monetariamente,  com  o
afastamento  da  preliminar  de  prescrição,  por  via  de  consequência.  8.  Não
obstante, não existem elementos seguros nos autos a atestar a responsabilidade
dos demais demandados no gerenciamento dos recursos públicos e na prestação



de contas levada a efeito nos expedientes administrativos. 9. A jurisprudência do
Superior  Tribunal  de  Justiça  vai  no  sentido  de  que,  "no  ato  de  improbidade
administrativa  do  qual  resulta  prejuízo,  a  responsabilidade  dos  agentes  em
concurso  é  solidária".  10.  Sentença  de  parcial  procedência  na  origem.
PRELIMINAR  DE  SENTENÇA  ULTRA  PETITA  ACOLHIDA.  DEMAIS
PRELIMINARES  AFASTADAS.  APELAÇÃO  DO  ESTADO  PARCIALMENTE
PROVIDA.  APELAÇÃO  DE  ROGÉRIO  LUIS  KARPINSKI  DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70071602015, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 19-02-2020).

DIREITO  ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.  ART.  10,  VIII,  DA  LIA.  FRUSTRAR  O  CARÁTER
COMPETITIVO  DA  LICITAÇÃO.  CULPA.  DANO  IN  RE  IPSA.
DEMONSTRAÇÃO.  DESNECESSIDADE.  PRECEDENTES.  1.  Para
caracterização  do  ato  ímprobo,  é  necessária  a  configuração  de  um desvio  de
conduta ética, uma transgressão de um dever jurídico. Nas hipóteses do art. 10 da
LIA, inclusive, basta apenas a caracterização da culpa como elemento subjetivo.
2. Nos casos do art. 10, VIII, da LIA, o dano é in re ipsa, pois decorre do simples
fato de frustrar a competitividade que deveria pautar o procedimento licitatório.
Precedentes (TRF4,  AC  5006632-41.2011.4.04.7204,  TERCEIRA  TURMA,
Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 27/06/2018).

Quanto à responsabilidade dos demandados em relação aos valores a serem
ressarcidos ao Município, esclareço que segundo o enunciado nº 558 da VI Jornada de
Direito Civil “são solidariamente responsáveis pela reparação civil, juntamente com os
agentes  públicos  que  praticaram  atos  de  improbidade  administrativa,  as  pessoas,
inclusive as jurídicas,  que para eles concorreram ou deles se beneficiaram direta ou
indiretamente”, havendo, portanto, responsabilidade solidária de todos os demandados
quanto ao ressarcimento.

GERAL TRANSPORTES LTDA

Compulsando  o  contrato  nº  142/2013  firmado  entre  o  Município  e  a
empresa  requerida,  verifico que, consoante  a cláusula oitava,  restou  consolidada que,
entre  as  obrigações  atinentes  à  contratada,  a  empresa  contratada  seria  compelida
a “contratar  funcionários  em  quantidade  compatível  para  atendimento  do  presente
ajuste, obedecendo os descritivos do anexo I do Edital” (item quatro).

Contudo,  ignorando  a  cláusula  citada,  a  empresa  deixou  de  contratar
funcionários suficientes para a realização das atividades, tendo em vista que, conforme
indicado na informação nº 01/2019 – SRCS, a equipe de auditoria do TCE, após análise
dos contracheques de todos os triadores de Canela e Gramado nos meses de janeiro a
outubro de 2018, identificou que eram utilizados entre 14 e 16 triadores para a separação
dos RSD recicláveis.

Especificamente sobre esse ponto, a partir da análise o montante de RSD
recicláveis produzido em cada um dos municípios e o número de triadores, chegou-se ao
seguinte cálculo:



Considerando-se,  a  favor da  Contratada,  que o  total  de  triadores  somados  de
Gramado e Canela é de 16, divide-se em igual proporção os funcionários entre os
dois municípios, a partir das equações [a] e [b] abaixo:

Gramado + Canela = 16 [a]

Gramado / Canela = 1,38 [b]

Logo, reordenando-se as variáveis em [b], obtemos:

Gramado = 1,38 x Canela [c]

Substituindo-se [c] em [a]:

1,38 x Canela = 16

Logo:

Canela = 6,72, e:

Gramado = 9,28.

Uma vez que os números de triadores devem ser inteiros, o mais próximo de 6,72
para Canela e 9,82 para Gramado que se obtém é uma divisão de 7 triadores para
Canela e 9 triadores para Gramado.

Desse modo, observa-se que o Município de Canela está pagando mensalmente um
excedente de 11 triadores (18 remunerados no contrato – 7 efetivamente utilizados
e que o Município de Gramado também está pagando mensalmente um excedente
de 11 triadores (20 remunerados no contrato – 9 efetivamente utilizados).

Em defesa  preliminar,  a  empresa  requerida  alegou que,  caso recebida  a
inicial,  durante  a  instrução,  apresentaria  os  contracheques  dos  funcionários  e  a
comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias de todos os 18 triadores,
contudo  a  ré  permaneceu  inerte,  sequer  apresentou contestação,  não  havendo  prova,
portanto, a contratação dos trabalhadores.

Além disso, apesar de o Município de Canela negar a ocorrência do ato de
improbidade  (evento  24),  não  apresentou  documentos  para  rechaçar  as  alegações
ministeriais, não havendo nenhuma prova da contratação dos funcionários. 

Desse modo, ao contrário do que indicado na defesa prévia, a demandada
não  foi  incluída  na  presente  ação  apenas por  contratar  com  o  ente  público,  pelo
contrário, o prejuízo ao erário se evidencia pelo recebimento de valores para contratação
de  11  triadores  que  não  foram  contratados  pela  requerida. Ou  seja,  mensalmente  o
Município  de  Canela  repassava  o  valor  de  R$  43.547,46  para  remuneração  de  11
triadores que não laboravam na empresa, o que evidencia o desvio dessa quantia para
finalidade estranha, impactando diretamente o orçamento público.



Para além disso, em que pese reconhecida a supervalorização dos serviços
na  ação  civil  pública  nº  041/1.17.0000689-7,  a  ré  tencionou  os  agentes  públicos  a
aumentarem o valor mensal repassado para a coleta de resíduos sólidos no quinto aditivo,
sob pena de paralisação dos serviços. Logo, ignorando os princípios e fundamentos que
regulam os contratos público,  a ré obteve vantagem indevida na contratação dos seus
serviços, o que se intensificou no quinto aditivo contratual.

Por  tais  razões,  com fulcro  no  art.  3º  da  Lei  nº  8.429/92,  identifico  a
ocorrência de ato de improbidade pela lesão ao erário e a violação de deveres como a
honestidade e a lealdade às instituições, enquadrando-se o agir da empresa no caput dos
arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92.

Em tempo, diante dos argumentos  apresentados na defesa prévia,  reitero
que eventual irregularidade na nova contratação de empresa responsável pela coleta de
lixo deverá ser apurada em autos próprios, não sendo justificativa para eximir a requerida
da responsabilidade pelos atos de improbidade.

PREJUÍZO AO ERÁRIO

Como  referido  no  relatório  do  TCE,  embora  contratados  apenas  07
triadores, o valor global do contrato abrangia a contratação de 18 funcionários. Assim,
considerando  o  repasse  mensal  destinado  à  empresa,  o  Município  de  Canela  sofreu
prejuízo equivalente a R$ 43.547,46 durante os meses dos exercícios de 2018 e 2019:

Assim, considerando-se, conforme demonstrado em 2. Previsão de Quantitativos
de Triadores em Excesso, que a auditada está pagando um excesso de 11 triadores
e que  a auditada  remunerada à  contratada  cada triador  por  um preço  de R$
3.958,86,  conclui-se  que  ocorre  um  sobrepreço  mensal  de  R$  43.547,46  (11
triadores  x R$ 3.958,86/triador).  Desse  modo,  dos  R$ 112.382,10 mensalmente
previstos  no  contrato  para  os  serviços  de  triagem,  apenas  R$  68.834,64  são
devidos (R$ 112.382,10 – R$ 43.547,46).

Contudo, é preciso considerar que, no dia 07/02/2019, após determinações
prestadas  no processo  PGM nº 2019/1463,  foi  requisitada  a retenção do  valor  de R$
43.059,72,  por  mês,  no  pagamento  alcançado  à  empresa  requerida,  diante  das
irregularidades  atinentes  à  contratação  dos  triadores.  Logo,  embora  retido  o  valor,  o
prejuízo  não  se  consumou,  uma  vez  que  esses  valores  podem  retornar  aos  cofres
públicos.

Pelos  elementos  elencados,  embora  não  se  tenha  esclarecimentos  na
exordial, evidencio o seguinte cenário:

1. A  informação  nº  01/2019 abrange  os  exercícios  de  2018 e
2019, ou seja,  compreende 23 meses  de contrato,  tendo em vista que houve a
rescisão  da  prestação  de  serviços  no  dia  29/11/2019.  Logo,  considerando  que
mensalmente  o  Município  de  Canela  adimpliu  R$  43.547,46  indevidamente
(triadores  não  contratados),  concluo  que  o  prejuízo  ao  erário  somou R$
990.367,58 (23 meses x R$ 43.547,46);



2. Contudo,  sabendo  que  o  Município  reteve  o  valor  de  R$
43.059,72  em  fevereiro  de  2019,  o  prejuízo  ao  erário  não  soma  o  montante
indicado  acima,  tendo  em  vista  que  deve  ser  reduzido  o  valor  de R$
430.597,20 (10 meses (fevereiro a novembro de 2019) x R$ 43.547,46);

3. Logo, subtraindo o valor retido (R$ 430.597,20) pelo prejuízo
apontado pelo TCE (R$ 990.367,58), verifico que o prejuízo efetivo aos cofres
públicos soma o valor de R$ 559.770,38.

Em síntese:

Valor pago a mais
Valor retido pelo Município
Prejuízo efetivo ao erário

Assim,  apesar  de  indicado  pelo  Ministério  Público  o  rombo  de  R$
600.000,00,  verifico  que  o  agir  ímprobo  dos  requeridos  causou  prejuízo  aos  cofres
públicos no valor de R$ 559.770,38.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de
improbidade  ajuizada  pelo MINISTÉRIO  PÚBLICO DO  ESTADO  DO  RIO
GRANDE DO SUL em face de PAULO NESTOR TOMASINI, AMILCAR JOSÉ
MIELNICZUK DE MOURA e GERAL TRANSPORTES LTDA para, confirmando
as medidas cautelares deferidas, nos termos da fundamentação:

a)  CONDENAR os  requeridos PAULO  NESTOR
TOMASINI e AMILCAR  JOSÉ  MIELNICZUK  DE  MOURA por  ato  de
improbidade pela prática das condutas previstas no caput e nos incisos IX e XI do art. 10
e caput do art. 11 da Lei nº 8.429/92, determinando a suspensão dos direitos políticos
pelo período de oito anos, bem como 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 sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco
anos, nos moldes do art. 12, inciso II, da Lei nº 8.429/92;

b) CONDENAR a requerida GERAL TRANSPORTES LTDA por ato de
improbidade pela prática das condutas previstas no caput dos art. 10 e 11, ambos da Lei
nº 8.429/92, para fim o de determinar a proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente pelo prazo
de cinco anos, nos moldes do art. 12, inciso II, da Lei nº 8.429/92;

c)  CONDENAR todos  os  demandados,  solidariamente,  por  ato  de
improbidade,  ao  ressarcimento  ao  erário  público  do  valor  de  R$  559.770,38,  que
deverá ser atualizados pelo IGP-M, a contar do pagamento pelo Município de Canela de
cada parcela. 

Diante  da  sucumbência  mínima,  as  custas  serão  suportadas  pelos  réus
condenados, de forma pro rata.

Sem honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie.



Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.


