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7a Promotoria de Justiça da Comarca de São José dos Campos

Ofício de n° _ 7“ pjsJC

Ref. Ofício 003763 - CEI 7436/2017

São José dos Campos, 12 de junho de 2018

Excelentíssimo Senhor

A 7a Promotoria de Justiça da Comarca de São José dos Campos, por 

meio de sua representante, faz uso do presente instrumento para comunicar a Vossa 

Excelência ter sido proposta, em 22.03.2018, Ação Civil Pública acerca dos fatos 

analisados pela Comissão Especial de Inquérito em referência (autos 1006640- 

90.2018.8.26.0577 - 2a Vara da Fazenda Pública Local), relacionados a indevidas 

transferências de verbas vinculadas da área da Saúde, realizadas pela Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos.

Sem mais para o momento, renova-se a Vossa Excelência protestos de 

respeito e consideração.

Cristina loriatti Chami 
Promotora de Justiça

Ao Excelentíssimo Senhor 

Juvenil Silvério

DD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José dos Campos 

São José dos Campos / SP

i
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> Bem-vindo > Consultas Processuais > Consulta de Processos do l°Grau

Consulta de Processos do l°Grau

Orientações

• Processos distribuídos no mesmo dia podem ser localizados se buscados pelo número do processo, com o seu foro selecionado.
• Algumas unidades dos foros listados abaixo não estão disponíveis para consulta. Para saber quais varas estão disponíveis em cada foro 

clique aqui.
• Dúvidas? Clique aqui para mais informações sobre como pesquisar.
• Processos baixados, em segredo de justiça ou distribuídos no mesmo dia serão apresentados somente na pesquisa pelo número do 

processo.

Dados para pesquisa

Foro: Foro de São José dos Campos V
Pesquisar por: Número do Processo V

Número do Processo;

® Unificado O Outros

1006640-90.2018 8,26 1 0577

Este processo é digitai. Ciique aqui para visualizar os autos. 

Dados do processo

Processo:
Classe:

Assunto:
Outros assuntos: 
Distribuição:

Controle:
Juiz:
Valor da ação:

Partes do processo
Reqte
Reqdo:

Movimentações
Data
11/06/2018

11/06/2018 
15/05/2018

26/04/2018

26/04/2018

Petições diversas
Data
23/03/2018 
15/05/2018

1006640-90.2018.8.26.0577
Ação Civil de Improbidade Administrativa
Área: Cível
Dano ao Erário

Violação aos Princípios Administrativos 
22/03/2018 às 15:51 • Livre
2a Vara da Fazenda Pública - Foro de São José dos Campos 
2018/000136
Laís Helena de Carvalho Scamitia Jardim 
R$ 1.093.340,54

Exibindo Somente as principais partes. »Exibir todas as partes.

: Ministério Público do Estado de São Pauto 
: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Exibindo 5 úitimas. »Listar todas as movimentações.

Movimento
Mandado Devolvido Cumprido Positivo
Certidão - Oficial de Justiça - Mandado Cumprido Positivo
Mandado Juntado

Petição Juntada
N° Protocolo: WSJC.18.70130833-5 Tipo da Petição: Petições Diversas Data: 15/05/2018 19:21
Mandado Devolvido Cumprido Positivo
Certidão - Ofícial de Justiça - Mandado Cumprido Positivo
Mandado Juntado

Tipo
Manifestação do MP 
Petições Diversas

Incidentes, ações incidentaís, recursos e execuções de sentenças
Não há incidentes, ações incidentaís, recursos ou execuções de sentenças vinculados a este processo.

Apensos, Entranhados e Unificados

https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo-G1000D8AK0000&processo.foro-577&uuidCaptcha=sajcaptc... 12/06/2018
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Nlo há processos apensados, entranhados e unificados a este processo.

Audiências
Não há Audiências futuras vincuiadas a este processo.
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Ministério público do Estado de São Paulo 

Comarca de São José dos Campos 

7ã Promotorla de Justiça

Patrimônio Público e Social

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da _ Vara da Fazenda Pública da Comarca de São

José dos Campos / SP

(

r\

o Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio da 7^ 

Promotoria de Justiça da Comarca de São José dos Campos e de sua representante ao final 

identificada, no uso de suas atribuições legais e com base no artigo 129, inciso III, da 

Constituição Federal, no artigo l^, inciso IV, e no artigo 5^, inciso I, ambos da Lei n.^ 7.347/85, 

faz-se presente a Vossa Excelência com o fito de propor a presente Acão Civil Pública em face 

de:

I - Prefeitura Municipal de São José dos Campos, situada à Rua José de Alencar, 123, Centro - 

CEP: 12209-904 - São José dos Campos / SP (tel. 12.3947-8000), representada pela pessoa do 

Prefeito Municipal, sr. Felício Ramuth, e-mail gabinete01@sjc.sp.gov.br e tel. (12) 3947-8123 e 

(12)3947-8066.

II - Carlos José de Almeida (ex Prefeito Municipal), brasileiro, casado, portador do RG 

154.448.395 SSP/SP e inscrito perante o CPF sob n° 048.606.388-75, com endereço na Rua Brás 

Cubas, 313, Jardim Nova América, CEP 12242-300, São José dos Campos / SP.

III- Josmar Nunes de Souza (ex Secretário Municipal da Fazenda), brasileiro, casado, 

economista, portador do RG ne 8873564, inscrito no CPF/MF sob o n^ 051.882.328-80, com 

endereço na Rua Tavares, n^ 103, apto. 31, Macedo, Guarulhos/SP; CEP .
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Ministério público do Estado de São Paulo 

Comarca de São José dos Campos 

73 Promotoria de Justiça 

Patrimônio Público e Social

De início, cumpre esclarecer que a presente ação tem por objeto 

atos de improbidade praticados pelos réus na condução da res publica, relacionados à gestão 

ruinosa de responsabilidade dos requeridos, que agiram, enquanto gestores, sem o devido e 

adequado planejamento orçamentário e financeiro que trilha a linha de utilização de recursos 

vinculados {utilizados em diversa finalidade), deixando-se, ainda, dívidas e passivos para a 

administração que se seguiu, com enormes prejuízos à continuidade dos serviços públicos.

c Dos Fatos

c

Busca-se a condenação dos réus, através da presente ação, em 

razão do quanto apurado no Inquérito Civil n. 14.0719.0003263/2017-8, investigação 

ministerial iniciada com base em representação da atual gestão administrativa do município 

que, em auditoria, identificou a indevida movimentação de valores monetários em conta, 

pertinentes a transferências vinculadas, mas que foram disponibilizados em conta de livre 

movimentação da Prefeitura. Destes recursos, utilizados em finalidade diversa de sua 

vinculação legal, alguns valores foram restituídos e outros deixados a descoberto para a 

administração seguinte.

Apurou-se, relativamente a dois montantes pecuniários 

específicos (RS500.000,00 e R$593.340,54, depositados em conta de movimentação vinculada), 

que, em 19.12.2016, foram creditados na conta n^ 356.241-7, conta essa de livre 

movimentação dos recursos próprios destinados à Secretaria de Saúde e, depois, devolvidos em 

outra conta, de n2 359.020-8, de livre movimentação dos recursos próprios da Prefeitura, 

situação ilegítima que contou com autorização do réu Josmar. Houve, ainda, outras quatro 

transferências, no importe total de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), realizadas sem 

qualquer autorização. Apurou-se, ainda, que parte dos recursos desviados foi devolvido à 

origem e finalidade específicas somente pela gestão atual, em 31/01/2017.
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Ministério público do Estado de São Paulo 

Comarca de São José dos Campos 

73 Promotoría de Justiça 

Patrimônio Público e Social

Esses os fatos que dão suporte à condenação que aqui se busca.

Do Direito

Da Caracterização Da Improbidade

c
A Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa 

encontra fundamento no art. 37, §49, da Constituição Federal, pelo qual:

"§ 4g - 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 previstos em lei, sem prejuízo da 
ação penal cabível."

Como ensina Arnaldo Rizzardo:

Os atos de improbidade são aqueles que atentam contra o erário, o patrimônio 
público e os princípios e parâmetros da ordem moral e constitucional, praticados 

Ç P^/os agentes públicos ou por aqueles que lidam com o erário e os bens do
Estado, isto é, pelas pessoas ligadas a atividades que interessam ou são 
executadas em favor dos entes públicos" (Arnaldo Rizzardo; 'Ação Civil Pública e 
Ação de Improbidade Administrativa'; 3. ed.; RJ; Forense. 2014. p. 359)

Veja-se que a Lei 8.429/92 divide os atos de improbidade 

administrativa entre aqueles que importam em enriquecimento ilícito em razão do 

recebimento de vantagem patrimonial indevida (art. 99), os que causam prejuízo ao erário por 

ação ou omissão (art. 10) e aqueles que atentam contra os princípios da administração pública, 

violando os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições.
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Ministério público do Estado de Sâo Paulo 

Comarca de São José dos Campos 

75 Promotoría de Justiça 

Patrimônio Público e Social

Como destaca Emerson Garcia:

"Da leitura dos referidos dispositivos legais, depreende-se a coexistência de duas 
técnicas legislativas: de acordo com a primeira, vislumbrada no caput dos 
dispositivos tipificadores da improbidade, tem-se a utiiizaçôo de conceitos 
jurídicos indeterminados, apresentando-se como instrumento adequado ao 
enquadramento do infindável número de ilícitos passíveis de serem praticados, os 
quais são frutos inevitáveis da criatividade e do poder de improvisação humanos; 
a segunda, por sua vez, foi utiiizada na formação de diversos incisos que 
compõem os arts. 9^, 10 e 11, tratando-se de previsões, específicas ou passíveis 
de integração, das situações que comumente consubstanciam a improbidade, as 
quais, além de facilitar a compreensão dos conceitos indeterminados veiculados 
no caput, têm natureza meramente exemplificativa, o que deflui do próprio 
emprego do advérbio 'notadamenteV' {Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, 
'Improbidade Administrativa'; 5. ed.; RJ; Lumen Juris. 2010. p. 293/294)

Assim, a tipificação dos atos de improbidade não se encontra 

vinculada aos casos enumerados nos incisos dos arts. 9^, 10 e 11 da Lei de Improbidade 

Administrativa, que trazem um rol exempllficativo, ou seja, numerus apertus.

Do Elemento Subjetivo

Na análise do elemento subjetivo do tipo há de se considerar que 

a Lei de Improbidade Administrativa tem nos seus artigos 9.^ e 11, a exigência do dolo, 

enquanto que as condutas previstas no artigo 10 admitem tanto a culpa quanto o dolo na 

conduta improba.
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Ministério público do Estado de São Paulo 

Comarca de São José dos Campos 

75 Promotoria de Justiça 

Patrimônio Público e Social

Cite-se, das lições de Neves e Oliveira, in verbis.

"Os atos de improbidade administrativa que causam prejuízos ao erário sõo os 
únicos que podem ser praticados sob a forma culposa. Em regra, a configuração 
da improbidade administrativa depende do dolo do agente público ou do 
terceiro, mas o art. 10 da Lei 8.429/1992, excepcionalmente, mencionou a culpa 
como elemento subjetivo suficiente para configuração da improbidade. 
Igualmente, o art. 5.5 da Lei, ao tratar da lesão ao erário, admitiu condutas 

ç comissivas ou omissivos, dolosas ou culposas. (...}. Tem prevalecido, (...), a
interpretação que admite a prática de improbidade, no caso do art. 10 da Lei 
8.429/1992, na modalidade culposa." (Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael 
Carvalho Rezende Oliveira, 'Manual de Improbidade Administrativa - Direito 
Material e Processual'; 3. ed.; Método; 2014; VitalBook file)

Fixadas essas premissas interpretativas doutrinárias e que 

encontram acolhida na jurisprudência pátria, alçando ao caso concreto, de se dizer que, na 

seara da Administração Pública, o prefeito investido no cargo tem por incumbência a condução 

cautelosa da coisa pública e, em especial, a boa gestão dos recursos públicos, aplicando-os de 

forma a atender aos ditames da lei e do bem comum, e com vistas ao interesse público 

primário, notadamente do município que dirige.

Relativamente às finanças do município, ao gestor cabe 

observância às regras técnicas que permeiam a disponíbilização do dinheiro público, com 

estrita obediência à lei de regência e aos princípios que informam a Administração.

Nesse ponto cabe lembrar que o dinheiro público, do qual é gestor 

o prefeito, fica disponível em contas bancárias variadas em razão da natureza dos ingressos (ou 

entradas). Cada uma delas, dependendo de sua finalidade, recebe recursos advindos de 

receitas originárias, derivadas ou transferidas.
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Ministério público do Estado de São Paulo 

Comarca de São José dos Campos 

73 Promotorla de Justiça 

Patrimônio Público e Social

A movimentação dos valores que se encontram nessas contas 

depende de prévia demonstração do atendimento à lei e devem se destinar à finalidade que 

lhes imprime o regramento atinente a cada uma delas.

Dentre essas contas existem aquelas de movimentação livre (nas 

quais o gestor tem o poder discricionário para realização de transações financeiras) e contas de 

movimentação vinculada (nas quais o gestor deve obediência absoluta à finalidade de sua 

aplicação, que é direcionada a fins previamente determinados).

No caso em apreço, o então Prefeito (em todas) e o Secretário 

Municipal da Fazenda (em algumas) determinaram a transferência de dinheiro de contas 

vincuiadas para contas de iivre movimentação da Prefeitura, ao arrepio da lei e para cobertura 

de déficits orçamentários também decorrentes da irresponsabilidade gestora dos requeridos.

Como se infere dos documentos que instruem a presente ação, no 

dia 19.12.2016, foi realizada transferência do importe de R$593.340,54 (quinhentos e noventa 

e três mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos) da conta número 79.424-4 

(de repasse federal para financiamento das ações de vigilância epidemiológica e ambiental) 

para a conta número 356.241-7 (de livre movimentação dos recursos destinados à Secretaria da 

Saúde).

No dia 19.12.2016, foi transferido o montante de R$500.000,00 

(quinhentos mil reais) da conta de número 88.387-5 (receitas oriundas da União por meio de 

convênios, com movimentação vinculada para aquisição de equipamentos e material 

permanente para unidades de saúde) para a conta de número 356.241-7 (de livre 

movimentação dos recursos destinados à Secretaria da Saúde).



CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS
SEC. EXPEDIENTE 28/06/2018 11:45:08
PROT. 7265/2018-EXP         ECM ID 168717
DIV  604

Ministério público do Estado de São Paulo 

Comarca de São José dos Campos 

73 Promotoria de Justiça 

Patrimônio Público e Social

No dia 21.12.2016, foram, ainda, transferidos: 

- R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), da conta n^ 79.422-8 (vinculada às ações de vigilância, 

prevenção e Controle de DST/AIDS e Hepatite Virais) para a conta n^ 359.020-8 (de livre 

movimentação dos recursos da Prefeitura); - R$200.000,00 (duzentos mil reais), da conta 

79.427-9 (vinculada ao financiamento de ações de vigilância epidemiológica e ambiental) para a 

conta ns 359.020-8 (de livre movimentação dos recursos da Prefeitura); - R$500.000,00 

(quinhentos mil reais), da conta 87.678-X (de movimentação vinculada à aquisição de 

C equipamentos e material permanente para unidades de saúde) para a conta n^ 359.020-8 (de 

livre movimentação dos recursos da Prefeitura); - R$900.000,00 (novecentos mil reais), da 

conta n- 88.387-5 (receitas oriundas da União por meio de convênios, com movimentação 

vinculada para aquisição de equipamentos e material permanente para unidades de saúde) 

para a conta n^ 359.020-8 (de livre movimentação dos recursos da Prefeitura).

Nesse contexto, importante ressaltar que os recursos destinados a 

finalidades específicas deverão ser exclusivamente utilizados na obtenção dos bens e serviços 

para os quais foram destinados. Não há qualquer respaldo legal para a utilização dos recursos 

vinculados de outra forma, ainda que, supostamente, para atender interesse público em 

ç situação de déficit orçamentário (alegações dos agentes envolvidos). A conduta adotada pelos 

requeridos (então Prefeito e Secretário Municipal da Fazenda) afronta inegavelmente as 

determinações contidas nos arts. 8^, parágrafo único, e 25, §2, ambos da Lei Complementar 

105/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), in verbis (com destaques acrescidos).

Art. 8s. (...).
Parágrafo único. Os recursos leaaimente vincuiodos a finaiidade específica serão 
utiiizados exclusivamente para atender oo obieto de sua vinculacão. ainda aue 
em exercício diverso daaueie em aue ocorrer o ingresso.

Art. 25. (...).
^ É vedada o utilização de recursos transferidos em finaiidade diversa do 

pactuada.
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Comarca de São José dos Campos 

1- Promotoria de Justiça 

Patrimônio Público e Social

Dessa forma, a lesão ao patrimônio público aflora patente, eis que 

relevantes montantes das verbas destinadas a despesas específicas foram desviados de sua 

finalidade legal, sendo o que basta para o reconhecimento de dano ao erário por conduta ilegal 

e atos ilegítimos na condução dos negócios públicos e na gestão do orçamento e dos recursos 

disponíveis ao Município.

c

c

o dano a que aqui se alude não é aquele identificado diretamente 

na perda patrimonial (até porque o dinheiro, ao menos em tese, teria sido utilizado em prol do 

município), mas naqueles adstritos: - aos fins aos quais se destinavam os montantes 

depositados em conta vinculada, que deixaram de ser prontamente atendidos com os recursos 

disponíveis; - à gestão do orçamento, deixando-se, à Administração seguinte, Vombos' junto às 

contas vinculadas, que necessitaram de cobertura e compensação, utilizando-se, pois, recursos 

do orçamento disponível à gestão posterior para integralização das aludidas contas vinculadas, 

cujos recursos foram ilicitamente desviados de suas finalidades.

Além do mais, do valor de R$3.093.340,54 (três milhões, noventa 

e três mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos), R$1.093.340,54 (um 

milhão, noventa e três mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos) não 

foram devolvidos às contas de movimentação vinculada das quais foram desviados, sendo esse 

um dano concreto e milionário amargado pelo erário.

Anote-se que o emprego irregular das verbas fere e desvirtua a 

finalidade dos convênios celebrados, que tinham uma destinação prévia e certa. A conduta 

comprovada se enquadra no conceito de improbidade administrativa posta nos incisos IX e XI, 

ambos do artigo 10, da Lei de 8.429/92, que reza, /ps/s litterís (com grifos acrescidos).

" ordenar ou permitir o realização de despesas não autorizadas em lei ou 
regulamento;

~ ^/deror verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou 
influir de Qualquer forma para a sua aplicação Irregular:
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A conduta dos réus em desviar recursos vinculados a contas e 

finalidades específicas^ ordenar despesas não autorizadas em lei e liberar verbas públicas sem a 

observância estrita das normas pertinentes é exatamente o que os incisos acima transcritos 

buscam reprimir.

Nessa linha, segue a remansosa jurisprudência pátria, in verbis

(com destaques acrescidos).

c

//p agente público que, de forma imprudente, desvia verbas públicas de um 
convênio para atender outra finalidade, ainda que não tenha se locupletado do 
dinheiro, incorre em ato de improbidade administrativa aue se subsume ao artigo 
10, inciso XI, da Lei n.g 8.429/92." (TJ-PR - Apelação Cível: AC PR 0558313-9; 4? 
Câmara Cível; Julgamento: 14 de Julho de 2009; Publicação: DJ: 226)

A autorização ou ordenação de despesas em razão de convênio celebrado pelo 
Município, sem comprovação do contraprestoção dos serviços prestados, bem 
como a aplicação irregular de verbas públicas, desvirtuando a finalidade do 
convênio celebrado, implicam em ato de improbidade administrativa com 
previsão no art. 10 incisos IX e XI. da Lei n^ 8.429/92". (TJ-MG - Apelação AC 
10240140019052001 MG; 4^ Câmara Cível; Julg. 20.07.2017; pub. 25/07/2017)

"Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Prefeito. Art. 10, 
XI da Lei 8.429/92. Desvio de finalidade de verbas públicas recebidas através de 
convênio. Responsabilidade do prefeito configurada. Apelação provida. 1. Trata- 
se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MPF, sob o argumento que o Requerido, 
quando Prefeito de Cabo Frio - RJ, causou dano ao erário ao aplicar 
irregularmente recursos públicos de natureza federal, advindos de convênio 
firmado entre o Município de Cabo Frio - RJ e o Ministério da Saúde/Fundo 
Nacional de Saúde - FNS, para execução do Plano de Erradicação do Aedes 
Aegypti no referido Município, o que configura ato de improbidade 
administrativa, previsto no art. 10, inciso XI da Lei 8.429/92. (...) 5. A lesão ao 
patrimônio público no caso mostra-se patente, uma vez aue o montante da
verba destinada a despesa especifica (Erradicação do Aedes Aegypti) foi 
desviada de sua finalidade ieaal. 0 que basta paro demonstração de dano ao 
erário. 6. Desnecessário haver enriquecimento ilícito do Demandado, uma vez
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que os atos de improbidade cometidos com base no aludido art. 10 da Lei 
8.429/92 sõo exatamente os que não acarretam enriquecimento indevido, pois o 
pressuposto exigível restringe-se aos atos que causam prejuízo ao erário, como 
ocorreu no presente caso. 7. Compete ao gestor público o boa e reaular aolicacdo 
dos recursos públicos, cabendo-lhe 0 ônus da prova da regularidade do seu
emoreao no âmbito administrativo, ou ainda no âmbito judicial, o que nõo fez 0 
ora Requerido. 8. Comprovada a má utilização de recursos públicos oriundos de 
convênio com o Ministério da Saúde, tem-se como demonstrado o prática, pelo 
Réu, do ato ímprobo que lhe é imputado, previsto no art. 10, XI da Lei 8.429/92, 
pelo prejuízo ao erário, seja pelo descumprimento do pactuado, seja pela má 
gestão administrativa, devendo, portanto, ser sujeitado às sanções previstas no 
art. 12, inciso II da mesma norma, independentemente das respectivas sanções 
penais, civis, administrativas. 9. Apelação provida." (TRF-2; Apelação AC 
200851080012161 RJ; Oitava Turma Especializado; Julg. 03.09.2014; Pub. 
24/10/2014}

"Apelação cível - ação de reparação de donos e suspensão dos direitos políticos - 
convênio celebrado entre o município de Roncador e 0 Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - licitação - contrato de empreitada global - desvio 
de finalidade na aplicacão das verbas repassadas ao município - improbidade 
administrativa - sanções do artigo 12 , II e III, da Lei n^ 8.429 /92 - recurso não 
provido - decisão unânime. - Estando caracterizada a prática de ato de 
improbidade administrativa, impõe-se a cominação das penalidades previstas na 
Lei n^ 8.429 /92." (TJ-PR - Apelação AC 3506885 PR 0350688-5; Dota de 
publicação: 30/01/2007)

"Apelação cível - ação civil pública - convênio celebrado entre o município de 
Corumbataí do sul e a Secretaria de Estado da criança e assuntos do família - 
implantação do projeto Piá - desvio da finalidade na aplicação das verbas 
repassadas ao município - improbidade administrativa - sanções do artigo 12, III, 
da Lei n^ 8.429 /92 - recurso nõo provido - decisão unânime. - Estando 
caracterizada a prática de ato de improbidade administrativa, impõe-se ao 
agente público a cominação das penas previstas na Lei ng 8.429 /92." (TJ-PR - 
Apelação Cível 0165916-3; Dato de publicação: 01/07/2005}
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"Apelação cível - ação indenizatóría c/c pedido de tutela antecipada - 
preliminares - inocorrência - verba federal repassada por forca de convênio 
incorpora-se ao patrimônio do município - dano ao patrimônio público - violação
do princípio da legalidade - abuso de poder - sentença mantida - recurso 
improvido. 1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ação indenizatóría 
movida por município contra ex-prefeito, pela não ou má aplicação de verbas 
federais repassadas por forca de convênio. 2. Verbas públicas repassadas ao 
município mediante convênio, incorporam-se ao patrimônio deste. 3. 0 município 
é parte legitima para pleitear ressarcimento ao ex-prefeito de recursos 
repassados pela União por força de convênio. 4. O ato de o Apelante utilizar-se 
de verba Federal destinada ao festival de fim de ano de Chapado dos 
Guimarães/MT, constitui-se um abuso de poder e um desvio de finalidade, 
ferindo assim o princípio da legalidade, caracterizando improbidade 
administrativa, nos exatos termos do artiao 11, inciso I. da Lei n° 8.429/92." (TJ- 
MT - Apelação Apl 00492617320088110000 49261/2008, Sexto Câmara Cível, 
Julgado em 30/09/2009, Publicado no DJE 21/10/2009)

"Malversação dos verbas repassadas oela União. Comprovação inequívoca do 
ato ímprobo. Suspensão dos direitos políticos, por cinco anos, pagamento de 
multa civil e proibição de contratar com o poder público. (...), mesmo porque os 
recursos financeiros repassados ao Município, por força de convênio firmado 
com órgão integrante da Administração Pública Federal, tinham por objeto a 
consecução da obra objeto da avença, não se incorporando ao patrimônio 
municipal. Já que afetados a fim específico." (TRFl. Apelação Cível 
2006.33.04.003938-0/BA; Rei. Juiz Federal Reynaldo Fonseca; Julg. 18/08/08)

"A transferência de recursos federais depositados em conta especialmente 
aberta para pagamentos relativos à execução do convênio para outras contas é 
uma irregularidade gravíssima. (...) Entre outras razões, a lógica e experiência 
públicas fizeram constar dos instrumentos de convênio o obrigação de o 
convenente manter a verba federal repassada em conta bancária específica, 
conforme expresso no citado ort. 20 da IN 01/1997-STN. para evitar confusão de 
recursos e viabilizar eficiente fiscalização peio TCU." (TRFl. Agravo de 
Instrumento 2006.01.00.034788-4/RR; Relator: Juiz Federal Jamil Rosa de Jesus 
Oliveira; Julgamento: 14/08/09)
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"Administrativo. Ação civil pública. (...). Verbas "carimbadas". Aplicação em 
áreas diversas Desvio de verbas. Violação ao principio da legalidade. 
Recomposição dos valores. 1. A Administração Pública tem, como um de seus 
vetores, o respeito irrestrito à legalidade (estrita legalidade). (...) 3. Logo, g 
utilização de verba para fim diverso daquele para 0 aual estava "carimbada" por
Lei, implicou em violar a pilostra mestra do Estado de Direito, qual seio, o
princípio da legalidade. 4. Ainda que gasto da verba tenha sido efetivado na área 
da educação, deve ser recomposta à área para a qual foi originariomente 
destinada, qual seja, o ensino fundamental. (...) Evidenciado, pois, que se gastou 
dinheiro direcionado à educação fundamental - ainda que seja seu excedente - 
em outros setores de educação, que, muito embora não se negue serem 
importantes, não se alocaram na área fundamental! Mostrou-se latente uma 
conduta ilegal, uma vez que praticada ao arrepio da Lei ng 9424/96, que 
determinou a utilização da verba repassada apenas e tão somente na área 
fundamental do ensino. Desrespeitando a lei, o gpelante deixou de lado um de 
seus vetores, que é o respeito ao princípio do legalidade. (...) Assim, não havendo
qualquer margem — discricionariedade - na atuação do ente público, o ato 
praticado pelo gpelante deve ser caracterizado como "vinculado". Em assim 
sendo, não podería desgarrar-se dos limites estabelecidos pela lei, sob pena de 
qualificar sua postura como ilegal. Divorciando-se de tais parâmetros, gerou o 
dever de ressarcimento. Se dano ao erário não houve — pois não há prova de 
aproveitamento particular das verbas gastas indevidamente, mas sim
deslocamento para outro setor público - dano houve à área do ensino 
fundamental, de modo que há necessidade de se ressarcir tais valores, os gastos 
indevidamente promovidos, para este setor. Logo, a condenação lançada é 
precisa, não merecendo reparos. Assim já se posicionaram os Tribunais, em casos 
simétricos, como se notou do seguinte aresto, eleito como paradigma: '(...) 
Utilização indevido de valores por destinacão diversa aos objetivos do fundo.
Conclusões do Tribunal de Contas Estadual. Violação aos princípios da 
administração pública. Art. 11. da Lei ng 8.429/92. Sanções. Art. 12. III. da Lei ng 
8,429/92. (...) 7. 0 emprego de recursos do FUNDEF para propósitos diversos dos 
abrangidos pelo regramento desse fundo público, resultando saldo a descoberto, 
também implica agressão o princípio do legalidade, restando, de igual modo, 
transgredido, o dever de moralidade que informo a Administração Pública. (...)

^ eventual posterior (no exercício seguinte) aplicação dos montantes 
remanescentes à remuneração dos profissionais do magistério, assim como o 
reposição à conta vinculada de importância utilizada para fins diversos dos 
albergados pelo fundo público, não aoaaam as violações aos preceitos do
legalidade e da moralidade. 9. Configurando-se a hipótese do caput, do art. 11, 
da Lei ng 8.429/92, materializa-se o hipótese de incidência das penalidades 
insertas no inciso III, do art. 12, do mesmo diplomo legal. 10. Atende à imposição
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legal de sopeso ou graduação de penas, a condenação do ex-gestor público 
municipal: A) à restituição dos valores a descoberto, devidamente corrigidos; b) 
ao pagamento de multo civil; c) à perda da função pública, se ainda estivesse 
sendo exercida; d) à suspensão dos direitos políticos por cinco anos; e e) à 
proibição 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 seja sócio majoritário. (...). Consigna-se que a tese 
advogada pelo apelante, de que não havería dano a ser ressarcido, haja vista que 
não se apropriou do dinheiro público, mas apenas o investiu em destino diverso 
do determinado na lei, e se efetivamente tiver que ressarcir tais valores 
ocasionaria um enriquecimento indevido por parte do Município, chega a ser 
tentadora. Não obstante, tal discussão escapa ao objeto da presente ação." 
(TJ-PR - Apelação Cível: AC PR 0656193-1; Relator: Desembargador Rosene Arõo 
de Cristo Pereira)

Destarte, não só no artigo 10 se amolda a conduta dos réus, 

subsumindo-se também na disposição do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, eis 

tipificado o ato de improbidade que atenta contra os princípios da Administração Pública.

Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, princípio é 

"mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se 

irradia sobre diferentes normas compondo lhes o espirito e servindo de critério para a sua 

exata compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema 

normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico" (Celso Antonio Bandeira de 

Mello, 'Curso de direito administrativo', São Paulo: Saraiva, 2005).

Os princípios, afirma Bonavides, "são o oxigênio das Constituições 

na época do pós-positivismo. É graças aos princípios que os sistemas constitucionais granjeiam 

a unidade de sentido e auferem a valoração de sua ordem normativa". (Paulo Bonavides, 'Curso 

de direito constitucional', São Paulo: 15. ed. Malheiros, 2004, p. 255-286).
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Consoante Marçal Justen Filho, Ma relevância do princípio não 

reside na sua natureza estrutural, mas, nas suas aptidões funcionais", sendo "relevante porque 

impregna todo sistema impondo ao conjunto de normas certas diretrizes axiológicas. O 

princípio é importante não exatamente por ser a 'origem' das demais normas, mas porque 

todas elas serão interpretadas e aplicadas à luz dele. Quando se identifica o princípio 

fundamental do ordenamento jurídico isola-se todas as normas dele integrantes" {Comentários 

à lei de licitações e contratos administrativos, 8^ ed., São Paulo: Dialética, 2000, p. 329).

Na consideração do conceito de princípio, ao transferir verbas de 

contas vinculadas para fim diverso daqueles aos quais estavam destinadas, os réus violaram, 

intencionalmente, o princípio da legalidade, de observância obrigatória pelos gestores.

E os atos praticados, à obviedade, são dolosos. Em se tratando de 

contas de despesas vinculadas, não podem os requeridos alegar desconhecimento da 

destinação específica dos valores depositados para fins anteriormente especificados.

Malferida, assim, a disposição do caput do artigo 11 da Lei de 

Improbidade Administrativa, no que toca à legalidade. Mas não só ísso, eis que, além de todo o 

exposto, a gestão do Prefeito ora requerido violou a todos os princípios de regência da 

atividade administrativa, com sua irresponsável gestão, notadamente com afronta aos 

princípios da moralidade e eficiência, além da legalidade como já demonstrado alhures.

Isso porque a gestão administrativa do requerido, enquanto 

Prefeito, realmente se revelou ruinosa, como se depreende da situação da educação no 

municio e das finanças, conforme apontamentos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado 

junto ao expediente TC - 543/026/14.
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No mencionado expediente, O Tribunal e Contas concluiu, acerca 

da educação, "que o Executivo não vem propiciando um ambiente escolar saudável e adequado, 

deforma igualitária, para o desenvolvimento de todos os estudantes de Sõo José dos Campos".

Na questão específica das finanças, apontou o relatório, in verbis

(com destaques acrescidos).

Fragilidade no olaneiamento orçamentário:

- Fraco desempenho na arrecadação dos receitas:

- Não contenção de despesas previstas paro o período:

- Renúncia de receitas sem as cautelas exigidas pela LRF (art. 14);

- Não contabilização de valores em haver pelo município, dificultando, assim o

respectiva cobrança;

- Ausência de renegociação dos contratos beneficiados com a isenção da quota

patronal do INSS (20% do folha salarial);

- Contratos firmados com a URBAM — Urbanização Municipal AS, empresa de 

economia mista que tem essa municipalidade como principal acionista, cujos 

valores encontram-se acima do praticado no mercado;

- Descontrole na realização de horas extras; e

- Controle interno inoperante"

Para subsidiar a afirmação, conste-se, ainda, encontrar-se em 

trâmite o Inquérito Civil n. 14.0719.0000253/2016-4 {junto à 7.^ PJ-SJC), no qual evidenciada 

renúncia irregular de receita tributária na ordem de aproximadamente 17 milhões de reais, 

com isenções concedidas sobre o ISSQN a empresas de ônibus, sem observância das normas 

exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (situação também objeto da Ação Popular n. 

1000098-27.2016.8.26.0577).
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Desta feita, não cabe aos réus, em sua defesa, aduzir que não 

havia dinheiro em caixa para fazer frente às despesas, quando: 1) essa "falta" de dinheiro 

decorreu da má gestão da coisa pública; 2) não acionadas as soluções orçamentárias previstas 

na Lei de Responsabilidade Fiscal, contingenciando-se os gastos.

Lei Complementar 105/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
Art. 9-, Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização do receita poderá 
não comportar o cumprimento dos metas de resultado primário ou nominal 
estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes (...) promoverão, por ato 
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de 
empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de 
diretrizes orçamentárias.

Não há como validamente se argumentar que houve falta de cerca 

de 4 milhões de reais para custear o hospital - com a utilização de verbas relacionadas a 

convênios com destinação específica - quando, entre outras ocorrências e condutas 

administrativas; 1) operou-se renúncia sobre valores muito maiores, em absoluto detrimento 

do erário municipal e em benefício de empresas de ônibus; 2) não foram observados os 

critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Com isso, impõe-se a condenação dos réus nas penas do artigo 12, 

incisos II e III, da Lei de Improbidade Administrativa, especialmente naquelas pertinentes ao 

ressarcimento integral do dano (que, no caso, pode ser considerado equivalente ao valor que não 

retornou às contas de onde saíram, qual seja R$1.093.340,54), à suspensão dos direitos políticos de 

cinco a oito anos, ao pagamento de multa civil e à 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.
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Por todo o exposto, distribuída, registrada e autuada (anexos os 

documentos constantes do inquérito civil 14.0719.0003263/2017-8), observado o rito comum, 

com as especificídades dos §§ T e 8o do artigo 17 da Lei n° ^A29l92, ora se requer:

1) a autuação da ação, notificando-se os requeridos nos termos do artigo 17, §7Q, da Lei 

8.429/92;

2) a intimação da Prefeitura Municipal de São José dos Campos para que se manifeste nos 

autos nos termos do artigo 6e §39, da Lei 4.717/65;

3) o regular recebimento da petição inicial e consequente processamento do feito até final 

julgamento de seu mérito;

4) a citação dos réus para, em querendo, apresentarem contestação no prazo legal e sob 

pena de revelia;

5) Condenação dos réus:

5.1) nas penas previstas no artigo 12, incisos II e III, da Lei 8.429/92;

5.2) na obrigação de indenizar os cofres públicos, pelos prejuízos causados ao erário.

Protesta-se pela realização das provas que eventualmente se 

fizerem necessárias ao deslinde do feito, atribuindo-se à causa o valor de R$1.093.340,54 (um 

milhão, noventa etrês mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos).

São José dos Campos, 21 de março de 2018

Ana Cristina loriatti Chami 
Promotora de Justiça

Adriana Alvarenga 
Analista Jurídico


