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PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar os gastos do Poder Executivo
Municipal de Novo Gama com pessoal (Mov. 01).
O acompanhamento visou, inicialmente, a gestão 2013/2016, mas acabou se estendendo à seguinte -
2017/2020.
Quanto à primeira (2013/2016), houve o ajuizamento de ação civil pública para responsabilização do
então Prefeito, por ato de improbidade administrativa tipificado no art. 11, I, da Lei Federal n. 8.429/92
(PJD n. 5046304-87, Mov. 139), pois reiteradamente o Poder Executivo local estourou os limites
estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal para gastos com pessoal e, principalmente, omitiu-
se no que se refere à adoção de medidas efetivas, constitucionais e legais (art. 169, §§ 3º e 4º, da
CF/88 e arts. 22 e 23 da LC 101/2000, com redação da época) para adequação ao teto previsto - 54%
da receita corrente líquida -, art. 20, III, ‘b’, da LC n. 101/2000.
O mesmo, todavia, não se apurou em relação à gestão 2017/2020.
De acordo com o TCM/GO, o Poder Executivo de Novo Gama gastou: em 2017, 64,31%; 2018,
63,72%; 2019, 55,53%; e 2020, 51,30% da receita corrente líquida com pessoal (Mov. 138).
Malgrado também se tenha extrapolado o limite máximo ao longo de alguns exercícios, observa-se
que, diferente do governo anterior, adotou-se cautelas efetivas para que o total de gastos com pessoal
recuasse ano a ano até posicionamento dentro da meta legal, o que afasta eventual dolo
caracterizador de improbidade administrativa.
É que não basta o simples descumprimento de regramento legal pelo agente para se tê-lo como
ímprobo.
Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, além de o agir ou não agir
ilegal se amoldar à norma do art. 11 da Lei Federal n. 8.429/92, é necessário também a presença do
elemento subjetivo a motivar a ação ou omissão do agente - dolo:
(…)
"8. O entendimento do STJ é de que, 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 (...)

É pacífico nesta Corte que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei
8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico,
sendo suficiente o dolo genérico.

Assim, para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é
imprescindível, além da subsunção do fato à norma, estar caracterizada a presença do
elemento subjetivo".

(…)
(STJ, AgInt no AREsp 889.019/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin) (grifo nosso).
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Ou seja, a improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do
agente, não divisado na espécie, como dito, à vista da busca progressiva para adequação aos limites
legais, exteriorizada pela diminuição contínua das despesas a ponto de conformação com o teto
estabelecido.
 
Ante o exposto, ausentes motivos para a continuidade do acompanhamento e/ou ajuizamento de ação
judicial, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, nos termos do art. 43
da Resolução n. 09/2018 do Colégio de Procuradores de Justiça do MPGO.
Deixa-se de notificar o Noticiante, pois o feito fora instaurado de ofício.
Comunique-se o arquivamento ao Conselho Superior do MPGO, sem necessidade de remessa dos
autos, na forma do art. 45, § 1º, da Resolução n. 09/2018 do CPJ/MPGO.
Após, arquive-se o feito na própria PJ (art. 45, caput, da Resolução n. 09/2018 do CPJ/MPGO).
Cumpra-se. Registre-se.
Novo Gama/GO, 19 de agosto de 2021.
 
ASDEAR SALINAS MACIAS
Promotor de Justiça em Substituição
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