
te Barroso, n2  3200, Toledo-PR. 

Atenciosamente, 

ANbR Li Z DE ARAÚJO 

motor de Justiça 

MINISTÉRIO PÚBLICO.-  
6' PROMOTORIA DE JUSTIÇA D' A COMARVA SgrOGNISIO° Paadd o 9  

Rua Almirante Barroso, n° 3200 — Centro Cívico 	 0J/01 - 1/: 
CEP: 85905-0 — Toledo/PR 	 Jumko 

Câ 	Municipa e Tolech 
Ofício n.2  1112/2018 - 4PJ 	 Toledo, 12 de dezembro de 2018. 

Notícia de Fato n2  MPPR-0148.18.002258-1 

Excelentíssimo Senhor.  

RENATO ERNESTO REIMANN 

Presidente da Câmara de Vereadores 

Toledo/PR 

Senhor Presidente da Câmara, 
• 

Comunico-lhe que a Notícia de Fato n2  MPPR-0148.18.002258-1, na qual a 

Câmaira 'de Vereadores de Toledo figura como representada, foi arquivada por esta 

Promotoria de Justiça, conforme cópia da promoção de arquivamento anexa. 

Na oportunidade, certifico-lhe que, Vossa Senhoria possui um prazo de 10 

(dez) dias a partir do recebimento desta comunicação para interposição de recurso e apre-

sentação de razões recurs, contra a decisão proferida. O recurso, acompanhado das razões 

recursais deverão ser protocolizadas nesta 42  Promotoria de Justiça, situada na Rua Almiran- 
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A TOS MP R N° 0148.18.002258-1 

N TÍCIA E FATO 

R PRESEN TANTE: OLINDA FlÉORENTIN 

PRESE1\ TADO: CÂMARA DE VEREADORES DE TOLEDO 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 

EMENTA: CÂMARA DE VEREADORES 
DE !TOLEDO - APURAR VENT,UAL 
VIOLAÇÃO DE REGRA DE QUIDAD 
NA '.TRAMITAÇÃO ,DE PRoJETO D 
LEI 1- PROJETO DE LEI N. 87,20t8,. 
PROJETO. DE • LEI N.° C)2018 
AUTORIA DA VEREADO• •L OIÍLI 
FIORENTIN - ALEGA A01 • 
ARQUIVAMENTO' 	iNgE 
CONISIDERANDO • O P RADI 

- 'APRESENTADO - CONSTA AÇ4 D 
-REGULARIDADE DO CRITRI 
ADOTADO, CONFORME O CO ID 
NO REGIMENTO INTERNO - RAZÕES  
DE ARQUIVAMENTO 

• 

1. MILATORIO 

Trata se de NOTICIA DE FATO, instaurada por intermédio da Portaria n. 

1 6/2,018, c[im o intuito de, apurar eventual violação de equidade Jia tr mitação de 

p sjetos de 1 i na Câm'ara de Vereadores de Toledo, em especial, aos Projeto de Leis n.° 

8 1 /2018 	.° 53/2.018 de autoria da vereadora • Olinda.  Fiorentin 	eve tu .l 

ckacterizaç de ato de improbidade administrativa, sobretudo,. 

I 
romotoria de JL4stiça da Comarca de Toledo 

I I  
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re essa de e 
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C missão E 

1 e viada ao 

j In erno. 

Outi 

E pecial, po 

e impéss alidade. 

cedimente teve início a partir da representação da resPectivfl vereadora . 

questionado a trámitação do Projeto de Lei )n.°' 87/2.018, que 

alvará Jé . empresas que comercializem produtos oriundos e furt 

em Vistd que esse foi, após. concordância dos membros d Com 

uivado; sem passar pela votação em Plenário para. discussl e o 

crãtica 41s demais vereadores, oPortunidadé em que se poderi d 

missão e.retomar a votação normal. 

tro lado, aponta que o Projeto. de dei n.° '53/2018, que dis 

de da afixação de ccirtazes ilustrativos' sobre o método.  pr -hospi ala 

Manobra de Heimlich, nas instituiçOs de ensino e nos estab lecimentos 

lizcimalirientos para consumo no local, no Município de Toledo, também 

ria, após parecer contrário. dos • membros da Comissão Especial, foi 

ra Plenár o, onde seu relatório com,  pedido de arquivamento foi rejeitado 

dos vere dores, sendo convertido na. Lei .`.`12." n.° 44, de 26 clile junho de 
' 	I 

iona, portanto, a adoção de solução diversa em relação aos dois daso 
paradigroáticos apresentados.' . 	I 	 1 

inhou, para tanto, os documentos que' reputou relevantes (fls.S7[7   

sentido, •!:ificiou-se à Presidência da 4ârnara de Vereadores requisiar1do 

clarecinitos acerca dos fatos narrad s (fl. 77). 

sposta (f1L. 78-88), informou-se que houve urna incompreensã 'da 	gra 

a Casa de' Leis, eis que referente ao Projeto de Lei n.° 7/2 018; 

ecial concluiu pela rejeição da proposição, analisando o mérit , não sendo 

lenário, conforme estabelecem os artigos 137, I e 171 doÇPegimento 

ssim, explicou-se no que se refere ao Projeto de Lei 

sua vez, cOncluiu pela rejeição da proposição,•diante da ile 

omissão 

áão 
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sta situação, portanto, é aplicável ao caso, o dispos o no artigo 

, inciso I do Regimento Interno, ou seja, o projeto é enviado ao 

parecer. 

o. 

çÃo 2. F NDAMENTOS JURÍDICOS INCIDENTES À INVESTIG 

A est 

at va para a 

in.ividuais i 

d Constitui 

p teção do 

NO a 

P omotoria 

,•p trimônio 

p ventivo 

rei resentaça 

Efeti 

p sbidade  e 

C. nstitucion 

n cessário 

d scumprim 

Cujo regram,  

No si 

se praticad,  

a xílio de 'te 

Mura normativa .brasileipa conferiu ao Ministério Público a 

efesa da ordem jurídica, do regime democrático e dbs intereS 

disponívJis (artigo 127, CF)'. Ná rnesina linha de atuação., o ai-  i o 

ão Federal estabelece como função do Ministério Público, den 

atrimônio público: 

bito da!  Comarca de Toledo, a 

e Justiç 

úblico. Sta missão necessariamente implica o exercício de controle 

u repre ivo das condutas dos. ágentes públicos no exercício de 

das ativi ades do,Estado. 

amente, dentre os deveres de todo 'agente público, sobressai a obrigação de 

suas.açoes. Segundo Hely Lopes Meirelles, "o dever de probidade está 

lmente integrado na conduta do administraddr público, co o eleménto 

asileirp, 

nitrtiv 

tema da ei Federal n° 8.429/92, os tos de improbidade som L 

s por agentes públicos (aí 'incluídos ¶s agentes políticos), co 
i 

ceiros (ar . 20). Porém, como bem observado pelos autores Em 

1egitirraÇã 

e s ais 

esolução , n° 4.788/17, 
. • 

exercício da referida f»nção constitucional d 

re outr s, 

tribdi a 

defesa d 

legitimidade de seus atos"! 	No sistema jurídico •b 

nto desse dever de honestidade consubstancia improbidade ad 

to remet à aplicação da Lei Federal. ° 8.429/92. 

EIRELLE 
2011, p: 91. 

4 	omotoria de 
M 

Hely Lope . Direito Administrativo Brasileiro. 26. éd. Sào 

• 

liça da Coma a de Toledo 
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construíd- 

a 	artir da i eritificaç -io do sujeito passivo dos atos de improbidade, havenc)o' um n'tid 

et trelaçam to entre a duas noções."' 

.Assi , analis ndo a citação déstacadá no item anterior, não basta a 

c ractérizaç: de ag n e público ao indivíduo para que todas as suas ações, 

in istintame
i 

te, seja 	considerados atos ímprobos.' Diversamente, . é necessário 

ue, além da qualidade de agente público, o indiVíduo (sujeito ativo), se 

circunstância neéessariamente para atingir o sujeito passivo, uais sejarn 

ados no artigo 1° da Lei de Improbidade Administrativa.' ' 

seguindo a lição dos juristas acima nominadps, cOrrobora-se c argu 
, 	I 

a 'caracterização da irriprobidade administrativa, o agente p 

eu; razão de sua condição especial de agente públice 

esentes altos estão relacionados, à investigação' em torno d segu 

e o cont do na Portaria de instauração do procedimento: apu r eye 

equidade na tramitação de projetos. de lei na Câmara de Ve eador 

special aos. Projetos de Leis n.° 8712018.  e n.° 53/2.018 de autoria da 

linda 	entin, diante da alegação; de determinação de arquivamento 

iderando o paradigma apresentado. 

dos fato investigados, percebe-se .sem maior dificuldade que a questão 
- 

aráter de preponderância, a suposta violação dos princípios da legalidade 

1 	ARCIA, Em rson.ALV S, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. São Paulo Editora' 
Sa aiva, .8 ed. 014: p. 3431 	• 
3 .4trt. l° -Os .a as' de anprábidade praticadas por qualquer !agente público, servidor ou ao, cogitra 
ad ninistração • !reta, indireta ou fundacional de qualquer! dos poderes da União; do Estado 
Dl trito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao- património ublá 
en idade para duja criaçãoiou.custeio o erário haja concorrido ou concorra corri mais d 

4 
ce lto do pátri onio ou da éeceita anual, serão punidos na foma desta lei: 

amo dérivaç o lógica d Sistema da Lei n° 8.429/92, n o bastará a ! identifi 
ai • nte público e!  do correspondente vínculo com um das sdjeitos passivos em 
im robidade .pira que possa ser divisada a prática de atos de improbidade. É neces 
in ivíduo proa ue o ato em! razão de sua condição especial â agente público. 

4 	romdtoria'  dei .tiça da Comar1ca de:Toledo 

heco Alves, "a concepção de agente . fáblico, sob a análise do ar o na 
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nsgredir rima simP les norma, viste' qtte a ofensa ao principiei •iign
I
ifi a 

I 
um sist.  ma  de regras e comandos legais. Representa, ainda egl.111 o 

rsão de vialores fundamentais da sociedade e sua estrutura me t4-a. 

ente, a l'espeito da importância dos prindpios; esclarece M rlçal J ste 

. • 1,  

'ê 

Os princípios apresentam enorme relevância  no âmbito do direito 
administrativo. A atividade administrativa traduz o exercício -de 
poderes-deveres,-o que significa a vincUlação quanto 'ao fim a ser 
atingido. Em inúmeras oportunidades, a condita a ser adotada 
dependerá das circunstâncias, o que não equivalerá a consagrar a 
liberdade para o agente 'escolher como bem entender. Nessas 
.situações, pode haver alguma autonomia de escolha quanto ao meio a 
adotar, e os princípios serão o instrumento normativo apropriado para 

'evitar escolhas inadequadas. Serão inválidas todas as decisões 
incompatíveis com os fins aj serem, pi-omovidos e co os , v lores 
protegidos pela ordem jurídica.' 

A Le Federal n.° 8.429/92, denominada Le da Improbidade, define 

1 diversos xemplos de atos_de improbidade que, pof intermédio de ação 

em se 

otni 

ANDEIRA DE 

Ed tores, 1994, p. 451. 
MELLO; Celso Antônio.. Curso de Direito Administrativo: 5. ed: São Paulo: M lheiros 

JUTE.1\1 FI 

Revista d 
rt. 11. Cons 
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co 'etência; 

'II, retardar ou 

III - revelar fat 

le 

IV 

V 

VI 
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negar publi 

frustrar a lic 

deixar de p 

4 	romotoria de .1 
1 

O, Mar-pl. urso de direito administrativo [I vro eletrônico]. 4 ed. São Pa IO: E,ditora 
Tribunais, 2J16. 
tui ato.de  ii,probidade administrativa,  que atenta contra os princípios da administração 
r ação ou missão qúe viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e 
tuições, e tadamente: 

visando fin proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de 

eixar'de pr.  ticar, indevidamente, ato de ofício; 

ou circunstância de que tem ciência em razão dás atribuições 

idade abs atos oficiais; 

tude de coicurso público; 

estar conta quandb esteja Obrigado a fazê-lo 

tiça da Coma a de Toledo 
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2° e parágra 

s ma, para 

eres de hsnestidade, imparcialidade, egalidade, e lealdade às instituições, 

ra os, pri cipios basilares -da Adminiàração Pública, sujeitando-o agente 

espectiva sanções previstas no artigo 12, inciso III da referida norma 

efeito, .no tocante ao principio da legalidade, de acordo com Celso 

eira de Mello, a Administração Públicá e aqueles que estão a eu seryiço, 

modo equiparado, devem se submeter às leis. Todas as ativid 

s servidores, • empregados e presàdores de serviços de 

e os ditá 

, 	- 
único, da Lei 8.429/1992 — deve, ser realizado nos termos • a L 

particular, o que não é proibido é permitido; ao admini trador, 

I
- es legais, "pois e.  sta é a posição que lhes 'compe 

ssim, todo ato de todo agente públicO — na sua aCepção previ 

somente é permitido fazer o que a lei expressarnen e autoriza • 

Mitido Pela lei' é proibido. 

rincipio da moralidade administrativa é aquele por intermédio 

da qual, coro bem ieinbra GasParini, "o ato e a atividade da Administração Pública 

d vem obed cer não o à 'lei mas a própria moral, 'porque nem tildo qu é legal é 

h nesto, conforme afirmavam os romanos".°  

Ainá, o princiPió da impessoalidade, na apreciação de Maria Sylv a Di Pietro, 

ignifica q e' a Administração não pode atuar com vistas a prejudicar o benerciá 

p ssoas dete minadas, uma vez que é sempre o int resse público què tem q e nort 

VI - revelar ou 

te .r de medida 

VII - descump 
fir adás pela a 

IX deixar de c 

X transferir r 

pr via celebraç 

ar . 24 da Lei 
• 
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4 	roMotoria dei 

ermitir qu chegue ao conhecimento de ter eiro, antes da respectiva div lgaçã 
política ou conômica capaz de afetar o preçd de merCadoria, bem ou servi d. 
ir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de par 
ministração pública com entidades privadas. 

mprir a exigêntia de requisitos de acessibilidade previstos ná legislação. 
curso a el4ciade privada, em razão da 	I lues ação dê serviços na área de 	em 

de contr to, convênio ou instrumento corigênere, nos termos do pará 	ico do 
9 de setembro de 1990. 

Antônio. Op. cit., 1994, p. 48; . 
ireito Administrativo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 199 
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Ai ministra o Pública 

1  ju ispruden al majorit 

a salientar, a aplicação de anção em decorrência d prática de 

administratWa em funçãci de violação dos prrcípios da 

exige a dembfistração de dolo ou má-fé, nos termos da exegese 

iria do Superior Tribunal de Justiça:.  

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 
, REGIMENTAL • NO 'AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

- IMPROBIDADE' ADMINISTRATIVA. ART. 11, INC. V , DA LEI N. 
8.429/92. MERO ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CO AS. 
DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADO. NECES IDAD 
MÁ-ÉÉ OU DOLO GENÉ1TUCO. DESPROVIMENTO 1. 
da demora do ex-Prefeito Mu • icipal em prestar contas alri 
Contas estadual, é incontro iersa a ausência de dolo gLé 
prejuízo ao erário em razão doi cumprimento da obrigaçã a de 
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Supe ior, 1 p 
configuração do ato de irnprobidade previsto no art. 11, i c. VI, 
n. 8.429/92, não basta o mero atraso na prestação de c nta 
necessário demonstrar a má-fé ou o dolo genérico na p anca 
tipificado no aludido preceito normativo. 3. Agravo regi ent'al qu 
se nega provimento.(STJ - AgRg no REsp: 1 23106 RN 
2010/0197048-7, Relator: Ministro  OG FERNANDEIS, Data de 
Julgamento: 21/10/2014, 	2 - SEGUNDA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 20/11/2014) (destaque nosso) 

No 

E régio Trib 

ntido da relevância do dolo tem-se também os 'julgados exarados' pelo 

nal de Ju tip..  do Estado do Paraná: 

' 
• 

.ATOI 
DA .LVI " 

SERVIÇO 
crjrA Ã 

NA 
T A lv 
S A ' 

A N"E D 
D 

dt• 	-ativ 
. 	cites 

PIETRO) Vlaria Sylvi 

APELAÇÃO. CÍVEL. AÇÃO, CIVIL PÚBLICA POI 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE 
8.429/92 AOS AGENTES PUB. I.COS. CONTRATAÇÃO 
DE SERRALHERIA, SEM LICI AÇÃO OUDISPENSA DÉ L 
AUSÊNCIA, DE DOLO, Iv1" FÉ,  E DANO AO E 
CON,F1GURA.ÇÃO DE ATO E IM.PROBIDADE .  ADM 
RECURSO • CONHECIDO 4, • PROVIDO PA.RA A 
CONDENAÇÃO po APELANTE. É DO REPR.ESEN 
EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS, DOS. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. A Lei de Improbidade 
(Lei n" 8.429/92) é perfeitament aplicada aos agentes púbaio 

• 

Zanella. Direito Administrativo, 3. ed.' São Paulo: 'Atlas, 19 • 64. 
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ISTE? RIO. P B _LIGO 
do Estado do Paranó 

TORIA DE JUSTIÇADA COMARCA DE TOLEDO 

. 	 I 	• 	• 
em tela, ainda quê não tenha ins+rado•procedimentOlicitatorigi ol  lea izàd 
o procedimento de•dispensa de licitação, não hfiplica em confi uraço o.at 

i• 

de improbidade administrativa,' pais deve- se levar • em 'cinta ue 
entendimento majoritário ha jurisprudência pátria, p exi iêir 'ia -  do dal 
para caracterizar urna conduta corno -ímproba, "o que não restou corfio irad 
nos autos, ou seja, o que tudo indica no presente caso, não passa de mem 
inabilidade do administrador, a q 'aIseria passível de correção.cd 	ativ.  , 

.. não implicando tal fato em ato dei  improbidade administrativa, zte po.q e na 
houve qualquer dano ao patrirOnio público municipal ou enr queci4nent 
ilícito por parte do,  ,A.pelantel.. Afasta-se - também a Condenáçã 	d 
representante da empresa presta ora' de serviços de serralher a. (TJPI 
C.Cível . AC. - 1278962-3 - Ri eirão do pinhal - Rel.: Ediscn de Oliveirt 
Macedo Filho - Unânime :,'.L 07.q4.2015 — destaque nosso) . . 	. 

\ 	 1 , 

AÇÃO CIVIL PUBLICA.: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.' 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRAT.AÇÃO DE MÃO DE OBRA. 
AUSÊNCIA .DE FORMALIZAÇÃO. DO CORRESPONDENTE 
pROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE • DANO 

, EFETIVO AO ERÁRIO. OFENSA DOLOSA AO PRINCIPIO DA 
- 	LEGALIDADE (LIA, ART. 11). EXCLUSÃO DE DOIS DOS NOVE 

ATOS NA.PROBOS IMPUTADOS (COM REDUÇÃO , DA PENA DE 
MULTA IMPOSTA) E. DA ' CONDENAÇÃO POR DA11,10 MORAL 
COLETIVO. DECISÃO, NO PONTO, ESTENDIDA AOS AI ENTESI QU 
NÃO , RECORRERAM.. P.GRAVO RETIDO D 	ID 
PRELIMINARES REJEITADA APELAÇÃO DOM. P.' C  
DESPROVIDA. •APELAÇÃO gos RÉUS • PARCIALMENT 
(1) A instá. uração do procedimenito de dispensa de licitação 
externados os seus motiVos dete minantes, se tornar poSsíve o 
respectivo ato .administrativo. 	o' se trata' de. mera irreguláli ad 
inas•de condição para.  a eficácia , a contratação direta, consoan e•preve 
26 e Seu parágrafo-  único da 'L Federal n.' 8.666/1993.(2) 1s 
descritas no •.art. 10 da LIA demandam a comprovação de cl nó e4iti. 
erário público., náo,sendo possívd1 caracterizá-las por mera pre inçao' J 

2."'.Turrna,-  REsp.'• n,? 1.228.3 6/PB, • Rel. ,Min. -  Castro' 	eira, 
09.10.2012). - (3) :EM ação 'de inprobidade administrativa ", incatitvel 
condenação por dano moral colei vo porque necessária sua vin ulação com a 
noção de dor, Sofrimento psíquic , de caráter individual, incon patível com a 
noção de transindividualidade, 1 aja vista a indeterminabiliclade do sujeito 
passivo e a indMsibilidade da ofensa e.  da,reparação da lesão' (4) Quando o 
litisconsóreio é facultativo pbr conexão (CPC, art. 46. inciso III), impõe-se a 

- • unidade de julgamento. Por isso, provido o recurso de um réu para absolve-10 
, da improbidade administrativa'que lhe foi imputada, é de irigor á extensào.dos, 

efeitos desse julgamento' ao -corréu que não recorreu, pois•no litisconsorcio 
, unitário os atos benéficos alcançam todos os litisconsorte 	'JPR - 5" 

C.Cível - AC - 1.175492-2' Ponta 'Grossa - Rei:: Adalhert J. e Xisto 
Pereira - Unânime -J. 12:05.2015) 	• 

. 	, 	• 	 • 
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e ue multes Operadores do direito-fazem constante referência à má-fé na 

robidade administrativa, porém sem.a necessária preodipação em delinear 

ornos conceituais é a -funcionalidade que ostenta. Segundo s referido's 

usência de maior preocupação dogmática faz com que a fun ionaliàa.4 

ie ao sabor cio intérprete de .ocasião, o que' dificulta em muit a ação d 

permanente entre a má-fé e o dolá. Ocorre que no cont 

direito" 1 . Essa:circunstância faz I con] que ocorra uma 1 ina 

a mereceflora de consequência, de at rclo com as sanções esta le 

ticaáo bidade Administrativa, é perfeitament possível que up ato pr 

8.42' a-fé justiffque a incidência da. Lei Federal n° 

vamente, mais uma vez incorporando ao presente texto da do trina a im - 
r na hipótese de um Prefeito Municipal que, de cumprindo sta pens 

lação de regência, deáine ¡ recursos afetos.  à educação para a nte a leg 

a única praça publica existente na localidade, de um monumento em. prol 

que levab extinção da referida área de lazer e à interrupção ia atividade 

	

, 	1 

lida-se iip rtanto o entendimento' de que na hipóteses de v olaçãO, dr_T 
\ 

Adminis&ação Pública, a improbidade administrativa se faz resent no 
1 

dutas retestidas de dolo genérico, ou má-fé. Nesta mes 	li' h 

, o Stiperior Tribunal de Justiça define o dolo genérico c 

consciênFia e vontade, dispensando-. e intenção específica"' 

aiva, 2.014, p. 176. 
erson. ALVES, ROgério Pacheco. Improbidade Ádministrativa. 8 e. 

erson. A VES; Rogério Pacheco. Improbi ade Administrativa. 8 e. 
a'iva, 2,014,'p. 178. 	• 
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0.DE D LO QUE, GENÉRICO OU ESPECÍFICO, ENCONT e E 
AO NO RESULTADO. O DOLO GENÉRICO DEPENDE DA 
PENSANDO APENAS A INTENÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCI 
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O 

ente, q estão dotada de significativa importância, s guind, 

de E'm rson Garcia e Rogério P checo Alves, não bast apenas a 

que de ominaram "improbidade formal". Paralelamente", é necessária a 

a "iinprobidade material", somente possível por intermédio da aplicação 

nalidack .afastqnda-se assim a "aplicação desarrazoado da Lei n° 

ICA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. (..) 4..0 d lo relaclion 
um tipo le ál e, por isso, é que se fala.  em golo, típico; esse mesmo dolo é o chamad 

requisit subjetivo geral exigido em todo4 os ilícitos dolosos: consciência e vontade 
s requisito objetivos do tipo. 5. Por outro lado, o dolo especifico está naqueles tipos; 
congruente , em que, além dessa exigência (dolo genérico), há a necessidade de se ter 
pecial do a ente; ou seja, um requisito subjetivo transcendental: 6. Não há, portanto,-  em 
olo genéric se perfaz com a Presença apenas da consciência da ilicitude,como.se  vem 
que toca o art. 11, por violação ao princípio da legalidade,. haja • vista que sua 
pende tant da consciência, como da vontade do agente, dispensando tão somente a 

"fica. (...) STJ - EARESp:-  184923 SP 2013/0189044-9, Relator: Minlistra ELIANA 
de Julga nento: 13/08/2014, Si - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Pu licação: DJé 

do: 

staque nos
1 - 

o).  

CIVIL E ADMINISTRATIVO, AGRAVO REGIMENTAL NO/AGRAVO E 
ROBIDADk ADMINISTRATIVA. ART.,11, IN. VI, DA LEI N. 8.429/92. M 

O DE COPOS. ATO DE IMPROBIDADEPi!ÃO CONFIGURADO. NECE 
LO GENÉRICO. DESPROVIMENTO. 1. Apesar da demora do eX-Prefeito 

Tribunalide Contas estadual, é incontrover1sa a ausência de dolo genérl 
o. 2.-Nos termos dtt jurispr 
e previsto no art. 11, inc. 

• • 
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CASO 9ONCRETO — EVENTUAL AUSÊNCIA DE EQU 

AO DE 'PROJETOS DE LEI --PROJETO DE LEI N.° 

N.° 53/2018 DE AUTO,FIA DA VEREADO 

ALEGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO 

NDO O PAliADIGMA APRES NTADO — CONSTAT 

3.D 

MITA 

OJETO ' DE LEI 

ORENTI 

NSIDE 

zão do cuipriinento da obrigação a deste 
para a COn figuração do ato de improbida 

asta o mero atraso na prestação de contas, rndq necessário demonstrar 
a prática de ato tipificado no aludido preceito normativo. 3. Agravo regim 
o. (destaque nosso)(STJ - AgRg no REsp

'
• 1223106 RN 2010/01970 

ERNANDES, Data de .  Julgamento: 21/10/2914, T2 - SEGUNDk TUR 
e20/11/2011) 	 . . 
rsoh. ALV , Roerio Pacheco. Improbidade Administrativa. 8 
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'REGULAR 

' ANÁLISE 

'CÂMARA - 

ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DO REGIMENTO IN 

O MÉkITO DO PROJETO DE LEI PELA. COMI 

RAZÕES DE ARQUIVAMENTO 

1 

estigaçãc1 desenvolvida, nos termos 

Patrirnôn o Público, objetivou apura 

projeto 

eis n.° 8 

cterizaçã 

egalidade 

A in 

Proteção a 

tramitação 

Projetos de 

eventual Cai.  

.ncípio da 

Ness 

P ojeto de 

imediatamen 

relação ao 

Comissão E 

en lei, após 

O pi: 

Ccmercialize 

recebeu par 
I 

VC tou pela 

Nesta  

sítio eletrôni 

analisado a 

posicionado' 

enbasament 

15  DisPonivel 
16  Disponível 

,2.018. 

4' Promotoria de J 
MB 

de lei na Câmara de Vereadores de Toledo, em especial, aos 

2018 e n.° 53/2.018 de autoria da vereadora Olinda Fiorentin, e 

de ato de improbidade administrativa, sobretudo, Violação ao 

e impessoalidade.. 

as atribuições desta Pr motor ia d 

suposta ausência de quidade na 

context , a questão 'está relacionada precipuamente a tra-nitação do 

ei n.° 87/2.018, que após parecer• dá Comissão Especial in tituíd , foi 
i 

e arquivado, sem passar por votação do Plenário; enquanto qe e 
, 1 

rojeto de Lei C 53/2.018, nada ortante também ser arc1iïa4o pel 
I 

pecial ins ituída, foi submetido rao 'Plenário, e 'posteriormente, Õn1vekdd 

aprovaç o dos vereadores presentes o ato solene. 

jeto de Lei n.° 87/2.018, prevê a cassação de alvará fie e presas qu 

ii produtos oriundos de furto ou roulfo, e após a tramitação legis1at val  , 

cer contr rio da Comissão especial Ínstiiuída, a qual, por u animidade, 

jeição do Projeto de Lei, • 

senda, co forme análise do Parecer' da Comissão Especial, disponível no 

o da Cã -Iara Municipal çie Toledo, depreende-se que em seu bojo' foi  

mérito dos fundamentos' do projeto em análise,  tendo a elatora se -, 
pela rejeição do Projeto de lei em pauta, por entender.'que não há 

1 
legal qu4 substancie e referente a-sua propositura, tendo em v sia quê: 

I 

11/ 
em: <Imos://sapl.toleció.pnleg.brimateria/941 tramitacao>. Acesso 
em: <haps: sapitoledo.pnleg.brimateria/doc .entoácessorio/13156>. 
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do Estado do Parana . 
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Considerando que o Conselho Municipal de Desenâvimento e 

Acompanhamento do Plano Diretor — GMDAP1 deliberou 

pela rejeição do §1°; 

Considerando que não há lei que estabeleça a re tituiça o 

repetição de tributos relatiVos à obtenção do alvará 

sua cassação, já que a taxa do poder de políci 

solicitar-se a fiscalização, j eStá pacificado, porton o 

devolvidci; 

Considerando que, para c 

já estabelecidos, conform 

. 	I 

ssação de alvará, há p 

dito, no Código de 

rroga 

ostura d 

Município, inclusive por derio de finalidade; 

Considerando que a investigação acerca da comercialização, 

estocagem ou distribuição- de produtos oriundos de cargas 

furtadas ou roubadas é.de competência-da Polícia divil e que a 

caSsação do alvará dar-se-á apenas mediante cipuração e 

comprovação dos fatos; 

Dam sina forma, observou-se que "face ao exposto, analisado o Pr 
n.P 87, de 2: 18, esta Relatora vota pela suu rejeição, de modo a es otar 

processo legislativodesencadeado".  Os demai membros da Comiss 

se uiram o v to da Relatora. , 

p ra cientifi ar o Plen 'rio acerca da rejeição do Pirojeto, nos termos .do ar 

Assi verificou-se que, após, o Projeto de Lei foi encaminhado à 

igo 171 d 

resildê 

R giriento terno.17 	• 	 .- 
0 ar go 171 do Regimento Interno assim d scorre: 

a 	o 1.371, 
- 	17 

romotoria de R 

Art. 171 -- O presidente da Câmara dará 
Plenário de projeto rejeitado nos' termos do 

conheci ento ao 

Disponível em: <hups:saplioledo.pr.leg.bilmaleria/tramitacao/23686>. Acess ( 
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manobra de heimAch, nias instituições de ensino e nos estabelecimentos 

lizam 'aiirhentos para consurnO no local, no Município de Toledo, também 

la Comissão Especial instituída, pela rejeição e arquivamento 

ia, detrai-se qué a•  alusiva Comissãolevou em consideração os aspectos da - 

Projeto, tenrjo em 'vista o parecer jurídico proferido pela Asses ori 

asa de Leis, isto é, se limitando às raes.explanadas no alusiv, Parec 

caso, c nforme explanado na resp sta encaminhada Pela 

plicou-se a disposição do artigo 100, arágrafo 1°, inciso I, die ei 

ispõe que o parecer da coniis-são só s.?,rá votado pelo Plenário 

estões constitucional, legal, jurídico lou regimental, for pela 
, 

da matéria. Observe: 

a 
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elç 0.0 
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recurso de 1/3 (um terço) dos vereadores contra a decisão das 
comissões, a ser prOcessado nz, forma dos §§ 2° a 6° do artigo 232. 
§ 1° — Não aPresentado recurso ou improvido. este, a proposição será 
arquivada definitivamente por ,despacho do presidente da âmara. 
§ r — Provido o recurso, a Proposição será incluída na Ordem do Dia 
para deliberação do Plenário. 

âmbito, o artigo 137, inciso I, considera rejeitado o projeto ue re'ceber, 

érito, parecer contrário das.  comissões a que tiver sido submetido, 

isposto no artigo 100. Veja-se: 

Ness 

anto ao 

servadõ o 

e 

41 
r 

Art. 137.— Considerai:se-á rej itado o projeto que: 
I —receber, quanto ao méri o, parecer contrário das c Miss es 
que tiver sido submetido; obervado o disposto no arti 10,0; 
II — não obtiver, em qualquer dos turnos a que for ubméti o 
quorum regimental. 

I 

4' 

Disrioníve 
nov. 2.01:. 

iromotoria de 

turno,constata-se que o Projeto 'de Lei n.° 53/2.018, que dis ãe sobre a 

de da a 'xação de cartazes ilustrativos sobre o método pre-hospitalar 
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Art. 100 — O parecer da comissão a que for submeá 
concluirá por sua aprovação ou rejeição, propondo á 
substitutivo qüe julgar necessários: 
§ 10 — O parecer, da comissão só será votado pelo Plenário 
I 	• em análise de questõs constitucional, legal, 
regimental, for pela rejeição oy arquivamento da matéria; 
II — contiver sugestões para deFisão da Câmara; 
III — concluir pela tramitação tirgente do processo. 
§ 2° — Aprovado o parecer pelo Plenário, o presidente da Câmara dará 
ao processo a déstinação que for cabível. 

do Estad 

Send 

orreu de 

R gimento I 

d 	irre gula 

ci nsubstanci 

LOgó 

cassando a 

ari uivada. 

assim, yislumbra-se que a tramitação de ambos os Projetos de Leis 

orma regular e seguindo-se aos critérios e parâmetros estab lecidos no 

terno da fasa de Leis. Desse modo, não há como se afirmar 
- 	I 	

ocorr nci 

idade ou ,-eventual prática de at de improbidade ad inistr tiv 

I da em evientu 

	

	 ntL. al tratamento desigual n tramitação dos proced- 

depreendi  se que o motivo que objetivou a investigação rest 	lc n 

Fat ecessida' e de-  maiores investigações devendo esta Noticia se 
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termos, com fulcro no contido no artigo 50  da Resolução h° 1.928/08 

o con ido no Assento n° 46, do Egrégio Conselho Superio do Estado 

DEFIRO O PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE .INQUÉRI O CIVIL, 
I 

INO ? ENCERRAMENTO po . PROCEDIMEN O, COM. 

O PROI3LEMIA. 	 , Í 

s fins do art. 50  das Resoluções n° 2 É 1928, do Conselho . 

blic° e P ocuradoria-Geral da Justiça, intime-se acerca da ref 

nte OL NDA FIORENTIN ., e a representa 

S DE TOLEDO (ambos endereç Câmara de Vereador 

içada Coma à de Toledo 
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e, outrõssim, que do indeferimento caberá recurso administrati o, no prazo 

ias. Na hipótese de não interposição de recurso, certifique-se os autos, é 

as *bai.xls no SISTMA PRO:MP, arqUivandõ-se em Segui 

o 

s ,autos com vista p 	eve 

ROM 

in ormando-

d 10 (dez) 

p mova-se 

p scediment 

Have do interpsição de recurso, juntem-se 

se no SIS MÁ 14210-MP e encaminhem-se 

ré onsideraç o. 

as razões do inconfor 

, 7 de dembre 2018. 
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DESPACHO DA PRESIDÊNCIA n° 014.2019 

Em atenção ao Ofício n° 1112/2018 — 4PJ de autoria do Senhor Promotor 

de Justiça André Luiz de Araújo, que comunica o arquivamento da notícia de fato n° 

MPPR — 0148.18.002258-1, determino ao Departamento Administrativo que 

cientifique os Senhores Vereadores do recebimento do mencionado ofício bem como 

dê publicidade ao mesmo. 

Após arquive-se. 

Toledo, 07 de janeiro de 2019. 

Antôn Ui° 

Presidente da Cm  ara Municipal 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913 
www.toledo.pcieg.br  
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