PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO
PÚBLICO E SOCIAL DA CAPITAL

Cumprimento de sentença
Autos n. 1024811-76.2022.8.26.0053 – 14ª Vara da Fazenda Pública da Capital
Exequente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Executado: PAULO SALIM MALUF

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

MERITÍSSIMO JUIZ
Trata-se de cumprimento de sentença, transitada em
julgado, proferida nos autos da ação de responsabilidade civil por ato de
improbidade administrativa n. 0009831-16.2000.8.26.0053, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO em face de PAULO SALIM MALUF, CELSO ROBERTO
PITTA DO NASCIMENTO e JOSÉ ANTONIO DE FREITAS.
1 – RELATÓRIO
A ação de responsabilidade civil por ato de improbidade
administrativa n. 0009831-16.2000.8.26.0053, desta Vara, foi proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO em face de PAULO SALIM MALUF (ex-Prefeito), CELSO
ROBERTO PITTA DO NASCIMENTO (ex-Secretário de Finanças no período de
1/1/1996 a 21/5/1996) e JOSÉ ANTONIO DE FREITAS (ex-Secretário de
Finanças no período de 21/5/1996 a 31/12/1996), tendo em vista que, para a
abertura de créditos adicionais suplementares no exercício de 1996, os
demandados se valeram de artifícios contábeis, projetando uma arrecadação
maior que a real.
Foi proferida sentença a fls. 1.240/1.262, que julgou os
pedidos parcialmente procedentes para: A) “declarar a ilegalidade dos efeitos
dos decretos elencados a fls. 25/29 da petição inicial, que determinaram a
abertura, de forma ilícita, de créditos suplementares para o exercício de 1996, com
fundamento em excesso de arrecadação”; B) devolução à MUNICIPALIDADE do
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montante integral das despesas empenhadas com fundamento nos decretos
mencionados; perda da função pública que eventualmente estiverem ocupando;
C) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 anos; D) pagamento de multa
civil correspondente a 100 vezes o valor da remuneração percebida à época dos
fatos; E) 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
3 anos.
foram rejeitados.

Os embargos de declaração opostos contra a sentença

Por ocasião do julgamento da apelação n. 210.288.5/8-00,
foi dado parcial provimento aos recursos, nos termos do acordão de fls.
1.647/1.661, para afastar a condenação dos demandados à devolução, em prol
da MUNICIPALIDADE, do montante integral das despesas empenhadas com
base nos decretos impugnados. Todas as demais sanções foram mantidas. Os
embargos declaratórios opostos contra o acórdão foram parcialmente acolhidos
apenas para suprir a omissão verificada, rejeitando-se a tese de litisconsórcio
necessário entre os demandados e assessores ou outros servidores.
Os embargos infringentes apresentados pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO e pelos demandados foram rejeitados. Também foi negado
provimento aos recursos especiais e extraordinários interpostos pelas partes.
em 17/5/2021.

Ato contínuo, ocorreu o trânsito em julgado da condenação

Assim, o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO iniciou o presente
cumprimento de sentença, em meio digital, contra PAULO SALIM MALUF.
Apurou-se que o valor atualizado da multa civil imposta corresponde a R$
2.876.655,51 para abril de 2022. Requereu a intimação do executado para que
efetue o pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena de incidência dos
consectários legais e realização de penhora via SISBAJUD. Também pleiteou a
inclusão do nome do executado no Cadastro Nacional de condenados por ato de
improbidade administrativa – CNCIA, bem como o envio das informações à
Justiça Eleitoral, nos termos da Resolução Conjunta CNJ/TSE n. 06/2020.
Pelo despacho de fl. 378 foi aberta “vista” ao Parquet.
É o relatório.
2 – MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL
Conforme informações prestadas pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE GESTÃO DE SÃO PAULO, a remuneração do ex-Prefeito PAULO
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SALIM MALUF era de R$ 6.000,00 no mês de dezembro 1996 que, atualizada
para abril de 2022, alcança o valor de R$ 28.766,56. Considerando que o ora
executado foi condenado ao pagamento de multa civil fixada em 100 vezes a sua
remuneração à época dos fatos, o montante final devido atinge R$
2.876.655,51 para abril de 2022.
Assim, nos termos do art. 523, caput, do Código de processo
civil, PAULO SALIM MALUF deve ser intimado a pagar o débito no prazo de 15
dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% e de honorários advocatícios,
também de 10%.
No mesmo sentido, consoante requerido pela
MUNICIPALIDADE, deve ser expedido ofício ao TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE SÃO PAULO, acompanhado da documentação pertinente, a fim
de que seja registrada a sanção de suspensão de direitos políticos. Cabe ainda
ao Cartório promover a inclusão de PAULO SALIM MALUF no Cadastro Nacional
de condenados por ato de improbidade administrativa – CNCIA.
Por fim, e sem prejuízo ao regular prosseguimento do
presente cumprimento de sentença, o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO deve ser
instado a esclarecer se instaurará cumprimentos de sentença autônomos para
a execução das sanções impostas a JOSÉ ANTONIO DE FREITAS e ao ESPÓLIO
DE CELSO ROBERTO PITTA.
3 – CONCLUSÃO
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer:
A) o deferimento dos pedidos formulados pelo MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO, com a intimação de PAULO SALIM MALUF, por intermédio de
seus Advogados, para que pague o montante devido no prazo de 15 dias, bem
como a adoção, pelo Cartório, das providências necessárias para o registro das
demais sanções impostas.
B) seja a MUNICIPALIDADE intimada para esclarecer, em 10
dias, se serão instaurados cumprimentos de sentença autônomos para os
demais demandados nos autos da ação civil de improbidade administrativa.
C) nova ‘‘vista’’ oportunamente.
São Paulo, 9 de junho de 2022.
SILVIO ANTONIO MARQUES
Promotor de Justiça

Rua Riachuelo n. 115, 7º andar, CEP 01007-904, São Paulo - SP
Tel. (11) 3119-9542 E-mail pjpatrimoniopublico@mpsp.mp.br

