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RECURSO  OFICIAL.  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA  COM  REPARAÇÃO  DE  DANOS  AO 
ERÁRIO. DECISÃO  A QUO.  IMPROCEDÊNCIA. ESPÓLIO 
DE  EX-PREFEITO.  CONVÊNIO  FIRMADO  ENTRE  A 
FAZENDA  PÚBLICA  ESTADUAL  E  MUNICIPAL. 
RECURSOS DESTINADOS À PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. 
ALEGAÇÃO  DE  PENDÊNCIA  NA  PRESTAÇÃO  DE 
CONTAS.  SUPOSTO  PREJUÍZO  AO  PODER  PÚBLICO. 
NÃO  COMPROVAÇÃO.  VERBA  EMPREGADA  NO  FIM 
DESTINADO.  PARECER  DA  PROCURADORIA  PELA 
INEXISTÊNCIA  DE  ATOS  IMPROBOS.  MANUTENÇÃO 
DA SENTENÇA.  APLICAÇÃO DO  ART.  557,  CAPUT,  DO 
CPC. SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO.

- “Não restando comprovado nos autos, a ocorrência da prática 
de  atos  de  improbidade  administrativa  é  de  ser  julgado 
improcedente o pedido contido na exordial.”

- Em consonância com o caput do art. 557, do CPC, “O relator 
negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível, 
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou 
com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.



RELATÓRIO

Trata-se de recurso oficial decorrente de sentença proferida pelo 
MM.  Juízo  da  Vara  Única  da  Comarca  de  Santa  Luzia  nos  autos  da  ação  de 
improbidade  administrativa  com  reparação  de  danos  ao  erário  proposta  pelo 
Município de São José do Sabugi em desfavor do Espólio de José Derci de Medeiros, 
ex-prefeito do referido Município.

No decisum a quo, o douto magistrado julgou improcedentes os 
pedidos formulados na inicial, por entender pela inexistência de ato de improbidade 
à administração cometido pelo o então gestor, não havendo, assim, segundo relata, 
que se falar em conduta dolosa consistente no desvio de recursos públicos. 

Na peça inaugural, o promovente alega que a municipalidade, 
representada, à época, pelo Sr.  José Derci de Medeiros (de cujus), firmou convênio 
com o Governo do Estado, a fim de ser beneficiada com recursos destinados a obras 
de  pavimentação  em  paralelepípedos.  Aduz,  todavia,  que  as  contas  não  foram 
prestadas de forma devida,  correndo o risco a edilidade,  desta forma, de não ser 
agraciada com futuros recursos oriundos do ente estatal.

Outrossim, afirma que o então gestor público infringiu alguns 
princípios  constitucionais,  a  exemplo  o  da  transparência  pública,  adotando 
procedimentos  obscuros,  ao  fazer  uso  indevido  dos  bens  públicos  e  causando 
consequente danos irreparáveis.

Ao  final,  pugna  pela  procedente  dos  pedidos  inaugurais 
formulados,  aplicando  os  dispositivos  legais  ao  caso,  inclusive  as  sanções  de 
ressarcimento integral do dano causado ao erário.

Em sua defesa, o polo promovido rebate as alegações ventiladas 
pelo promovente insurgente, acostando aos autos substratos probatórios e, ao final, 
pugnando pela improcedência da demanda.

Após  decisão  primeva  e  por  não  haver  manejo  de  recurso 
voluntário, os autos subiram por meio da remessa necessária.

Instado a se manifestar, o membro da Procuradoria de Justiça 
em atuação neste Tribunal entendeu que não restou demonstrado in casu o dano ao 
erário, apenas alegação de um mera possibilidade. Em seguida, destacou que sequer 
houve rejeição das contas do Município perante o Tribunal de Contas, opinando, ao 
final, pelo desprovimento do recurso oficial.

É o relatório. 



Decido.

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística 
posta em deslinde, há de se adiantar que o presente recurso não merece qualquer 
provimento, porquanto a sentença se afigura irretocável e isenta de vícios. 

Aufere-se dos autos que o Município de São João do Sabugi, 
representado pelo atual gestor público, manejou ação de improbidade administrativa 
contra o Espólio de José Derci de Medeiros, ex-prefeito do respectivo Poder Público, 
objetivando as cominações do art. 12 da Lei 8.429/92, decorrente, segundo afirma, do 
desvio de recursos e irregularidade na prestação de contas junto ao ente estatal. 

Para  melhor  compreensão,  convém  registrar  que  o  referido 
Município,  através  do  convênio  nº  099/2008,  foi  contemplado  com  recursos  no 
importe de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) cedidos pelo Governo 
do Estado da Paraíba,  cuja finalidade foi a pavimentação em paralelepípedos das 
ruas  Florisvaldo Pereira   de Araújo,  Josefa Zélia de Morais,  José Luís  da Costa e 
Inácio Beco de Oliveira, consoante consta da cláusula primeira do referido convênio1 

(fls. 14/18).

Conforme  relatado,  o  feito  teve  o  seu  trâmite  regular 
sobrevindo  a  decisão  primeva,  a  qual  julgou  improcedente  o  pleito  exordial, 
considerando  que  o  polo  demandado  não  praticou  quaisquer  irregularidades 
passíveis  de  reprimendas  incutidas  no  regulamento  que  trata  dos  atos  de 
improbidade administrativa.

Como se  sabe,  o  agente  investido  do  poder  do  Estado  deve 
possuir  uma  conduta  estritamente  legítima,  proba,  transparente  e,  sobretudo, 
condizente com os ideais da Administração Pública, estes, materializados, mormente, 
nos princípios constitucionais inscritos no caput do artigo 37, da Constituição Federal, 
in verbis:

Art. 37. 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  e, 
também, ao seguinte [...]

Desta feita, os agentes públicos devem agir de acordo com os 
citados  preceitos,  maiores  da  administração  pública,  porquanto  os  atos  de 

1 Cláusula  Primeira  –  Constitui  objeto  deste  Convênio  transferir  recursos  financeiros  a  CONVENENTE, 
destinados pavimentação em paralelepípedos nas ruas Florisvaldo Pereira  de Araújo, Josefa Zélia de Morais, 
José Luís da Costa e Inácio Beco de Oliveira, no município de São José do Sabugi-PB, conforme descrito no 
Plano de Trabalho, anexo ao Processo SEPLAG nº 2169/2008, parte integrante deste termo, independentemente 
de transcrição.



improbidade  se  manifestam  totalmente  contrários  à  lei  e,  notadamente,  à 
Constituição Federal.

Por tal  motivo, sua atuação deve ser pautada na retidão,  sob 
pena de incorrer nos exatos termos da Lei de Improbidade Administrativa o qual, 
consoante Jurisprudência do Egrégio TJPB, incide nos casos dolosos e culposos do 
agente público. Nesse sentido, destaco:

PRELIMINAR.  INDEFERIMENTO  DE  PRODUÇÃO  DE 
PROVA  PERICIAL  REQUERIDA  E  DE  JUNTADA  DE 
DOCUMENTOS PELO TCE. SUPOSTO CERCEAMENTO DE 
DEFESA.  INEXISTÊNCIA.  REJEIÇÃO.  [...]  APELAÇÃO 
CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA.  AGENTE  POLÍTICO.  EX-PREFEITO. 
APLICAÇÃO  DA  LEI  N°  8.429/92.  CONTRATAÇÃO  DE 
SERVIÇOS  SEM  LICITAÇÃO,  AQUISIÇÃO  DE 
MEDICAMENTOS  E  DE  MATERIAIS  DE  CONSTRUÇÃO 
SEM  INDICAÇÃO  DOS  BENEFICIÁRIOS,  RECIBOS 
ASSINADOS  EM  BRANCO.  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA  CONFIGURADA.  COMPROVAÇÃO 
DA CONDUTA CULPOSA. ART. 10, INCISO IX, DA LEI DE 
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  SANÇÕES. 
DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA 
MULTA CIVIL. DESNECESSIDADE. DESPROVIMENTO. - 0 
Prefeito  Municipal  que  realiza  obras  sem licitação,  adquire 
remédios  e  materiais  de  construção  para  distribuição  a 
pessoas carentes, sem comprovação dos beneficiários, e assina 
recibos em branco causa prejuízo ao erário; por isso, comete 
ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 10, IX, 
da Lei n° 8.429/92. - A prova do dolo ou da culpa é essencial à 
caracterização  dos  atos  de  improbidade  administrativa  que 
causam  prejuízo  ao  erário,  elencados  no  art.  10  da  Lei  de 
Improbidade  Administrativa. In  casu,  é  patente  a  conduta 
culposa,  ante  a  negligência  do  Prefeito,  que  desrespeita  as 
normas  reguladoras  do  convênio  celebrado.  -  A  Lei  de 
Improbidade Administrativa preceitua, no capítulo referente 
às  sanções,  que,  na  sua  fixação,  o  juiz  levará  em  conta  a 
extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial 
obtido  pelo  agente.  […]  (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
00619980000803001  -  Órgão  (2  CAMARA  ESPECIALIZADA 
CIVEL) - Relator DESA. MARIA DAS NEVES DO EGITO DE 
A. D. FERREIRA - j. em 12/11/2012 )(GRIFOS PRÓPRIOS).



Sob  o  referido  prisma  e  avaliando  o  conjunto  probatório 
colacionado no caderno processual, constata-se que  não restou comprovado os atos 
improbos cometidos pela parte promovida capazes de ocasionar prejuízos ao erário, 
não merecendo, assim, retoque a decisão a quo para atribuir àquele sanções previstas 
na lei de improbidade administrativa.

Em outras palavras, o fato de existir pendência, por ausência de 
comprovante  de  pagamento  de  INSS,  na  prestação  de  contas  da  municipalidade 
perante a Controladoria Geral do Estado (fl. 23), ao tempo em que foi realizada a 
consulta, não significa que a edilidade, como tenta demonstrar o promovente, será 
privada  de  futuros  recursos  que  o  ente  estatal  porventura  venha  destinar  ao 
Município insurgente.

Por  outro  giro,  vê-se  que,  em sede de  defesa,  a  parte  ré  fez 
acostar aos autos documentos (fls. 36/88), a exemplo do boletim de medição, nota de 
empenho, extrato em conta corrente, demonstrativo de despesa e receita,  a fim de 
comprovar  que  os  recursos  repassados  pelo  ente  estatal  foram  devidamente 
empregados na pavimentação das ruas, objeto do convênio, não havendo, assim, que 
se falar em desvio de recursos públicos.

A  esse  respeito,  vale  registrar  que  para  configurar  condutas 
dolosas sucessíveis de reprimendas, quando o assunto é responsabilidade perante a 
administração pública, as provas devem ser contundentes e irrefutáveis, o que não é 
o caso dos autos, pois, como visto, o substrato fático e probatório trazidos pela polo 
demandante, não tem o condão de imputar atos improbos à parte ré. 

Nessa toada, destaco precedente da Corte Superior de Justiça, 
vejamos:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CIVIL 
PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA. 
PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  FORA  DO  PRAZO  LEGAL. 
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNA A AUSÊNCIA 
DE MALVERSAÇÃO DAS VERBAS PÚBLICAS OBJETO DA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS.  NÃO INDICAÇÃO DE FATO 
QUE  DEMONSTRASSE  EVENTUAL  DOLO.  1.  Recurso 
especial  no  qual  se  discute  se  a  prestação  de  contas 
apresentadas  fora  do  prazo  configura  ato  ímprobo.  2.  O 
entendimento do STJ é no sentido de que "a improbidade é 
ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo 
da conduta do agente; [é] indispensável para a caracterização 
de improbidade que a conduta do agente seja dolosa, para a 
tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 



8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 
10" (AIA. 30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte 
Especial, ,  DJe 28/09/2011). 3. A Lei n.  8.429/1992 define, em 
seu artigo 11, inciso VI, que a ausência de prestação de contas 
é ato ímprobo. Porém, deve-se destacar que não é a simples 
ausência de prestação de contas, no prazo em que deveria ser 
apresentada,  que  implica  na  caracterização  do  ato  de 
improbidade administrativa, sendo necessário aferir o motivo 
do atraso na prestação de contas e os efeitos decorrentes. 4. No 
caso dos autos, o acórdão a quo não consignou nenhum fato 
que  pudesse  dar  ensejo  ao  entendimento  de  que  o  réu 
extrapolou o prazo da prestação de contas com o intuito de 
locupletar-se,  de alguma forma,  de seu ato omissivo.  Nesse 
contexto, não há como em sede de recurso especial entender-
se  pela  configuração do ato  ímprobo.  5.  Agravo regimental 
não  provido.  (AgRg  no  REsp  1295240/PI,  Rel.  Min. 
BENEDITO GONÇALVES,  PRIMEIRA TURMA, 03/09/2013, 
DJe 10/09/2013)(GRIFOS PRÓPRIOS).

Oportuno  destacar,  por  derradeiro,  que  o  membro  da 
Procuradoria de Justiça em atuação neste Tribunal entendeu que “no caso dos autos, 
sequer houve a rejeição das contas do Município pelo Tribunal de Contas. Não houve 
a comprovação de dano ao erário,  apenas a alegação de uma mera possibilidade. 
Bem como, a pendência constante da prestação de contas pode ser sanada pela atual 
administração”.

Em  razões  de  tais  considerações,  com  fulcro  no  artigo  557, 
caput,  do  CPC,  assim  como,  na  Jurisprudência  dominante  do  Colendo  STJ  e  do 
Egrégio TJPB,  nego seguimento ao recurso oficial,  mantendo incólumes os exatos 
termos da sentença vergastada.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 25 de agosto de 2014.

   
Miguel de Britto Lyra Filho
          Juiz Convocado


