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REMESSA  NECESSÁRIA.   AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA. 
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PRELIMINAR  DE 
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  REJEIÇÃO. 
APLICABILIDADE  DA  LEI  n.º  8.429/92  A  AGENTES 
POLÍTICOS.  ALEGADA  AUSÊNCIA  DE  PRESTAÇÃO  DE 
CONTAS  DE  CONVÊNIO.  COMPROVAÇÃO  PELA 
PROMOVIDA  DE QUE AS APRESENTOU.  IMPROCEDÊNCIA 
DA  AÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO AO RECURSO OFICIAL. 

−A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da "possibilidade de  
ajuizamento de ação de improbidade em face de agentes políticos, em  
razão da perfeita compatibilidade existente entre o regime especial de  
responsabilização  política  e  o  regime  de  improbidade  administrativa  
previsto na Lei n. 8.429/92, cabendo, apenas e tão somente, restrições  
em relação ao órgão competente para impor as sanções quando houver  
previsão  de  foro  privilegiado  ratione  personae  na  Constituição  da  
República vigente"  (REsp 1.282.046/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,  
Segunda Turma, Dje 27/2/2012).

−Se a promovida comprovou o envio de ofícios referentes a prestação 
das contas, em que pese o processo administrativo não apresentar ainda 
uma decisão acerca da aprovação ou rejeição do que foi apresentado, a 
improcedência da ação de improbidade administrativa é medida que se 
impõe, mormente quando inexiste elemento subjetivo doloso na conduta 
do administrador.

−“RECURSO  ESPECIAL.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE 
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.   LEI  8.429/92.  AUSÊNCIA  DE  
DOLO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



1.  O  ato  de  improbidade,  na  sua  caracterização,  como  de  regra,  exige  
elemento  subjetivo  doloso,  à  luz  da  natureza  sancionatória  da  Lei  de  
Improbidade Administrativa.
2. A legitimidade do negócio jurídico e a ausência objetiva de formalização  
contratual, reconhecida pela instância local, conjura a improbidade.
3. É que "o objetivo da Lei de Improbidade é punir o administrador público  
desonesto,  não o  inábil.  Ou,  em outras  palavras,  para  que  se  enquadre  o  
agente público na Lei de Improbidade é necessário que haja o dolo, a culpa e  
o  prejuízo  ao  ente  público,  caracterizado  pela  ação  ou  omissão  do  
administrador público." (Mauro Roberto Gomes de Mattos, em "O Limite da  
Improbidade Administrativa",   Edit.  América Jurídica, 2ª ed. pp. 7 e 8).  "A  
finalidade  da  lei  de  improbidade  administrativa  é  punir  o  administrador  
desonesto" (Alexandre de Moraes, in "Constituição do Brasil interpretada e  
legislação  constitucional",  Atlas,  2002,  p.  2.611)."De  fato,  a  lei  alcança  o  
administrador  desonesto,  não  o  inábil,  despreparado,  incompetente  e  
desastrado" (REsp 213.994-0/MG, 1ª Turma, Rel. Min.Garcia Vieira, DOU de  
27.9.1999)."  (REsp  758.639/PB,  Rel.  Min.  José  Delgado,  1.ª  Turma,  DJ  
15.5.2006)
4. A Lei 8.429/92 da Ação de Improbidade Administrativa, que explicitou o  
cânone do art.  37,  §  4º  da  Constituição  Federal,  teve  como escopo impor  
sanções aos agentes públicos incursos em atos de improbidade nos casos em  
que: a) importem em enriquecimento ilícito (art.9º); b) que causem prejuízo ao  
erário público (art. 10); c) que atentem contra os princípios da Administração  
Pública  (art.  11),  aqui  também  compreendida  a  lesão  à  moralidade  
administrativa.
5. Recurso especial provido. (STJ, REsp 734984/SP, Rel.: Min. Luiz Fux, T1 –  
Primeira Turma, D.J.: 18/12/2007)”

Vistos.
 

Trata-se de Recurso Oficial em face de sentença de fls. 120/124, que julgou 
improcedente a ação civil pública de improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Belém 
do Brejo do Cruz contra Suzana Maria Rabelo Pereira Forte.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento 
da remessa (fls. 139/144).

É o breve relatório. 

Decido.

O feito versa sobre Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, 
na qual o Município de Belém do Brejo do Cruz pugna pela condenação da promovida (Suzana 
Maria Rabelo Pereira Forte), em virtude de suposta prática de atos de improbidade administrativa, 
qual seja, ter deixado de efetuar a prestação de contas do convênio com o Fundo de Combate a 
Erradicação da Pobreza do Governo do Estado da Paraíba, referente a conclusão da unidade mista 
de  saúde  (convênio  n.º  005/2005),  desobedecendo  a  norma  de  regência  (art.  28  da  Instrução 
Normativa n.º 1 de 15 de janeiro de 1997, da Secretaria do Tesouro Nacional).
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Verifica-se que a promovida arguiu, em sede de contestação, a inadequação da 
via eleita pela inaplicabilidade da Lei n.º 8.429/92 aos agentes políticos, e que efetuara a prestação 
de contas.

Contudo,  a  questão  prévia  não  merece  guarda,  haja  vista  que  o  Superior 
Tribunal  de  Justiça  já  decidiu  que  há  plena  compatibilidade  entre  o  regime  especial  de 
responsabilização política e o regime de improbidade administrativa previsto na Lei de Improbidade 
Administrativa. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  
AGRAVO  EM RECURSO  ESPECIAL.  IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  
ART. 11 DA LEI N. 8.429/92. JULGAMENTO SINGULAR PELO RELATOR.  
POSSIBILIDADE. ART. 544, § 3º, DO CPC,  C/C OS ARTS. 34, VII, 254, I,  
DO RISTJ. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO AOS  
AGENTES POLÍTICOS.  INEXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.  
ELEMENTO  SUBJETIVO.  DOLO  CONFIGURADO.  SÚMULA  7/STJ.  
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  FALTA  DE  PREQUESTIONAMENTO.  
SÚMULA 356/STF.
1.  A  competência  do  relator,  para  julgar  monocraticamente  o  mérito  do  
Recurso Especial, mesmo em sede de Agravo de Instrumento, decorre dos arts.  
544, § 3º, do CPC, c/c os arts. 34, VII e 254, I do RISTJ. Precedentes: AgRg no  
AgRg no Ag 647.330/RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, DJe 10/3/2008,  
AgRg no Ag 1.151.557/SP, Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 1º/2/2010.
2.  A  jurisprudência  desta  Corte  firmou-se  no  sentido  da  "possibilidade  de  
ajuizamento de ação de improbidade em face de agentes políticos, em razão da  
perfeita  compatibilidade  existente  entre  o  regime  especial  de  
responsabilização política e o regime de improbidade administrativa previsto  
na Lei n. 8.429/92, cabendo, apenas e tão somente, restrições em relação ao  
órgão  competente  para  impor  as  sanções  quando houver  previsão  de  foro  
privilegiado ratione personae na Constituição da República vigente"  (REsp  
1.282.046/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
27/2/2012). Incidência da Súmula 83/STJ ao ponto.
3. Rever o entendimento da Corte Local, no tocante à existência, ou não, de  
dotação  orçamentária,  implica  o  reexame dos  elementos  fático-probatórios  
dos autos, o que é defeso pela via eleita, ante o que preceitua a Súmula 7/STJ.
4. Examinar os elementos fático-probatórios coligidos aos autos, para rever as  
conclusões  do  Tribunal  de  origem sobre  a  existência,  ou  não,  de  dolo  na  
conduta do agente imputado por ato de improbidade, é medida impossível em  
sede de recurso especial, incidência da Súmula 7/STJ.
5. No que se prende ao alegado cerceamento de defesa, trata-se de matéria  
não prequestionada, não tendo o interessado oposto embargos de declaração  
para  sanar  aludida  omissão.  Aplica-se,  portanto,  a  Súmula  356/STF,  que  
dispõe: "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos  
declaratórios,  não pode  ser  objeto  de  recurso  extraordinário,  por  faltar  o  
requisito do prequestionamento".
6.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento. (STJ,  AgRg  no  AREsp 
457973/PR, Rel.: Min. OG Fernandes, T2- Segunda Turma, D.J.: 18/06/2014)

Assim,  correto  o  entendimento  do  magistrado  ao  rejeitar  a  preliminar  de 
inadequação da via eleita.

RO n.º 0000336-86.2009.815.0101      3



No mérito, a sentença também merece ser confirmada.

Com efeito, analisando os autos, verifica-se que a promovida encaminhou ao 
setor de convênios do Estado da Paraíba (fls. 46/52) os ofícios referentes a prestação de contas, 
conforme registrou o juiz sentenciante:

“(...) Analisando os documentos juntados aos autos pela promovida verifico  
que não há um suporte mínimo probatório de eventual ato de improbidade  
relativo à não prestação de contas do referido programa uma vez que foram  
juntados aos autos cópias dos ofícios encaminhados pela demandada referente  
as  prestações  de  contas  parciais  dos  recursos,  bem  ainda,  referente  a  
prestação de contas final.
Assim, verifico que ao contrário do que afirmado na inicial, a prestação de  
contas ocorreu, em que pese o processo administrativo não apresentar ainda  
uma decisão acerca da aprovação ou rejeição das contas apresentadas.
Esclareço que não considero inviável uma eventual ação de improbidade em  
caso de rejeição das contas imputando a ré ato de improbidade que causou  
prejuízo  ao  Erário  ou  Enriquecimento  ilícito,  mas  diante  do  princípio  da  
adstrição, o juiz deve decidir nos limites do pedido e da causa de pedir, de  
forma que tenho sido imputado a requerida a ausência de prestação de contas  
e evidenciada a inconsistência da imputação o caso é de improcedência da  
ação.
Portanto, não vislumbro a necessária tipicidade para o enquadramento de tal  
fato no tipo do art. 11, VI da Lei n.º 8429/92, a qual inclusive traz sanções  
gravíssimas  aos  direitos  políticos  dos  gestores  públicos  ímprobos.”  
( fls.123/124)

Registre-se que o ato ímprobo exige o elemento subjetivo doloso, a Luz da Lei 
de Improbidade Administrativa, entretanto tal dolo não foi comprovado no caso em análise.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou:

RECURSO  ESPECIAL.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE  
ADMINISTRATIVA.   LEI  8.429/92.  AUSÊNCIA  DE  DOLO.  
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1.  O  ato  de  improbidade,  na  sua  caracterização,  como  de  regra,  exige  
elemento  subjetivo  doloso,  à  luz  da  natureza  sancionatória  da  Lei  de  
Improbidade Administrativa.
2. A legitimidade do negócio jurídico e a ausência objetiva de formalização  
contratual, reconhecida pela instância local, conjura a improbidade.
3. É que "o objetivo da Lei de Improbidade é punir o administrador público  
desonesto,  não o inábil.  Ou, em outras palavras,  para que se enquadre o  
agente público na Lei de Improbidade é necessário que haja o dolo, a culpa e  
o  prejuízo  ao  ente  público,  caracterizado  pela  ação  ou  omissão  do  
administrador público." (Mauro Roberto Gomes de Mattos, em "O Limite da  
Improbidade Administrativa",   Edit.  América Jurídica, 2ª ed. pp. 7 e 8).  "A  
finalidade  da  lei  de  improbidade  administrativa  é  punir  o  administrador  
desonesto" (Alexandre de Moraes, in "Constituição do Brasil interpretada e  
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legislação  constitucional",  Atlas,  2002,  p.  2.611)."De  fato,  a  lei  alcança  o  
administrador  desonesto,  não  o  inábil,  despreparado,  incompetente  e  
desastrado" (REsp 213.994-0/MG, 1ª Turma, Rel. Min.Garcia Vieira, DOU de  
27.9.1999)."  (REsp  758.639/PB,  Rel.  Min.  José  Delgado,  1.ª  Turma,  DJ  
15.5.2006)
4. A Lei 8.429/92 da Ação de Improbidade Administrativa, que explicitou o  
cânone do art.  37,  §  4º  da  Constituição  Federal,  teve  como escopo impor  
sanções aos agentes públicos incursos em atos de improbidade nos casos em  
que: a) importem em enriquecimento ilícito (art.9º); b) que causem prejuízo ao  
erário público (art. 10); c) que atentem contra os princípios da Administração  
Pública  (art.  11),  aqui  também  compreendida  a  lesão  à  moralidade  
administrativa.
5. Recurso especial provido. (STJ, REsp 734984/SP, Rel.: Min. Luiz Fux, T1 – 
Primeira Turma, D.J.: 18/12/2007)

Pelo exposto,  com fulcro no art.  557,  caput, do CPC,  nego seguimento ao 
recurso oficial, confirmando integralmente a sentença de primeiro grau.

Intime-se as partes.

Providências necessárias.

João Pessoa, 28 de agosto de 2014.

Des. José Ricardo Porto 
    Relator                                                        

J07/J04      
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