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- “O juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente,  
ao  constatar  que  o  acervo  documental  é  suficiente  para  
manter  seu  entendimento.  (STJ  -  REsp  556368  /SP -  2a 

Turma -  DJ 23/11/2007 p.  452 -  rei.  Min.  João Otávio de 
Noronha)

-  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. pa \  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,  Ia Turma, 
Rei. Min. Garcia Vieira, DOU de 27.9.1999)." (REsp 758.639/PB,  
Rei. Min. José Delgado, l.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.9°);  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 - Ia Turma -DJe 16/06/2008 -rei. Min. 
José Delgado) (grifei)

VISTOS. 

Trata-se  de  Remessa  Oficial  e  Apelação  Cível  interposta  pelo 

Ministério  Público  da  Paraíba em  face  de  sentença  de  fls.  368/376,  que  julgou 

improcedente a ação civil pública de improbidade administrativa ajuizada contra Marilene 
da Silva Souza e Silvestre de Almeida Filho.

Em suas  razões,  o  apelante  alega,  em resumo,  que  inobstante  ter 

requerido, expressamente, a ruptura dos sigilos bancário e fiscal da parte promovida, bem 

como o depoimento pessoal do demandado, o magistrado julgou a lide antecipadamente, 

em patente ofensa ao direito constitucional de ação e de produção de provas.
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Alega, outrossim, que a documentação requerida é fundamental para o 

deslinde da questão, uma vez que se está buscando demonstrar comportamento ímprobo 

decorrente de utilização desvirtuada de programa de assistência social, razão pela qual 

afigura-se necessário verificar a real situação financeira da beneficiária.

No  mérito,  pugna  pela  nulidade  do  Procedimento  de  nº  050/05, 

praticado pelo  Gabinete  Civil  do  Governo da Paraíba,  que autorizou a  concessão do 

auxílio financeiro de saúde à promovida, Marilene da Silva Souza, uma vez que houve 

“abuso de poder”, na modalidade “desvio de finalidade”, haja vista a desobediência aos 

requisitos exigidos pelo programa assistencial.

No  final,  requer  o  provimento  do  apelo,  para  acolher  a  preliminar 

suscitada, decretando a nulidade da sentença recorrida, devendo os autos retornarem à 

instância  de  origem  para  o  regular  prosseguimento  da  instrução  probatória,  com  a 

realização das provas solicitadas. Ou,  caso não seja acolhida a questão prévia suscitada, 

pugna pelo provimento da ação civil pública, reconhecendo as condutas constantes na Lei 

nº 8.429/92.

Não foram apresentadas contrarrazões ao apelo (fls.396).

Instada  a  se  manifestar,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo 

provimento do recurso apelatório, entendendo pela anulação da sentença guerreada -fls. 

402/404.

É o breve relatório. 

DECIDO

Por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65 

(Lei que rege as Ações Populares), as sentenças de improcedência de ação civil pública 

sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário, conforme jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  REPARAÇÃO  DE 
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DANOS AO ERÁRIO.SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REMESSA 
NECESSÁRIA.  ART.  19  DA  LEI  Nº  4.717/64.  APLICAÇÃO.1.  Por  
aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65, as  
sentenças  de  improcedência  de  ação  civil  pública  sujeitam-se  
indistintamente ao reexame necessário. Doutrina. 2. Recurso especial  
provido.(REsp 1108542/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 29/05/2009) 

Nesses termos,  reconheço, de ofício, a remessa oficial, passando a 

analisá-la em conjunto com o recurso apelatório.

Primeiramente, registro ser possível, acaso o julgador concorde com os 

fundamentos  da Sentença  primeva,  utilizá-los  como razão  de  decidir.  Sobre  o  ponto,  

seguem entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL.  OFENSA  AO  ART.  535  DO  CPC  NÃO 
CONFIGURADA.  NULIDADE.  MOTIVAÇÃO  PER  RELATIONEM.  
POSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não  
caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende possível a adoção, pelo  
julgador, de motivação exarada em outra peça processual juntada  
aos autos como fundamento da decisão (per relationem), desde  
que haja sua transcrição no acórdão.
3. Recurso Especial não provido.
(STJ  -  REsp  1314518/RS,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 17/05/2013). (grifei)

“EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  CONDENAÇÃO.  TRANSCRIÇÃO 
DAS  CONTRARRAZÕES  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO 
INCORPORADAS ÀS RAZÕES DE DECIDIR. ALEGADA OFENSA AO 
ART.  458,  INCISOS  II  E  III,  DO  CPC.  INEXISTÊNCIA.  
FUNDAMENTAÇÃO  VÁLIDA.  PRECEDENTES.  EMBARGOS  DE  
DIVERGÊNCIA,  EM  RELAÇÃO  À  COMPETÊNCIA  DA  CORTE 
ESPECIAL, CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.
1. A reprodução de fundamentos declinados pelas partes ou pelo  
órgão  do  Ministério  Público  ou  mesmo  de  outras  decisões  
atendem ao comando normativo,  e  também constitucional,  que  
impõe a necessidade de fundamentação das decisões judiciais. O  
que não se tolera é a  ausência de fundamentação.  Precedentes 
citados: HC 163.547/RS, 5.ª Turma, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe  
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de 27/09/2010;  HC 92.479/RS, 5.ª  Turma, Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  
NUNES MAIA FILHO, DJe de 09/03/2009; HC 92.177/RS, 6.ª Turma,  
Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES - Desembargador convocado do  
TJCE -, DJe de 07/12/2009; HC 138.191/RS, 5.ª Turma, Rel. Ministro  
FELIX FISCHER, DJe de 07/12/2009; AgRg no REsp 1186078/RS, 5.ª  
Turma, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 28/06/2011; HC 98.282/RS,  
5.ª  Turma,  Rel.  Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  DJe  de  
16/11/2009; RHC 15.448/AM, 5.ª Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP,  
DJ de 14/06/2004; HC 27347/RJ, 6.ª Turma, Rel. Ministro HAMILTON  
CARVALHIDO,  DJ  de  01/08/2005;  HC 192.107/TO,  5.ª  Turma,  Rel.  
Ministro  GILSON  DIPP,  DJe  de  17/08/2011.2.  (...).”(STJ  -  EREsp 
1021851/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,  CORTE ESPECIAL, julgado 
em 28/06/2012, DJe 04/10/2012).(grifei)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
DE  INSTRUMENTO  -  RESPONSABILIDADE  CIVIL  -  DUPLICATA 
EMITIDA  SEM  CAUSA  -  CADEIA  DE  ENDOSSO  -  PROTESTO 
INDEVIDO  -  DANO  MORAL  CONFIGURADO  -  DEVER  DE 
REPARAÇÃO  -  SENTENÇA -  TRANSCRIÇÃO  DO  PARECER  DO 
MINISTÉRIO  PÚBLICO  -  MANIFESTAÇÃO  NA  QUALIDADE  DE  
FISCAL DA LEI - VIABILIDADE - DEMAIS ALEGAÇÕES - AUSÊNCIA 
DE PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA 211/STJ - INCIDÊNCIA. I  -  
(...).  II - A adoção pela sentença dos fundamentos do parecer do  
Ministério Público na sua integralidade não viola o disposto nos  
artigos  131  e  458,  inciso II,  do  Código de  Processo Civil,  pois  
reflete  tão-somente  a  concordância  do  Juízo  com  a  opinião  
exarada,  a  qual  foi  elaborada  pelo  órgão  ministerial  não  na  
qualidade  de  parte,  mas na  condição  de  fiscal  da  lei. III  -  (...).  
Agravo  regimental  improvido.”  (STJ  -  AgRg  no  Ag:  714792  RS 
2005/0171435-2,  Relator:  Ministro  SIDNEI  BENETI,  Data  de 
Julgamento: 07/10/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 28/10/2008). (grifei)

Dito isso, e tendo por pertinentes as ponderações do Exmo. Juiz Dr. 

Aluízio Bezerra Filho, acerca da discussão em pauta, adoto como razões de decidir o 

conteúdo da sentença lançada às fls. 368/376, nos termos a seguir colacionados:

“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
 Analisando o cerne da controvérsia destes autos, vê-se que, o mérito  
da
causa  por  ser  exclusivamente  de  direito  e  de  fato,  este  bem 
demonstrado  com  a  prova  documental  que  lastreia  este  processo,  
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possibilitando  assim,  o  seu  integral  conhecimento  e  a  consequente  
desinfluente produção de novas provas para sua noção e deslinde.

De  modo  que,  mostra-se  impertinente  a  realização  de  audiência  
quando os documentos que instruem este feito retratam a situação  
fática enfocada nos autos.

A respeito dessa temática impende-se destacar:

Constantes dos autos elementos de  prova documental suficientes  
para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de 
defesa se  julgada antecipadamente a controvérsia  (SRJ -  4a T.,  Ag 
14.952-DF-AgRg, rei. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, DJU 3,2,92,  
p. 472).

Em  consequência  deste  posicionamento  adotado,  impõe-se  sua  
ciência  direta  para  fins  decisórios,  conquanto  estão  presentes  as  
condições que ensejam o seu julgamento antecipado, nos termos do  
art. 330 do Código de Processo Civil.

Nesse sentir:

Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 
causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder (STJ 
-  4a Turma,  REsp  2.832-RJ,  rei.  Min.  Sálvio  de  Figueiredo,  DJU 
17.9.90). No mesmo sentido : RSTJ 102/500, RT 782/302.

O  juiz  tem o  poder-dever  de  julgar  a  lide  antecipadamente,  ao 
constatar que  o acervo documental é suficiente para manter seu  
entendimento. (STJ - REsp 556368 /SP - 2a Turma - DJ 23/11/2007 p.  
452 - rei. Min. João Otávio de Noronha)

O  julgamento  antecipado  da  lide,  quando  a  questão  proposta  é  
exclusivamente de direito, não viola o princípio constitucional da ampla 
defesa e do contraditório. (STF - 2a Turma - AI 203.793-5-MG, rei. Min.  
Maurício Corrêa, j. 3.11.97, DJU 19.12.97, p. 53)

Desta forma, cabe ao juízo apreciar e decidir sobre as provas  
requeridas.

De modo que, sendo o destinatário da prova o juiz, que dispondo de 
outras provas, inclusive documentais, que se encontram encartadas  
nos autos, entendendo desnecessária a produção de outras provas,  
não incorre em vilipendio às normas processuais nem as regras do  
devido processo legal.

Esse entendimento provindo do STJ é remansoso:
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"Não  há  cerceamento  de  defesa  por  a  ação  receber  julgamento  
antecipado,  quando  as provas protestadas e  requeridas não são  
necessárias para a solução da demanda". (STJ - REsp 178192 / SP 
- Ia Turma - DJ 24.05.1999 p. 104 - rei. Min. José Delgado) "Tendo o  
magistrado  elementos  suficientes  para  o  esclarecimento  da  
questão,  fica  o  mesmo  autorizado  a  dispensar  a  produção  de  
quaisquer outras provas,  ainda que já tenha saneado o processo,  
podendo  julgar  antecipadamente  a  lide,  sem  que  isso  configure  
cerceamento de defesa" (STJ - 6a Turma, REsp 57.86l/GO, Rei. Min.  
Anselmo Santiago, j. 17.02.98, DJU de 23.3.98, p. 178).

"Verificada a desnecessidade da prova, nada impede que o  juiz,  
modificando posição anteriormente assumida, a dispense,  julgando a 
causa"  (RST  24/411).  No  mesmo  sentido:  STJ  -  4a  Turma,  REsp 
2.903/MA, Rei. Min. Athos Carneiro, j.07.05.91,  não conheceram, v.u.,  
DJ 10.06.91, p. 7.852; STJ 3a Turma, REsp 8.772/SP, Rei. Min. Nilson  
Naves, j. 30.03.92, não conheceram, v.u., DJU 4.5.92, p. 5.884; STJ -  
5a Turma,  Ag.  35.926-2/MG,  AgRg,  Rei.  Min.  Jesus  Costa  Lima,  j.  
l°.09.03, negaram provimento, v.u., DJU 4.10.93, p. 20.563; STJ - Ia  

Turma,  REsp  36.801-4/SP,  Rei.  Min.  César  Rocha,  j.  13.04.94,  não 
conheceram, v.u., DJU 16.5.94, p. 11.715; RT 331/22."

Como se vê. o Julgador, ao dispor da prerrogativa prevista pelo art.  
130 do Código de Processo Civil, deve exercer de forma plena essa  
faculdade de juízo de instrução, pois:

"Caberá, ao juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, determinar as  
provas  necessárias  à  instrução  do  processo,  INDEFERINDO  AS 
DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS".

E mais, o art. 420 do Código de Processo Civil, preceitua que o Juiz  
indeferirá a perícia quando:

“I -(...)

II -  for desnecessária em vista de outras provas produzidas”.

No caso em tela,  descabe a produção de prova de outras provas,  
sejam técnicas ou testemunhais, visto que. o objeto da ação é aferição  
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da  conduta  de  agentes  públicos  no  exercício  de  suas  atividades  
funcionais que estão definidas em normas legais.

Mais  ainda,  a  instrumentalização  da  inicial  é  fundada  em 
documentos  públicos,  prova  soberana  de  ordem  hierárquica  
superior  da escala  de valoração  que  se encontra  imune outras  
provas, dentre as quais, a oitiva de testemunha; e a técnica se mostra  
impertinente, inútil e desnecessária neste processo.

Resta  demonstrado  que  outras  provas  não  têm  o  condão  de  
esclarecer, acrescer ou agregar valor ao deslinde da causa.

A propósito, impende a transcrição dos seguintes julgados:

"Sendo o juiz destinatário da prova, somente a ele cumpre  aferir  
sobre a necessidade ou não de sua realização"  (TRF - 5a T - Ag.  
51.774-MG - rei. Min. Geraldo Sobral).

"Cerceamento de defesa. Hipótese em que não se caracteriza, posto  
não  se  haver  demonstrado  ser  necessária  a  pretendida  prova  
testemunhal, já que  a  apuração dos fatos dependia de juízo técnico"  
(RSTJ 59/280).

ANTE O EXPOSTO, com suporte no art. 130 do Código de Processo  
Civil  ficam  indeferidos  os  requerimentos  de  provas  protestadas  
genericamente, e ante o exposto, com fundamento no art. 330, I, do  
Código de Processo Civil, decido julgar antecipadamente a presente  
causa.

NO MÉRITO

A  pretensão  deduzida  na  inicial  desta  Ação  Civil  Pública  de  
Improbidade  Administrativa  é  a  declaração  de  nulidade  dos  atos  
administrativos acima enfocados e a condenação dos Representados  
por ato de improbidade administrativa.

É fato que o primeiro Representado recebeu da Casa Civil do Governo  
do Estado auxílio financeiro para realização de um tratamento médico,  
ora impugnado pelo Autor pelos motivos já expostos.

A Lei Estadual n° 7.020, de novembro de 2001, que instrumentaliza a  
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própria exordial, está assim redigido o seu art. Io:

Art. 1 ° - Obedecidas as normas de execução orçamentária previstas na Lei 
Complementar n° 101/2000 - Lei de Responsabilidade  Fiscal - para o 
exercício de suas atribuições institucionais, além de estabelecidas no art.  
45, inciso II, da Lei Estadual 3.936, de 22 de novembro de 1977, compete,  
ainda,  ao  Gabinete  Civil  do  Governador,  na  forma  que  dispuser  o 
regulamento:

I- a prestação supletiva de assistência social, econômica e  financeira, 
em caráter excepcional, a pessoas carentes, devidamente identificadas em 
regular procedimento administrativo.

II- a  concessão de auxílio financeiro supletivo,  em caráter especial,  
para  transporte,  assistência  médica  e  hospitalar  a  pessoas,  bem 
como a prestação de ajuda para custeio de despesas com funeral.

A concepção extraída do inciso II do aludido dispositivo não tem como  
pressuposto necessário para a concessão do auxílio que o destinatário  
seja pessoa carente.

A  hipossuficiência  pessoal  é  requisito  para  enquadramento  do  
beneficiário do inciso I do referido artigo, apenas neste dispositivo.

Com efeito,  a  leitura  lógica  e  compreensível  para  a  concessão  de  
auxílio financeiro supletivo é a permissibilidade de ser realizada para  
qualquer  pessoa  com  a  finalidade  de  utilização  de  transporte,  
assistência  médica,  hospitalar  ou  para  despesas  com  funeral;  não  
exige que seja pobre, carente ou economicamente fraca.

A  postulação  do  Autor  com  os  fatos  articulados  na  inicial  e  dos  
documentos anexados não encontram simetria no inciso I da norma  
citada, mas amoldação adequada no inciso II; que pode ser pessoa de  
qualquer classe social.

Ademais,  não  se  pode  vislumbrar  a  figura  jurídica  de  desvio  de  
finalidade  conquanto  o  primeiro  Representado  utilizou  os  recursos  
financeiros  recebidos  no  destino  a  que  foi  objeto  do  seu  pedido,  
devidamente ajustado aos requisitos normativos estabelecidos.

Assinale-se  que  o  ato  concessivo  do  auxílio  foi  realizado  por  
autoridade legítima e o pedido tinha previsão legal, cuja finalidade foi  
integralmente atendida no seu propósito social.

Sobreleva anotar  que a conceituação de improbidade administrativa  
infere-se à noção de desonestidade, de má-fé do agente público, do  
que  decorre  que  a  conclusão  de  que  somente  em  hipóteses  
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excepcionais,  por  força  de  inequívoca  disposição  legal,  é  que  se  
admite a sua configuração por ato culposo.

A  respeito  da  inexistência  nos  autos  de  desvio  de  finalidade  na  
aplicação  de  recursos  financeiro,  e  que  o  primeiro  Representado  
recebeu de boa fé os valores e destinou-os para os fins que foram  
deferidos  e  inexistência  da  prática  de  desonestidade  dos  
Representados, impende-se a transcrição das seguintes manifestações  
emanadas do Superior Tribunal de Justiça:

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.  pa  \  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, Ia Turma, Rei.  Min.  Garcia  Vieira,  
DOU de 27.9.1999)."  (REsp 758.639/PB, Rei.  Min. José Delgado, l.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.9°); 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 - Ia Turma -DJe 
16/06/2008 -rei. Min. José Delgado)

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  AUSÊNCIA  DE  MÁ-FÉ  DO  
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ADMINISTRADOR  AGENTE  PÚBLICO.  1.  É  de  sabença  o  caráter  
sancionador da Lei 8.429/92 aplicável aos agentes públicos que, por  
ação ou omissão, violem os deveres de honestidade, imparcialidade,  
legalidade,  lealdade às instituições e notadamente:  a)  importem em  
enriquecimento ilícito (art. 9º); b) causem prejuízo ao erário público (art.  
10); c) atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11)  
compreendida nesse tópico a lesão à moralidade administrativa.2. A  
exegese das regras insertas no art. 11 da Lei 8.429/92, considerada a  
gravidade das sanções e restrições impostas ao agente público, deve  
se  realizada  cum  granu  salis,  máxime  porque  uma  interpretação  
ampliativa  poderá  acoimar  de  ímprobas  condutas  meramente  
irregulares, suscetíveis de correção administrativa,  posto ausente a  
má-fé  do  administrador  público,  preservada  a  moralidade  
administrativa e, a fortiori, ir além de que o legislador pretendeu.3. 
A má-fé,  consoante cediço,  é premissa do ato ilegal  e ímprobo e a  
ilegalidade  só  adquire  o  status  de  improbidade  quando  a  conduta  
antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública  
coadjuvados  pela  má-intenção  do  administrador.4.  A  improbidade  
administrativa, mais que um ato ilegal, deve traduzir, necessariamente,  
a falta de boa-fé, a desonestidade, o que não restou comprovado nos  
autos pelas informações disponíveis no acórdão recorrido.5. À luz de  
abalizada  doutrina  "A  probidade  administrativa  é  uma  forma  de  
moralidade  administrativa  que  mereceu  consideração  especial  da  
Constituição pune o ato improbo com a suspensão e direitos políticos  
(art.  37,  §  4º).  A probidade  administrativa  consiste  no  dever  de  o  
"funcionário servir a Administração com honestidade, procedendo no  
exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades  
delas  decorrentes  em  proveito  pessoal  de  outrem  a  quem  queira  
favorecer".   O  desrespeito  a  esse  dever  é  que  caracteriza  a  
improbidade  administrativa.  Cuida-se  de  uma  imoralidade  
administrativa qualificada pelo dano ao erário e correspondente a uma  
vantagem ao ímprobo ou a outrem.(...)" José Affonso da Silva, in Curso  
de  Direito  Constitucional  Positivo,  24ª  ed.,  São  Paulo,  Malheiros  
Editores,  2005).,  (STJ-REsp  807551/MG,  Rel.  Ministro  LUIZ  FUX,  
PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/09/2007, DJ 05/11/2007, p. 226)

Aflora  assim,  a  ausência  explicita  de  dolo  e  má-fé  ou  ato  de  
desonestidade, predicados negativos ensejadores da configuração de  
ato de improbidade administrativa material.

A inicial pede o enquadramento da representada no inciso II, do art. 12  
da  Lei  n°  8.492/92,  que  dispõe  sobre  as  sanções  aplicáveis  aos  
agentes públicos por ato de improbidade administrativa.

No que se refere a aplicação do art. 10 da referida norma, esta alcança  
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os Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário;  
como foi bem visto não há como ministrá-la devido a inexistência de  
dano  ao  patrimônio  público,  conquanto  não  foi  provado  ou 
evidenciado prejuízo ao patrimônio público.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL  
NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  
IMPROBIDADE.ADMINISTRATIVA.  EXIGÊNCIA  DO  DOLO,  NAS 
HIPÓTESES  DO  ARTIGO  11  DA  LEI  8.429/92  E  CULPA,  PELO 
MENOS,  NAS HIPÓTESES  DO ART.  10.  ACÓRDÃO  RECORRIDO 
QUE CONSIGNA AUSÊNCIA DE CULPA E DE DOLO, AINDA QUE 
GENÉRICO,  A  CARACTERIZAR  ATOS  DE  IMPROBIDADE.  
ALTERAÇÃO  DAS  PREMISSAS  FÁTICAS  CONSIGNADAS  PELA 
INSTÂNCIA  ORDINÁRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  APLICAÇÃO  DA 
SÚMULA N. 7/STJ.
1.O STJ ostenta entendimento uníssono segundo o qual, para que seja  
reconhecida  à  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 e, ao menos, pela culpa, nas  
hipóteses  do  artigo  10.  Precedentes:  AgRg  no  AREsp  20.747/SP,  
Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/11/2011; 
REsp 1.130.198/RR, Relator  Ministro  Luiz Fux,  Primeira Turma, DJe 
15122010; EREsp 479.812/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki,  
Primeira Seção, DJe 27/9/2010; REsp 1.149.427/SC, Relator Ministro  
Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9/9/2010; e EREsp 875.16341S, Relator  
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 30/62010.
2.No caso em exame, o Tribunal de origem com suporte em análise  
circunstancial  do  acervo  fático-probatório,  consignou  que  a  conduta  
dos réus, ora agravados, não caracteriza nenhum dos^pos previstos na  
Lei de Improbidade Administrativa.
4.Agravo regimental  não provido.”  (STJ-AgRg no AREsp 55.315/SE,  
Rel.  Ministro  Benedito  Gonçalves,  Primeira  Turma,  julgado  
em19/2/2013,DJe 26/2/2013.)

Com efeito, ausente dano ao erário e indemonstrada a conduta dolosa,  
descaracterizada  se  encontra  a  pretensão  de  rotulação  de  ato  de  
improbidade administrativa.

O ato impugnado atendeu na sua inteireza as exigências normativas  
por enquadrar com adequado o pedido do primeiro Representado.
Com efeito, a posição mais segura no exame da questão em debate é  
a rejeição da representação pelos motivos enfocador sob os diversos  
ângulos jurídicos que abrange o fato narrado na inicial.
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DECISÃO

Ante o exposto, com fundamento do art.269, I, do Código de Processo  
Civil,  JULGA-SE IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO POR ATO  
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONTRA MARILENE DA SILVA 
SOUZA e SILVESTRE DE ALMEIDA FILHO, extinguindo-se o processo  
com julgamento de mérito.
Sem honorários e sem custas, na forma da lei.
Operando o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-
se, com observância as formalidades legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
João Pessoa, 30 de janeiro de 2014. 
Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito em substituição” (fls.369/376).  

Ademais,  embora  os  fundamentos  acima  colacionados  sejam 

suficientes para o deslinde da questão, verifico, do cotejo do processo, fortes elementos 

capazes de demonstrar a hipossuficiência da Sra. Marilene da Silva Souza, tais como sua 

carteira de trabalho, fls.216, demonstrando que era empregada doméstica e recebia um 

salário mínimo. Outrossim, constato, às fls.155, comprovante de entrega da Declaração 

Anual de Isento.

Desse modo, considerando os pontos acima relatados, entendo que, 

mesmo se houvesse necessidade de comprovação da situação de desequilíbrio financeiro 

da beneficiária, seria desnecessária a quebra do seu sigilo fiscal e bancário, ainda mais 

tendo em vista o valor que lhe fora dispensado, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de 

auxiliá-la  no  custeio  de  diversos  procedimentos  de  saúde,  inclusive,  alguns,  foram 

requisitados por médico do SUS – fls.113/121.

Pelo exposto, nos termos do artigo 557, caput, do Código de Processo 

Civil,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  APELO  E  À  REMESSA, em  conformidade  com  a 

sentença de primeiro grau . 

Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
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                             João Pessoa, 28 de agosto de 2014, quinta-feira.

                     

                             Des. José Ricardo Porto 
                                           Relator                                                                J/05RJ/11 
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