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REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE 
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  ALVARÁ  DE 
LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO. ILEGALIDADE DE ATO E 
PREJUÍZO  AO  ERÁRIO  NÃO  DEMONSTRADOS. 
INTELIGÊNCIA  DO  ARTIGO  333,  I,  DO  CPC.  NÃO 
DESINCUMBÊNCIA  DO  ONUS  PROBANDI. 
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  A  QUO.  INTELIGÊNCIA 
DO ART. 557,  CAPUT,  DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO 
AO RECURSO. 

- Nos termos do art. 333, I, do CPC, incumbe a parte autora 
provar os fatos constitutivos de seu direito, logo, in casu, não 
tendo a municipalidade demonstra a suposta prática de ato 
ímprobo  cometido  pelos  promovidos,  deve-se  decidir  pela 
improcedência dos pedidos iniciais.

- A teor 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  remessa  oficial  decorrente  de  sentença  proferida 
pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Cacimba de Dentro nos autos da ação 
ordinária de improbidade administrativa, proposta pelo Município de Cacimba de 
Dentro em face de seu ex-Prefeito,  Clidenor José da Silva,  e de Gentil  Cosme de 
Almeida. 



Em peça inaugural, a parte promovente alega que o ex-Prefeito 
Clidenor  concedeu  alvará  de  licença,  sem  qualquer  formalidade,  em  favor  do 
segundo  promovido,  Sr.  Gentil,  para  que  este  construísse,  em  terreno  público 
daquele  Município,  uma casa.  Afirma,  ainda,  que tal  ato viola  os  ditames legais, 
incorrendo os promovidos em ato de improbidade administrativa.

Ao  final,  requer  a  paralisação  da  obra  ou,  em  caso  de  estar 
concluída, a sua demolição, bem como pugna pela condenação dos demandados nas 
sanções previstas em legislação especial (Lei n. 8.242/92).

Em  defesa,  o  ex-gestor  municipal,  em  preliminar,  alega  a 
incompetência  do  juízo  de  primeira  instância  e  o  não  cabimento  de  ação  de 
improbidade administrativa aos agentes políticos.

No mérito, defende que não cometeu nenhum a irregularidade 
passível  de reprimenda,  pois,  com o alvará de licença para construção de imóvel 
residencial,  não transferiu a propriedade do bem,  inexistindo,  portanto,  qualquer 
prejuízo ao erário. Outrossim, defende a dispensa de autorização legislativa, vez que 
o terreno se encontrava sem nenhuma destinação pública,  bem como, aponta que 
prestigiou  a  política  social  do  Município,  haja  vista  o  beneficiário  ser  pessoal 
necessitada. 

Na  sentença  objurgada,  o  douto  magistrado  a  quo julgou 
improcedente  a  pretensão  vestibular,  por  entender  pela  ausência  de  substrato 
probatório  suficiente  a  caracterizar  o  suposto  ato  de  improbidade  administrativa 
praticado  pelos  promovidos,  sobretudo  porque não restou demonstrado nenhum 
prejuízo ao erário. 

Não  havendo  a  interposição  de  recurso  voluntário,  os  autos 
subiram ao Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba em sede de recurso oficial, isto é, 
por obediência ao duplo grau obrigatório, conforme artigo 475, I, do CPC.

Instada a se manifestar, a douta representante da Procuradoria 
de Justiça em atuação nesta Corte emitiu seu parecer, opinando pelo desprovimento 
da remessa, o que fez ao argumentar que, antes as provas relacionados nos autos, 
não se extrai o animus improbus por parte do ex-gestor municipal. 

É o relatório que se revela essencial.

DECIDO

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística 
posta  em  disceptação,  cumpre  adiantar  que  o  recurso  não  merece  qualquer 
seguimento,  porquanto  a  sentença  guerreada  se  encontra  irretocável  e  em 
conformidade com a Jurisprudência dominante desta Corte.



A  esse  respeito,  fundamental  destacar  que  a  controvérsia 
submetida  a  esta  Corte  de  Justiça  transita  em  redor  da  discussão  acerca  da 
responsabilização do ex-Prefeito do Município de Cacimba de Dentro e do Sr. Gentil 
Cosme de Almeida, em razão do ex-gestor, segundo consta da inicial, ter expedido 
alvará de licença de construção em favor de Gentil,  possibilitando a este  edificar 
residência em terreno público, localizado na Rua Getúlio Vargas, naquele Município.

A edilidade, parte autora, sustenta que tal ato está revestido de 
ilegalidade,  além  de  causar  prejuízo  ao  erário,  pois,  sequer  houve  formalidade 
mínima na transferência do terreno público ao particular, devendo, por tais razões, 
serem os promovidos condenados nas sanções previstas na legislação que regula os 
atos ímprobos praticados por agentes políticos (Lei n. 8.242/92).

Ocorre  que,  o  poder  público,  embora  tenha  alegado  que  os 
demandados  violaram  princípios  legais  e  praticaram  condutas  desabonadoras, 
colacionou a título de prova apenas o Alvará de Licença (fl. 07) desacompanhado de 
qualquer outro instrumento probante.

A esse respeito, imperioso destacar que o magistrado a quo, em 
respeito à manifestação do parquet (fl. 40), determinou que a edilidade encartasse nos 
autos  documentos  suficientes  a  embasar  as  alegações  inaugurais,  a  fim  restar 
configurado a existência do ato de improbidade em questão. Todavia, a parte autora 
permaneceu inerte e nada apresentou, conforme se observa da certidão de fl. 44.

Logo, vislumbra-se que a questão há de ser decidida com base 
na teoria do ônus da prova que, como se sabe, está muito clara no artigo 333, CPC, o 
qual  prescreve competir  ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu 
direito  e,  ao  réu,  o  ônus  de  provar  qualquer  fato  modificativo,  extintivo  ou 
impeditivo do direito do autor. Este é o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior1: 

“No processo civil,  onde quase sempre predomina o princípio 
dispositivo,  que  entrega  a  sorte  da  causa  à  diligência  ou 
interesse  da  parte,  assume  especial  relevância  a  questão 
pertinente ao ônus da prova”. 

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para 
que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever 
de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há 
um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não 
provar os fatos alegados e do qual  depende a existência do direito  subjetivo que 
pretende resguardar através da tutela jurisdicional.  Isto porque, segundo máxima 
antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

No  dizer  de  Kisch,  o  ônus  da  prova  vem  a  ser,  portanto,  a 

1 in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 18ª  ed., Forense, 1999, p. 421.



“necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma 
imposição e uma sanção de ordem processual”.2

O STJ adota entendimento dominante neste sentido, in verbis:

Processual civil. Responsabilidade civil. Código do Consumidor. 
Ônus  da  prova.  Inexistência  de  provas  dos  fatos  alegados  na 
petição  inicial.  Decisões  anteriores  fundadas  nas  provas 
acostadas aos autos. Impossibilidade de reexame. Súmula 7/STJ. 
Não  comprovação  dos  alegados  danos  materiais  e  morais 
sofridos. - Ao autor, incumbe a prova dos atos constitutivos de 
seu direito. - Em que pese a indiscutível aplicação da inversão do 
ônus  da  prova  ao  CDC,  tal  instituto  não  possui  aplicação 
absoluta.  A inversão deve  ser  aplicada “quando,  a  critério  do 
juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 
segundo  as  regras  ordinárias  de  experiências”.  (STJ,  REsp 
741393, Nancy Andrighi, 22/08/2008).

Nesse diapasão, salutar o destaque de que, não trazendo provas 
suficientes a caracterizar as irregularidades administrativas supostamente praticadas 
pelos promovidos, não pode a parte autora ter sua pretensão deferida, mandamento 
que se extrai por força da regra procedimental insculpida no artigo 333, I, do CPC.

Corroborando tal entendimento, outrossim, afigura-se bastante 
apropriada a seguinte lição de Nelson Nery Júnior, para quem: 

O  ônus  da  prova  é  regra  de  juízo,  isto  é,  de  julgamento, 
cabendo  ao  juiz,  quando  da  prolação  da  sentença,  proferir 
julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele 
não se desincumbiu3.

Nesse cenário, repito que a Municipalidade não comprovou as 
alegações inseridas na peça exordial, ônus que lhe incumbia, devendo, nesses termos, 
ser  mantida  a  decisão  recorrida  que  concluiu  à  fl.  69  pela  falta  de  “provas 
convincentes  da tipificação das  condutas  do requerido como ato  de improbidade 
administrativa”.

Não se distanciando da posição adotada pelo sentenciante,  a 
douta Procuradoria-Geral de Justiça, em atuação nesta Corte, quanto à fragilidade da 
prova encartada no caderno processual, opinou que não restou demonstrado que o 
promovido “tenha agido com nítida desonestidade ou má-fé, cabendo ao autor da 
demanda ter demonstrado que estava tomada deste espírito ao agir de forma tão 
desidiosa, já que pelos elementos trazidos esta conclusão não se mostra evidente”. 

2 apud, Kisch, p. 421.
3 Código de Processo Comentado. Nery Jr., Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade.  6ª ed.  pág. 696:



Ante  o  exposto,  com fulcro  no  art.  557,  caput,  do CPC,  bem 
como  na  Súmula  253,  do  STJ,  nego  seguimento  ao  recurso  oficial,  mantendo  a 
sentença recorrida em seus termos.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 09 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
                       Relator


