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REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR 
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO DE 
GERENCIAMENTO  DOS  BENS  PÚBLICOS  MUNICIPAIS. 
SUSPENSÃO  DE  COLETA  DE  LIXO,  DILAPIDAÇÃO  E 
ABANDONO  DE  BENS  E  SERVIÇOS  PÚBLICOS. 
AUSÊNCIA  DE  PROVA  DE  DOLO,  DANO  E  MÁ-FÉ. 
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  NÃO 
CARACTERIZADA.  SENTENÇA  MANTIDA. 
DESPROVIMENTO.

-  A configuração  da  improbidade  administrativa  requer  a 
existência do elemento dolo na conduta do agente; ausente a 
má-fé, não há falar-se em improbidade. 

-  A mera  ilegalidade  do  ato  de  “abandono”  dos  bens  e 
serviços públicos municipais não é suficiente, por si só, para 
configurar  improbidade  administrativa,  sendo  necessária  a 
demonstração do dolo. 

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a  Terc e i ra  Câmara Especializada Cível do 
Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao 
reexame necessário.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA contra a sentença de fls. 
162/174 que, em sede de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA, ajuizada pelo  MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO em 
face de CLIDENOR JOSÉ DA SILVA, julgou improcedente o pedido inicial.

O  MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO ingressou com 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA contra 
CLIDENOR JOSÉ DA SILVA, narrando que o réu, ex-prefeito, após o resultado do 
pleito  eleitoral  em  que  concorria  à  reeleição  e  fora  derrotado,  omitiu-se  em 
continuar  administrando  a  cidade,  permitindo  que  os  bens  públicos  fossem 
destruídos, outros subtraídos, outros dilapidados e, ainda, deteriorados. Aduz que 
o réu suspendeu a coleta de lixos em represália à derrota nas urnas.

Na sentença guerreada, o magistrado destacou a ausência de 
prova dos fatos constitutivos, além da não demonstração de dolo e dano ao Erário 
(fls. 162/174).

Os autos subiram em remessa necessária.

Parecer Ministerial pelo desprovimento (fls. 181/183).

É o Relatório

V O T O  

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

No caso em tela, o autor da ação imputa ao réu a prática de 
ato de improbidade, por ter sido responsável, na qualidade de Prefeito Municipal, 
pela incolumidade do patrimônio público municipal, ao “abandonar” e não dar a 
devida  destinação  a  bens  públicos,  omitindo-se,  inclusive,  quanto  à  coleta  de 
lixos, deixando a cidade em flagrante penúria de gerenciamento.

Nas  precisas  lições  de  Maria  Sylvia  Zanella  Di  Pietro,  a 
aplicação da lei de improbidade exige bom-senso, pesquisa da intenção do agente, 
sob pena de sobrecarregar-se inutilmente o Judiciário com questões irrelevantes, 
que podem ser adequadamente resolvidas na própria esfera administrativa. 

Confira-se:
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“(...) a aplicação da lei de improbidade exige bom-senso, pesquisa da 
intenção  do  agente,  sob  pena  de  sobrecarregar-se  inutilmente  o 
Judiciário com questões irrelevantes, que podem ser adequadamente 
resolvidas na própria esfera administrativa. A própria severidade das 
sanções previstas na Constituição está a demonstrar que o objetivo foi 
o  de  punir  infrações  que  tenham  um  mínimo  de  gravidade,  por 
apresentarem conseqüências danosas para o patrimônio público (em 
sentido amplo), ou propiciarem benefícios indevidos para o agente ou 
para  terceiros.  A  aplicação  das  medidas  previstas  na  lei  exige 
observância  do  princípio  da  razoabilidade  sob  o  seu  aspecto  de 
proporcionalidade  entre  meios  e  fins.”  (DI  PIETRO,  Maria  Sylvia 
Zanella, in Direito Administrativo, São Paulo, Editora Atlas, 13ª ed., 
2001, p. 676).

A improbidade  administrativa  é  imputação  que  deve  ter 
como escopo a punição do agente público desonesto e desleal, cuja conduta esteja 
inquinada pela deslealdade, desonestidade, má-fé e desrespeito aos princípios da 
administração pública,  tendo como objetivo manifesto a obtenção de vantagem 
indevida para si ou para outrem em flagrante prejuízo ao erário.

Compulsando-se os autos,  tem-se que o autor  da ação,  de 
início, demonstrou indícios de omissão de gerenciamento municipal, podendo se 
colher dos DVD's uma situação lamentável de ausência de coleta de lixos, além da 
dilapidação de patrimônio público, a exemplo de banheiros públicos,  creches e 
ruas.

Acontece  que  o  demandante  não  comprovou  relação  de 
causalidade entre a omissão e ato deliberado do ex-gestor.

Destaco  que as  partes  foram intimadas  para  especificarem 
provas a produzir, sem qualquer manifestação (fls. 161).

Inexiste prova de que a ausência de coleta de lixos decorreu 
de suspensão ordenada pelo ex-gestor  e,  quanto aos bens dilapidados,  o  autor 
apenas juntou uma relação de bens tombados no ano de 2009, não especificando 
quais teriam sido maculados (fls. 58/159).

Sendo assim, na hipótese dos autos não há prova cabal de: (a) 
má-fé, deslealdade ou desonestidade; (b)  dano ao erário, porque a dilapidação 
alegada  não  restou efetivamente  comprovada;  (c)  corrupção;  ou (d)  que  tenha 
decorrido benefício ilícito para o réu ou em favor de terceiros.

REMESSA NECESSÁRIA N. 0000026-24.2009.815.0831         3



Com  essas  considerações,  em  harmonia  com  o  Parecer 
Ministerial,  NEGO  PROVIMENTO  À  REMESSA  NECESSÁRIA,  mantendo 
íntegra a sentença guerreada.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 16 de abril 
de  2015, o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do 
julgamento,  além  da  Relatora,  o  Exmo.  Juiz  Convocado  João  Batista  Barbosa. 
Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Doriel  Veloso  Gouveia,  representante  da 
Procuradoria de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 17 de abril de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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