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-  Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça  (AgRg  no  REsp  n.º  1065588/SP,  rel.  Min.
Hamilton Carvalhido), é indispensável a confirmação
dos elementos  subjetivos  para  tachar uma conduta
como ímproba.

-  O  ato  dos  promovidos  tido  como  ímprobo,
consistiria  na  remoção  ex  officio do  militar,  do  seu
local de trabalho, contudo, inexiste prova nos autos
de que os demandados tenha agido com dolo ou com
intenção  de  lesar  o  erário,  afastando,  assim  a
configuração da improbidade administrativa.

- Ausente a prova da má-fé ou de desonestidade por
parte  do  agente  público,  improcede  a  sua
condenação por improbidade administrativa. 

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, desprover os recursos voluntário
e oficial.

O Ministério  Público  do  Estado  da  Paraíba
ingressou com Ação Civil Pública  de Improbidade Administrativa cumulada com
Pedido de Anulação de Ato Administrativo, em face de Fernando Antônio Soares
Chaves e Francisco Veras Pinto, aquele Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado
da Paraíba e este vereador do Município de Sousa,  em razão de suposto desvio de
finalidade do ato administrativo de remoção do Sargente Manoel Marcelo Sarmento,
da 2ª Companhia da Polícia Militar de Sousa para a 1ª Compamhia da Polícia Militar
na Cidade de Cajazeiras.

Visando à obediência aos princípios constitucionais,
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bem como à probidade administrativa, ajuizou-se a vertente ação civil pública, com
fulcro na Lei nº 8.429/92.

Procedimento  administrativo  nº  045/05/2001,  fls.
18/125.

Notificados para  se  manifestarem por  escrito,  nos
termos  do  art.  17,  §  7º,  da  Lei  de  Improbidade  Administrativa,  os promovidos
apresentaram manifestação escrita, fls. 131/134 e 135/137.

Liminar  deferida,  fls.  141/143,  determinando  o
retorno do Sargento Manoel Marcelo Sarmento ao posto anterior de trabalho.

Em  sede  de  contestação,  fls.  223/235  e  250/261,
requereu-se a improcedência do pedido.

O Juiz  a  quo julgou  improcedente a  pretensão
exordial, nos seguintes termos, fls. 584/589:

ANTE  O  EXPOSTO,  JULGO  IMPROCEDENTE  A
PRESENTE  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA,  motivo  pelo
qual  extingo  a  presente  ação  com  resolução  do
mérito nos termos do art. 269, I do CPC.

Inconformado  com  o  teor  do  édito  judicial,  o
promovente  interpôs  Apelação,  fls.  591/613,  aduzindo,  em  síntese,  que  os
promovidos deram causa à transferência do Policial Militar Sargento Manoel Marcelo
Sarmento, da 2ª Companhia da Polícia Militar de Cajazeiras em 17/05/2005, “ato este
desprovido  de  interesse  público  e  motivado  por  interesse  pessoal  do  segundo
promovido,  após  ter  sido  este  preso  pelo  referido  Policial  Militar  por  crime  de
desacato e desobediência, fato ocorrido em 14/05/2005)”, fl. 592. No mais, narra que a
remoção  do  policial  militar  operou-se  com  desvio  de  finalidade  e  violação  dos
princípios  da  legalidade  e  moralidade,  constituindo-se  ato  de  improbidade
administrativa previsto no art. 11, I, da Lei nº 8.429/92, devendo, portanto, serem os
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réus condenados nos termos do art. 12, III, da Lei nº 8.429/92. Ao final, pugna pelo
provimento do recurso,  a  fim de reformar a sentença hostilizada,  condenando os
promovidos  nas  sanções  previstas  no  art.  12,  III,  da  Lei  supracitada,  bem  como
requer a anulação definitiva do ato administrativo que determinou a transferência do
Sargento Manoel Marcelo Gonçalves.

Contrarrazões  ofertadas  por  Fernando  Antônio
Soares Chaves, fls. 618/621, requerendo o desprovimento do apelo.

Francisco  Veras  Pinto,  apesar  de  devidamente
intimado, não ofertou resposta ao recurso, conforme certidão de fl. 622.

A Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, fls. 627/630, opinou pelo provimento
do recurso.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Nada  obstante  o  entendimento  deste  Relator,  no
julgamento TJPB nº 0001420-49.2011.815.0911 - Segunda Câmara Especializada Cível
DJPB  10/11/2014,  pág.  18,  a  sentença  de  fls.  584/589,  objeto  de  insurreição  pelo
Ministério Público do Estado da Paraíba, na qual julgou improcedente a Ação de
Improbidade Administrativa, encontra-se submetida a Remessa Oficial, por aplicação
analógica do art. 19, da Lei nº 4.717/1965.

É  válido  trazer  a  lume,  decisão  proferida  por  esta
Corte, da lavra da Relª Desª Maria das Graças Morais Guedes, no TJPB nº 0042046-
17.2006.815.2001 - Terceira Câmara Especializada – Cível - DJPB 24/10/2014, Pág. 17:

REMESSA OFICIAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
PEDIDO  JULGADO  IMPROCEDENTE.  EFICÁCIA
DA  DECISÃO  CONDICIONADA  À  SUBMISSÃO
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DO PROCEDIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA.
CONHECIMENTO DE OFÍCIO.  Está sujeita ao duplo

grau de jurisdição obrigatório a sentença que conclui pela
improcedência  do  pedido  na  ação  de  improbidade
administrativa,  não  produzindo  efeitos  senão  depois  de
confirmada  pelo  tribunal,  por  aplicação  analógica  da
primeira parte do  art. 19 da  Lei nº 4.717/65, Lei de ação

popular.  Remessa oficial  e apelação cível.  Ação  civil
pública. Suposto ato de improbidade administrativa.
Petição que narra fatos relativos ao exercício de 2001.
Sentença  que  julga  atos  do  ano  de  2000.
Incongruência entre elementos fáticos da exordial e
da  sentença.  Decisão  extra  petita.  Error  in
procedendo. Configuração. Sentença nula. A decisão
que  emite  juízo  de  valor  sobre  elementos
circunstanciais  destoantes  da  exordial  viola  o
princípio  da  demanda  insculpido  no  contexto  dos
art. 2º, art. 128 c/c art. 460, C  ódigo de   P  roc  esso   Civil.

Embasada  a  sentença  em  premissas  fáticas  em
desarmonia com os fatos narrados na petição inicial,
configura decisão extra petita, e, por consequência, o
error in procedendo, o qual autoriza este órgão ad
quem  anular  o  decisum  hostilizado.  Em  face  do
exposto, conhecida de ofício a remessa necessária, no
mérito,  declaro  nula  a  sentença  de  ofício,  por
violação  ao  princípio  da  congruência,  e  determino
que os autos retornem ao juízo a quo, a fim de que
outra  decisão seja  proferida,  restando prejudicadas
as  pretensões  recursais  veiculadas  no  recurso
voluntário. Negritei.

Feita essa breve resenha fática, passo ao exame das
insurgências recursais e da remessa.

No  presente  caso  cabe  averiguar,  doravante,  se  a
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conduta  atribuída  a  Fernando  Antônio  Soares  Chaves  e  Francisco  Veras  Pinto,
Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado da Paraíba e Vereador do Município de
Sousa,  respectivamente, amoldam-se  ao  conceito  de  comportamento  ímprobo
previsto no art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa, que trata dos atos que
atentam contra os princípios da Administração Pública.

Sabe-se  que  a  questão  relativa  à  improbidade
administrativa está prevista na Constituição Federal, em seu art. 37:

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:
(...)
§  4º  -  Os  atos  de  improbidade  administrativa
importarão  a  suspensão  dos  direitos  políticos,  a
perda  da  função  pública,  a  indisponibilidade  dos
bens  e  o  ressarcimento  ao  erário,  na  forma  e
gradação  previstas  em  lei,  sem  prejuízo  da  ação
penal cabível.

Com  efeito,  válido  registrar,  ainda, que,  os  atos
praticados pela administração pública deverão seguir os princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além dos demais pressupostos
previstos nos incisos do já mencionado art. 37, da Constituição Federal/88. 

Tem-se dos autos que, em razão de ter chegado ao
conhecimento do Curador do Patrimônio Público do Município de Sousa, que o 3º
Sargento Manoel Marcelo Sarmento foi transferido de sua lotação originária (Sousa)
para a cidade de Cajazeiras por ato do comando do 6º BPM no dia 17 de maio de
2005, foi instaurado pelo Ministério Público Estadual o Inquérito Civil nº 45/2005, o
qual  antecedeu  a  propositura  da  presente  demanda,  tendo  o  sargento  Manoel
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Marcelo Sarmento alegado em suas declarações, fls. 37/38:

(…) que na madrugada do dia 14 de maio de 2005 o
depoente  estava  de  serviço  na  RP  quando  foi
solicitado pelo COPOM, o qual informava que um
denunciante  de  nome  Hélio  havia  ligado  para  a
central  e  solicitado  ação  da  polícia,  visto  que  um
som estaria  ligado  em  volume  muito  elevado  nos
camarotes  do  Sousa  Folia  e  como  era  madrugada
ninguém  que  morava  nas  imediações  conseguia
dormir; que se dirigiu até o local e lá perguntou às
pessoas  do camarote quem era o responsável  pelo
som,  tendo  um  rapaz  que  se  identificou  como
advogado dito que era dele; (…) que neste instante o
juiz Dr. Normando aparece e pergunta o que estaria
havendo,  tendo  o  depoente  explicado  o  fato,
momento  em  que  Dr.  Normando  falou  com  o
pessoal do camarote e estes desligaram o som; (…)
que  o  depoente  ficou  com  guarnição  na  rua
observando o  pessoal  sair  para  ter  certeza  que os
mesmos  se  dispersariam  e  não  praticariam
desordens,  ocasião  em que  Dedé Veras  passou ao
lado  da  viatura  e  uma  distância  de  3  metros  do
depoente apontou o dedo para o mesmo, dizendo
que  este  estava  em  sua  mira  e  que  ainda  iria  ter
notícias suas, afirmando, por último, que o depoente
poderia morrer; que Dedé Veras chamou os policiais
de “caralhos” e “bucetas”; que diante do flagrante
de  desacato  e  ameaça,  o  depoente  e  os  outros
policiais tentaram prender Dedé Veras,  ocasião em
que este resistiu com socos e pontapés, chegando a
ferir o Sargento Marques no dedo indicador da mão
direita;  (…)  que  na  terça  feira  o  depoente  se
apresentou  na  Cia  para  prestar  serviços,  sendo
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informado  pelo  Capitão  Teógenes  que  seria
remanejado  para  Cajazeiras;  que  ao  chegar  em
Cajazeiras  o  comandante  do  Batalhão,  Tenente
Coronel chaves, informou que o depoente iria ficar
em  naquela  cidade  por  conta  de  uma  sindicância
instaurada e que apurava o fato ocorrido no dia 17
de maio;  que a seu ver a sindicância foi aberta sem
motivo, pois não cometeu nenhuma irregularidade;
(…). 

Nas declarações prestadas em juízo, fls. 196/197, por
Francisco Veras Pinto de Oliveira,  em razão da sindicância,  não houve negativa da
existência de remoção.

A  propósito,  calha  transcrever  trecho  das
declarações de fls. 196/197:

(…)  Que  encerrada  a  festa  o  Sr.  Dedé  Veras
acompanhado de um grupo de amigos, conduzindo
uma sacola de papel contendo  CD's de música,  ao
avistar  as  guarnições  policiais  de  forma  inocente,
argumentou  para  as  guarnições  da  polícia,  que
dentre  eles  não  existia  nenhum  bandido  apenas
homens  e  mulheres  de  bem;  Que  após  pronunciar
essa  simples  frase  foi  arrebatado  pelas  costas
inesperadamente  por  policiais  militares,  onde
recebeu voz de prisão por Desacato à Autoridade e
ameaça e algemado diante de todos que ali assistiam
estarrecidos  o  fato  por  se  tratar  de  uma  figura
pública e de conduta ilibada (…).

Concluída a Sindicância, foi emitido o parecer pelo
oficial Sindicante, fl. 218:
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Destarte,  sou  da  opinião  que  o  competente
procedimento  apuratório  seja  arquivado,  uma  vez
que fica comprovado que 3º SGT PM Matr. 521.903-5
MANOEL MARCELO SARMENTO, agiu dentro da
legalidade, observando o exercício regular do direito
e  o  estrito  cumprimento  do  dever  legal,  sendo
descartada  a  prática  de  abuso  de  autoridade,
transgressão disciplinar ou qualquer outro desvio de
conduta que comprometa a lisura da ação policial.

Desta  feita,  inexiste  dúvidas  quanto  a  remoção do
militar.

Por  outro  quadrante,  não  há  como  sustentar  de
forma segura que, de fato, houve cometimento de ato de improbidade administrativa
quando da remoção do Sargento Manoel Marcelo Sarmento.

Calha transcrever trecho da decisão ora impugnada,
fls. 588:

Da análise da prova documental colhida verifica-se
que a remoção  ex officio do Sgt.  Marcelo configura
ato  administrativo  praticado  exclusivamente  no
interesse  da  administração,  e  visando  preservar  a
corporação e o militar, sem qualquer vício quanto à
finalidade do ato.
Em  razão  do  infortúnio  ocorrido  com  o  2º
promovido,  Vereador  na  Cidade  de  Sousa,  este
representou  o  servidor  ao  Comando  da  2ª  Cia  de
Polícia Militar na Cidade de Sousa, motivo pelo qual
foi  instaurado  sindicância  administrativa  para
apurar suposto abuso de autoridade do Sgt. Marcelo
no  exercício  de  seu  mister  que  culminou  na
condução coercitiva do Sr. Francisco Veras Pinto, ora
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réu.
Diante da representação, o Comandando da 2ª Cia
de  Polícia,  na  pessoa  do  Promovido,  Tem.  Cel.
Fernando  antônio  Soares  Chaves,  entendeu  por
remover,  provisoriamente,  até  a  conclusão  dos
trabalhos o referido servidor.
A  sindicância  apesar  de  não  apontar  qualquer
ilegalidade  praticada  pelo  Sgt  Marcelo,  decidiu
como  solução,  transferi-lo  para  outro  local  de
trabalho no âmbito da mesma OPM, isso escorado
na preservação do miliciano e da corporação militar
já  que  como  demonstrado  CD  com  gravações  de
programas radiofônicos locais, constante aos autos,
passaram a dar conotação política ao evento o que
poderia gerar suspeita de isenção e imparcialidade
de  atividade  policial  militar,  no  âmbito  daquele
município.
Nada obstante o inconformismo do servidor, não se
evidencia  nenhum  prejuízo  ao  exercício  de  sua
atividade  policial  bem  ainda,  qualquer  direito  do
servidor a sua remoção ex officio, uma vez que foi
inclusive ponderado o local de sua residência sendo
transferido  para  local  próximo,  pelo  que  inexiste,
senão na aparência,  inobservância  do princípio  da
motivação no ato administrativo questionado. 
Cabe  ao  Comando  da  Polícia  Militar  promover  a
organização  de  seus  milicianos,  podendo  transferi-
los conforme o interesse público e a necessidade  do
serviço, tratando-se de prerrogativa contida em sua
autonomia administrativa.

Ademais,  para  que  a  conduta  seja  tachada  como
ímproba, indispensável se torna a comprovação do dolo, previsto nas hipóteses do
art. 9º e 11 da Lei nº 8.429/92, e, no mínimo, a culpa, insculpida no art. 10 da citada
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Lei, impedindo-se, assim, a possibilidade de punir com base tão-somente na conduta
do  mau  administrador  ou  em  meras  suposições,  eis  que  não  se  admite  a
responsabilização objetiva do agente público em nosso ordenamento jurídico. 

Na hipótese  vertente,  em razão  de  não  existir  nos
autos elementos  robustos  ou idôneos à caracterização da conduta dos réus  como
ímproba, impossível se falar em condenação por improbidade. 

Colaciono,  mais  uma  vez,  trecho  da  decisão
impugnada, fls. 588/589:

É princípio  constitucional  em  nosso  direito  que  o
agente público somente poderá ser responsabilizado
se acaso tiver agido com dolo ou culpa. Não há que
se falar em responsabilidade sem culpa de agentes
públicos no ordenamento jurídico pátrio. 
(...)
Não há prova suficiente nos autos de que os apelados
tenham agido de má-fé, com o propósito deliberado
de prejudicar os servidores que foram remanejados
para  localidades  mais  distantes  de  sues  domicílios
que as em que trabalhavam anteriormente.

Não destoa o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: 

2.  As infrações tratadas nos arts.  9º e 10,  da Lei nº
8.429/92,  além de dependerem da  comprovação de
dolo  ou  culpa  por  parte  do  agente  supostamente
ímprobo,  podem exigir,  conforme as  circunstâncias
do caso, a prova de lesão ou prejuízo ao erário. Com
relação  ao  artigo  11  da  Lei  de  Improbidade,  a
Segunda  Turma  desta  Corte  perfilhava  o
entendimento de que não seria necessário perquirir

Apelação Cível nº 0004439-44.2005.815.0371                                                                                                                                                                                    11



se o gestor público comportou-se com dolo ou culpa,
ou se houve prejuízo material ao erário, tampouco a
ocorrência  de  enriquecimento  ilícito.  3.  Quanto  ao
elemento  subjetivo,  no  julgamento  do  Recurso
Especial  765.212/AC,  DJe  de  19.05.10,  relator  o
eminente  Ministro  Herman  Benjamin,  a  orientação
desta Turma foi alterada para considerar necessário
estar  presente  na  conduta  do  agente  público  ao
menos o dolo lato sensu ou genérico,  sob pena de
caracterizar-se verdadeira  responsabilidade objetiva
dos  administradores.  4.  In  casu,  o  Tribunal  a  quo
consignou  que  o  agente  não  agiu  com  dolo,  mas
simples  culpa,  ao  consignar  ser  "irrelevante  a
ocorrência  de  dolo,  porque  a  culpa  também  serve
para validar a prática de ato ímprobo, que contrarie
os  princípios  da  Administração  Pública"  (e-STJ  fl.
113).  Assim,  não  há  que se  falar  em tipicidade da
conduta do recorrente, já que não foi comprovado ao
menos o dolo genérico. 5. Recurso especial provido.
(REsp  n.º  1.155.803/PR,  2ª  T/STJ,  rel.  Min.  Castro
Meira, DJ 28/5/2012 - ementa parcial, com destaques
meus) 

Nesta  ordem  de  ideias,  forçoso  reconhecer  que  as
provas produzidas não se mostram suficientes para lastrear uma condenação por
improbidade administrativa. 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
E À REMESSA OFICIAL.

É como VOTO.

Presidiu o julgamento, o Desembargador João Alves
da  Silva,  com  voto.  Participaram,  ainda,  o  relator  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz
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convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho) e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 09 de dezembro de 2014 - data do julgamento. 

João Batista Barbosa
                                                                                        Juiz de Direito Convocado

     Relator
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	ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, desprover os recursos voluntário e oficial.

