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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE 
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA. 
RECEBIMENTO  DA  INICIAL.  AUSÊNCIA  DE 
FUNDAMENTAÇÃO.  NULIDADE.  INEXISTÊNCIA. 
OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 17, 
§  2º,  DA  LEI  Nº  8.429/92.  MOTIVAÇÃO 
SUFICIENTE.  INDÍCIOS  DE  IRREGULARIDADE. 
MÉRITO  DA  LIDE  QUE  NÃO  DEVE  SER 
ADIANTADO.  PROCESSO  QUE  DEVE  TER 
ANDAMENTO  NORMAL.  MANUTENÇÃO  DA 
DECISÃO  INTERLOCUTÓRIA  COMBATIDA. 
DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

- O recebimento da petição inicial, em sede de Ação 
de Improbidade Administrativa, deve ter em mira as 
disposições  do  art.  17,  §  8°,  da  Lei  nº  8.429/92, 
diante  da  possibilidade  do  magistrado  rejeitar,  de 
plano, o recebimento da inicial, quando convencido 
da  inexistência  do  ato  de  improbidade,  da 
improcedência da ação ou da inadequação da via 
eleita. Desta forma, quando não estão presentes as 
circunstâncias  que  autorizam  o  juiz  a  fulminar 
liminarmente a Ação de Improbidade, deve haver a 
continuidade  da  marcha  processual,  com  o 
recebimento da inicial, sem maior aprofundamento a 
respeito  das questões debatidas pelas partes,  sob 
pena de ser adiantado o próprio mérito da lide.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER o Agravo de Instrumento, nos 
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 234.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento,  com  pedido  de  efeito 

suspensivo,  interposto  por  JOÃO  BOSCO  CARNEIRO  JÚNIOR  contra  a 

decisão de fl. 210 proferida pelo Juiz da Comarca de Alagoa Grande que, nos 

autos da Ação  de Improbidade Administrativa ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

ALAGOA  GRANDE,  entendendo  haver  indícios  suficientes  de  ato  de 

improbidade  e  de  responsabilidade  do  Réu,  pela  incorreta  aplicação  dos 

recursos, tendo em vista que na época da liberação dos recursos pela FUNASA 

era Prefeito  Municipal  e  que os fatos narrados na manifestação prévia  não 

induz à rejeição de plano, recebeu a inicial, determinando a citação do Réu 

para contestar no prazo de 15 (quinze) dias (Lei nº 8.429/92, art. 9º, c/c art. 297 

do CPC).

Em suas razões, narrou o Agravante, em suma, que a decisão 

agravada,  que recebeu a peça vestibular,  estaria ausente de fundamentação, 

pugnando para que fosse anulada. 

Pleiteou  pelo  deferimento  da  liminar,  haja  vista  entender 

preenchidos os requisitos autorizadores da medida. No mérito,  pugnou pelo 

provimento do recurso.

Liminar indeferida às fls. 216/217.

Informações do magistrado a quo, fl. 223, dando conta que “os 

fatos narrados na manifestação prévia do Promovido não induz, de plano, a  

rejeição  da  inicial,  mais  especificamente  pela  Notificação  emitida  pela  

Fundação Nacional de Saúde, solicitando manifestação do Promovido acerca  

do  Convênio  TC-PAC  0822/2009,  em  que,  segundo  a  notificação,  ficou  

constatada a ausência de vários documentos comprobatórios da realização da  

obra,  não  obstante  já  haver  50%  dos  recursos  liberados,  na  ordem  de  

R$180.000,00 (cento e oitenta mil  reais). Consta ausência de, por exemplo,  

ordem de serviço para início da obra; orçamento da empresa vencedora da  
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licitação; fotos das fases do empreendimento, entre outros”.

O Ministério  Público  opinou  pelo  desprovimento  do  recurso, 

mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos, fls. 226/229.

É o relatório.

VOTO

Versam os autos  sobre  pedido de anulação de decisão que 

recebeu Ação de Improbidade Administrativa, promovida pelo Agravado contra 

o aqui Agravante.

Em  suas  razões  recursais,  sustenta  o  Recorrente  que  a 

decisão  impugnada  está  eivada  de  nulidade,  haja  vista  não  ter  sido 

devidamente  fundamentada,  contrariando,  assim,  a  norma  de  regência,  no 

caso, a Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).

Pois bem.

A decisão de primeiro grau não merece reparos.

Com efeito, o recebimento da petição inicial, em sede de Ação 

de Improbidade Administrativa, deve ter em mira as disposições do art. 17, § 

8°, da Lei nº 8.429/92, diante da possibilidade do magistrado rejeitar, de plano, 

o  recebimento  da  inicial,  quando  convencido  da  inexistência  do  ato  de 

improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. 

Desta  forma,  quando  não  estão presentes  as  circunstâncias 

que autorizam o juiz  a  fulminar  liminarmente a  Ação de Improbidade,  deve 

haver a continuidade da marcha processual, com o recebimento da inicial, sem 

maior  aprofundamento a respeito  das questões debatidas pelas partes,  sob 

pena de ser adiantado o próprio mérito da lide.

Caso  contrário,  sendo  a  inicial  rejeitada,  deve  o  magistrado 
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sopesar  sua  decisão,  consignando  os  fundamentos  que  levaram  ao  seu 

convencimento em relação as circunstâncias acima citadas. Esta providência 

visa  evitar  a  promoção  de  Ações  de  Improbidade  de  maneira  leviana, 

permitindo apenas o processamento daquelas que tenham indícios da prática 

de atos, efetivamente, ímprobos.

Portanto, a decisão de primeiro grau encontra-se regularmente 

proferida, pois o magistrado cuidou em registrar que as exceções previstas no 

art. 17, § 2°, da Lei nº 8.429/92, não estão presentes, estando autorizado o 

recebimento da inicial, ante os indícios de irregularidades indicados na peça 

exordial.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal do Rio Grande do 

Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 
ESPECIFICADO.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 
IMPROBIDADE.  RECEBIMENTO  DA  INICIAL. 
CABIMENTO.  Havendo  indícios  de  irregularidades 
mostra-se temerário rejeitar de plano a ação, seja porque 
importa tornar letra morta o direito constitucional de ação, 
seja por impor absolvição liminar sem processo, seja por 
tolher  a  possibilidade  de  êxito  do  autor  civil  em 
comprovar,  durante  o  processo,  o  alegado  na  inicial. 
Portanto, para recebimento da petição inicial, basta a 
simples presunção da existência dos fatos com a eiva 
de imoralidade administrativa ou conduta desidiosa 
do agente e a qualificação da ilicitude. Por último, a 
decisão  que  recebe  a  petição  inicial  é  de  efeito 
meramente  processual.  Agravo  desprovido.  Unânime. 
(Agravo  de  Instrumento  N°  70023098643,  Vigésima 
Primeira  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS, 
Relator:  Genaro  José  Baroni  Borges,  Julgado  em 
14/05/2008).

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL PÚBLICA. 
Embora  sucinta  a  fundamentação  quando  do 
recebimento da inicial,  foi atendido o disposto no § 
8°, do artigo 17, da Lei n° 8.429/92, ante a evidência 
da  necessidade  de  serem  os  fatos  devidamente 
esclarecidos por ocasião da instrução processual. A 
motivação  mais  aprofundada  somente  é  exigida  nos 
casos  em  que  o  julgador  indefere  de  plano  a  inicial, 
devendo  expressar  fundamentadamente  seu 
convencimento  de  que  a  ação  deva  ser  rejeitada  em 
razão da inexistência do ato de improbidade apontado ou 
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da inadequação da via eleita, em feito no qual se defende 
a coletividade e o erário. O agravo de instrumento deve 
se  restringir  à  discussão  das  questões   decididas  na 
decisão  agravada.  Não  se  conhece,  pois,  de  matéria 
preliminar não discutida no primeiro grau, sob pena de se 
suprimir  um  grau  de  jurisdição.  PRELIMINAR  NÃO 
CONHECIDA.  AGRAVO  DESPROVIDO.  (Agravo  de 
Instrumento  N°  70021712054,  Quarta  Câmara  Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Carlos Branco 
Cardoso, Julgado em 19/03/2008).

Destarte,  não  há o  que  se  falar  em decisão  desmotivada a 

ensejar a rejeição abrupta da Ação de Improbidade Administrativa, na qual o 

Agravante figura como Réu, devendo esta ter seu andamento normal.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO DE 
INSTRUMENTO, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Marcos Cavalcanti  de Albuquerque.  Participaram do julgamento,  além do 
Relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador  Leandro dos Santos, os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque e José Ricardo Porto.

Presente  à  sessão  a  douta  representante  do  Ministério 
Público,  Dra.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo.  Procuradora  de 
Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, 
em João Pessoa, 11 de dezembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
  Relator
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