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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PREFEITO.  ATRASO  NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. SUPOSTA INFRAÇÃO AO ART. 11,
DA  LIA.  AUSÊNCIA  DE  DOLO.  ATO  ÍMPROBO  NÃO
CARACTERIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO
PARA  QUE  O  RÉU  ARQUE  COM  OS  HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE.  DEMANDADO  VENCEDOR.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

“O  Superior  Tribunal  de  Justiça  possui  o  entendimento
consolidado de que o ato de improbidade por ofensa a princípios
da administração pública exige a demonstração do dolo genérico”.1

“A Lei da Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) objetiva punir
os praticantes de atos dolosos ou de má-fé no trato da coisa pública,
assim tipificando o enriquecimento ilícito (art. 9º.), o prejuízo ao
erário (art. 10) e a violação a princípios da Administração Pública
(art. 11); a modalidade culposa é prevista apenas para a hipótese de
prejuízo ao erário (art. 10). 2. O ato ilegal só adquire os contornos
de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios
constitucionais  da  Administração  Pública  coadjuvada  pela  má-
intenção  do  administrador,  caracterizando  a  conduta  dolosa;  a
aplicação das severas sanções previstas na Lei 8.429/92 é aceitável, e
mesmo recomendável, para a punição do administrador desonesto
(conduta  dolosa)  e  não  daquele  que  apenas  foi  inábil  (conduta
culposa)”.2 “O  atraso  na  prestação  de  contas  por  Prefeito  não
configura ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11,
VI, da Lei nº 8.249/92, se as contas foram prestadas“.3

1 STJ - REsp 1395771/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 14/11/2013.
2 STJ - REsp: 1248529 MG 2011/0059113-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 03/09/2013, T1 

- PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2013
3 TRF-1 - AC: 1051 TO 2008.43.00.001051-4, Relator: JUIZ TOURINHO NETO, Data de Julgamento: 12/04/2011, TERCEIRA TURMA,



Considerando  que  o  pedido  de  liminar,  buscando  a  entrega  da
prestação de contas, é mero acessório e não integrou o pedido final
da demanda, bem assim a improcedência da ação, não há que se
falar em sucumbência por parte do réu.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, por unanimidade, conhecer do feito também como remessa necessária,
negando provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do relator, integrando a
presente decisão a súmula de julgamento de fl. 119.

Relatório

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  julgou
improcedente o pedido formulado na ação de improbidade administrativa proposta pela
Câmara Municipal de Gurinhém em desfavor de Tarcísio Saulo de Paiva, Prefeito daquele
município.

Na sentença,  a magistrada registrou que o atraso na prestação de
contas por parte do Prefeito Municipal, “embora se caracterize como omissão, não tem o
condão  de  caracterizar  o  ato  de  improbidade  nos  moldes  a  atender  a  intenção  do
legislador que não amparou ou estendeu a medida a tal  superficialidade não enseja  a
caracterização de ato de improbidade administrativa”. Registrou, ainda, não existir dolo
ou culpa inescusável. Afastou, portanto, a pretensão.

Inconformada, recorre a Câmara Municipal de Gurinhém  alegando
que o prefeito tem deixado de apresentar as contas ao legislativo nos moldes previstos na
legislação local, impedindo a atividade fiscalizatória daquele poder.

Aponta  que  os  balancetes  somente  foram  entregues  após  a
propositura da ação e que o TCE efetuou bloqueio nas contas do Município pela mesma
razão.

Sustenta  ter  havido  prejuízo  à  coletividade  e  desrespeito  aos
princípios  enumerados no art. 37, da Constituição Federal, bem assim aos incisos II, IV e
VI do art. 11 da Lei nº 8.429/92.

Mais adiante, garante que tendo a parte recorrida dado causa à ação,
cabe a ela arcar com as custas e honorários advocatícios. Ao final, pede o provimento do
recurso,  a  fim de que seja  acolhido o pedido inicial.  Em caso negativo,  pede que seja
reconhecida a sucumbência da parte recorrida, condenando-a ao pagamentos das custas e

Data de Publicação: e-DJF1 p.135 de 29/04/2011



honorários advocatícios.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. 

VOTO

De início, ressalte-se que “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".4 Por esta razão,  conheço do feito
também como remessa oficial.

O cerne da questão está em saber se a prestação de contas, mesmo
realizada  com  atraso,  ainda  pode  ser  considerada  como  ato  de  improbidade
administrativa, nos termos do art. 11, da Lei nº 8.429/92.

Segundo  argumenta  o  recorrente,  autor  da  demanda,  o  recorrido
teria incorrido nas penas do art. 11, II, IV e VI, do referido normativo, haja vista a omissão
quanto à remessa dos balancetes de contas para fiscalização da Câmara Municipal, nos
prazos estabelecidos na legislação local.

Nos  termos  do  art.  11,  da  Lei  nº  8.429/92,  “constitui  ato  de
improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública
qualquer  ação  ou  omissão  que  viole  os  deveres  de  honestidade,  imparcialidade,
legalidade, e lealdade às instituições,  e notadamente:  […] II -  retardar ou deixar de
praticar, indevidamente, ato de ofício; […] IV - negar publicidade aos atos oficiais; […]
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; ]”.

O  dispositivo  traz  em  seu  texto  as  hipóteses  em  que  o  ato  de
improbidade  administrativa  é  praticado  por  inobservância  de  regras  de  natureza
principiológica. Neste particular, necessário esclarecer, de logo, que  a caracterização das
condutas previstas no art. 11, da Lei 8.429/90, reclama a existência de dolo genérico, sendo
insuficiente  à  configuração  a  conduta  de  natureza  culposa.  Sobre  o  tema,  confira-se
decisão  da  Primeira  Seção  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  que  consolidou  este
entendimento:

“A caracterização do ato de improbidade por ofensa a princípios da
administração pública exige a demonstração do dolo lato sensu ou
genérico”.5

4 STJ, REsp 1.108.542/SC, 2ª. Turma, Relator Ministro CASTRO MEIRA, DJe 29.5.2009
5 STJ - EREsp 654.721/MT - Rel. Min. Eliana Calmon – S1 – j. 25/08/2010 - DJe 01/09/2010.



No mesmo sentido:

“O  Superior  Tribunal  de  Justiça  possui  o  entendimento
consolidado de que o ato de improbidade por ofensa a princípios
da administração pública exige a demonstração do dolo genérico”.6

“O posicionamento  firmado pela  Primeira  Seção  é  que  se  exige
dolo, ainda que genérico, nas imputações fundadas nos arts. 9º e 11
da Lei 8.429/1992 (enriquecimento ilícito e violação a princípio), e
ao menos culpa, nas hipóteses do art. 10 da mesma norma (lesão ao
erário)”.7 

De outro lado, a jurisprudência tem reconhecido que “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  com  ponderação,  máxime
porque uma interpretação ampliativa poderá acoimar de ímprobas condutas meramente
irregulares,  suscetíveis  de  correção  administrativa,  posto  ausente  a  má-fé  do
administrador público e preservada a moralidade administrativa e, a fortiori, ir além do
que o legislador pretendeu”.8 

 Neste  contexto,  há  que  se  considerar  que  a  improbidade
administrativa  não  deve  ser  confundida  com  mera  ilegalidade  do  ato.  É  que  para  a
qualificação do ato ou omissão como ímprobo, necessário que ele carregue em si, além da
contrariedade à lei, traços de desonestidade, deslealdade funcional e má-fé.

No  caso  dos  autos,  embora  tenha  se  configurado  o  atraso  na
prestação de contas, creio não restar caracterizado o ato ímprobo, notadamente quanto aos
incisos IV e VI, na medida em que as informações foram enviadas ao Poder Legislativo. 

Ademais, também não enxergo materializada a hipótese do inciso II
do art. 11, eis que não demonstrado o dolo, mas apenas o descontrole administrativo, que
denota muito mais a inabilidade do que a desonestidade do gestor. Há de se considerar,
neste ponto, que o objeto da LIA é punir o agente público desonesto, não o inábil. Não
basta, portanto, que o ato ou omissão seja ilícito. Necessário que essa ilicitude deve ser
qualificada  pela  imoralidade ou desonestidade do gestor,  o  que,  reitere-se,  não restou
demonstrado  nos  autos,  conforme  também  destacou  o  representante  do  Ministério
Público, em trecho do parecer de fls. 109/113.9 Nesse sentido, confira-se julgados do STJ:

“O  entendimento  do  STJ  é  no  sentido  de  que  "não  se  pode
confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é
ilegalidade  tipificada  e  qualificada  pelo  elemento  subjetivo  da

6 STJ - REsp 1395771/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 14/11/2013.
7 STJ - REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013.
8 STJ - REsp 1026516/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 07/04/2011
9 “[...]  o  atraso  na  entrega  da  prestação  de  contas  não  consiste  em  ato  de  improbidade  administrativa  violador  de  princípio

administrativo, pois não há prova de má-fé ou dolo por parte do apelado na entrega extemporânea da aludida prestação”



conduta  do  agente.  Por  isso  mesmo,  a  jurisprudência  do  STJ
considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que
a conduta do agente seja dolosa,  para a tipificação das condutas
descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada
de culpa grave, nas do artigo 10”.10 

“A Lei da Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) objetiva punir
os praticantes de atos dolosos ou de má-fé no trato da coisa pública,
assim tipificando o enriquecimento ilícito (art. 9º.), o prejuízo ao
erário (art. 10) e a violação a princípios da Administração Pública
(art. 11); a modalidade culposa é prevista apenas para a hipótese de
prejuízo ao erário (art. 10). 2. O ato ilegal só adquire os contornos
de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios
constitucionais  da  Administração  Pública  coadjuvada  pela  má-
intenção  do  administrador,  caracterizando  a  conduta  dolosa;  a
aplicação das severas sanções previstas na Lei 8.429/92 é aceitável, e
mesmo recomendável, para a punição do administrador desonesto
(conduta  dolosa)  e  não  daquele  que  apenas  foi  inábil  (conduta
culposa)”.11 

Julgando  casos  semelhantes,  a  jurisprudência  tem  afastado  a
improbidade administrativa nos casos de atraso na prestação de contas:

“ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  EX-PREFEITA.
PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  DO  PNATE  COM  MERA
IRREGULARIDADE.  MERO  ATRASO  NA  PRESTAÇÃO  DE
CONTAS  DO  PDDE.  NÃO  CARACTERIZAÇÃO  DE  ATO
ÍMPROBO.  VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  INEXISTÊNCIA.  AUSÊNCIA DE
MÁ-FÉ. 1.  […] Para a prática de ato ímprobo não é suficiente o
enquadramento  da  conduta  praticada  nas  hipóteses  previstas  na
LIA.  Para tanto,  deve-se  atentar  para  a  existência  de inequívoca
intenção desonesta, vontade do agente voltada à corrupção, sendo
exatamente quanto a esses  aspectos que reside a distinção entre
irregularidade e o agir ímprobo. 5. Quanto ao PDDE, em que pese a
apelação afirmar que não houve a prestação de contas ao FNDE,
tendo  por  base  as  telas  extraídas  do  Portal  SISPCL,  que
demonstram que a  prestação  de  contas,  à  época,  não havia sido
realizada, os documentos juntados pela apelada evidenciam que,
apesar de esta não ter sido realizada em seu prazo regular, foram

10 STJ  -  AgRg no  AREsp  206.256/RJ,  Rel.  Ministro  BENEDITO  GONÇALVES,  PRIMEIRA TURMA,  julgado  em  11/03/2014,  DJe
20/03/2014.

11 STJ - REsp: 1248529 MG 2011/0059113-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 03/09/2013, T1 
- PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2013



efetivamente prestadas.  6.  O mero atraso na prestação de contas
não é suficiente para que seja configurada a conduta ímproba pelo
agente.  Precedentes.  7.  Não consta  nos  autos elemento capaz  de
indicar  que  a  conduta  omissiva  da  ré  teria  sido  de  má-fé,  com
intenção de violar os princípios da administração pública, fato que
não pode ser presumido, diante da responsabilidade subjetiva do
agente”.12 

“ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO  DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. RECURSOS
DO FNDE. MERO ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO
CARACTERIZAÇÃO  DE  ATO  ÍMPROBO.  DIVERGÊNCIA  DE
VALORES  APONTADOS  NAS  PRESTAÇÕES  DE  CONTAS.
AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1.
O atraso de menos de 6 meses na prestação de contas não configura
a  conduta  descrita  no  art.  11,  VI,  da  Lei  de  Improbidade
Administrativa, caracterizando mera irregularidade administrativa.
2. Além de não ser possível constatar no caso a ocorrência de má-fé
por  parte  do  ex-gestor,  a  discrepância  de  valores  apontada  pelo
parquet federal nas prestações de contas ainda está sendo objeto de
diligência  no  âmbito  do  FNDE,  não  havendo  quanto  a  ela  a
caracterização  do  dolo.  3.  Para  a  prática  de  ato  ímprobo  não  é
suficiente  o  enquadramento  da  conduta  praticada  nas  hipóteses
previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Para tanto, deve-
se  atentar  para  a  existência  de  inequívoca  intenção  desonesta,
vontade do agente voltada à corrupção, sendo exatamente quanto a
esses aspectos que reside a distinção entre irregularidade e o agir
ímprobo. 4. Não consta dos autos elemento capaz de demonstrar
que tenha havido má aplicação dos recursos advindos do FNDE,
com intenção de violar os princípios da administração pública, fato
que não pode ser presumido, diante da responsabilidade subjetiva
do agente”.13

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  APELAÇÃO  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  CONTRA  SENTENÇA QUE
JULGOU  IMPROCEDENTE  A  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  TARDIA.
INEXISTÊNCIA  DE  ATO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O atraso na
prestação de contas por Prefeito não configura ato de improbidade
administrativa,  previsto  no  art.  11,  VI,  da  Lei  nº  8.249/92,  se  as

12 TRF-5 - AC: 200980000010993  , Relator: Desembargador Federal Bruno Teixeira, Data de Julgamento: 01/07/2014, Quarta Turma,
Data de Publicação: 03/07/2014

13 TRF-5 -  AC: 123460520104058100  ,  Relator:  Desembargador Federal  Rogério Fialho Moreira,  Data de Julgamento:  20/08/2013,
Quarta Turma, Data de Publicação: 22/08/2013



contas  foram  prestadas.  2.  Prestadas  as  contas,  ainda  que
tardiamente,  não  há  que  se  falar  em  ato  de  improbidade
administrativa. 3. Apelação não provida.14

Neste ponto, portanto, não há o que se modificar na sentença. 

Quanto ao pedido de arbitramento de honorários em desfavor do
recorrido,  melhor  sorte  não  socorre  o  recorrente.  É  que  nada  obstante  a  prestação  de
contas tenha ocorrido após o ajuizamento da ação,  o recorrido não restou vencido, na
medida em que o pedido de reconhecimento e condenação nas penas da LIA foi negado.

O pedido de liminar, buscando a entrega da prestação de contas, é
mero  acessório  e  não  integrou  o  pedido  final  da  demanda.  Não  houve,  portanto,
sucumbência  por  parte  do  recorrido,  mas  do  próprio  autor,  que  não  logrou  êxito  no
pedido inicial.

Expostas  estas  considerações,  nego  provimento  ao  recurso
voluntário e à remessa oficial, mantendo a sentença nos seus termos. É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba decidiu,  por unanimidade, conhecer do feito também como remessa necessária,
negando provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo Desembargador
João Alves da Silva. Participaram do julgamento o Excelentíssimo Dr. Miguel de Britto
Lyra Filho (com jurisdição limitada para substituir o Exmo. Des. João Alves da Silva), o
Excelentíssimo  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  e  o  Excelentíssimo  Dr.  João
Batista  Barbosa  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho).

Presente representante do Ministério Público,  na pessoa da Exma.
Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, em 02 de dezembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 04 de dezembro de 2014.

        Miguel de Britto Lyra Filho
                 Juiz Convocado

14 TRF-1 - AC: 1051 TO 2008.43.00.001051-4, Relator: JUIZ TOURINHO NETO, Data de Julgamento: 12/04/2011, TERCEIRA TURMA,
Data de Publicação: e-DJF1 p.135 de 29/04/2011


