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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA. 
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  RECEBIMENTO  DA 
INICIAL.  PRELIMINAR  DE  INÉPCIA  DA  INICIAL. 
DESCABIMENTO.   ÍNDÍCIOS  DE  AUTORIA  E 
MATERIALIDADE  DA  CONDUTA  ÍMPROBA.  DECISÃO 
MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

− Para  o  recebimento  da  inicial  de  improbidade 
administrativa,  basta  que  estejam  presentes  indícios  de 
autoria  e  materialidade  da  conduta  ímproba,  sendo 
prescindível  a  prova  cabal  de  sua  existência;  podendo-se 
inferir,  do  conjunto  probatório,  indícios  de  dano ao  erário, 
bem como a possibilidade de a recorrente ter agido com dolo, 
deve o processo seguir seu trâmite regular.

− O fato de, ao final, o Ministério Público ter deixado de 
pedir  a  condenação  da  agravante  por  atos  de  improbidade 
administrativa  –  o  que,  ao  que  parece,  tratou-se  de  erro 
material  –,  não  macula  a  inicial  como  inepta,  eis  que,  não 
bastasse  tal  pedido  ter  sido  expressamente  referido  em 
momento  anterior,  diante  da  fungibilidade  da  ação  de 
improbidade administrativa, basta que o autor discorra sobre 
o  ato  ímprobo  para  que  o  Magistrado  adeque  a  conduta  à 
hipótese típica pertinente, não sendo necessária a formulação 
de pedido certo. Com efeito, estando devidamente descritos os 
fatos imputados à empresa agravante, o pedido de condenação 
da demandada é implícito, decorrendo da própria narrativa da 
petição inicial.



         

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, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 1.205.

RELATÓRIO

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  com  pedido  de  efeito 
suspensivo interposto por Sitecnet Informática Ltda ME contra decisão interlocutória 
proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que 
recebeu a ação civil  pública por atos de improbidade administrativa imputados à 
SUDEMA, à ora agravante e a outros representados, ordenando suas citações.

Inconformada,  a  ora  agravante ofertou suas  razões  recursais, 
alegando, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, ante a ausência de pedido 
expresso de condenação da Sitecnet Informática Ltda.

Aduz  que  “restou  ausente  o  pedido  de  condenação  da 
promovida  SITECNET  INFORMÁTICA LTDA,  em  virtude  dos  comportamentos 
tipificados como improbidade administrativa e inseridos no art. 10, inciso I a VIII, da 
Lei nº 8.429/92 e de forma subsidiária, do art. 11, caput e inciso I, da mesma lei”.

Alega,  outrossim,  a  inexistência  de  atos  de  improbidade 
administrativa,  haja  vista  não  existir  comprovação  de  qualquer  dolo,  má-fé  ou 
prejuízo ao erário, e que o procedimento licitatório em debate se efetivou dentro dos 
parâmetros legais exigidos, não possuindo qualquer vício substancial.

Afirma  que  não  foram  preenchidos  os  requisitos  formais  e 
materiais justificadores da ação civil pública fundada na alegação de improbidade 
administrativa, tais como a regularidade procedimental e a plausibilidade do direito 
invocado, conforme previsão do art. 17, § 8º, da Lei 8.429/92.

Sustenta  que  a  agravante  não  participou  ou  pactuou  com 
qualquer irregularidade, sendo prova disso a ausência de qualquer manifestação por 
parte do TCE-PB.

Destaca a necessidade de concessão do efeito suspensivo ativo, 
visto  que  a  manutenção  da  r.  decisão  ocasionará  uma grave  lesão  ao  direito  da 
agravante,  visto  que  responderá  por  uma  ação  a  que  não  deu  causa,  além  das 
consequências que sofrerá, caso seja condenada, a exemplo da impossibilidade de 
contratação com o Poder Público. 



Assim,  pugna  pela  reforma  do  decisum  de  1º  grau,  com  o 
deferimento  de  efeito  suspensivo,  no  sentido  da  sustação  imediata  da  decisão 
atacada,  e,  ao  final,  o  provimento  do  recurso,  para  que  se  determine  o  não 
recebimento da ação de improbidade em seu desfavor.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fls. 1.173/1.178).

O Ministério Público apresentou contrarrazões,  no sentido do 
desprovimento do recurso (fls. 1.185/1.192).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer no sentido 
do desprovimento do recurso (fls. 1.194/1.197).

É o relatório.

VOTO

Conforme  relatado,  trata-se  de  agravo  de  instrumento  com 
pedido de efeito suspensivo contra decisão interlocutória que recebeu a ação civil 
pública  por  atos  de  improbidade  administrativa  imputados  à  SUDEMA,  à  ora 
agravante e a outros representados, ordenando suas citações.

A ação  de  improbidade  administrativa  ajuizada  pelo  Parquet  
Estadual funda-se na dispensa indevida de licitação, contratação de serviço diverso 
daquele previsto no edital e contratação e pagamento de diárias.

O  MM.  Juiz  processante,  entendendo  estarem  presentes  as 
condições de procedibilidade da ação, definição de autoria e indícios suficientes dos 
fatos caracterizadores da suposta ilicitude apontada, com fundamento no art. 17, §§ 
8º e 9º da Lei 8.429/92, recebeu a referida representação por atos de improbidade 
administrativa, sendo contra esta decisão a insurgência do ora agravante.

Adianto que o recurso não merece provimento.

Como é cediço, para o recebimento da inicial,  no que não se 
diferem casos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, não se 
exige  aprofundada  análise  do  mérito,  o  que  somente  será  feito  após  o  trâmite 
processual,  respeitados  os  princípios  constitucionais  do  contraditório  e  da  ampla 
defesa.

Com efeito, a entender dessa forma, não haveria qualquer ação 
de improbidade administrativa que, ao final, fosse julgada improcedente, uma vez 
que somente seriam recebidas aquelas que estivesse suficientemente instruídas com 
provas irrefutáveis das condutas ilegais praticadas.



Não  é  demais  destacar,  como  bem  considerado  pela  d. 
Procuradoria-Geral de Justiça, que “o recebimento da inicial representará apenas o 
reconhecimento da necessidade de instrução probatória com vistas à apuração das 
denúncias formuladas pelo Órgão Ministerial” (fl. 1.196), e que, nos próprios termos 
do art.  17,  §  8º,  da  Lei  nº  8.429/92,  a  necessidade de  fundamentação somente  se 
verifica quando se trata de rejeição da inicial, vejamos:

“Art.  17.  A  ação  principal,  que  terá  o  rito  ordinário,  será 
proposta  pelo  Ministério  Público  ou  pela  pessoa  jurídica 
interessada, dentro de 30 (trinta) dias da efetivação da medida 
cautelar.
§ 8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, 
em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da 
inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação 
ou da inadequação da vai eleita.”

Assim,  para  o  recebimento  da  inicial  de  improbidade 
administrativa, basta que estejam presentes indícios de autoria e materialidade da 
conduta ímproba, sendo prescindível a prova cabal de sua existência;  podendo-se 
inferir, do conjunto probatório, indícios de dano ao erário, bem como a possibilidade 
de a recorrente ter agido com dolo, deve o processo seguir seu trâmite regular.

A esse respeito, são presentes os seguintes julgados:

“PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  RECURSO 
ESPECIAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  CONTRA  ATO  DE 
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  EX-PREFEITA. 
RESPONSABILIZAÇÃO  NOS  TERMOS  DA  LEI  8.429/92. 
PRECEDENTES. ARTIGO 17,  §  9º,  DA LEI 8.429/92. FALTA 
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. DECISÃO 
DO  JUÍZO  QUE  RECEBE  A  INICIAL  E  DETERMINA  A 
CITAÇÃO  APÓS  ANÁLISE  DA  DEFESA  PRELIMINAR. 
FALTA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.  NÃO  OCORRÊNCIA. 
ARTIGOS  165  DO  CPC  E  17,  §  8º,  DA  LEI  8.429/92. 
VIOLAÇÕES.  AFASTAMENTO.  1.  Hipótese  em  que  o 
Ministério  Público  estadual  propõe  ação  civil  pública  por 
entender que ex-prefeita determinou a contratação de pessoas 
para desempenhar diversas funções na Prefeitura, dentre as 
quais,  a  de  médico,  auxiliar  de  enfermagem,  professor  e 
pedreiro, contra expressa disposição de lei. 2. Recurso especial 
que veicula duas teses: (a) inaplicabilidade dos dispositivos 
da Lei 8.429/92 aos prefeitos e ex-prefeitos,  uma vez que só 
devem  ser  submetidos  ao  regime  especial  de 



responsabilidade  previsto  na  Lei  1.079/50  e  no  Decreto-lei 
201/67; (b) ausência de fundamentação da decisão que, após 
análise  da  defesa  preliminar,  recebeu  a  petição  inicial  e 
determinou a citação da recorrente (…) 5. A decisão de piso, 
após  manifestação  preliminar  da  interessada,  declarou  não 
estarem presentes as situações de inadmissibilidade da ação 
por improbidade administrativa previstas no § 8º do artigo 17 
da  Lei  8.429/92.  A  fundamentação,  embora  breve,  sucinta, 
guarda pertinência no que se lhe exige nesta fase preliminar, 
pois  exprimiu  o  entendimento  inicial  do  julgador  sobre  a 
hipótese  que  lhe  foi  apresentada  como  pretensão  a  ser 
dirimida  (...)”  (REsp  1029842/RS,  Rel.  Ministro  Benedito 
Gonçalves,  Primeira  Turma,  julgado  em  15/04/2010,  Dje 
28/04/2010)

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO 
ESPECIAL.  VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC. 
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  AÇÃO  CIVIL 
PÚBLICA.  CABIMENTO.  REQUISITOS  DA  PETIÇÃO 
INICIAL. ART. 17, §§ 6º E 7º, DA LEI 8.429/1992. 1. Acórdão 
recorrido  que  manteve  o  recebimento  da  petição  inicial  de 
Ação  Civil  Pública  fundada  em  suposta  improbidade  por 
contratação ilegal e prejuízo ao Erário (…) 6. Não é inepta a 
petição  inicial  que  contém  a  narrativa  dos  fatos 
configuradores,  em  tese,  da  improbidade  administrativa, 
hábil para propiciar o pleno exercício do contraditório e do 
direito de defesa. 7. É descabido pretender que, na Ação Civil 
Pública,  a  petição  inicial  seja  uma  versão  antecipada  da 
sentença, uma espécie de bula de remédio que, de tão precisa 
e  minuciosa,  prescinde da instrução,  tendo em vista que já 
antecipa tudo o que, em outras modalidades de ação, caberia 
descobrir  e  provar  em  juízo.  8.  A  Lei  da  Improbidade 
Administrativa  exige  que  a  ação  seja  instruída  com, 
alternativamente,  “documentos”  ou  “justificação”  que 
“contenham indícios suficientes do ato de improbidade” (art. 
17,  §  6º).  Trata-se,  como  o  próprio  dispositivo  legal 
expressamente  afirma,  de prova indiciária,  isto  é,  indicação 
pelo autor de elementos genéricos de vinculação do réu aos 
fatos tidos por caracterizadores de improbidade. 9. Tão grande 
foi a preocupação do legislador com a efetiva repressão aos 
atos de improbidade e com a valorização da instrução judicial 
que até mesmo esta prova indiciária é dispensada quando o 
autor,  na  petição  inicial,  trouxer  “razões  fundamentadas  da 



impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas” 
(art. 17, § 6º). 10. O objetivo da decisão judicial prevista no art. 
17,  § 7º,  da Lei 8.429/1992 é tão só evitar o trâmite de ações 
clara  e  inequivocamente temerárias,  não  se  prestando para, 
em definitivo,  resolver  –  no  preâmbulo  do  processo  e  sem 
observância do princípio in dubio por societate aplicável na 
rejeição da ação de improbidade administrativa – tudo o que, 
sob a autoridade, poder requisição de informações protegidas 
(como  as  bancárias  e  tributárias)  e  imparcialidade  do  juiz, 
haveria de ser apurado na instrução. 11. Recurso Especial não 
provido.”  (REsp 1108010/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, 
Segunda Turma, j. 21/05/2009, Dje 21/08/2009)

Pois bem. Compulsando-se os autos, verifica-se que a petição 
inicial  da  ação  de  improbidade  administrativa  expõe  com  clareza  terem  sido 
identificados  atos  administrativos  praticados  na  gestão  da  SUDEMA,  que,  com 
relação à agravante,  materializaram-se em contratação de serviço diverso daquele 
previsto no edital,  eis que a licitação tinha por objeto a realização de serviços de 
gerenciamento  de  centro  de  processamento  de  dados,  ao  passo  que  o  serviço 
contratado envolveu fornecimento de acesso e assinatura de internet banda larga aos 
computadores da SUDEMA, a ferir o disposto nos arts. 40, I, e 41 da Lei nº 8.666/93, 
uma  vez  que  a  Administração  Pública  deve  contratar  em  estrita  observância  e 
vinculação ao edital de procedimento licitatório, constituindo-se a sua violação em 
ato de improbidade administrativa.

Consta,  ainda,  da  petição  inicial,  que,  da  análise  das  peças 
técnicas e dos documentos trazidos pela auditoria do TCE, há que se imputar ao ex-
gestor da SUDEMA e ordenador de despesas, bem como às pessoas jurídicas Ponto D 
Comunicação Ltda, Ticket Serviços S/A, Sodexho Pass Ltda, Posto de Combustível 
Tambiá, Cavalcanti Comercial de Combustível Ltda e a ora agravante,  SITECNET 
INFORMÁTICA LTDA comportamentos  que  são  passíveis  de  encaixe  típico  no 
âmbito  da  improbidade  administrativa,  sem  prejuízo  de  outras  esferas  de 
responsabilidade.

Também se verifica  da exordial  menção expressa de que “os 
comportamentos  do  ex-gestor  e  das  pessoas  jurídicas  supracitadas  guardam 
enquadramento nas  iras  do artigo  10,  inciso  VIII,  da Lei  nº  8.429/92  e,  de forma 
subsidiária, do artigo 11, caput, e inciso I, da mesma Lei”.

Assim, da leitura da inicial,  extrai-se  terem sido expostas de 
maneira clara as condutas supostamente fraudulentas atribuídas tanto ao ex-gestor 
da  SUDEMA quanto  às  empresas  ilegalmente  contratadas,  dentre  as  quais  a  ora 
agravante, o que justifica, ao menos em princípio, o prosseguimento da ação, a fim de 
que,  durante  a  instrução  processual,  sejam  dirimidas  eventuais  dúvidas  que 
surgirem.



Não é demais destacar que o fato de, ao final, ter deixado de 
pedir a condenação da agravante por atos de improbidade administrativa – o que, ao 
que parece, tratou-se de erro material –, não macula a inicial como inepta, eis que,  
não bastasse tal pedido ter sido expressamente referido em momento anterior, diante 
da fungibilidade da ação de improbidade administrativa, basta que o autor discorra 
sobre  o  ato  ímprobo  para  que  o  Magistrado  adeque  a  conduta  à  hipótese  típica 
pertinente, não sendo necessária a formulação de pedido certo.

Outrossim, e sem se olvidar que houve,  no corpo da petição 
inicial, pedido de condenação da agravante por atos de improbidade administrativa, 
certo é que, estando devidamente descritos os fatos imputados à empresa agravante, 
o pedido de condenação da demandada é implícito, decorrendo da própria narrativa 
da petição inicial.

A respeito  do  que  aqui  foi  dito,  são  presentes  os  seguintes 
julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO  DE 
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  ÍNDÍCIOS  DE 
AUTORIA E MATERIALIDADE DA CONDUTA ÍMPROBA. 
RECEBIMENTO DA INICIAL. 1. Agravo de Instrumento, com 
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto 
por  Erika  Alexandra  Street  Coelho  contra  decisão  que,  em 
Ação de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério 
Público Federal, rejeitou os embargos de declaração opostos 
da decisão que recebeu a petição inicial. A referida ação de 
improbidade tem por escopo apurar a ocorrência de conduta 
descrita no art. 10, inciso VIII, da Lei nº 8.429, de 1992, por ter 
supostamente  fraudado  a  licitude  de  processo  licitatório, 
quanto  à  celebração  dos  Contratos  nº.s  013/2001,  135/2005  e 
135/2007,  todos  firmados  com  a  empresa  SP  Síntese  LTDA 
para o fornecimento de implantes e materiais ortopédicos a 
usuários do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Município 
de  Petrolina/PE.  2.  Para  o  recebimento  da  inicial  de 
improbidade  administrativa  basta  que  estejam  presentes 
indícios de autoria e materialidade da conduta ímproba, não 
sendo necessária a prova cabal de sua existência. Do conjunto 
probatório  dos  autos  pode-se  inferir  fundados  indícios  de 
dano ao erário, bem como a possibilidade de ter a agravante 
atuado com dolo, razão pela qual deve o feito seguir seu curso 
regular, de modo que na instrução processual sejam dirimidas 
quaisquer dúvidas a respeito à existência ou não de frustração 
do  caráter  competitivo  de  licitação  pública.  3.  Agravo  de 



Instrumento Improvido1.

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO 
CÍVEL EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
PRELIMINARES  TRANSFERIDAS  PARA  O  MÉRITO. 
INÉPCIA  DA  INICIAL.  INOCORRÊNCIA.  CUMULAÇÃO 
DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM DE 
SANÇÕES  POR  IMPROBIDADE.  POSSIBILIDADE. 
DESNECESSIDADE  E  FORMULAÇÃO  DE  PEDIDO 
LÍQUIDO E CERTO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA 
ADEQUADA.  PROMOÇÃO  PESSOAL  DE  PREFEITO. 
PINTURA  DE  FACHADA  DE  PRÉDIOS  PÚBLICOS  COM 
SEU NOME. PUBLICIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
IMPESSOALIDADE.  ART.  37  DA  CF.  SUBSUNÇÃO  À 
HIPÓTESE DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/92. DOLO PATENTE. 
APLICAÇÃO  DA  SANÇÃO.  OBSERVÂNCIA  DA 
PROPORCIONALIDADE.  1.  Não  é  inepta  a  petição  inicial 
que  correlaciona  logicamente  fato,  fundamento  jurídico  e 
pedido. 2. O ressarcimento ao erário é consequente lógico da 
procedência da ação de improbidade administrativa, qualquer 
que  seja  a  sua  forma,  inexistindo  cumulação  indevida  de 
pedidos.  3.  A  ação  de  improbidade  administrativa  é  típica 
ação  fungível,  bastando  que  o  autor  discorra  sobre  o  ato 
ímprobo para que o magistrado adeque a conduta à hipótese 
típica  pertinente,  em  razão  do  que  não  é  necessária  a 
formulação  de  pedido  certo.  4.  Não  possui  vício  de 
fundamentação  a  sentença  que  reconhece  a  ocorrência  de 
determinado fato, qualifica-o juridicamente e, em decorrência 
dessa qualificação, aplica a sanção que entende cabível. 5. A 
promoção pessoal através de pintura do nome de prefeito na 
fachada  dos  prédios  municipais  utilizando-se  de  recursos 
públicos afronta o princípio da impessoalidade, previsto no 
art. 37, caput, da CF, constituindo conduta tipificada como ato 
de improbidade administrativa na forma do art. 11 da Lei nº 
8.429/92. 6. O dolo na hipótese é patente, tendo em vista que 
ninguém determina que seja efetuada pintura constando seu 
nome  culposamente,  sendo  a  vontade  pessoal  do 
administrador  público  preponderante  nessa  situação.  7. 
Considerando o bem jurídico tutelado, a impessoalidade, de 
natureza  difusa,  e  as  consequências  do  ato  para  efeito  de 
promoção2

1 TRF-5 - AG: 25495020134050000  , Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data 
de Julgamento: 25/06/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: 27/06/2013

2 TJ-RN - AC: 90398 RN 2009.009039-8, Relator: Des. Dilermando Mota, Data de Julgamento: 02/03/2010, 1ª 
Câmara Cível



Ante o exposto,  nego provimento ao agravo de instrumento, 
mantendo na íntegra a decisão recorrida. 

É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no 
mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. Participaram do julgamento o Excelentíssimo 
Dr.  Miguel de Britto  Lyra Filho (com jurisdição plena para substituir  o Des.  João 
Alves  da  Silva),  o  Excelentíssimo  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  e  o 
Excelentíssimo Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente o representante do Ministério Público, na pessoa da 
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 18 de setembro de 2014.

      Miguel de Britto Lyra Filho
              Juiz Convocado


