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ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0001326-68.2009.815.0201
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Apelado : Erivaldo Guedes do Amaral
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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  RESPONSABILIDADE
POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
EX-GESTOR MUNICIPAL.  CONVÊNIO FIRMADO
COM O MINISTÉRIO DO TURISMO. DESVIO DOS
VALORES  LIBERADOS.  NEGATIVAÇÃO  DO
MUNICÍPIO  JUNTO  AO  SIAFI/CAUC/FUNASA.
AUSÊNCIA  DE  PROVA.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.
IRRESIGNAÇÃO  DA  EDILIDADE.  ANULAÇÃO
DO DECISUM. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA
DE  INDÍCIOS  MÍNIMOS  ACERCA  DO  ATO
IMPROBO  PRATICADO  PELO  EX-GESTOR
PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DO § 6º, DO ART.
17,  DA LEI  Nº  8.429/92.  PARECER MINISTERIAL.
RATIFICAÇÃO.  APLICAÇÃO  DE  SANÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
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-  Inexistindo  indícios  mínimos  acerca  do  ato  de
improbidade imputado ao réu, não há como acolher
o pleito referente à anulação do desisum, em razão do
que dispõe o  art.  17,  §  6º,  da Lei  de  Improbidade
Administrativa.

-  Não  evidenciada  a  prática  de  qualquer  conduta
descrita  na  norma de  vigência,  qual  seja,  a  Lei  nº
8.429/92,  impossível  aplicar  ao  demandado  as
sanções previstas no art. 12, da citada Lei.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se de  APELAÇÃO interposta pelo  Município
de Riachão do Bacamarte,  fls.  84/89, em face da sentença proferida pela Juíza de
Direito da 1ª Vara da Comarca de Ingá que extinguiu o processo sem resolução do
mérito, fls. 71/72, constante na Ação de Responsabilidade por Atos de Improbidade
Administrativa  ajuizada  em face  de Erivaldo  Guedes  do  Amaral,  nos  seguintes
termos:

Pelo exposto, acolho o parecer de fls. 55/56, em todos
os seus termos, e  JULGO EXTINTO O PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro nos §§
6º e 11 do art. 17 da LEI 8.429/92, condenando o autor
no  pagamento  dos  honorários  advocatícios  ao
advogado do réu, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais),
nos termos do § 4º do art. 20 do CPC, dispensando o
pagamento  de  custas,  por  ser  isenta  a  Fazenda
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Pública.

Nas suas razões, a  Edilidade combate os termos da
sentença, sob afirmação de que “levando-se em conta o interesse público envolvido
no caso em questão, a douta julgadora deveria buscar meios para que houvesse a
apuração concreta dos fatos, mormente diante da notícia do autor de que não teria
como  trazer  aos  autos  o  documento  que  a  sentenciante  reputou  imprescindível,
devendo aplicar o que preceitua o art. 360 do Código de Processo Civil (…). Desse
modo, deve de pronto ser anulada, data vênia, a sentença, a fim de que seja oficiado
o Ministério do Turismo para que este remeta cópia do Convênio CV 285/2006 para
os  autos,  por assim ser  de direito”,  fls.  86/87.  Por outro quadrante,  assevera que
restou devidamente demonstrado nos autos que o Município foi inscrito no SIAFI
como  inadimplente,  em  razão  da  irresponsabilidade  administrativa  do  ex-gestor,
motivo  pelo  qual  requer  o  provimento  do  apelo,  para  que  seja  o  promovido
condenado nas sanções previstas no inciso II do art. 12, da Lei nº 8.429/92, bem como
no ressarcimento integral do dano provocado ao patrimônio público.

Contrarrazões recursais  não apresentadas pelo réu,
conforme certidão de fl. 94.

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da  Dra.
Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, opinou pelo desprovimento do recurso, fls.
99/101.

É o RELATÓRIO. 

VOTO

Erivaldo  Guedes  do  Amaral exerceu  o  cargo  de
Prefeito  do  Município  de  Riachão  do  Bacamarte, oportunidade  em  que  firmou
convênio  com  o  Ministério  do  Turismo,  no  ano  de  2006,  por  intermédio  da
Coordenação-Geral de Convênios-CGCV, através do qual deveria ter sido executado
o  evento  municipal  “2º  Forriacho”,  objetivando  a  celebração  de  festividades
comemorando o aniversário  de emancipação política  daquele  Município,  levando
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entretenimento aos locais tão carentes.  

Destaco  que,  em  razão  do  valor  repassado  à
Edilidade, segundo relata à inicial, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
ter  sido  aplicado  indevidamente,  gerou  a  negativação  do  Município,  junto  ao
SIAFI/CAUC/FUNASA,  ensejando,  assim,  a  presente  demanda,  a  qual  objetiva  a
condenação do réu nas sanções previstas no inciso II, do art. 12, da Lei nº 8.429/92.

Apreciando a querela posta à análise, a Magistrada
extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência de prova do ato
de improbidade imputado ao réu.

Inicialmente, importante consignar que o art. 17, § 6º,
da Lei de Improbidade Administrativa, dispõe:

Art.  17.  A ação principal,  que terá  o rito  ordinário,
será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa
jurídica  interessada,  dentro  de  trinta  dias  da
efetivação da medida cautelar. 
(…)
§  6º.  A  ação  será  instruída  com  documentos  ou
justificação  que  contenham  indícios  suficientes  da
existência  do  ato  de  improbidade  ou  com  razões
fundamentadas da impossibilidade de apresentação
de  qualquer  dessas  provas,  observada  a  legislação
vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16
a 18 do Código de Processo Civil. 

No  caso  concreto,  considerando  atentamente  as
provas carreadas, observa-se que a inicial não foi instruída com  documento  capaz
de ratificar o suposto ato de improbidade administrativa praticada pelo réu, qual
seja, o Convênio CV 285/2006 e, mesmo após ter sido devidamente intimado para
trazê-lo  aos  autos  ou  justificar  a  impossibilidade  de  assim  proceder,  conforme
despacho de fl. 48, a Edilidade se manifestou à fl. 51, afirmando não ter condições de
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cumprir a determinação, em razão dos documentos não terem sido repassados para a
atual gestão.

Desta  feita,  inexistindo  o  mínimo  de  indícios  da
suposta  improbidade  administrativa,  impossível  modificar  a  decisão  de  primeiro
grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da ausência de prova.

A propósito, calha transcrever trecho do  decisum de
fl. 72, o qual comungando com o posicionamento do Parquet de primeira instância,
assim pontuou:

De fato.  Não demonstrado pela parte autora lastro
probatório  mínimo  do  ato  de  improbidade  que
imputa ao réu,   a teor do § 6º do art.  17 da lei  nº
8.429/92,  imperiosa a  aplicação do §  11  do mesmo
artigo, extinguindo-se o processo sem julgamento do
mérito.
 
Seguindo o mesmo raciocínio, o parecer ministerial,

fl. 100, consignou:

Sem esforços,  percebe-se que o escopo da norma é
emprestar  celeridade  ao  processo  judicial,
estancando,  em  seu  nascedouro,  a  demanda
manifestamente  improcedente,  conferindo  ao
magistrado  o  poder  de  rejeitar  aquelas  ações  nas
quais  se  convença  da  inexistência  de  ato  de
improbidade devido a fragilidade de provas, o que é
o caso dos autos. 

Destarte, diante da inexistência de indícios mínimos
acerca  do  ato  supostamente  ilegal  praticado  pelo  gestor  público  e  de  razões
fundamentadas da impossibilidade de apresentação das provas, não há que se falar
em anulação da sentença,  em razão da não observância do disposto no § 6º, do art.
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17, da Lei nº 8.429/92. 
 
Portanto,  ausente  a  prova  do elemento  volitivo  do

agente público, afigura-se imprópria a condenação do réu nas sanções previstas no
inciso II, do art. 12, da supra citada Lei, conforme pleiteado pela Edilidade.

Não destoa a jurisprudência pátria:

AÇÃO  DE  RESSARCIMENTO  DE  DANO.
Improbidade  administrativa  Sentença  extintiva  do
processo  em  virtude  de  prescrição  Afastamento
Imprescritibilidade da ação reparatória  na hipótese
Orientação prevalente na jurisprudência Imputação
de  ato  de  improbidade  administrativa  lesivo  ao
erário  público  (art.  10,  XI,  da  Lei  nº  8.429/92)
Inexistência  de  elementos  de  prova  capazes  de
autorizar  o  reconhecimento  de  ação  ou  omissão
dolosa  ou  culposa  do  administrador  público
Ausência  de prova do prejuízo aos cofres  públicos
Impossibilidade de ressarcimento do dano hipotético
ou  presumido Legitimidade  recursal  do  advogado
para,  em  nome  próprio,  postular  a  majoração  da
verba  honorária  advocatícia  sucumbencial
Necessidade  de  elevação  do  quantum  arbitrado
Sentença  reformada  Apelo  da  autora  e  reexame
necessário  parcialmente  providos  e  provimento
integral do apelo do advogado dos réus. (TJSP; APL
0002747-18.2011.8.26.0363; Ac. 7761291; Mogi-Mirim;
Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Manoel
Ribeiro;  Julg.  13/08/2014;  DJESP  20/08/2014)  -
destaquei.

In casu, a manutenção do decisum é medida cogente.
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Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO AO
RECURSO. 

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

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 16 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador
                      Relator
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