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REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  C/C
RESSARCIMENTO  DE  DANOS.  SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.  INTEMPESTIVIDADE  DE
PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  REFERENTE  A
CONVÊNIO  FIRMADO  PELO  MUNICÍPIO.  DANO
AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE
PROVA DO PREJUÍZO E DE MÁ-FÉ DO GESTOR.
PRECEDENTES DO STJ.  ACERTO  DA DECISÃO
RECORRIDA. DESPROVIMENTO.

-  Segundo  firmes  precedentes  jurisprudenciais  do
Superior Tribunal de Justiça, a prestação de contas
intempestiva, por si só, não enseja ato de improbidade
administrativa,  mormente,  quando  não  restaram
demonstrados a má-fé ou dolo genérico, bem como
prejuízo para o Município.

-  Em virtude  da  gravidade  das  sanções  da  Lei  nº
8.429/92, da preponderância do dolo nas condutas e
pela  grande  reprovação  social  que  a  referida  lei
impõe, aplica-se nas Ações de Improbidade o princípio
constitucional da presunção da inocência esculpido no
art.  5º,  LVII  da  Carta  Magna,  que  se  estende  às
sanções administrativas no geral. Assim, não ocorre a
inversão do ônus da prova nessas modalidades de
demandas judiciais.

- Ademais, é regramento básico que “o ônus da prova
incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito”, ou seja, quem alega os fatos, tem o dever de
prová-los. Não pode haver a presunção de existência
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dos fatos, é obrigação de quem os aventou demonstrar
a sua veracidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER a  Remessa  Necessária, nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 89.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Ação  de  Improbidade  Administrativa  c/c

Ressarcimento de Danos ajuizada pelo Município de Remígio em face de Luiz

Cláudio Régis Marinho.

Devidamente citado, o Promovido ofereceu a Contestação de

fls. 37/39.

Às  fls.  65/66v,  o  Juiz  “a  quo”  proferiu  Sentença, julgando

improcedente o pedido, sob o fundamento de que não foram comprovadas as

alegações postas na petição inicial.

Não houve a interposição de Recursos voluntários, subindo os

autos a esta Superior Instância, por força da aplicação analógica ao art. 19 da

Lei nº 4.717/656.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento da Remessa Necessária (fls. 815/85).

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, verifico que a presente Ação por Ato de

Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Danos foi ajuizada em face

de  Luiz  Cláudio  Régis  Marinho,  então  Prefeito  do  Município  de  Remígio,

atribuindo-lhe o cometimento de várias irregularidades no tocante à prestação

das contas relativa às verbas oriundas do Convênio nº 614888, firmado pelo

citado Município e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social.
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Nessa senda,  conforme bem anotado pelo Juiz  “a  quo”  e  pela

Procuradoria  de  Justiça,  as  alegações  postas  na  petição  inicial  não  restaram

devidamente comprovadas, mormente, por que a prestação de contas intempestiva,

por si só, não enseja ato de improbidade administrativa.

Sobre  o  tema,  vale  transcrever  os  seguintes  precedentes

jurisprudenciais oriundos do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO.
IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE
ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BÁSICO, REFERENTE À
PARTE FIXA DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB-FIXO).
INTEMPESTIVA  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.  ACÓRDÃO
RECORRIDO  QUE,  À  LUZ  DA  PROVA  DOS  AUTOS,
CONCLUIU PELA NÃO COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO
SUBJETIVO E PELA AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO.
ATO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  NÃO
CONFIGURADO.  AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.  I.
Agravo  Regimental  interposto  contra  decisão publicada  na
vigência  do  CPC/73.  II.  No  acórdão  objeto  do  Recurso
Especial, o Tribunal de origem manteve a procedência parcial
do  pedido,  em Ação Civil  Pública  ajuizada pelo  Ministério
Público Federal, na qual postula a condenação do ex-Prefeito
e da ex-Secretária de Saúde do Município Lucena/PB, pela
prática  de  atos  de  improbidade  administrativa
consubstanciados  em  irregularidades  na  execução  do
Programa de  Atendimento  Assistencial  Básico,  referente  à
Parte  Fixa  do  Piso  de  Atenção  Básica  (PAB-Fixo)  e  em
convênios  firmados,  pelo  Município,  com  a  FUNASA.  A
sentença - parcialmente confirmada pelo acórdão recorrido,
que a alterou apenas para reduzir a pena de suspensão de
direitos  políticos  do  réu  à  cinco  anos  -  julgou  a  ação
improcedente, quanto à ex-Secretária Municipal de Saúde, e
condenou o ex-Prefeito por ato de improbidade previsto no art.
10, XI, da Lei 8.429/92, em face de pagamento integral e
antecipado de contrato, sem que a obra estivesse concluída.
Quanto às demais irregularidades mencionadas na inicial da
ação, o acórdão recorrido, à luz das provas trazidas aos autos,
assentou não terem sido configurados atos de improbidade
administrativa,  sob  o  fundamento  de  que  não  ficou
demonstrada  a  má-fé,  tendo  sido  caracterizadas
irregularidades  administrativas,  na  linha  de  inabilidade  ou
desídia do administrador, tampouco provado dano ao Erário.
III.  Quanto  ao  alegado  desvio  de  R$  22.782,52,  para  a
aquisição de gêneros alimentícios e "quentinhas", destinados
à alimentação dos profissionais e funcionários da Secretaria
Municipal  de  Saúde,  sustentou  o  autor  da  ação  de
improbidade administrativa que deveriam tais despesas ser
custeadas pelo próprio Município, e não pelo Programa de
Atendimento Assistencial  Básico, referente à Parte Fixa do
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Piso de Atenção Básica, salvo se houvesse previsão, no Plano
Municipal de Saúde, de utilização dos recursos federais para
tais  gastos.  Concluiu  o  acórdão impugnado,  em face das
provas dos autos, que, "embora aquele pagamento possa ter
sido irregular, em momento algum restou evidenciado que os
recursos federais foram utilizados de forma desonesta.  Os
gêneros alimentícios foram utilizados para a alimentação dos
profissionais da saúde, funcionários e pacientes da Unidade
mista de Referência do Município, a qual funciona em regime
de plantão de 24 h (fls. 161/164). Logo, conclui-se que os
gastos  em  questão  reverteram-se  em  proveito  do  próprio
programa, possibilitando a melhor prestação do serviço. Além
disso,  nenhum  dos  órgãos  pôs  em  dúvida  a  justificativa
apresentada pelo ex-Prefeito para os referidos gastos. O ato
em  foco  constitui  uma  irregularidade  formal  que  não
representa  por  si  só  ato  de  improbidade  ensejador  da
aplicação das penalidades previstas na Lei nº 8 .429/92". IV.
Concluiu o acórdão recorrido,  ainda,  em face do conjunto
probatório,  que,  "no  caso,  mesmo  havendo  atraso  na
prestação de contas, elas foram apresentadas, comprovando-
se que o valor repassado foi devidamente aplicado no objeto
previsto.  Assim,  não  se  pode  concluir  pela  ocorrência  de
improbidade  administrativa.  (...)  o  atraso  na  prestação  de
contas  não  se  confunde  com a  falta  do  cumprimento  da
obrigação, não cabendo a aplicação do art.  11, VI, da Lei
8429/92, que é expresso ao estabelecer a configuração do ato
ímprobo para quem 'deixar de prestar contas quando esteja
obrigado  a  fazê-lo',  não  podendo  sofrer  interpretação
extensiva.  Para  que  seja  caracterizado  o  ato  como  de
improbidade  administrativa  é  forçoso  que  se  vislumbre
violação dos princípios da administração, aliada à má-fé do
agente público, o que não ocorreu no caso em tela". V. Nos
pontos  em  que  afastado,  pelo  acórdão  recorrido,  o
reconhecimento  da  prática  de  ato  de  improbidade
administrativa, o acórdão recorrido está em conformidade com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que "a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo
elemento subjetivo da 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"  (STJ,  AIA 30/AM,  Rel.  Ministro  TEORI
ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/09/2011).
Em  igual  sentido:  STJ,  REsp  1.420.979/CE,  Rel.  Ministro
HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  DJe  de
10/10/2014;  REsp  1.273.583/SP,  Rel.  Ministro  BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/09/2014. VI.
Nos termos da jurisprudência do Superior  Tribunal de
Justiça,  "para  a  configuração  do  ato  de  improbidade
previsto no art. 11, inc. VI, da Lei n. 8.429/92, não basta o
mero atraso na prestação de contas, sendo necessário
demonstrar a má-fé ou o dolo genérico na prática de ato
tipificado no aludido preceito normativo" (STJ, AgRg no
REsp  1.223.106/RN,  Rel.  Ministro  OG  FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2014). Nesse sentido: STJ,
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AgRg  no  AREsp  488.007/RN,  Rel.  Ministro  MAURO
CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  DJe  de
14/05/2014;  AgRg  no  AREsp  526.507/PE,  Rel.  Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  DJe  de
19/08/2014;  AgRg  no  REsp  1.420.875/MG,  Rel.  Ministro
BENEDITO  GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,  DJe  de
09/06/2015;  REsp  1.161.215/MG,  Rel.  Ministra  MARGA
TESSLER (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª
Região),  PRIMEIRA TURMA,  DJe  de  12/12/2014.  VII.  No
caso,  o  acolhimento  da  pretensão  do  agravante  -  para
reconhecer a existência de improbidade administrativa, nos
demais atos indicados na inicial (à exceção daquele em que
enquadrada a conduta do réu no art. 10, XI, da Lei 8.429/92),
do elemento subjetivo doloso e da ocorrência de dano ao
Erário - demandaria o reexame de matéria fática, o que é
vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
VIII.  Agravo  Regimental  improvido.  (AgRg  no  REsp
1504147/PB,  Rel.  Ministra  ASSUSETE  MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017)

Não bastasse isso, o Promovido demonstrou que o Município de

Remígio comprovou a regularidade da prestação de contas do aludido convênio,

conforme se poder verificar do documento de fls. 41/42.

Nesse sentido, não se verifica nenhuma outra prova nos autos

do alegado dano às finanças do Município. Ora,  em virtude da gravidade das

sanções da Lei n. 8.429/92, da preponderância do dolo nas condutas e pela

grande reprovação social  que a  referida  lei  impõe,  aplica-se  nas Ações de

Improbidade o princípio constitucional da presunção da inocência esculpido no

art. 5º, LVII da Carta Magna, que se estende às sanções administrativas no

geral. Assim, não ocorre a inversão do ônus da prova nessas modalidades de

demandas judiciais.

Ademais, é regramento básico que “o ônus da prova incumbe

ao Autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”, ou seja, quem alega os

fatos, tem o dever de prová-los. Não pode haver a presunção de existência dos

fatos, é obrigação de quem os aventou demonstrar a sua veracidade.

Sobre o tema, eis a lição jurisprudencial:

APELAÇÃO.  DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL.  EX-
PREFEITO  MUNICIPAL.  CONVÊNIO  COM  O  FUNDO
NACIONAL  DE  SAÚDE.  CONTRAPARTIDA  DO
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MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTE
DO  EX-GESTOR.  APROVAÇÃO  DAS  CONTAS  PELO
TCU. PROVIMENTO. 1. A questão em debate diz respeito
apenas  à  eventual  responsabilidade  civil  de  ex-prefeito
por valores supostamente recebidos e não utilizados em
decorrência  de  repasse  de  verbas  decorrentes  de
convênio firmado entre o Município de Japeri e a União
Federal  destinado  à  aquisição  de  equipamentos
hospitalares  para  atendimento  às  necessidades  dos
cidadãos  da  municipalidade.  2.  É  bem  verdade  que  o
Convênio  não  foi  executado  conforme  previam  as
diretrizes estabelecidas para o Plano de Trabalho. Porém,
a  Administração  Federal,  respaldada  pelo  Acórdão  nº
068/97, da 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União �
TCU,  aprovou  a  prestação de  contas  do ordenador  de
despesas,  visto  que considerou satisfatória  a  execução
de  80%  dos  equipamentos  constantes  da  relação  do
Plano de Trabalho. 3. Uma vez aprovado o Procedimento
Administrativo pelo órgão competente e caracterizado que
tal fato não trouxe prejuízos aos cofres do Município de
Japeri, bem como para os da União, não há que se falar
em  ressarcimento  pelo  então  alcaide  dos  valores  não
empregados  no  Convênio.  4.  A  quantia  referida  na
sentença diz  respeito ao valor  que o Município deveria
aportar, a título de contrapartida, mas que não foi objeto
de  qualquer  repasse  dos  cofres  públicos  do  Tesouro
Nacional  em  favor  da  Municipalidade.  5.  Não  houve
desvio  de  valores  ou  malversação  na  aplicação  dos
recursos públicos federais recebidos para a execução do
convênio  destinado  a  aquisição  de  equipamentos
hospitalares  para  o  Município  de  Japeri.  6.  A própria
Administração  Pública  Federal  reconheceu  que  a
prestação de contas feita foi regular e legítima, tanto
assim é que foi aprovada pelo TCU, nada havendo de
pendência de recursos ou valores a esse respeito. Da
mesma forma, não ficou o Município de Japeri restrito
quanto  à  celebração  de  novos  convênios  ou
recebimento de verbas federais. 7. Apelação conhecida
e  provida,  para  reforma  da  sentença.  (TRF-2  -  AC:
199851010151292  RJ  1998.51.01.015129-2,  Relator:
Desembargador  Federal  GUILHERME  CALMON
NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 14/12/2009,
SEXTA TURMA ESPECIALIZADA,  Data  de  Publicação:
DJU - Data:28/01/2010 – Página:96)

Nessa linha de considerações, afastada a presença de indício

de improbidade, a improcedência do pedido é medida que se impõe, motivo

pelo qual, em harmonia como parecer ministerial,  DESPROVEJO a Remessa

Necessária.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
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dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, 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, 05 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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