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RECURSO  OFICIAL.  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  MUNICÍPIO  CONTRA  EX-PREFEITO.
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPEDIMENTO DE
RECEBIMENTO  DE  NOVAS  VERBAS  DECORRENTES  DE
PROGRAMAS  SOCIAIS.  ALEGAÇÕES  QUE  NÃO  FORAM
DEVIDAMENTE  COMPROVADAS  PELO  AUTOR.  SUPOSTA
INFRAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DA  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.  11,  DA  LEI  8.429/92.  ELEMENTO  SUBJETIVO  NÃO
DEMONSTRADO.  NECESSIDADE.  IMPROBIDADE  NÃO
CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- “Se a parte autora não se desincumbe do ônus de comprovar a
prática  de  conduta  dolosa  que  atente  contra  os  princípios  da
Administração  Pública,  não  merece  ser  reconhecido  o  ato  de
improbidade a ensejar as sanções pleiteadas.” 

-  In  casu,  conquanto o  Poder  Público  Municipal  alegue na peça
inicial que o ex-Prefeito tenha deixado de prestar contas e de ter
contribuído para a reprovação das mesmas, resultando em prejuízo
à edilidade ante o impedimento de recebimento de novos recursos,
não comprova cabalmente a narrativa inaugural,  razão pela qual
deve-se afastar  o pedido de condenação por ato de improbidade
administrativa.

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

ACORDA a  4ª  Câmara  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do
Estado da Paraíba, por unanimidade, negar provimento à remessa necessária, nos termos
do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 1.386.



RELATÓRIO

Trata-se de recurso oficial decorrente de sentença proferida pelo MM.
Juiz  Aluízio  Bezerra  Filho,  em  regime  de  Jurisdição  Conjunta,  nos  autos  da  ação  de
improbidade administrativa ajuizada pelo Município de São José dos Ramos em face do Sr.
Antônio Azenildo de Araújo Ramos, ex-Prefeito.

Na peça inicial,  a  edilidade alega que o demandado,  então gestor
daquela  municipalidade,  subtraiu documentos públicos relativos a programas federais,
impedindo, assim, a prestação de contas do ano de 2008 dos recursos recebidos do Fundo
Nacional de Assistência Social e, consequentemente, o recebimento de novos recursos.

Ademais,  afirma  que  o  Conselho  Municipal  da  Assistência  Social
reprovou  as  contas  por  ausência  de  documentação  e  reforça  no  sentido  de  que  “o
Município está privado de receber verbas oriundas de programas federais, pelo simples
fato de não ter prestado contas dos convênios no tempo e modo devidos”.

Destaca,  assim,  que  o  ex-gestor  praticou  ato  de  improbidade
administrativa previsto no art.  11,  II  e VI,  da Lei  n.  8.429/92,  pugnando,  ao final,  pela
condenação do demandado em suspensão dos  direitos  políticos,  multa  e  proibição de
contratar com o Poder Público.

Devidamente  citado,  o  promovido  apresenta  manifestação
preliminar no sentido de que não praticou qualquer ato irregular e que o Município tem
recebido regularmente os repasses federais, inexistindo, portanto, indícios de improbidade
administrativa.  Ao final,  pugna pela improcedência da demanda e colaciona aos autos
extensa documentação.

Em  contestação,  o  promovido  ratifica  os  argumentos  lançados  na
defesa prévia.

Na sentença,  o magistrado  a quo  julgou improcedente a respectiva
ação,  destacando  que  os  fatos  relacionados  à  peça  inicial  não  foram  devidamente
comprovados, inexistindo provas no sentido de que o ex-gestor municipal tenha violado
os  princípios  da  administração  pública,  o  que  afasta  o  reconhecimento  do  ato  de
improbidade descrito na exordial.

Não  tendo  havido  recurso  voluntário,  os  autos  subiram  a  esta
Egrégia Corte de Justiça por ocasião, exclusivamente, da remessa necessária (art. 496, I, do
CPC).

O  Ministério  Público  nesta  instância  opinou pelo  conhecimento  e
desprovimento da remessa necessária, para manter intacta a sentença (fls. 1.379/1.382). 

É o relatório



VOTO

A  controvérsia  devolvida  a  esta  Corte  reside  em  definir  se  o
demandado, durante o período em que exerceu o cargo de Prefeito do Município de São
José dos Ramos,  período de 2005 a  2008,  cometeu ato  de improbidade administrativa,
tendo  em vista  as  alegações  iniciais  no  sentido  de  que o  então  gestor  teria  subtraído
documentos  públicos  relacionados  a  programas  federais,  prejudicando,  assim,  a
administração municipal.

Importante registrar, a princípio, que a imputação que é feita pelo
Município ao ex-gestor é de que a conduta constitui ato de improbidade administrativa
previsto no art.  11,  II  e VI, da Lei nº 8.429/92, decorrente da ausência de prestação de
contas. 

Segundo o  autor,  as  atos  praticados pelo  demandando geraram a
reprovação de contas e prejudicaram a administração pública do ano de 2009, resultando
para o Município a privação de receber verbas oriundas de programas federais. Para tanto,
o promovente colacionou ao feito tão somente um documento de notificação (fls. 09) e
extratos  de  contas  da  edilidade  (fls.  11/162),  sem  apontar  onde  se  encontram,  nos
documentos, as irregularidades ventiladas.

Necessário esclarecer, de antemão, que a caracterização das condutas
previstas no art. 11, da Lei 8.429/90, dispensa a prova de dano ao erário, sendo suficiente a
violação aos princípios que orientam a Administração Pública.

Quanto ao elemento subjetivo, necessário sublinhar, 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”.1

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”.2

“O posicionamento  firmado  pela  Primeira  Seção  é  que  se  exige

1 STJ - EREsp 654.721/MT - Rel. Min. Eliana Calmon – S1 – j. 25/08/2010 - DJe 01/09/2010.
2 STJ - REsp 1395771/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 14/11/2013.



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)”.3 

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”.4 

 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.

Ademais, importante registrar que a má gestão, isoladamente, não
implica em improbidade administrativa. 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 deva ser qualificada pela imoralidade ou
desonestidade do gestor, o que, reitere-se, não restou demonstrado nos autos, conforme
também destacou o magistrado de primeiro grau.  Nesse sentido, confira-se julgados do
STJ:

“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. Não se tolera, porém, que a conduta
culposa  dê  ensejo  à  responsabilização  do  Servidor  por
improbidade  administrativa;  a  negligência,  a  imprudência  ou  a
imperícia, embora possam ser consideradas condutas irregulares e,
portanto,  passíveis de sanção,  não são suficientes  para ensejar  a
punição  por  improbidade;  ademais,  causa  lesão  à  razoabilidade
jurídica  o  sancionar-se  com  a  mesma  e  idêntica  reprimenda
demissória a conduta ímproba dolosa e a culposa (art.  10 da Lei
8.429/92),  como  se  fossem  igualmente  reprováveis,  eis  que
objetivamente não o são. 3. O ato ilegal só adquire os contornos de
improbidade  quando  aconduta  antijurídica  fere  os  princípios
constitucionais  da  Administração  Pública  coadjuvada  pela  má-

3 STJ - REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013.
4 STJ - REsp 1026516/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 07/04/2011



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)”.  (STJ  -  AgRg  no  AREsp:  29869  MG  2011/0098405-6,
Relator:  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,  Data  de
Julgamento:  16/02/2012,  T1  -  PRIMEIRA  TURMA,  Data  de
Publicação: DJe 01/03/2012)

In casu, o fato é que as provas acostadas aos autos não demonstram o
elemento subjetivo necessário à condenação do réu, não sendo possível presumir a culpa
pelos fatos narrados, sob pena de configurar a responsabilização objetiva do promovido.

Cabe registrar,  de  outro  pórtico,  que  os  documentos  colacionados
pelo ex-gestor desconstituem à alegação inicial de reprovação das contas pelo Conselho
Municipal  de Assistência Social,  tendo em vista que este próprio órgão às fls.  196/197
aprovou as contas dos recursos provenientes  do Fundo Nacional  de Assistência  Social
referente ao exercício do ano de 2008.

Nessa toada, destaco precedentes que,  mutatis mutandis,  aplicam-se
ao caso em testilha, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
INEXISTÊNCIA.  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.  APRESENTAÇÃO
TARDIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DOLO. 1. A configuração
do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n.
8.429/92  somente  é  possível  se  demonstrada  prática  dolosa  de
conduta que atente contra os princípios da Administração Pública.
2.  A  ausência  de  prestação  de  contas,  quando  ocorre  de  forma
dolosa,  acarreta violação ao Princípio da Publicidade.  Todavia, o
simples  atraso  na  entrega  das  contas,  sem  que  exista  dolo  na
espécie, não configura ato de improbidade. 3. Hipótese em que não
foi  demonstrada  a  indispensável  prática  dolosa  da  conduta  de
atentado aos princípios da Administração Pública. Ausência de ato
de  improbidade  administrativa.  Agravo  regimental  improvido.”
(AgRg  no  REsp n.º  1.382.436/RN,  2ª  T/STJ,  rel.  Min.  Humberto
Martins, DJe 30/08/2013 - negritei) 

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  DESOBEDIÊNCIA  À  ORDEM  JUDICIAL.
ELEMENTO SUBJETIVO. PROVA. AUSÊNCIA. 1. Tratando-se de
ato de improbidade previsto no art. 11 da Lei nº 8.428/92 (Lei de
Improbidade Administrativa), faz-se necessária a demonstração do
dolo  do  agente,  a  fim  de  que  se  possam  aplicar  as  sanções  ali
previstas.  Precedentes  do  STJ.  2.  Se  a  parte  autora  não  se



desincumbe do ônus de comprovar a prática de conduta dolosa que
atente contra os princípios da Administração Pública, não merece
ser  reconhecido  o  ato  de  improbidade  a  ensejar  as  sanções
pleiteadas.  3.  Apelação provida.  Sentença  reformada.”  (Apelação
Cível nº 00100-98.2007.8.10.0116 (154104/2014), 3ª Câmara Cível do
TJMA, Rel. Lourival de Jesus Serejo Sousa. j. 29.09.2014, unânime,
DJe 01.10.2014).

Por  fim,  indispensável  anotar  que,  “a condenação  de  agentes
públicos à prática de improbidade administrativa é gravíssima, e deve vir embasada em
prova que não deixe nenhuma dúvida quanto ao cometimento do ato ímprobo”.5 

Portanto, não se conclui, por ausência de provas nesse sentido, que  o
demandado atuou em detrimento da moralidade administrativa -  com desonestidade e
deslealdade -  ou da  legalidade,  mediante  dolo  ou culpa  grave,  impondo-se,  portanto,
reconhecer a não-ocorrência de ato de improbidade administrativa.

Expostas  estas  considerações  e  em  harmonia  com  o  parecer
ministerial, nego provimento à remessa necessária, mantendo incólumes todos os termos
da sentença recorrida.

É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu,  por unanimidade, negar provimento à remessa
necessária, nos termos do voto do Relator.

 Presidiu a Sessão Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento, os Exmos. Des. João Alves da Silva (relator), Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de março de 2018.

João Pessoa, 14 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator

5 TJ-RS - AC: 70050840396 RS , Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 24/04/2013, Primeira Câmara Cível, Data
de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/05/2013
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