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REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLI-
CA  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
CONVÊNIO FIRMADO COM A UNIÃO. ALE-
GAÇÃO  DE  ATO  IMPROBO  CONSISTENTE
NA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS. RELATÓ-
RIO QUE ATESTA A BOA E REGULAR APLI-
CAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO E A
PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.  AUSÊNCIA  DE
PROVAS  DA MATERIALIDADE  DOS  FATOS.
VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DA ADMINIS-
TRAÇÃO  PÚBLICA.  INOCORRÊNCIA. AB-
SOLVIÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

-  Com  efeito,  para  que  ocorram  os  atos  de
improbidade  disciplinados  pela  legislação  de
regência,  é  indispensável  o  atingimento  de um dos
bens  jurídicos  tutelados  pelo  ordenamento,  ou seja,
transparece  que  o  objetivo  primordial  da  Lei  de
Improbidade  é  punir  o  administrador  público
desonesto (ou particulares que induzam ou concorram
para o ato do art. 2º da Lei nº 8.429/92), desde que,
efetivamente, reste demonstrado o dolo ou a culpa em
suas  condutas  ímprobas,  bem  como,  o  prejuízo  ao
ente público, caracterizado pela ação ou omissão do
administrador público. 

-  Consoante  entendimento  uníssono  na  doutrina  e
jurisprudência, do STJ, para a caracterização do ato
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ímprobo,  é  necessária  a  demonstração  do  elemento
subjetivo,  sendo  indispensável  a  verificação  da
ocorrência de dolo ou culpa na conduta do agente. 

-  Em  matéria  de  improbidade  administrativa,  os
direitos são indisponíveis, não se aplicando os efeitos
de eventual revelia ou a presunção de veracidade de
fatos alegados e não contestados. Aqui, o autor civil
tem  a  obrigação  de  comprovar  os  atos  que
fundamentam sua causa de pedir. Em que pese a ação
de improbidade ter um caráter eminentemente cível, é
inegável a natureza sancionatória de sua pretensão.

- A responsabilização dos agentes públicos por atos de
improbidade  deve  se  basear  em  provas  concretas
quantos  aos  atos  que  lhe  são  imputados,  face  às
graves consequências que afetam a vida do eventual
infrator. 

-  A não  apresentação  de  alguns  documentos  pelo
demandado, durante o procedimento de prestação de
contas,  não  é  suficiente  para  caracterizar  ato  de
improbidade  que  atente  contra  os  princípios  da
administração pública.  Tais  fatos  configuram meras
irregularidades  inaptas  a  ensejar  condenação  por
improbidade,  mormente considerando que as contas
foram  consideradas  satisfatoriamente  prestadas  pela
União  e  o  convênio  executado  conforme  pactuado,
com  a  utilização  do  recurso  público  percebido  em
prol da finalidade a que se destinava.

-  Não  configurado  ato  ímprobo  consistente  na
violação  aos  princípios  da  Administração  Pública,
deve ser mantida a sentença que julgou improcedente
a demanda.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de Remessa Oficial proveniente do Juízo da Comarca
de Boqueirão, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade
Administrativa aforada pelo  Município de Boqueirão em face de  Carlos
José Marques, julgou improcedente o pleito autoral.

Na peça de ingresso, o Município de Boqueirão alegou que o
promovido, ex-prefeito constitucional do Município de Boqueirão-PB, no ano
de 2009, firmou com a União o convênio nº 705067/2009 para realização do
Boqueirão  Fest  Verão  2009.  Aduziu  que  o  demandado  teve  suas  contas
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rejeitadas pelo Ministério do Turismo, em razão da não apresentação da cópia
das propostas de preços apresentadas pelos licitantes; a justificativa de preço e
a  proposta  apresentada  pela  empresa  contratada  por  inexigibilidade;  a
justificativa por não ter contratado a empresa Show Promoção e Eventos pela
modalidade  pregão;  além  de  não  ter  sido  encaminhada  contrato  de
exclusividade das atrações contratadas para o evento.

Consignou que tais fatos ocasionaram a inscrição do Município
no  cadastro  do  SIAFI  –  Sistema  de  Administração  Financeira  da  União,
impedindo o ente municipal de receber transferências voluntárias de recursos.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, em razão da prática
de ato de improbidade administrativa estampado no inciso VI do art. 11 da Lei
nº 8.429/92, com a aplicação das penalidades contidas no art. 12, III, desta lei.

Devidamente notificado, o promovido apresentou manifestação
(fls. 95/107), alegando a atipicidade da conduta que lhe foi atribuída, uma vez
que houve a devida prestação de contas. Juntou documentos.

Decisão  do  juiz  de  base  recebendo  a  ação  de  improbidade
administrativa e determinando a citação do promovido (fls. 287/285.

Embora citado, o promovido não apresentou contestação (fls.
289). 

Decidindo a querela, o Magistrado a quo julgou improcedente o
pedido exordial, através da sentença às fls. 290/292.

Decorrido  o prazo  recursal  sem que as  partes  apresentassem
apelo  voluntário  (fls.  296),  vieram  os  autos  para  apreciação  do  reexame
necessário.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Lúcia de
Fátima M. de Farias (fls. 300/302),  opinou pelo desprovimento da remessa
necessária, por ausência de provas de dolo/má-fé.

É o relatório.

VOTO.

Conheço  do  reexame  necessário,  posto  que  obedece  aos
pressupostos  processuais  intrínsecos  (cabimento,  legitimidade,  interesse
recursal e inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder
de  recorrer),  bem  ainda  aos  extrínsecos  (tempestividade,  preparo  e
regularidade formal).

A controvérsia a ser apreciada pela instância revisora consiste
na análise do acerto do julgado que julgou improcedente o pedido contido na
exordial, por entender inexistir provas cabais de que houve irregularidades na
prestação de contas do convênio nº 705067/2009, firmado pelo ex-gestor do
Município de Boqueirão com a União, para a realização do Boqueirão Fest
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2009.

Pois bem.

Sabe-se que, de acordo com o art. 11, da citada Lei, constitui
ato  de  improbidade  administração,  que  atenta  contra  os  princípios  da
administração  pública,  qualquer  ação  ou  omissão  que  viole  os  deveres  de
honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições.

Contudo, para que ocorram o ato de improbidade disciplinados
pela legislação supracitada,  é  indispensável  o  atingimento de  um dos bens
jurídicos  tutelados  pelo  ordenamento,  ou  seja,  transparece  que  o  objetivo
primordial da Lei de Improbidade é punir o administrador público desonesto
(ou particulares que induzam ou concorram para o ato do art. 2º da Lei nº
8.429/92), desde que, efetivamente, reste demonstrado o dolo ou a culpa em
suas condutas improbas, bem como, o prejuízo ao ente público, caracterizado
pela ação ou omissão do administrador público. 

Nesses  termos,  Wallace  Paiva  Martins  Júnior  (in  Probidade
Administrativa, 2ª ed., p. 115, São Paulo, Saraiva, 2002) exemplifica que:  

“A Constituição Federal de 1988 é o marco divisor
de uma nova mentalidade institucional da repressão
à  improbidade  administrativa  e  da  tutela  da
moralidade administrativa e do patrimônio público.
(...).  As  sanções  delineadas  à  improbidade
administrativa no art. 37, § 4º, estabelecem punições
que  não  visam  exclusivamente  à  recuperação  dos
valores  patrimoniais,  senão  à  preservação  dos
valores morais,  direcionadas,  agora, ao resgate do
autêntico interesse social, com a previsão de graves,
severas  e  adequadas  punições  àqueles  que  são
moralmente  inidôneos  para  o  exercício  de  uma
função  pública,  o  que,  certamente,  adquire  maior
eficácia  social  pela  natureza  da  censura  jurídica
aplicável.  A  improbidade  administrativa  (ou
imoralidade  administrativa  qualificada)  exige
sanções mais compatíveis e coerentes com a tutela do
bem  jurídico  violado  e  que  transcendem  o  cunho
patrimonial da lesão, nem sempre existente. E essa
qualidade  é  devida  ainda  em  outras  disciplinas
jurídicas que, de uma forma ou de outra, tutelam a
probidade  administrativa  (direito  penal,  processual
penal,  eleitoral,  administrativo,  financeiro,
tributário, societário etc.)”.

Outrossim,  consoante  entendimento  uníssono  na  doutrina  e
jurisprudência, do STJ, para a caracterização do ato ímprobo, é necessária a
demonstração  do  elemento  subjetivo,  sendo indispensável  a  verificação  da
ocorrência de dolo ou culpa na conduta do agente. 
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Abaixo  colaciono  ementa  do  voto  do  Min.  Teori  Albino
Zavascki, em julgamento realizado em 2011, junto ao STJ, cuja questão restou
bastante clara:

“AÇÃO  DE  IMPROBIDADE  ORIGINÁRIA
CONTRA MEMBROS  DO  TRIBUNAL REGIONAL
DO  TRABALHO.  LEI  8.429/92.  LEGITIMIDADE
DO  REGIME  SANCIONATÓRIO.  EDIÇÃO  DE
PORTARIA  COM  CONTEÚDO  CORRECIONAL
NÃO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DO
ELEMENTO  SUBJETIVO  DA  CONDUTA.
INEXISTÊNCIA DE IMPROBIDADE.

(...)

2. Não se pode confundir improbidade com simples
ilegalidade. 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.

(…)

4. Ação de improbidade rejeitada (art. 17, § 8º, da
Lei 8.429/92).

Registro,  ainda,  que,  consoante  entendimento  doutrinário,  à
ação  para  sancionar  atos  de  improbidade  administrativa  se  aplicam  os
princípios, as normas e as regras que regem a ação penal, inclusive no que se
refere  à  demonstração  de  sua  justa  causa,  que  é  o  elemento  nuclear  da
promoção criminal, senão vejamos:

"Rememoro que a noção de justa causa – conforme
as várias teorias jurídicas a seu respeito – nasceu no
domínio do Direito Processual Penal moderno, como
condicionante da denúncia criminal, figurando como
uma exigência que não pode ser contornada, e cuja
ausência  enseja  um  dos  mais  graves  defeitos  da
promoção  judicial  penal  –  a  inépcia  da  denúncia
apresentada pelo Ministério Público – cuja rejeição
se impõe ao Juiz que a analisa e, se assim não o fizer,
abre-se a oportunidade para a obtenção de ordem de
habeas corpus, para impedir (ou trancar) o trâmite
daquela promoção inepta, por falta de justa causa.
Pois essa exigência (a da justa causa) e esse cortejo
de efeitos também se fazem presentes na análise da
inicial  da  ação  por  ato  de  improbidade
administrativa (e de todas as ações sancionadoras),
que deverá trazer no seu contexto a demonstração da
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seriedade e da consistência da promoção, mostrando
–  não  apenas  com  esforço  narrativo,  mas  com
elementos  materiais  seguros  e  confiáveis  –  a
materialidade do ilícito que se aponta e indicando,
também  com  dados  suficientes,  seguros  e  sérios,
quem seja o seu praticante; pode-se afirmar que sem
essa demonstração objetiva, não estará satisfeita a
exigência da justa causa  (Breves Reflexões Críticas
sobre  a  Ação  de  Improbidade  Administrativa,
Ribeirão Preto: Migalhas, 2012, p. 28)." (grifo nosso).

Dessa forma, constata-se que a responsabilização dos agentes
públicos por atos de improbidade deve se basear em provas concretas quantos
aos atos que lhe são imputados, face às graves consequências que afetam a
vida do eventual infrator. 

Em se  tratando  especificamente  da  situação  de  prestação  de
contas,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  tem  entendimento  consolidado  no
sentido de que o mero atraso na apresentação não configura conduta ímproba,
salvo quando demonstrada a existência de dolo ou má-fé. Confira-se:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO
RECURSO  ESPECIAL.  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL DE 2015.  APLICABILIDADE.  AÇÃO CIVIL
PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ATRASO  NA  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.
DEMONSTRAÇÃO  DE  DOLO  OU  MÁ-FÉ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.  83/STJ.  REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  N.  7/STJ.
ARGUMENTOS  INSUFICIENTES  PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte
na  sessão  realizada  em  09.03.2016,  o  regime
recursal será determinado pela data da publicação
do  provimento  jurisdicional  impugnado.  Assim
sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015.
II  -  O  acórdão  recorrido  adotou  entendimento
consolidado nesta Corte, no sentido de que o mero
atraso  na  prestação  de  contas  não  configura
conduta  ímproba,  salvo  se  inequivocadamente
comprovado o dolo ou má-fé do agente público, no
sentido de retardar a apresentação.
III - In casu, rever tal entendimento, com o objetivo
de acolher a pretensão recursal, qual seja, afastar a
condenação  por  improbidade  administrativa,
demandaria  necessário  revolvimento  de  matéria
fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à
luz do óbice contido na Súmula 7/STJ.
IV  -  O  Agravante  não  apresenta,  no  agravo,
argumentos suficientes para desconstituir a decisão
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recorrida.
V - Agravo Interno improvido”.
(STJ,  AgInt  no  REsp  1441459/SC,  Rel.  Ministra
REGINA HELENA COSTA,  PRIMEIRA TURMA,
julgado em 16/03/2017, DJe 24/03/2017).

No caso em liça, infere-se que o autor  imputou ao ex-prefeito
de Boqueirão, Carlos José Marques Dunga, a prática do ato de improbidade
administrativa que se amoldaria à previsão do art.  11, inciso VI, da Lei de
Improbidade Administrativa, in verbis:

“Art.  11.  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:
(…)
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado
a fazê-lo”.

Como bem pontuado pelo juiz de primeiro grau, no resultado da
análise  técnica  (fls.  37),  concluiu-se  que  a  prestação  de  contas  fora
devidamente diligenciada, seguida da expressa menção à existência de “boa e
regular aplicação dos recursos do convênio” (fls. 38). 

Assim,  a  não  apresentação  de  alguns  documentos  pelo
demandado, durante o procedimento de prestação de contas, não é suficiente
para  caracterizar  ato  de  improbidade  que  atente  contra  os  princípios  da
administração pública.

Como  exposto  pelo  Parquet,  em  seu  parecer,  tais  fatos
configuram  meras  irregularidades  inaptas  a  ensejar  condenação  por
improbidade,  mormente  considerando  que  as  contas  foram  consideradas
satisfatoriamente prestadas e o convênio executado conforme pactuado, com a
utilização  do  recurso  público  percebido  em  prol  da  finalidade  a  que  se
destinava.

Neste sentido:

“PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  EX-
PREFEITO.  REJEIÇÃO  DA  AÇÃO.  DEVER  DE
PRESTAR  CONTAS.  PRESTAÇÃO  TARDIA.  NÃO
CONFIGURAÇÃO DO DOLO. MALVERSAÇÃO DE
VERBA PÚBLICA.  AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA
EXISTÊNCIA  DE  ATO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1.  Consoante  o  disposto  no  art.  17,  §  8º,  da  Lei
8.429/92,  a  rejeição  da  ação  de  improbidade
administrativa  está  vinculada  ao  convencimento
motivado do Juízo quanto à inexistência do ato de
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improbidade,  à  improcedência  da  ação  ou  à
inadequação da via processual eleita.
2. A prestação serôdia de contas por ex-prefeito não
configura ato de improbidade administrativa, ainda
que  haja  a  necessidade  de  regularização  de
documentos. (Precedentes desta Corte).
3.  Inexiste  ato  de  improbidade  administrativa,  a
despeito do atraso na prestação de contas, quando
não se verifica a existência do elemento subjetivo na
conduta do agente,  consubstanciado no dolo,  ou a
existência de má-fé.  (Precedentes desta Corte e do
STJ).
4.  A  pendência  de  documentos  na  prestação  de
contas por si só não é suficiente para comprovar a
existência de malversação de verba pública.
5.  A  falta  de  elementos  concretos  capazes  de
demonstrar  a  prática  de  ato  de  improbidade
administrativa,  sobretudo quando ausentes  indícios
do suposto  dano ao erário,  justifica a rejeição da
ação, nos termos do art. 17, § 8º, da Lei 8.429/92.
6. Apelação não provida.”
(TRF1,  AC  0000371-54.2009.4.01.3307/BA,  Rel.
Desembargadora  Federal  Monica  Sifuentes,
TERCEIRA TURMA, e-DJF1 p.240 de 24/10/2014)

“EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA  POR  ATO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  MUNICÍPIO  DE  BOCAIÚVA.
CONVÊNIO  FIRMADO  COM  O  ESTADO  DE
MINAS GERAIS POR MEIO DA SECRETARIA DE
ESTADO  DE  DESENVOLVIMENTO  SOCIAL.
CUSTEIO  DO  CRAS.  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS
INCOMPLETA PELO EX-ALCAIDE. SOLICITAÇÃO
DE  ADEQUAÇÃO.  CONVÊNIO  EXECUTADO.
AUSÊNCIA  DE  PROVA  DE  IMPOSSIBILIDADE
MATERIAL DE  CUMPRIMENTO.  AUSÊNCIA  DE
PROVA DE  PREJUÍZO.  DANO  AO  ERÁRIO  OU
VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DA
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  INOCORRÊNCIA.
NÃO  CONFIGURAÇÃO  DE  ATO  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
IMPROCEDÊNCIA.  MANUTENÇÃO.
HONORÁRIOS  DE  SUCUMBÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DA LEI 7.347/85. NÃO
CONFIGURAÇÃO  DE  MÁ-FÉ.  VERBA
HONORÁRIA  DECOTADA.  RECURSO
CONHECIDO  E  NÃO  PROVIDO.  SENTENÇA
PARCIALMENTE  REFORMADA,  EM  REEXAME
NECESSÁRIO  CONHECIDO  DE  OFÍCIO.  
1.  A  despeito  da  prestação  de  contas  apresentada
pelo  ex-gestor  ter  sido  apresentada  de  forma
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incompleta, o recurso percebido pela municipalidade
foi  devidamente empregado na finalidade a que  se
destinava e o convênio executado a tempo e modo,
não havendo qualquer prova de que os documentos
solicitados posteriormente pela Secretaria de Estado
tenham sido extraviados da sede administrativa por
dolo ou culpa do réu, ou,  ainda, que sua correção
tardia  fosse  materialmente  impossível.  
2. Diante da ausência de prova do elemento anímico
(dolo) na conduta do agente, aliado à inexistência de
dano  ao  erário  ou  violação  aos  princípios  da
Administração Pública, deve ser mantida a sentença
que  julgou  improcedente  a  demanda,  porquanto
ausente  a  configuração  de  ato  de  improbidade
administrativa.  
3. Nos termos da norma inserta no art. 18 da Lei nº
7.347/85,  apenas  são  cabíveis  honorários  de
sucumbência  em  ação  civil  pública  em  caso  de
comprovada má-fé do autor, o que, no caso, não se
evidencia, daí porque deve a verba ser extirpada do
dispositivo da condenação.” 
(TJMG,  Apelação  Cível  1.0073.10.003267-8/001,
Relator(a):  Des.(a)  Bitencourt  Marcondes,  1ª
CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  10/10/2017,
publicação da súmula em 18/10/2017)

Igualmente  é  preciso  deixar  claro  que,  em  matéria  de
improbidade administrativa, os direitos são indisponíveis, não se aplicando os
efeitos de eventual revelia ou a presunção de veracidade de fatos alegados e
não contestados. Aqui, o autor civil tem a obrigação de comprovar os atos que
fundamentam sua causa de pedir. Em que pese a ação de improbidade ter um
caráter  eminentemente  cível,  é  inegável  a  natureza  sancionatória  de  sua
pretensão,  considerando  as  penas  aplicáveis,  importando,  por  exemplo,  na
perda de cargo público e na suspensão transitória de direitos políticos, sem
falar, por óbvio, nos reflexos administrativos e penais.

A ausência de provas da materialidade implica,  portanto,  em
absolvição, não podendo a lei ser aplicada cegamente. Exige-se do aplicador
do Direito uma conduta dotada de bom senso, sensibilidade e razoabilidade,
em uma incessante busca pela verdade real, a consolidar a memorável reflexão
do filósofo Marco Túlio Cícero de que “justiça extrema é injustiça”.  

Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO À REMESSA
NECESSÁRIA, mantendo incólume os termos da sentença vergastada.

É COMO VOTO.

Participaram do julgamento,  o  Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro
do  Valle  Filho.   Exmo,  Dr.  Aluisio   Bezerra  Filho,  juiz  convocado,  com
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jurisdição plena, em substituição ao Exmo Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos e o Exmo. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de fevereiro de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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