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EMENTA.  IMPROBIDADE   ADMINISTRATIVA.   DECISÃO   QUE   REJEITA   A   PETIÇÃO

INICIAL NA FASE PREVISTA NOS §§ 7º, 8º E 9º, DO ARTIGO 17, DA LEI Nº 8.429/1992.

(1) INOCORRÊNCIA DA INÉPCIA DA PEÇA VESTIBULAR. (2) JUÍZO DE PRELIBAÇÃO.

ANÁLISE SUPERFICIAL DA VIABILIDADE DO PEDIDO E ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

DIREITO   DE  AÇÃO.  PETIÇÃO   INICIAL   SOMENTE   NÃO   É   RECEBIDA  EM   CASOS

EXCEPCIONAIS.  IN   DUBIO   PRO   SOCIETATE. (3)  EXISTÊNCIA   DE   INDÍCIOS   DA

PRÁTICA DE ATOS  ÍMPROBOS TIPIFICADOS  NO  ARTIGO  11,  DA LEI   Nº 8.429/92.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. UTILIZAÇÃO DE VERBA VINCULADA À

SAÚDE   EM   FINALIDADE   DIVERSA.   REMUNERAÇÃO   DE   SERVIDORES   PÚBLICOS

QUE NÃO ATUAM NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA NÃO ESTÁ NO ROL DE AÇÕES E

SERVIÇOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 2º E 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141/2012.

VIOLAÇÃO   AO   ARTIGO   8º,   PARÁGRAFO   ÚNICO,   DA   LEI   COMPLEMENTAR   Nº

101/2000.   DOCUMENTOS   QUE   RESPALDAM   A   ACUSAÇÃO.   (4)   EQUÍVOCO   NA

REJEIÇÃO DA EXORDIAL SOB FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE DOLO POR NÃO

DEMONSTRAÇÃO   DE   MÁ-FÉ   E   DESONESTIDADE,   BEM   COMO   POR   FALTA   DE

INDÍCIOS DE DANO AO ERÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VERIFICAÇÃO DO ELEMENTO

SUBJETIVO NESTA FASE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

O DOLO NECESSÁRIO PARA CARACTERIZAÇÃO DO ATO ÍMPROBO IMPUTADO É

GENÉRICO. MÁ-FÉ E DESONESTIDADE NÃO SÃO ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA

CARACTERIZAÇÃO   DOLO   NOS  ATOS   ÍMPROBOS.  O   DANO  AO   ERÁRIO   NÃO   É

REQUISITO PARA CONFIGURAÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS DESCRITOS NO ARTIGO 11

DA   LEI   Nº  8.429/1992.  CONHECIMENTO   E   PROVIMENTO   DO   RECURSO,   PARA

RECEBER A PETIÇÃO INICIAL.
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RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado

do Paraná, em face da r. sentença inserta no mov. 27.1 1, que, na Ação Civil Pública nº

XXXXXXXXXXXXXXXX,   da   Comarca   de   Morretes,  rejeitou   a   petição   inicial   com

pediddos de condenação dos requeridos  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

pela prática de atos de improbidade administrativa estatuídos no artigo 11, caput, da Lei n

8.429/92.

A   Promotoria   de   Justiça2 insurge-se   contra   a   r.   decisão   vergastada,

sustentando, em síntese, que: (i) a peça vestibular demonstra o desvio de finalidade na

aplicação   de   verbas   públicas   vinculadas   à   área   da   saúde,   pois   os   recursos   foram

empregados no pagamento de servidores municipais que não atuavam na referida seara;

(ii)  os apelados, enquanto Prefeito do Município de Morretes e Secretária Municipal da

Saúde   daquela   comuna,   autorizaram   a   utilização   irregular   das   verbas   públicas,   e,

portanto, descumpriram o disposto no artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar n.º

101/2000 (utilização de verbas vinculadas para objeto diverso);  (iii)  a remuneração de

servidores que não atuam na área de saúde pública não está elencada dentre as ações e

serviços   vinculados   à  saúde  previstos  nos   artigos   2º  e  3º,   da   Lei   Complementar   nº

141/2012;  (iv)  houve violação dolosa ao princípio da legalidade;  (v)  nenhuma pessoa

pode   alegar   desconhecimento   da   lei   para   descumpri-la   (artigo   3º,   Decreto-lei   nº

4.657/1942 – Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro); (vi) a caracterização de

atos de improbidade administrativa não exige que o agente busque qualquer finalidade

além do próprio objetivo reprovável; (vii) os requeridos agiram com consciência e vontade

de   praticar   os   atos   imputados;  (viii)  os   indícios   trazidos   com   a   petição   inicial   são

suficientes   para   gerar   indicativos   quanto   à   ocorrência   do   ato   de   improbidade

administrativa imputado; (ix) a gravidade dos fatos é evidente, pois a aplicação irregular

das   verbas   foi   reiterada,   em   diversos   meses.   Com   fundamento   nestes   argumentos,

propugna   pelareforma   da   r.   decisão   vergastada,   para   receber   a   petição   inicial   e

determinar o prosseguimento da demanda, nos moldes estabelecidos do artigo 17, § 9º,

da Lei nº 8.429/1992.3

1 Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Fernando Andriolli Pereira.
2  Atuaram no processo os Promotores de Justiça Sílvio Rodrigues dos Santos Júnior e Antônio Cezar
Quevedo Goulart Filho.
3 Mov. 34.1/ACP.
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Intimados,   os   recorridos   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

apresentaram contrarrazões, alegando, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, pois

a acusação seria infundada, não tendo havido a individualização de suas condutas e a

caracterização   de   qualquer   elemento   volitivo   ou   dano   ao   erário,   inexistindo,   ainda,

conexão lógica entre os fatos narrados e as pretensões formuladas pelo autor. No mérito,

argumentam,   em   resumo,   que: (i)  no   caso   em   debate   não   estariam   presentes   os

requisitos necessários para o recebimento da peça vestibular, pois não existiriam indícios

de que os requeridos utilizaram e/ou usufruíram e/ou se beneficiaram de dinheiro advindo

de qualquer ato ilícito, nem tampouco houve constatação concreta de lesão ao erário e

não teriam sido desrespeitados os princípios constitucionais;    (ii)  não haveria prova ou

indício   de   dolo,   má-fé   ou   culpa   nas   condutas   dos   apelados,   sendo   vedada   a

responsabilização objetiva; (iii) para caracterização de ato de improbidade administrativa

não bastaria infringir os princípios da Administração, deveria estar demonstrado que o

agente o tenha feito com a intenção de agir de forma desonesta, parcial ou desleal; e que

(iv) os réus atuaram de acordo com pareceres técnicos e buscando satisfazer o interesse

público. Com   base   nos   referidos   argumentos,   pedem   o   desprovimento   do   recurso

interposto pela Promotoria de Justiça.4

Remetidos  os  autos  à  segunda  instância,  a  Douta  Relatoria  determinou  a

abertura de vista a esta Procuradoria de Justiça 5, para manifestação do Ministério Público

em segundo grau, a qual se passa a exarar, conforme segue.

2. DA INOCORRÊNCIA DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Antes de se adentrar na análise do recurso de apelação propriamente dito, é

imperioso rechaçar a preliminar de inépcia da petição inicial aventada pelos recorridos no

bojo de suas contrarrazões. Segundo sustentam os apelados, a peça vestibular não teria

descrito  suficientemente   as   condutas   imputadas   aos   requeridos,   tampouco   teria

demonstrado os respectivos elementos subjetivos e o dano ao erário, e não haveria

conexão lógica entre os fatos descritos na exordial e as pretensões formuladas pelo autor

da demanda.

Pois bem, passa-se ao exame desta preliminar.

4 Mov. 46.1/ACP.
5 Mov. 13.1/TJ.
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Os casos de inépcia da petição inicial estão elencados no § 1º do artigo 330 do

Código de Processo Civil 6, em hipóteses taxativas (numerus clausus). Analisando a peça

inaugural da ação civil pública   (cujos aspectos principais serão melhor abordados na

sequência) percebe-se que, como se passa a expor, o caso em desate não se enquadra

em nenhuma daquelas hipóteses.

É inegável que os fatos atribuídos aos recorridos foram delimitados pelo

Ministério   Público   da   maneira   devida,   com   individualização   das   condutas   imputadas,

indicação   dos   dispositivos   supostamente   violados   e   apresentação   de   documentos

necessários para demonstrar a justa causa da demanda 7, não deixando dúvida quanto as

consequências legais almejadas, tudo em consonância com o Código de Processo Civil.

Em resumo, o autor afirma que ambos os acusados, no exercício de suas

atribuições como Prefeito e Secretária Municipal, violaram o princípio da legalidade ao

autorizarem/deliberarem aplicação de verbas públicas vinculadas à área da saúde em

finalidades não diversas, qual seja, a remuneração de servidores que não exerciam ações

ou serviços no setor de saúde. A respeito, veja-se o seguinte excerto da exordial:

“O requerido XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX na qualidade, à época, de chefe do Poder

Executivo   Municipal   de   Morretes/PR,   era   o   ordenador   de   despesas   e,   portanto,   foi   o

responsável   por   autorizar   os   pagamentos   ao   arrepio   da   Lei,   autorizando,   de   maneira

irregular, o pagamento de remuneração de servidores com verbas vinculadas da secretaria

Municipal de Saúde. [...]

Já a requerida XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por ser ocupante do cargo de Secretária

Municipal   de   Saúde,   era   a   responsável   direta   por   coordenar   as   atividades   de   sua

secretaria e, portanto, fora a responsável por deliberar a respeito da possibilidade dos

pagamentos   ao   arrepio   da   Lei,   autorizando,   de   maneira   irregular,   o   pagamento   de

remuneração de servidores com verbas vinculadas da secretaria Municipal de Saúde. [...]” 

(destaques no original – mov. 1.1, fls. 3)

6 “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
I - for inepta; [...]
§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:
I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;
II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;
III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. […]”.
7 Como relatório de CPI da Câmara de Vereadores de Morretes, relatório de auditoria do órgão ministerial,
resumo das folhas para empenhos, etc.
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Delimitada a conduta dos requeridos, o autor imputou-lhes, exclusivamente,

a prática de atos ímprobos tipificados no artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92, propugnando

unicamente  pela condenação dos réus nos termos do artigo 12, inciso III, do mesmo

diploma legal.  Nota-se, portanto, a correspondência lógica entre a descrição fática

do direito alegado e os pedidos formulados na petição inicial8.

Ao imputar somente o cometimento de atos de improbidade administrativa

estabelecido no artigo 11, da Lei nº 8.429/1992, a Promotoria de Justiça não vislumbrou,

tampouco imputou, lesão ao erário. É que, como se sabe, a aplicação do artigo 11, da Lei

nº   8.429/1992,   é   reserva   apenas   para   os   casos   de   atentado   aos   princípios   da

Administração Pública sem a ocorrência de enriquecimento ilícito ou dano ao erário. Na

célebre   expressão   de   Nelson   Hungria,   funciona   como   um  soldado   de   reserva9.

Exatamente por isso, o artigo 21, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, é claro em ressaltar que a

aplicação das sanções previstas nesta lei independe da efetiva ocorrência de dano ao

patrimônio público. 

Destaca-se, ademais, que o Ministério Público de primeiro grau elencou

pontualmente,   na   exordial,   as   considerações   do   Centro   de   Apoio   Operacional   das

Promotorias de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público, no sentido de que os atos

“ímprobos previstos no artigo 11 da Lei n.º 8.429/92  [...]  se tratam de condutas cuja

caracterização se dá com a violação dolosa de princípios norteadores da Administração

Pública”10. Diante disso, não descrevendo os elementos da culpa, é evidente que a a

imputação é de conduta doloso. Então, é evidente que no caso em apreço houve a

imputação de condutas praticadas com dolo, isto é, com simples consciência e vontade.

E,   ainda   que   assim   não   fosse,   é   importante   compreender   que   a   ausência   de

demonstração minuciosa do elemento subjetivo na peça vestibular não configura inépcia

da petição inicial.

Por   todo   o   exposto,   a   preliminar   de   inépcia   da   petição   inicial   não

prospera.

8 O r. Juízo a quo chegou a essa mesma conclusão: “A preliminar invocada não comporta acolhimento, vez
que, ao contrário do sustentado, o autor da ação não questiona a existência de dano ao erário e sim
violação aos princípios da Administração Pública, de forma que, aos fatos alegados – utilização irregular de
verba pública – atribuiu a consequência jurídica que entende devida, qual seja, improbidade administrativa” -
mov. 27.1/ACP.
9 Neste sentido: v.g.: EMERSON GARCIA, Improbidade Administrativa, Emerson Garcia e Rogério Pacheco
Alves, 7ª ed., São Paulo: Ed. Saraiva, 2013, p. 700 e 701.
10 Fls. 4/5 da petição inicial – Mov. 1.1/ACP.
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3. PRESSUPOSTOS JURÍDICOS DESTA FASE PROCESSUAL

Cumpre lembrar  que se está na fase do  juízo de prelibação, previsto no

artigo 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei nº 8.429/1992 11. Esta etapa processual não se confunde

com o julgamento do mérito, tampouco com o julgamento antecipado da lide previsto no

artigo 330, I, do Código de Processo Civil. É uma fase bastante preliminar, de admissão

do direito de ação. Neste momento apenas deve ser verificada a viabilidade do pedido e a

adequação da via eleita, sendo inoportuna análise aprofundada do mérito. O recebimento

da exordial baseia-se em juízo de verossimilhança e não de certeza, até porque se trata

de verificar o direito de ação, e, o réu terá toda a tramitação processual para defender-se,

com possibilidade de debates processuais e produção de provas. 

Destarte, nesta etapa, a petição inicial somente não deve ser recebida,

abortando o direito de ação, em casos excepcionais, nos quais esteja comprovado

de plano e cabalmente a improcedência do pedido. Ao revés, existindo indícios da

prática de ato ímprobo a exordial deve ser recebida e o pedido processado, sendo

impositiva  a   aplicação   do   brocardo in   dubio   pro   societate,   a   fim   de   melhor

resguardar o interesse público.

Neste sentido a jurisprudência e a doutrina. A  título de exemplo:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO   ESPECIAL.   IMPROBIDADE   ADMINISTRATIVA.   ARTS.   9º   E   11   DA   LEI

8.429/92.  RECEBIMENTO   DA   PETIÇÃO   INICIAL.  INDÍCIOS   DA   PRÁTICA   DE

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO DE 1º GRAU

RESTABELECIDA,   PARA  DETERMINAR   O   PROSSEGUIMENTO   DA AÇÃO.  AGRAVO

INTERNO IMPROVIDO. 

[...]

III. O acórdão recorrido - que deu provimento ao Agravo de Instrumento do ora

agravante, para rejeitar a petição inicial da ação de improbidade administrativa - concluiu

que, ‘mesmo que se alcunhe como imoral o referido ato, não se pode conceituá-lo como

ilícito civil ou administrativo’ e que ‘não há indícios suficientes de que o agravante tenha

praticado ato de improbidade administrativa, ou que tenha agido com culpa ou dolo e

muito menos de que atentou contra os princípios da Administração Pública’.

11 Dispositivo introduzido pela famigerada Medida Provisória nº 2088/2000, depois reeditada como Medida
Provisória 2225-45/2001.
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IV.  Entretanto, a análise atenta dos fatos e provas, tal como postos no acórdão

recorrido, conduz à conclusão de que há, no caso - tal como demonstrou a decisão de 1º

Grau -, indícios mínimos e razoáveis, que sugerem a existência, em tese, de atos de

improbidade, pelo menos daquele previsto no art. 11 da Lei 8.429/92,  matéria que

deverá ser definitivamente deslindada, inclusive quanto à prova da existência do elemento

subjetivo da conduta, após a instrução processual.

V.  Sobre  o  tema,   esta  Corte  entende  que   ‘é  necessária  regular  instrução

processual para se concluir pela configuração ou não de elemento subjetivo apto a

caracterizar o noticiado ato ímprobo’ (STJ, AgInt no REsp 1.614.538/GO, Rel. Ministro

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017). No mesmo

sentido:   STJ,   AgInt   no   REsp   1.606.709/RJ,   Rel.   Ministro   FRANCISCO   FALCÃO,

SEGUNDA TURMA, DJe de 22/06/2018.

VI. Assim, na forma da jurisprudência do STJ, havendo indícios da prática de ato de

improbidade  -   como  no  caso   -,   ‘deve  ser   considerada   prematura   a  extinção  do

processo com julgamento de mérito, tendo em vista que nesta fase da demanda, a

relação jurídica sequer foi formada, não havendo, portanto, elementos suficientes

para um juízo conclusivo acerca da demanda, tampouco quanto a efetiva presença

do elemento subjetivo do suposto ato de improbidade administrativa, o qual exige a

regular   instrução   processual   para   a   sua   verificação’ (STJ,   EDcl   no   REsp

1.387.259/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de

23/04/2015).

[...]

IX. Agravo interno improvido.

(grifou-se e destacou-se – STJ, AgInt no AREsp 1372557/MS, 2ª Turma, Rel. Assusete

Magalhães, j. 1/10/2019, DJe 7/10/2019)12. 

Portanto, para recebimento da petição inicial bastam indícios da prática

de atos ímprobos imputados aos requeridos.

12  No mesmo sentido:  Rogério Pacheco Alves,  Improbidade Administrativa,  Emerson Garcia e Rogério
Pacheco Alves, 9ª ed., São Paulo: Saraiva, 2017, p. 1046; STJ, REsp 1.770.305/RJ, 2ª Turma, Rel. Herman
Benjamin, j. 5/11/2019, DJe 19/12/2019; STJ, REsp 1.734.502/SP, 2ª Turma, Rel. Herman Benjamin, j.
25/6/2019, DJe 1/7/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.149.211/SP, 1ª Turma, Rel. Gurgel de Faria, j. 2/4/2019,
DJe 16/4/2019; STJ, AgInt no AREsp 739.451/RJ, 1ª Turma, Rel. Benedito Gonçalves, DJe 26/3/2019; STJ,
AgInt no AREsp 1.213.358/PR, 2ª Turma, Rel. Og Fernandes, j. 23/10/2018, DJe 31/10/2018;  TJPR, AI
0045838-81.2019.8.16.0000,   5ª   Câmara   Cível,   Rel.   Nilson   Mizuta,   j.   16/12/2019;   TJPR,  AI   0030928-
49.2019.8.16.0000,   4ª   Câmara   Cível,   Rel.   Regina   Afonso   Portes,   j.   3/12/2019;   TJPR,   AI   0012853-
59.2019.8.16.0000,   4ª   Câmara   Cível,   Rel.   Luiz   Taro   Oyama,   j.   28/11/2019;   TJPR,   AI   0010706-
60.2019.8.16.0000, 5ª Câmara Cível, Rel. Carlos Mansur Arida, j. 12/11/2019.
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4. DOS INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS

4.1. Conforme já adiantado no tópico que rechaçou a preliminar ventilada em

contrarrazões, a presente ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado

do Paraná, em razão do suposto cometimento de atos de improbidade administrativa que

importaram em violação ao princípio da legalidade.

É que, segundo narra a peça vestibular, os apelados XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX autorizaram

a utilização de verbas vinculadas da área da saúde para o pagamento de servidores

municipais   não   atrelados   às   ações   e   serviços   públicos   da   aludida   seara.   Com   tais

condutas, os réus teriam contrariado os artigos 2º, 3º e 4º da Lei Complementar n.º

141/201213, os quais estabelecem a destinação dos mencionados recursos, conforme

segue:

“Art. 2º Para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos estabelecidos

nesta Lei Complementar, considerar-se-ão como despesas com ações e serviços públicos

de   saúde   aquelas   voltadas   para   a   promoção,   proteção   e   recuperação   da   saúde   que

atendam, simultaneamente, aos princípios estatuídos no art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de

setembro de 1990, e às seguintes diretrizes: 

I - sejam destinadas às ações e serviços públicos de saúde de acesso universal,

igualitário e gratuito; 

II - estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados nos Planos de

Saúde de cada ente da Federação; e 

III - sejam de responsabilidade específica do setor da saúde, não se aplicando a

despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e

econômicos, ainda que incidentes sobre as condições de saúde da população. 

Parágrafo único. Além de atender aos critérios estabelecidos no caput, as despesas

com ações e serviços públicos de saúde realizadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito

Federal e pelos Municípios deverão ser financiadas com recursos movimentados por meio

dos respectivos fundos de saúde. 

13 Lei que “Regulamenta o § 3 o do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a
serem aplicados anualmente  pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços
públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as
normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo;
revoga dispositivos das Leis n os 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá
outras providências.” 

Página 8 de 20



MINISTÉRIO PÚBLICO
do Estado do Paraná

PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL – 6º Grupo de Atuação Especializada

Art. 3º Observadas as disposições do art. 200 da Constituição Federal, do art. 6º da

Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e do art. 2º desta Lei Complementar, para efeito

da apuração da aplicação dos recursos mínimos aqui estabelecidos, serão consideradas

despesas com ações e serviços públicos de saúde as referentes a: 

I - vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária; 

II - atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade,

incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais; 

III - capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS); 

IV - desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade promovidos

por instituições do SUS; 

V - produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de

saúde do SUS, tais como: imunobiológicos, sangue e hemoderivados, medicamentos e

equipamentos médico-odontológicos; 

VI - saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que

seja aprovado pelo Conselho de Saúde do ente da Federação financiador da ação e esteja

de acordo com as diretrizes das demais determinações previstas nesta Lei Complementar; 

VII   -   saneamento   básico   dos   distritos   sanitários   especiais   indígenas   e   de

comunidades remanescentes de quilombos; 

VIII - manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças; 

IX   -   investimento   na   rede   física   do   SUS,   incluindo   a   execução   de   obras   de

recuperação, reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos de saúde;

X - remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade nas ações de que

trata este artigo, incluindo os encargos sociais; 

XI - ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e

imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde; e 

XII - gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras de

serviços públicos de saúde. 

Art. 4o  Não constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde, para

fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata esta Lei Complementar, aquelas

decorrentes de: 

I - pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde;

II - pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia à referida área;

III - assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal;

IV - merenda escolar e outros programas de alimentação, ainda que executados

em unidades do SUS, ressalvando-se o disposto no inciso II do art. 3o;
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V - saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com

recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade;

VI - limpeza urbana e remoção de resíduos;

VII - preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos órgãos de meio

ambiente dos entes da Federação ou por entidades não governamentais;

VIII - ações de assistência social;

IX   -   obras   de   infraestrutura,   ainda   que   realizadas   para   beneficiar   direta   ou

indiretamente a rede de saúde; e

X - ações e serviços públicos de saúde custeados com recursos distintos dos

especificados na base de cálculo definida nesta Lei Complementar ou vinculados a fundos

específicos distintos daqueles da saúde.”

Segundo dispõe a exordial, entre os anos de 2017 e 2018, ao menos sete

servidores municipais14 foram irregularmente remunerados por meio de fonte de recursos

destinada   à  manutenção   e   administração   da   saúde   pública, são   eles:  XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX 15.

Conclui o autor, portanto, que a autorização/deliberação para a utilização de

verbas vinculadas em finalidade distinta (pagamento de pessoal não atuante na pasta

municipal de saúde) viola o disposto no artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar

nº 101/00 16, uma vez que  “os recursos legalmente vinculados a finalidade específica

serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em

exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso”. 

14 Pelo que consta, tais servidores integravam a relação de servidores da Secretaria Municipal de Saúde,
mas prestavam serviços em outras secretarias do Município, estando em desvio de função. A respeito, veja-
se o relatório da CPI da Câmara de Vereadores de Morretes (fl. 49/53 do relatório, item 6.2 – mov. 1.38-
1.39/ACP), bem como o relatório de auditoria do Ministério Público do Estado do Paraná (fl. 4 do relatório,
item 4.7 – mov. 1.62/ACP). O desvio de função não é objeto da presente demanda. 
15 Conforme tabela constante da exordial.
16 Lei que “Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá
outras providências.” 
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Então, a Promotoria de Justiça pleitou a condenação dos réus pela prática

de atos ímprobos estipulados no artigo 11, da Lei nº 8.429/1992, com imposição das

sanções fixadas no artigo 12, inciso III, da mesma lei, especificamente multa civil.

4.2. A pretensão do autor encontra verossimilhança em extensa documentação

que acompanha a peça acusatória, destacando-se:

a)  a cópia integral 17  dos autos de Comissão Parlamentar de Inquérito da

Câmara de Vereadores de Morretes 18, que apreciou informações emitidas pelo Poder

Executivo   (precisamente   pelo   gestor  XXXXXX)   e   ouviu   testemunhas   diversas,

verificando que houve a utilização de verbas vinculadas da Secretaria Municipal de Saúde

no custeio de servidores que não desenvolviam serviços na aludida pasta.

b) os   “Resumos   das   folhas   para   empenhos”   e   as   “Relações   de

Funcionários”,   referentes   ao   período   de   janeiro   de   2017   a   setembro   de   2018,   que

demonstram a origem, isto é, a fonte dos recursos que custearam a remuneração dos

servidores  do   Município  de   Morretes,  em  especial   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 19.

c) o Relatório de auditoria do Núcleo de Apoio Especializado do Ministério

Público  –, que apreciou os  “Resumos das folhas para empenhos” e as “Relações de

Funcionários”   e fez   o “levantamento   dos   pagamentos   executados   pela   Prefeitura

Municipal de Morretes com verbas vinculadas à saúde, em favor dos […] servidores, os

quais a princípio não exerceram atividades ligadas a Secretaria Municipal de Saúde20”.

Então, como se consta dos elementos de convicção carreados aos autos, há

fortes evidências do emprego irregular de verbas vinculadas em finalidade diversa da

prevista em lei, bem como fortes evidências de que os réus XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX foram os responsáveis por essas ilegalidades. É que, conforme aduzido

pelo autor, enquanto o primeiro réu era o Prefeito do Município de Morretes e ordenador

das despesas públicas, a segunda requerida exercia o cargo de Secretária de Saúde e,

assim, detinha poderes específicos para coordenar e deliberar a respeito da aplicação dos

recursos destinados à pasta municipal que comandava. 

17 Mov. 1.4-1.42/ACP.
18 Vide Relatório da CPI, item 6.3, fls. 54 em diante (mov. 1.39-1.40/ACP).
19 Mov. 1.12-1.15/ACP, Mov. 1.43-1.45/ACP, Mov. 1.47, 1.50, 1.53 /ACP. 
20 Mov. 1.62/ACP.
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Aliás,   os   requeridos   não   negaram   que   tenham   autorizado/viabilizado   o

emprego irregular da verba pública. Com efeito, pois a tese defensiva se concentra em

afastar a configuração de atos de improbidade administrativa, sob o principal argumento

de que suas condutas não foram eivadas de dolo, má-fé ou deslealdade (tese, aliás, que

foi, precipitadamente, acolhida pela r. sentença recorrida).

Destarte, diante dos elementos listados acima, não se pode negar que

existem fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa tipificados

no artigo 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92, o que autoriza o recebimento da

petição inicial e processamento da demanda.

5. DA NECESSIDADE DE REFORMA DA R. SENTENÇA RECORRIDA

5.1. A despeito das imputações ministeriais e respectivos documentos demonstrarem a

presença de indícios (o que não foi negado na r. sentença), viu-se que o r. Juízo de

primeiro grau rejeitou a petição inicial por se convencer da inexistência de atos ímprobos,

porquanto   ausentes,   no   seu   entendimento,   a   demonstração   do   dolo,   má-fé   e

desonestidade dos agentes, e indicativos de dano ao erário.

Para   melhor   compreensão,   veja-se   a   fundamentação   empregada   pelo   r.

Juízo de primeiro grau:

“Assente-se que nesta fase processual vige o princípio do “in dubio pro societate”

de forma que, havendo indícios da prática de ato ímprobo, o feito deve ter seguimento. 

Entende-se que existem indícios acerca da prática de ilícitos administrativos,

consubstanciados   em   utilização   de   verba   vinculada   à   saúde   para   pagamento   de

remuneração de servidores que não prestavam serviços elencados nos arts. 2º e 3º da

LC nº 141/2012. 

A parte autora apresentou levantamento realizado pelo Centro de Apoio Técnico à

Execução – CAEx do MP/PR, no qual, a título de ilustração, consta que XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que não realizava serviços de saúde, recebeu o valor de R$

18.375,00 entre os meses de março a novembro de 2.017 (mov. 1.62). 

O   levantamento   também   se   refere   a  outros   servidores,   tais   como   XXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  dentre

outros. (mov. citado). 
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Referente   a   legitimidade,  a   princípio   os   pagamentos   ocorreram   com

autorização dos Requeridos, vez que XXXXXXXXXXXX era o Prefeito e XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX a então secretária municipal, de forma que estava sob suas esferas de

poder autorizar ou não a utilização de verbas vinculadas a saúde para pagamento de

servidores que não prestavam serviços relacionados à pasta. 

Todavia, em se tratando de atos de improbidade administrativa que supostamente

tenham  atentado  contra  os  Princípios  da   Administração  Pública  não  basta  a

desconformidade com a Lei, sendo necessária a presença de elementos que indiquem dolo

genérico   ou   má-fé   do   agente   público   ou   de   terceiro,   caso   contrário,   toda   e   qualquer

desconformidade com o ordenamento jurídico poderia ser tachada de ímproba, ensejando

severas punições para os envolvidos, o que geraria insegurança jurídica. 

[…] 

Na   petição   inicial,  a   parte   autora   não   discorreu   acerca   de   má-fé   ou

desonestidade dos Requeridos, ou algo que o valha, cingindo-se em alegar que fora

praticada uma ilegalidade, o que é insuficiente, pois sequer será possível produzir prova

a respeito de fato não alegado, o que não recomenda o recebimento da inicial. 

Some-se a isso a conclusão a que chegou o órgão técnico do autor da ação, no

sentido de que “...não se vislumbrou qualquer notícia ou evidência que os mencionados

servidores   não   prestaram   de   fato   os   correspondentes   serviços   designados   pela

municipalidade ...” (mov. 1.62). 

Já a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Morretes  não

encontrou presença de indícios de dano ao erário. (mov. cit.). 

A fase de recebimento da inicial fora criada pelo legislador justamente para evitar o

prosseguimento de ações sem viabilidade de condenação. 

Sendo este o caso, de rigor o REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL, por se entender

que não restou demonstrada, ao menos de plano, a existência de má-fé, dolo ou

desonestidade por parte dos Requeridos, e sim não observância de preceitos legais  ,  

o que é insuficiente para que se qualificar de ímprobo um ato administrativo ilegal  [...]”.

(grifou-se)21

Ora, com o devido respeito ao r. Juízo singular, a r. sentença guerreada

merece reforma, uma vez que, além de reconhecer o requisito para receber a petição

inicial, funda-se em duas premissas não constituem requisitos para o receber a exordial.

21 Mov. 27.1/ACP.
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5.2. O Dolo no ato de improbidade administrativa – Primeiro equívoco da r. sentença

recorrida

O primeiro erro em que incorreu r. Juízo de primeiro grau consiste em rejeitar

a   petição   inicial   com   base   na  ausência   de   má-fé   e   de   outros   elementos   para

caracterização do dolo, quando se sabe que má-fé e outros elementos diversos não são

requisitos do dolo do ato ímprobo imputado aos apelados.

Nestas   condições,   são   necessárias   algumas   observações   sobre   a

caracterização do dolo dos atos de improbidade administrativa.

Conquanto   certo   que   os   atos   ímprobos   exigem   o  dolo,   este   elemento

subjetivo   é  apenas   consciência   e   vontade   de   realizar   as   elementares   do   ilícito,   não

requerendo   um   elemento   adicional,   a   menos   que   o   ato   ímprobo   o   inclua   nas   suas

elementares. O dolo é consciência e vontade de realizar os elementos objetivos dos tipos

abertos descritos na Lei nº 8.429/1992. Portanto,  a menos que a descrição do ato

ímprobo exija um especial fim de agir, o dolo é genérico, não requerendo elemento

adicional. A má-fé não   é   requisito do dolo   dos atos de improbidade administrativa  , pois

não  é  referida na descrição de qualquer ato ímprobo.  Por sua vez,  a desonestidade

somente está vinculada ao ato ímprobo que atenta contra o princípio da moralidade

administrativa, uma das espécies de ato de improbidade administrativa prevista no artigo

11 da Lei nº 8.429/1992. A potencial consciência   da ilicitude também não integra o dolo  .

Aliás, a norma prevista no artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 22,

enfatizando que ninguém se exime do cumprimento da lei alegando que não a conhece.

Se for o caso, a falta de consciência das ilicitude pode caracterizar um erro de proibição, e

excluir a culpabilidade, mas não tem o condão de afastar o dolo. A respeito, cita-se que:

“ […] a consciência da antijuridicidade do ato não é um dos elementos necessários

para a caracterização do dolo.

E é justamente neste momento que se chega a uma importante conclusão com

relação ao dolo e a responsabilização por ato de improbidade administrativa:  o dolo da

improbidade não se confunde com o   dolus malus  , o dolo da improbidade não depende da  

existência de má-fé do agente público, ou seja, não tem como um dos seus elementos a

potencial consciência da ilicitude. […] 

22 “Art. 3º. Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.”

Página 14 de 20



MINISTÉRIO PÚBLICO
do Estado do Paraná

PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL – 6º Grupo de Atuação Especializada

Assim,   com   essa   posição   vencedora,   supera-se  uma   equivocadíssima   posição

jurisprudencial, que exigia, para caracterização do dolo na improbidade administrativa, a

existência de má-fé do agente público, ou seja, o dolus malus, totalmente alheio a qualquer

gramática de imputação dos atos ilícitos adotada em nosso sistema atual.

De tal maneira, vale repetir, o dolo na improbidade nada tem a ver com má-fé. […]

[…] 

[…] o dolo é consciência e vontade de realizar os elementos dos tipos abertos da Lei de

Improbidade Administrativa. [...]

Com essas considerações, superando-se a tese do dolo como má-fé, adotando-se

a visão do dolo como consciência e vontade e extraindo-se a comprovação do dolo das

circunstâncias de fato  e dos critérios acima indicados, não há dúvida de que existirá um

salto de qualidade na análise da imputação subjetiva dolosa.”  (grifou-se)23

Por isso doutrina e jurisprudência têm afirmado que, em regra, o ato de

improbidade administrativa exige apenas o dolo genérico. A título de exemplo:

“PROCESSUAL  CIVIL  E   ADMINISTRATIVO.   AGRAVO  REGIMENTAL   NO

RECURSO   ESPECIAL.   AÇÃO   CIVIL   PÚBLICA.   IMPROBIDADE   ADMINISTRATIVA.

AUSÊNCIA   DE   PREQUESTIONAMENTO.   SÚMULA   211/STJ.   CONTRATAÇÃO   DE

PESSOAL SEM CONCURSO PÚBLICO. PRÁTICA DE ATO VIOLADOR DE PRINCÍPIOS

ADMINISTRATIVOS.   ARTIGO   11   DA   LEI   8429/92. RECONHECIMENTO   DE   DOLO

GENÉRICO. REQUISITOS PARA JULGAMENTO DO FEITO. REVISÃO. LITIGÂNCIA DE

MÁ-FÉ. […]

[...]

3. Os atos de improbidade administrativa descritos no artigo 11 da Lei nº 8429/92

dependem da presença do   dolo genérico  , mas dispensam a demonstração da ocorrência

de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente.

4.   Cumpre   destacar,   ainda,   que  o  dolo   que   se  exige   para   a   configuração   de

improbidade   administrativa   é   a    simples   vontade   consciente   de   aderir   à   conduta  ,  

produzindo os resultados vedados pela norma jurídica - ou, ainda, a simples anuência aos

resultados contrários ao Direito  quando o agente público ou privado deveria saber que a

conduta   praticada   a   eles   levaria   -,   sendo   despiciendo   perquirir   acerca   de   finalidades

específicas.
23  RODRIGO LEITE FERREIRA CABRAL,  O elemento subjetivo do ato de improbidade administrativa, in
Aspectos Controvertidos da Lei de Improbidade Administrativa: uma análise crítica a partir dos julgados dos
Tribunais Superiores, vol. 1, organizadores Cláudio S. Diniz, Mauro Sérgio Rocha e Renato de Lima Castro,
Belo Horizonte: Del Rey, 2016, p. 113, 114, 119 e 127.
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[...]

8. Agravo regimental não provido.”

(grifou-se e destacou-se - STJ, AgRg no REsp 1.523.435/SP, 2 a Turma, Rel. Mauro

Campbell Marques, j. 18/2/2016, DJe 29/2/2016)24.

Portanto, e com o devido respeito, é desnecessário para caracterização do

dolo, perquirir situações como má-fé e desonestidade, como fez o r. Juízo a quo.

Ademais, como frisado, nesta fase processual a cognição é sumária, não

admitindo   profundo   exame   de   fatos   que   demandam   produção   e   análise   de   provas.

Destarte, nesta etapa processual não há como afastar o dolo sem permitir a produção de

provas a respeito, principalmente quanto a outros elementos adicionais diversos do dolo.

A respeito, é farta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, v.g.:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VERBA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE

ESCOLA   NO   MUNICÍPIO.   PETIÇÃO   INICIAL. JUÍZO   PRÉVIO   DE   PRELIBAÇÃO. IN

DUBIO PRO SOCIETATE.

[...]

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que na

fase   de   recebimento   da   petição   inicial, deve-se   realizar   um   juízo   meramente   de

prelibação orientado pelo propósito de rechaçar acusações infundadas, notadamente em

razão do peso que representa a mera condição de réu em ação de improbidade. Logo, a

regra é o recebimento da inicial; a exceção a rejeição. A dúvida opera em benefício da

sociedade (in dubio pro societate). Nesse sentido: (REsp 1808323/PB, Rel. Ministro Herman

Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020 e AgInt no AREsp

952.487/MS,  Rel.  Ministro Sérgio Kukina,  Primeira  Turma,  julgado  em  02/08/2018,  DJe

18/09/2018).

[...].

24  Neste sentido: FÁBIO MEDINA OSÓRIO,  Teoria da Improbidade Administrativa  [livro eletrônico]: má
gestão pública, corrupção, ineficiência, São Paulo:  Thomson Reuters Brasil, 2018.  EMERSON GARCIA,
Improbidade Administrativa, Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, 9ª ed., São Paulo: Saraiva, 2017, p.
435; STJ, AgInt no REsp 1.774.729/MG, 2ª Turma, Rel. Francisco Falcão, j. 10/12/2019, DJe 13/12/2019;
STJ, AgInt no AREsp n. 1.431.117/BA, 2ª Turma, Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 11/6/2019, DJe
18/6/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 1.366.330/MG, 2ª Turma Rel. Francisco Falcão, j. 16/5/2019, DJe
23/5/2019. TJPR, 0001920-28.2012.8.16.0176, 4ª Câmara Cível, Rel. Regina Afonso Portes, j. 9/12/2019;
TJPR, AC 1.518.479-1, 4ª Câmara Cível, Rel. Cristiane Santos Leite, DJe 4/10/2017; TJPR, AC 1.639.101-0,
5ª Câmara Cível, Rel. Rogério Ribas, Dje 17/7/2017; TJPR, AC 1.670.276-8, 5ª Câmara Cível, Rel. Nilson
Mizuta, DJe 18/9/2017.
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V - É fácil perceber, da análise dos trechos acima transcritos, que o Tribunal a

quo   exerceu   juízo   de   valor   definitivo   quanto   aos   fatos   articulados.   É   dizer,   a

fundamentação utilizada para concluir pela suposta ausência de indícios da prática de atos

de improbidade administrativa adentrou, substancialmente, no mérito da demanda, sem

que sequer tenha ocorrido a necessária instrução processual.

VI - Assim, é prematura a extinção do processo, tendo em vista não existirem

elementos   fáticos   ou   probatório   suficientes   para   um   juízo   conclusivo   acerca   da

demanda, tampouco quanto à efetiva presença do elemento subjetivo do suposto ato

de improbidade administrativa, o qual exige, em regra, a regular instrução processual.

VII -  Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de

que, ‘somente após a regular instrução processual    é    que se poderá concluir pela  

existência,  ou não,  de:  (I)  enriquecimento  ilícito; (II) eventual dano ou prejuízo a ser

reparado   e   a   delimitação   do   respectivo   montante;   (III)   efetiva   lesão   a   princípios   da

Administração Pública; e (IV) configuração de elemento subjetivo apto a caracterizar o

noticiado ato ímprobo’ (STJ, AgRg no AREsp 400.779/ES, Rel. p/ aco´rda~o Ministro Se

´rgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/12/2014).

VIII   -   Com   efeito,  a   improcedência   das   imputações   de   improbidade

administrativa,  em juízo de admissibilidade da acusação   – como ocorreu no caso   –,

constitui juízo que não pode ser antecipado à instrução do processo, mostrando-se

necessário   o   prosseguimento   da   demanda,   de   modo   a   viabilizar   a   produção

probatória, necessária ao convencimento do julgador, sob pena, inclusive, de cercear

o jus accusationis do Estado. Nesse sentido, são os precedentes desta Corte: (AgInt no

AREsp   1468638/SP,   Rel.   Ministro   Francisco   Falcão,   Segunda   Turma,   julgado   em

21/11/2019, DJe 5/12/2019 e AgRg no AgRg no AREsp 558.920/MG, Rel. Ministra Assusete

Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/9/2016, DJe 13/10/2016).

IX - Agravo interno improvido.”

(Destacou-se   -  AgInt   no  AREsp   1.717.388/CE,   2ª   Turma,   Rel.   Francisco   Falcão,   DJe

7/5/2021)

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. HOMOLOGAÇÃO DE PARECER. PETIÇÃO

INICIAL  EM  QUE  SE  APONTA  ERRO  GROSSEIRO.  POSSIBILIDADE  DE

RESPONSABILIZAÇÃO.  RECEBIMENTO   DA   PETIÇÃO   INICIAL. IN   DUBIO   PRO

SOCIETATE.

[...]
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6. ‘Deve ser considerada prematura a extinção do processo com julgamento de

mérito, tendo em vista que nesta fase da demanda, a relação jurídica sequer foi formada,

não havendo, portanto, elementos suficientes para um juízo conclusivo acerca da

demanda,     tampouco quanto a efetiva presença do elemento subjetivo do suposto ato  

de improbidade administrativa, o qual exige a regular instrução processual para a sua

verificação’ (EDcl no REsp 1.387.259/MT, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda

Turma, DJe 23.4.2015).

7. Em caso análogo ao dos autos, já se decidiu: ‘a análise da existência do

elemento subjetivo ou de erro grosseiro exige a regular instrução processual  [...]  o

acórdão  recorrido  encontra-se  em dissonância  com a  jurisprudência  desta  Corte,

mostrando-se prematuro, no presente momento, o não recebimento da inicial [...]’

(AREsp 1.678.296/SP, Relator Min. Francisco Falcão, DJe 2.9.2020 - decisão monocrática).

8. Recurso Especial provido, para restabelecer a decisão de primeiro grau que

recebeu a Petição Inicial.”

(Destacou-se - AgInt nos EDcl no REsp 1.860.520/PR, 2ª Turma, Rel. Herman Benjamin,

DJe 14/4/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO   DE   INSTRUMENTO   –   AÇÃO   CIVIL   PÚBLICA   POR   ATO   DE

IMPROBIDADE   ADMINISTRATIVA   –   DECISÃO   DE   RECEBIMENTO   DA   INICIAL   E

DECRETAÇÃO   DE   INDISPONIBILIDADE   DE   BENS   –   EXISTÊNCIA   DE   INDÍCIOS

SUFICIENTES DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – APLICAÇÃO

DO PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO SOCIETATE’ – RECEBIMENTO QUE SÓ É OBSTADO NA

HIPÓTESE DE PROVAS CABAIS QUE CONTRARIEM OS INDÍCIOS APRESENTADOS –

ELEMENTO   SUBJETIVO   QUE   DEVE   SER   AFERIDO   NO   CURSO   DA   INSTRUÇÃO

PROCESSUAL – ALEGAÇÕES QUE SE CONFUNDEM COM O PRÓPRIO MÉRITO DA

DEMANDA  – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS BENS E VALORES – PRESENÇA DOS

REQUISITOS   NECESSÁRIOS   PARA   A   CONCESSÃO   DA   TUTELA   CAUTELAR   EM

RELAÇÃO AOS VALORES BLOQUEADOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º DA LEI Nº

8.429/92 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 

(Destacou-se TJPR, AI 0028201-20.2019.8.16.0000, 4ª Câmara Cível, Rel.   Regina Helena

Afonso de Oliveira Portes, j. 10/8/2020)25

25 Também da 4ª Câmara Cível desse Egrégio Tribunal de Justiça: TJPR, 0039963-96.2020.8.16.0000, 4ª
Câmara Cível, Rel. Maria Aparecida Blanco de Lima, j. 23/2/2021; TJPR 0050945-72.2020.8.16.0000, 4ª
Câmara Cível, Rel. Luiz Taro Oyama, j. 19/4/2021.
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‘AGRAVO   DE   INSTRUMENTO.   AÇÃO   DE   IMPROBIDADE   ADMINISTRATIVA.

RECEBIMENTO   DE   DIÁRIAS.   CÂMARA   MUNICIPAL   DE   ANDIRÁ.   DECISÃO   DE

RECEBIMENTO   DA   PETIÇÃO   INICIAL.   INÉPCIA   DA   PETIÇÃO   INICIAL.   ALEGAÇÃO

REJEITADA EM RECURSO ANTERIOR. PEDIDO NÃO CONHECIDO. NULIDADE POR

AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  ELEMENTO  SUBJETIVO.

DEMONSTRAÇÃO A SER FEITA DURANTE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. EXISTÊNCIA

DE  INDÍCIOS  DA  PRÁTICA  DE  ATOS  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.

INAPLICABILIDADE  DO  ART.  17,   § 8º,   DA LEI   DE  IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

(Destacou-se – TJPR, AI 0032305-21.2020.8.16.0000, 5ª Câmara Cível, Rel. Carlos

Mansur Arida, j. 30/11/2020)26

Isto posto, além de não constituírem requisitos para caracterização do dolo

dos atos ímprobos imputados, a análise do dolo ou eventuais elementos adicionais, como

má-fé e desonestidade, não comportam apreciação definitiva nesta fase processual, pois

dependem dos debates processuais e/ou instrução probatória.

Portanto, com o devido respeito, enganou-se duas vezes o r. Juízo  a

quo quando rejeitou a petição inicial com base na afirmação de que inexistiu má-fé

e desonestidade nas condutas praticadas pelos requeridos, e que, por tal motivo,

não estaria demonstrado o dolo.

5.3. Prejuízo ao erário – Segundo Equívoco

Da leitura do excerto da r. sentença vergastada, acima transcrito, percebe-se

que o r. Juízo de primeiro grau comete mais um erro ao fundamentar a rejeição da petição

inicial na ausência de indícios de dano ao erário27.

Ora, como foi demonstrado à exaustão, nesta demanda a Promotoria de

Justiça não imputa condutas que tenham causado prejuízo ao erário, tampouco pleiteia a

condenação dos réus em ressarcimento, pois imputada, exclusivamente, a prática de atos

ímprobos   estipulados   no   artigo   11,   da   Lei   nº   8.429/1992.   Assim,   absolutamente

desnecessária a verificação de indícios de lesão ao erário. 

26 Também da 5ª Câmara Cível desse Egrégio Tribunal de Justiça: TJPR, ACR – 1456820-0, 5ª Câmara
Cível, Rel. Luiz Mateus de Lima, j. 16/2/2016.
27 Sustentou, basicamente, que tudo indica que os servidores remunerados com verbas vinculadas da área
da saúde efetivamente trabalhavam (ainda que em outras secretarias do Município de Morretes).
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É   forçoso   repisar,   aliás,   que   o   artigo   21,   inciso   I,   da   Lei   nº   8.429/92,

expressamente prevê que  a aplicação das sanções previstas nesta lei  independe da

efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento.

Destarte, como a ação civil pública em apreço imputa unicamente o

cometimento de ato ímprobo previsto no artigo 11 da Lei nº 8.429/1992, e pede

exclusivamente a condenação dos acusados na sanção de multa civil fixadas no

inciso III do artigo 12, da Lei de Improbidade Administrativa, não se fala em prejuízo

ao erário, pois este não é requisito de caracterização do ato ímprobo imputado.

CONCLUSÃO

Posto   isso,   considerando   que   não   prospera   a   preliminar   de   inépcia   da

petição inicial; que se está em sede de cognição sumária, na qual basta a demonstração

de indícios da prática de atos de improbidade administrativa, pois vigora o princípio do in

dubio pro societate; que no caso em deslinde existem indícios do cometimento dos atos

ímprobos imputados aos apelados; que a má-fé e a desonestidade não integram o dolo

dos   atos   ímprobos   imputados;  que   o   aprofundamento   acerca   do   elemento   subjetivo

depende de instrução probatória; e que a aplicação da imposição da sanção pretendida

pelo autor prescinde da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público; o MINISTÉRIO

PÚBLICO propugna pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso,

para que, nos autos da Ação Civil Pública nº XXXXXXXXXXXXXXXXXX, da Comarca

de Morretes, seja recebida a petição inicial em face dos réus XXXXXXXXXXXXXX e

XXXXXXXXXXXXXXXX, determinando-se o prosseguimento do feito nos ulteriores

termos do processo, conforme prescreve o artigo 17, § 9º, da Lei nº 8.429/1992.

Curitiba, 2 de junho de 2021.

Mário Sérgio de Albuquerque Schirmer

Procurador de Justiça
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