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SENTENÇA
 

PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
ALEGAÇÕES DE PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE
BASEADOS EM DOCUMENTO INSUFICIENTE. 
DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE NÃO
COMPROVA A PRÁTICA DO ATO DE IMPROBIDADE. 
DOCUMENTO INCONCLUSIVO.  AUSÊNCIA DE
INFORMAÇÃO SEGURA QUANTO AO DESFECHO DAS 
SUPOSTAS IRREGULARIDADES. PROVA TEMERÁRIA.
IMPROCEDÊNCIA.
1. A condenação do agente público por ato de improbidade
administrativa, como qualquer outro ato que importe em
penalidade, requer a demonstração de prova segura de sua
realização.
2. Na regra processual do ônus da prova, incumbe ao autor
a prova do fato constitutivo do seu direito, sem o qual,
impõe-se a improcedência do pedido inaugural.
3. Improcedência do pedido.

 
Vistos etc.
 
1. RELATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA propôs a presente Ação Civil Pública por
Ato de Improbidade Administrativa em face de JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA, brasileiro,
casado, empresário, então Prefeito Municipal de São João do Rio do Peixe, EVERALDO
FERREIRA DE ALMEIDA, brasileiro, casado, empresário, portador de RG 1.498.471 SS/PB, com
endereço na Rua Locardério Fernandes Dantas, s/n, Centro, São João do Rio do Peixe, 
EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n.
03.132.338/0001-95, com endereço na Rua Tabelião José Cândido Dantas, n. 149, Centro, São
João do Rio do Peixe, VANESSA RICARTE FERNANDES, brasileira, divorciada, servidora
pública (ex-Pregoeira da Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe), RG n. 2655938
SSP/PB, com endereço na Rua Padre Joaquim Cirilo de Sá, n. 86, Centro, São João do Rio do
Peixe, NÚBIA DE SOUSA LINS, brasileira, solteira, servidora pública (membro da comissão de
licitação da Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe), RG n. 2891589 SSP/PB, residente
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na Rua Padre Romão Dantas, n. 43, Centro, São João do Rio do Peixe, PEDRO HENRIQUE DE
SOUSA WANDERLEY, brasileiro, casado, enfermeiro (ex-membro da comissão de licitação da
Prefeitura de São João do Rio do Peixe), RG n. 2664344 SSP/PB, residente na Rua Victor
Jurema, n. 43, Centro, São João do Rio do Peixe, PABLO RAMIREZ PIRES DE MELLO,
brasileiro, casado, servidor público (atual membro da comissão de licitação da Prefeitura de São
João do Rio do Peixe), RG n. 3070507, residente na Rua Genésia Leite Furtados, s/n, Centro,
São João do Rio do Peixe, ALINE DE OLIVEIRA PIRES, brasileira, solteira, enfermeira (atual
pregoeira da Prefeitura de São João do Rio do Peixe), RG n. 2891780, residente no Sítio
Varzinha, São João do Rio do Peixe e FRANCISCO BEZERRA DUTRA, brasileiro, casado,
servidor público (atual presidente da comissão de licitação da Prefeitura de São João do Rio do
Peixe), residente na Rua José Dutra Neto, n. 12, Gruta, São João do Rio do Peixe, imputando-
lhes prática de atos previstos na lei de improbidade administrativa – LIA.
Aduz a peça inicial que teria sido montado, na estrutura da Prefeitura Municipal de São João do
Rio do Peixe, um esquema concertado com vistas a burlar as regras constitucionais e legais de
concorrência, visando favorecer determinados empresários nas contratações com o Poder
Público, notadamente EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA, amigo pessoal do então Prefeito 
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA.
Em resumo, afirma que as fraudes eram dadas num mesmo modus operandi, que envolvia a
utilização da licitação da modalidade Pregão Presencial, onde conseguiram realizar vultosas
contratações viciadas.
Acrescenta que a fraude era cometida a partir da publicação de Aviso de Licitação em jornal de
grande circulação e em Diário Oficial, constando o resumo do certame, com a informação de que
“maiores informações podem ser obtidas no horário de 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no
endereço supra citado (o da Prefeitura)”.
Ademais, o que se observou, segundo o Ministério Público, é que nenhum licitante obtinha
acesso ao edital, bem como nos dias marcados para o pregão nenhum membro da Comissão de
Licitação se fazia presente.
Assevera que os membros da licitação tiveram papel preponderante para a concretização das
fraudes alegadas, mas, como principal, tinha como autores o então Prefeito JOSÉ AIRTON
PIRES DE SOUSA e o empresário EDVALDO FERREIRA DE ALMEIDA, que eram os então
beneficiados, política e financeiramente, respectivamente.
Elencou vários procedimentos que supostamente teriam ocorrido fraude.
Liminarmente, requereu o afastamento do então Prefeito JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA e
dos servidores públicos FRANCISCO BEZERRA DUTRA, ALINE DE OLIVEIRA PIRES e 
PABLO RAMIREZ PIRES DE MELO das funções comissionadas de então Presidente e membros
da comissão de licitação e/ou pregoeiro, a indisponibilidade de bens de todos os promovidos e a
suspensão dos efeitos das licitações: Tomada de Preço 02/2015 e 03/2015, bem como dos
Pregões Presenciais 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 13/2015, 14/2015, 18/2015 e
19/2015.
Por fim, no mérito, requereu a condenação de todos os Promovidos às penalidades pela prática
de atos de improbidade administrativa praticados e a anulação das licitações mencionadas.
Notificados, EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA e EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA –
ME apresentaram manifestação escrita (ID 21586654 – pág. 85/92).
Notificado, JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA apresentou manifestação escrita (ID 21586654 –
pág. 95/100 e ID 21586520 – pág. 1/35).
VANESSA RICARTE FERNANDES, NÚBIA DE SOUSA LINS, PEDRO HENRIQUE DE SOUSA
WANDERLEY, PABLO RAMIREZ PIRES DE MELLO, ALINE DE OLIVEIRA PIRES e 
FRANCISCO BEZERRA DUTRA também apresentaram manifestação escrita (ID 21586520 –
pág. 44/54).
Recebida a inicial, oportunidade em que foram rejeitados todos os pedidos preliminares e os
pedidos liminares autorais (ID 21586520 – pág. 65/70).
O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs agravo de instrumento (ID 21586520 – pág. 72), que foi
negado seguimento (ID 21586520 – pág. 91/93).



Citado, JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA apresentou Contestação, pugnando pela
improcedência do pedido (ID 21586657 – pág. 16/36)
Citado, EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA e EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA – ME 
apresentaram Contestação, pugnando pela improcedência da demanda (ID 21586657 – pág.
40/48).
Citados, VANESSA RICARTE FERNANDES, NÚBIA DE SOUSA LINS, PEDRO HENRIQUE DE
SOUSA WANDERLEY, PABLO RAMIREZ PIRES DE MELLO, ALINE DE OLIVEIRA PIRES e 
FRANCISCO BEZERRA DUTRA também apresentaram Contestação, pugnando pela
improcedência do pedido (ID 21586657 – pág. 50/61).
O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE peticionou para integrar da demanda (ID
21586657 – pág. 73).
O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou Impugnação à Contestação (ID 21586657 – pág. 76/78).
Feito o saneamento do feito (ID 21586657 – pág. 80/81).
O MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a oitiva de testemunhas (ID 21586657 – pág. 82).
EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA e EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA – ME requereu
a produção de prova testemunhal (ID 21586657 – pág. 86/90).
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA requereu a produção de prova testemunhal (ID 21586657 –
pág. 92/96).
Designada audiência de instrução, foram ouvidas a testemunha de acusação MARIA DE FÁTIMA
ANDRADE SOARES e as testemunhas da defesa ANDERSON ALVES GOMES e THAMISE
MARTINS SOARES (ID 21586523 – pág. 57/58).
A testemunha KÉCIA CRISTINA CORREIRA DE SOUSA foi ouvida através de Carta Precatória
(ID 21586523 – pág. 100 e 21586524 – pág. 1).
O MINISTÉRIO PÚBLICO prescindiu da testemunha GIOVANE LOPES BARBOZA (ID
33624081).
Designada audiência para realização de ANPC, as partes não chegaram a acordo (ID 37142727 –
pág. 2).
O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou alegações finais pugnando pela improcedência do pedido
inicial, tendo em vista alegar que não restaram comprovadas as informações preliminares obtidas
no procedimento extrajudicial, a revelar ausência de elementos que comprovem a ilegalidade dos
procedimentos licitatórios supostamente fraudados (ID 41409085).
EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA e EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA – ME 
apresentou alegações finais ratificando os termos do Ministério Público (ID 41673470).
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA, em suas alegações finais, requereu a improcedência do
pedido, alegando, em resumo, a ausência da prática de ato de improbidade e a
concordância com os termos das alegações ministeriais (ID 42905903).
VANESSA RICARTE FERNANDES, NÚBIA DE SOUSA LINS, PEDRO HENRIQUE DE SOUSA
WANDERLEY, PABLO RAMIREZ PIRES DE MELLO, ALINE DE OLIVEIRA PIRES e
FRANCISCO BEZERRA DUTRA apresentaram alegações finais também requerendo a
improcedência dos pedidos iniciais alegando, em resumo, a ausência da prática de ato de
improbidade e a concordância com os termos das alegações ministeriais (ID 42905918).
É o relatório. Fundamento e decido.
 
 2. FUNDAMENTAÇÃO
 2.1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Inicialmente, antes de adentrarmos em cada ponto apresentado na exordial como ato ímprobo,
necessários alguns esclarecimentos quanto à ação de improbidade administrativa, levando em
consideração o objetivo, o bem protegido e conduta específica do agente para configuração da
improbidade.
Como é de conhecimento notório, a ação de improbidade administrativa visa a proteger o
interesse público contra condutas que gerem dano ao erário e atos que atentem contra os
princípios basilares da administração. A probidade faz parte da moralidade e da honestidade,
bem como do estrito respeito ao bem comum e sua falta corrói pilares essenciais de uma



República Democrática de Direitos.
Consoante leciona o Professor Hely Lopes Meireles, “fora do campo penal, a Lei nº 8.429/92
classifica e define os atos de improbidade administrativa em três espécies: a) os que importam
enriquecimento ilícito (art. 9º); b) os que causam prejuízo ao erário (art. 10); e c) os que atentam
contra os princípios da Administração Pública (art. 11).
É o que prescrevem os artigos 9º, 10 e 11, do referido Diploma Legal.
Analisando os referidos dispositivos legais, constata-se que, para a tipificação do ato de
improbidade administrativa, devem estar presentes os seguintes elementos básicos: I) sujeito
passivo; II) sujeito ativo; e III) ocorrência de ato danoso causador de enriquecimento ilícito,
prejuízo ao erário público ou atentado contra os princípios da administração pública.
Nas hipóteses do art. 11, da Lei 8.429/92, além dos elementos descritos é necessária a efetiva
presença do elemento dolo, apto a tipificar a conduta como ímproba. Nessas situações, é o
elemento subjetivo da desonestidade, a má-fé, que qualifica a improbidade administrativa. São
esses os ensinamentos de MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO:

“ O enquadramento na lei de improbidade administrativa
exige culpa ou dolo por parte do sujeito ativo. Mesmo
quando algum ato ilegal seja praticado, é preciso verificar
se houve culpa ou dolo, se houve um mínimo de má-fé que
revele realmente a presença de um comportamento
desonesto. (...) há que se perquirir a intenção do agente,
para verificar se houve dolo ou culpa, pois, de outro modo,
não ocorrerá o ilícito previsto na lei (...) Sem um mínimo de
má-fé, não se pode cogitar da aplicação de penalidades tão
severas como a suspensão dos direitos políticos e a perda
da função pública.”

O objetivo da Lei de Improbidade é punir o administrador desonesto, não o inábil. Assim é o
entendimento da jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI8.4429/92.
AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.1. O
ato de improbidade, na sua caracterização, como de regra,
exige elemento subjetivo doloso, à luz da natureza
sancionatória da Lei de Improbidade Administrativa.2. A
legitimidade do negócio jurídico e a ausência objetiva de
formalização contratual, reconhecida pela instância local,
conjuram a improbidade. 3. É que “o objetivo da Lei de
Improbidade é punir o administrador desonesto, não o
inábil. Ou, em outras palavras, para que se enquadre o
agente público na Lei de Improbidade é necessário que
haja o dolo, a culpa e o prejuízo ao ente público,
caracterizado pela ação ou omissão do administrador
público.” (Mauro Roberto Gomes de Mattos, em “ O Limite
da Improbidade Administrativa”, Edit. América Jurídica, 2ª
ed. PP. 7 e 8). “A finalidade da lei de improbidade
administrativa é punir o administrador desonensto”
(Alexandre de Moraes, in “Constituição do Brasil
interpretada e legislação constitucional”, Atlas, 2002, p.
2.611). “De fato, a lei alcança o administrador desonesto,
não o inábil, despreparado, incompetente e desastrado”
(REsp 213.994-0/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Garcia Vieira,
DOU de 27.9.1999).” (REsp 758.639/PB, Rel. Min. José
Delgado, 1ª Turma, DJ 15.5.2006)4. A Lei 8.429/92 da
Ação de Improbidade Administrativa, que explicitou o



cânone do art. 37, §4º da Constituição Federal, teve como
escopo impor sanções aos agentes públicos incursos em
atos de improbidade, nos casos em que: a) importem em
enriquecimento ilícito (art.9º); b) que causem prejuízo ao
erário público (art. 10); c) que atentem contra os princípios
da administração públ ica (art.  11), aqui também
compreendida a lesão à moralidade administrativa.5.
Recurso Especial provido.”(REsp 734984/SP – STJ,
PRIMEIRA TURMA, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 16.06.2008)

No caso em apreço, o deslinde da controvérsia consiste em saber se os Promovidos praticaram
fraudes nos procedimentos licitatórios elencados na inicial, que levaram a requerer, inicialmente,
a procedência do pedido condenatório decorrente de prática de ato de improbidade
administrativa.
 
 2.3. DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS DOS FATOS QUE LEVAM AO
ENTENDIMENTO INICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O órgão ministerial imputou, inicialmente, aos Promovidos a prática de atos de improbidade
administrativa por terem, em tese, praticado fraudes em processos licitatórios que tinha como a
finalidade beneficiar o então Prefeito de São João do Rio do Peixe JOSÉ AIRTON PIRES DE
SOUSA e o empresário EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA, com o auxílio dos trabalhos dos
demais promovidos, que faziam parte da comissão de licitação à época dos fatos.
A base da acusação se se fundamenta, exclusivamente, nos fatos apurados na esfera ministerial
que, preliminarmente, apontavam que os promovidos, agindo de forma conjunta, publicavam
resumos de certames licitatórios e prejudicavam a participação de demais licitantes, como forma
de direcionar as licitações para o senhor EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA.
Além das provas trazidas com a inicial, o Ministério Público e a defesa arrolaram testemunhas
que, ouvidas na instrução processual, apresentaram suas manifestações.
A testemunha MARIA DE FÁTIMA ANDRADE SOARES, em juízo, aduziu não se recordar do que
contou especificamente ao promotor de justiça no procedimento. Afirmou, ainda, que não se
lembrava se estava com o edital, se existia edital e se ficava afixado na prefeitura, nem de ter dito
que não tinha sido disponibilizado o edital. Aduziu, finalmente, que Everaldo e José Airton são
amigos, se tratando por “compadres”, já os tendo visto juntos, em festas e conversando.
A testemunha ANDERSON ALVES GOMES, ao ser ouvida em juízo, afirmou que trabalha na
empresa do promovido Everaldo Ferreira de Almeida e que sabe que a empresa participa de
procedimentos licitatórios, inclusive junto à prefeitura de São João do Rio do Peixe. Narrou que já
representou a empresa em licitações e que tem acesso a editais através de mural do TCE. Por
fim, aduziu que não tem conhecimento se há amizade entre Everaldo e Airton.
A testemunha THAMYSE MARTINS SOARES, em juízo, afirmou que a empresa do promovido
Everaldo Ferreira de Almeida é a única de São João do Rio do Peixe que participa das licitações
locais. Aduziu que trabalha em 2013 já trabalhava na prefeitura local e que era de conhecimento
público quem eram os integrantes da comissão de licitação. Narrou que já se deparou com
pessoas pedindo informações sobre licitações, tendo as encaminhado para Pablo. Por fim, disse
não saber se José Airton e Everaldo são amigos.
Como afirmado pelo próprio Ministério Público em suas alegações finais, a existência de amizade
entre JOSÉ AIRTON PIRES e EVERALDO FERREIRA, por si só, não imputam a existência de
interferência ao ponto de direcionar os contratos para o segundo.
Não houve comprovação da fraude à licitação alegada pelo Ministério Público na inicial, tendo em
vista que os depoimentos colhidos na esfera ministerial não foram confirmados durante a
instrução processual, não havendo provas de que os procedimentos licitatórios direcionados de
forma a favorecer o promovido EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA.
Assim foi a conclusão do Ministério Público.
Reza o art. 373, do CPC, que pertence ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito
que alega possuir, ao passo que ao réu compete comprovar a existência de fato impeditivo,



modificativo ou extintivo do direito do autor.
Analisando toda a prova documental, verifica-se que o pedido autoral não restaram comprovados
na fase instrutória do presente feito.
O fato é que, pela leitura dos documentos acostados à inicial, por si e tão somente, não se
extraem elementos suficientes para o reconhecimento de ato de improbidade a cargo dos
promovidos.
Não poderia o Magistrado julgar o feito em apenas suposições.
O direito da parte autora ficaria evidente se além dos documentos trazidos, houvesse ao menos
depoimentos convincentes de testemunhas que atestassem a existência das fraudes alegadas na
inicial.
A jurisprudência dos tribunais pátrios confirma a tese de que o ato de improbidade só deve ser
assim considerado quando existirem provas suficientes a imputarem ao réu a conduta tipificada,
vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ATRASO NA ENTREGA DE BALANCETE. DESMANDO
ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE
CONTABILIDADE – OBJETO SINGULAR – AUSÊNCIA DE
MÁ-FÉ. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 11, DA LEI
8.429/92. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO AO
ERÁRIO.  IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO
RECURSO. “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ÔNUS DA
PROVA. PROVA CERTA E CONCRETA. CONDENAÇÃO.
PRESSUPOSTO. 1. Aplicam-se aos feitos de improbidade
as regras concernentes ao ônus da prova previstas no art.
333 do CPC. 2. A ação de improbidade administrativa exige
prova certa, determinada e concreta dos atos ilícitos, para
ensejar condenação. 3. Remessa conhecida e improvida.
Unanimidade. (TJ-MA – REMESSA: 355702010, Rel.
PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, 16/05/2011, JOAO
LISBOA).” - “Para que haja a efetiva caracterização da
conduta ora investigada, deve-se comprovar o dolo por
parte do agente público, ou seja, a má-fé e a desonestidade
com a coisa pública tornam-se premissa do ato de
improbidade administrativa, é dizer, a conduta dolosa do
agente público, seja ela comissiva ou omissiva, deve ferir
os princípios constitucionais da Administração Pública, para
fins de incidência das sanções legais previstas na Lei de
Improbidade Administrativa. Portanto, entendo não ter sido
constatada tal situação”. [TJPB – Processo nº: 0000199-
57.2011.8.15.0191 Classe: APELAÇÃO / REMESSA
NECESSÁRIA. Relator: Des. Juiz Convocado Dr. Antonio
do Amaral, em substituição ao Des. JOÃO ALVES DA
SILVA, Julgado em 02.03.2021].
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ÔNUS DA PROVA.
PROVA CERTA E CONCRETA. CONDENAÇÃO.
PRESSUPOSTO. 1. Aplicam-se aos feitos de improbidade
as regras concernentes ao ônus da prova previstas no art.
333 do CPC. 2. A ação de improbidade administrativa exige
prova certa, determinada e concreta dos atos ilícitos, para
ensejar condenação. 3. Remessa conhecida e improvida.
Unanimidade. (TJ-MA - REMESSA: 355702010, Rel.
PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, 16/05/2011, JOAO



LISBOA).
TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL -
INSS - COMPETÊNCIA - FISCALIZAÇÃO - AFERIÇÃO -
VÍNCULO EMPREGATÍCIO - ÔNUS DA PROVA. 1. Em se
tratando de ação anulatória, incumbe ao autor o ônus da
prova, no tocante à desconstituição do crédito já notificado
ao contribuinte, em face da presunção de legitimidade e
veracidade do ato administrativo, sendo, pois, necessário
prova irrefutável do autor para desconstituir o crédito. 2. O
artigo 333, incisos I e II, do CPC dispõe que compete ao
autor fazer prova constitutiva de seu direito; e ao réu, prova
dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito
do autor. Embargos acolhidos para sanar omissão relativa
ao ônus da prova, sem efeitos modificativos. (STJ - EDcl no
REsp 894571/PE – Rel. Min. Humberto Martins – DJe
01/07/2009).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, rechaça a condenação por improbidade lastreada em
simples indícios, exigindo assim, prova concreta da prática do ato ilícito, para efeito condenatório,
senão vejamos:

"ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INDÍCIOS. 1. A ação de improbidade administrativa exige
prova certa, determinada e concreta dos atos ilícitos, para
ensejar condenação. Não se contenta com simples indícios,
nem com a verdade formal. 2. Acórdão que reconheceu
existir, apenas, indícios da prática de improbidade
administrativa. Improcedência do pedido que se impõe. 3.
Não cabe imposição de ônus de sucumbência ao Ministério
Público, em ação de improbidade administrativa cujo pedido
foi improcedente, salvo comprovada má-fé. 4. Recursos
improvidos." (REsp 976.555/RS, Rel. Ministro JOSÉ
DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/04/2008,
DJe 05/05/2008)

Assim, por tudo o que nos autos consta e pela prova documental existente, é indeclinável concluir
que não existem nos autos provas convincentes e robustas acerca dos atos realmente praticados
pelos Promovidos para concluir pelo julgamento da condenação em atos de improbidade
administrativa de forma certa, determinada e concreta.
 
3. CONCLUSÃO
ISTO POSTO, examinando as provas produzidas nos autos, com esteio no art. 487, I, do
CPC, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INAUGURAL.
Uma vez transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.
São João do Rio do Peixe/PB, datado e assinado eletronicamente.
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