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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCURADOR
GERAL  DO  MUNICÍPIO.  REITERADOS  OFÍCIOS
REQUISITÓRIOS  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.
DESATENDIMENTOS.  DESÍDIA.  DOLO
CARACTERIZADO.  CONDUTA  ÍMPROBA
PREVISTA NO  ART.  11,  II,  DA LEI  N.º  8.429/92.
VIOLAÇÃO  DOS  PRINCÍPIOS  QUE  REGEM  A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDENAÇÃO QUE
ENCONTRA  RESSONÂNCIA  NA  LEI  DE
REGÊNCIA.  PENA  FIXADA  DE  MANEIRA
DESPROPORCIONAL.  AFASTAMENTO  DA PENA
DE  PERDA  DO  CARGO  E  SUSPENSÃO  DOS
DIREITOS POLÍTICOS.  MANUTENÇÃO DA PENA
DE MULTA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

“O  STJ  tem  compreensão  no  sentido  de  que  o
elemento  subjetivo,  necessário  à  configuração  de
improbidade administrativa censurada nos termos do
art.  11  da  Lei  8.429/1992,  é  o  dolo  genérico  de
realizar conduta que atente contra os princípios da
Administração Pública, não se exigindo a presença
de dolo específico (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 4/5/2011).”

No caso dos autos, após reiteradas requisições de
informações pelo órgão ministerial  ao  réu  (total  de
nove), acerca da propositura de determinada ação de
ressarcimento  ao  erário,  não  se  obteve  qualquer
resposta, restando configurado o ato de improbidade
administrativa por desídia, nos termos do art. 11, II,
da Lei 8.429/92.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  em  conceder
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Apelatório, nos termos do voto do relator,
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unânime, e a certidão de fl. 419.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Fábio  Henrique

Thoma contra  a  Sentença  (fls.  250/264)  proferida  pelo  juízo  da  2ª  Vara  da

Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande,  nos autos da Ação Civil

Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público

do Estado da Paraíba, que julgou procedente os pedidos iniciais.

O Órgão Ministerial narra, peça de ingresso (fls. 02/07), ato de

desídia  do  réu,  Fábio  Henrique  Thoma,  quando  ocupante  do  cargo  de

Procurador Geral do Município de Campina Grande, detalhando o fato de que

as Contas da Câmara Municipal de Campina Grande foram reprovadas, com a

aplicação de débito a vinte e um vereadores e multa ao Presidente responsável,

que não as adimpliram voluntariamente, competindo ao Procurador Geral  do

Município propor a respectiva Ação de Cobrança com o intuito de ressarcir o

erário.

No  entanto,  conforme  a  peça  de  ingresso,  após  reiteradas

requisições de informações pelo órgão ministerial ao réu (total de nove), acerca

da propositura da retrocitada Ação, não obteve-se qualquer resposta, o que, aos

olhos  do  Órgão  Ministerial,  restou  configurado  o  ato  de  improbidade

administrativa por desídia, nos termos do art. 11, II, da Lei 8.429/92, razão pela

qual requereu a condenação do réu nas sanções previstas no art. 12, III, da Lei

nº  8.429/92,  pela  prática  de  conduta  improva  prevista  no  art.  art.  11,  II,  da

mesma lei.

Cópia do Inquérito Civil Público às fls. 41/201.

 Recebimento da inicial às fls. 234/236.

Contestando a Ação (fls. 234/254), o promovido afirma não ser

verdade  a  ausência  de  respostas  aos  ofícios.  Explica  que  só  veio  a  ser

notificado pessoalmente a partir  da 8ª (oitava) correspondência, existindo no

inquérito  provas  de  que  as  informações  requisitadas  foram  prestadas.  Por

conseguinte aduz justificável engano cometido pela Procuradoria, uma vez que

o Acórdão nº 386/2005 tratava de uma repetição de indébito igual à do Acórdão
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nº  307-A/2003,  o  qual  ensejou  ações  de  ressarcimento  já  transitadas  em

julgado, tendo o Procurador designado cometido erro formal ao encaminhar ao

Parquet cópias destas.

Afirma,  em  sequência:  “que  embora  os  que  os  motivos  da

presente Ação Civil Pública estejam relacionados a uma suposta omissão em

responder às requisições do Ministério Público, também fizemos esse resgate

sobre o mérito em questão do percebimento de ajuda de custo, a fim de que se

cristalize ainda mais a certeza de que não existiu má-fé por parte do promovido,

muito menos de seu procurador designado.” - fls. 241.

Sustenta, por fim, a ausência de dolo e de dano ao erário no

presente caso, o que afasta qualquer imputação de improbidade administrativa,

pugnando pela improcedência da Ação.

Impugnação à contestação (fls. 255/258).

Sobreveio sentença julgando procedente a ação, condenando

Fábio  Henrique  Thoma  pela  prática  de  ato  de  improbidade  administrativa

previsto no art. 11, inciso II, da Lei 8.429/92, aplicando-lhe as sanções de a)

Perda da Função Pública; b)Suspensão dos Direitos Políticos pelo prazo de 03

(três) anos e c) Pagamento de Multa Civil correspondente a duas vezes o valor

da remuneração do réu.

Inconformado, o réu interpôs Recurso Apelatório (fls. 266/284)

requerendo de início os benefícios da Justiça Gratuita e aduzindo em sequência

que  não  se  pode  falar  em  Improbidade  Administrativa  sem  que  reste

configurado a má-fé o dolo do agente. Por conseguinte aduz erro na descrição

do dispositivo  legal  condenatório,  tendo o Magistrado de base condenado o

Recorrente  no  ato  previsto  no  art.  11,  II,  da  Lei  8.429/92,  sem  qualquer

congruência com os fatos narrados na inicial.

Aponta,  também,  o  Recorrente,  a  ausência  da  análise  da

contestação e das provas acostadas que demonstram a inocorrência de desídia

ou omissão em relação às requisições feitas pelo Ministério Público, mas sim de
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respostas que não satisfizeram o órgão ministerial. Aduz a total improcedência

na fixação da multa civil e requer, ao fim, seja o apelo provido.

Contrarrazões às fls. 287/294.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,

ofertou parecer (fls. 300/304), manifestando-se pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

VOTO.

Inicialmente,  registro  que  o  presente  Recurso  Apelatório  é

oriundo de uma Sentença prolatada antes do início da vigência no CPC, motivo

pelo qual deixo de aplicar as regras pertinentes ao novo regramento processual,

na espécie.

Como relatado,  o  Apelante  se  insurge  quanto  à  condenação

imposta  pelo  juízo  a  quo  após  a  averiguação  de  ato  de  improbidade

administrativa discriminado no art. 11, II, da Lei nº 8.429/1992, consistente na

omissão da prática de ato de ofício.

Pois bem.

Conforme é cediço, a Constituição Federal de 1988, com vistas

a  salvaguardar  a  moralidade  administrativa,  previu  no  §  4º  do  art.  37  o

cabimento de sanções políticas e civis aos agentes que viessem a causar dano

ao erário,  na  forma e gradação previstas  em lei.  Visando regular  o  referido

dispositivo constitucional, foi editada a Lei n.º 8.429/92, que passou a prever os

atos de improbidade administrativa e as penalidades deles decorrentes.

A referida lei disciplinou os atos incursos em improbidade em

três aspectos, quais sejam: atos que importam enriquecimento ilícito do agente

público (art. 9°); atos que acarretam em prejuízo ao erário (art. 10°); e os atos

que atentam contra os princípios que regem a Administração Pública (art. 11° da
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lei).  Em seguida  listou,  em diversos  incisos,  exemplificativamente,  hipóteses

caracterizadoras da dita improbidade.

Não  é  demais  lembrar  que  para  que  ocorram  os  atos  de

improbidade disciplinados pela legislação supracitada, é indispensável que reste

demonstrado o dolo ou a culpa nas condutas do administrador público. Nesse

passo, a configuração da improbidade administrativa pressupõe a identificação

do elemento subjetivo da conduta do agente, ou seja, o ânimo de agir contra os

princípios inerentes à Administração Pública,  em violação a algum dos tipos

previstos nos arts. 9º, 10 ou 11 da Lei n.º 8.429/92.

No entendimento firme da jurisprudência do Superior Tribunal de

Justiça,  é  necessária  a  existência  do  elemento  subjetivo  dolo  para

caracterização da improbidade administrativa para a tipificação das condutas

descritas nos artigos 9º e 11 e, ao menos a culpa, para a hipótese do artigo 10. 

A título de exemplo, cito o seguinte julgado:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  CONTRATAÇÃO  DE
SERVIDORES SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA
DE ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO OU CULPA GRAVE)
NA  CONDUTA  DO  DEMANDADO.  1.  É  firme  a
jurisprudência do STJ, inclusive de sua Corte Especial, no
sentido de que ‘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’  (AIA  30/AM,  Corte  Especial,  DJe  de
27.09.2011).2.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento.”  (AgRg  no  REsp  975540  /  SP.  AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0180690-
1.  Relator(a):Ministro  TEORI  ALBINO ZAVASCKI  (1124).
Órgão  Julgador:  T1  –  PRIMEIRA  TURMA.  Data  do
Julgamento:  17.11/2011,  Data  da Publicação/Fonte:  DJe
28.11.2011)

Pois bem, há de se analisar se os atos levados a cabo pelo réu

se  consubstanciam  em  ilícitos  revestidos  da  qualificadora  da  improbidade

administrativa.
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Relatou o Parquet que o réu, Fábio Henrique Thoma, quando

ocupante do cargo de Procurador Geral do Município de Campina Grande, agiu

com  desídia  e  descaso  ao  ser  notificado,  por  nove  vezes,  para  prestar

esclarecimentos sobre a propositura de ações de ressarcimento ao erário que

lhe competiam. 

Detalha  que  as  Contas  da  Câmara  Municipal  de  Campina

Grande foram reprovadas, com a aplicação de débito a vinte e um vereadores e

multa ao Presidente responsável e diante da inadimplência dos mesmos nas

penalidades impostas,  competia  ao  Procurador  Geral  do  Município  propor  a

respectiva Ação de Cobrança com o intuito de ressarcir ao erário.

Entretanto,  após  reiteradas  requisições  de  informações  pelo

órgão ministerial  ao réu (total  de nove), acerca da propositura da retrocitada

Ação,  não  obteve-se  qualquer  resposta,  restando  configurado  o  ato  de

improbidade  administrativa  por  desídia,  nos  termos  do  art.  11,  II,  da  Lei

8.429/92.

Dos  documentos  coligidos  aos  autos,  infere-se,  de  fato,  que

nove ofícios foram expedidos, tendo dois sido entregues pessoalmente (fls. 102

e  105),  advertindo-se  o  agente  público  de  sua  responsabilização  caso  não

comprovado o ajuizamento das ações competentes. 

Verifica-se,  inclusive,  que  foi  realizada  audiência  em  que  o

Recorrente  se  comprometeu  a,  no  prazo  de  30  (trinta)  dias,  comprovar  o

cumprimento da respectiva obrigação, fls. 170. Entretanto, novamente quedou-

se inerte o Procurador do Município em seu dever funcional, mesmo ciente do

risco de ser responsabilizado pelo seu ato omissivo, restando patente o seu

dolo no cometimento da conduta ímproba.

Registro, ademais, que é consabido que o agente público que

deixa de responder, sem justificativa e em tempo hábil, pedidos de informações

feitos  pelo  Ministério  Público  está  passível  de  responsabilização  por  ato  de

improbidade.
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Insta  pontuar  que  não  obstante  a  pseudo  simplicidade  da

conduta praticada pelo réu, trata-se de visceral descumprimento de ordem legal

emitida  por  autoridade  competente,  tratando  com  desdém  a  atividade

ministerial,  os  princípios  da  administração  pública  e  o  ordenamento  jurídico

como  um  todo.  Deixou,  pois,  o  Recorrente  de  condicionar  a  atuação  dos

poderes públicos, esquivando-se, ainda, de perseguir, mediante a propositura

de ação própria, o ressarcimento ao erário. 

Não é exagero  lembrar  que a conduta  analisada é grave ao

ponto do ordenamento pátrio a tipificá-la como crime:

Prevaricação
Art.  319  –  Retardar  ou  deixar  de  praticar,
indevidamente  ato  de  ofício,  ou  praticá-lo  contra
disposição expressa de lei,  para satisfazer  interesse
ou sentimento pessoal:
Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.

A Lei  n.  8.429/1992,  que  disciplinou  os  atos  de  improbidade

administrativa,  prevê,  em seu artigo 11,  caput,  constituir  ato  de improbidade

administrativa a violação dos princípios que norteiam a Administração Pública,

em  especial  o  princípio  da  legalidade,  que  inclui  a  violação  de  regras

constitucionais, como ocorre no caso concreto.

Ao negar-se a cumprir  as requisições, o Promovido violou as

normas  constitucionais  e  legais,  sem  justificativa  aceitável,  incorrendo  em

afronta ao princípio da legalidade.

Outrossim,  a  conduta  do  réu  constitui  também  ato  de

improbidade administrativa previsto no art.  11, inciso II  da Lei n. 8.429/1992,

pois  o  demandado  deixou  de  praticar  ato  de  ofício,  ou  seja,  ato  previsto  e

obrigatório por força de lei.

Assim,

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
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instituições, e notadamente:
...
II – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de
ofício;

Não  há  notícia  nos  autos,  nem foram produzidas  provas  no

sentido da ocorrência de prejuízo ao erário ou de enriquecimento ilícito do réu.

Todavia, de acordo com o artigo 11 da Lei n. 8.429/92, basta que a conduta do

agente público atente contra os princípios da administração pública para que se

configure o ato de improbidade, sendo desnecessária a ocorrência de dano ao

erário ou de enriquecimento ilícito do réu.

Outrossim,  não  há  dúvidas  quanto  ao  fato  de  que  o

descumprimento  das  requisições  expedidas  pelo  Ministério  Público  violou  o

princípio  da  legalidade,  expressamente  mencionado  pelo  artigo  11  acima

apontado  e  pelo  artigo  37,  caput  da  Constituição  Federal,  traduzindo,  em

verdade, uma grave afronta aos princípios da moralidade e da impessoalidade,

haja  vista  que  o  réu,  com seu  ato,  intencionalmente  ou  não,  beneficiou  os

agentes políticos responsáveis pela reposição ao erário.

Comprovada  está,  pois,  a  prática  de  ato  de  improbidade

administrativa.

Neste sentido, julgados das Cortes Pátrias de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL -  DIREITO ADMINISTRATIVO -  ATO
DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  -  REITERADO
DESATENDIMENTO,  PELO  PREFEITO  A  OFÍCIOS
REQUISITÓRIOS  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  -  DOLO
COMPROVADO  -  CARACTERIZAÇÃO  DA  CONDUTA
VIOLADORA DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO -
ART.  11,  CAPUT  E  INCISO  II  DA  LEI  8.429/92  -
DOSIMETRIA  DAS  PENAS  -  MULTA  CIVIL  -
RAZOABILIDADE. Os agentes públicos possuem o dever
de  observar  os  princípios  norteadores  da  administração
pública,  sendo  que  o  descumprimento  de  ato  de  oficio
caracteriza  conduta  tipificada  no  art.  11,  II,  da  Lei
nº8.429/92.  Manifesto  o  dolo  do  agente  público  em  se
esquivar de sua obrigação de prestar,  a tempo e modo,
informações  oficiais,  e  de  notável  interesse  público.
Conduta  ímproba  configurada,  diante  da  afronta  aos
princípios  da  moralidade,  legalidade  e  eficiência  da
administração.  As  peculiaridades  do  caso  em  exame
justificam  pena  com  caráter  pedagógico  e  repressivo,
impondo  ao  agente  malfeitor  as  consequências  do  seu
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ato, e prevenindo a reiteração deste ilícito. Razoabilidade
da  pena  de  multa  civil  equivalente  a  três  vezes  a
remuneração do agente político. (TJMG - Apelação Cível
1.0439.13.005903-3/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias ,
6ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  04/08/2015,
publicação da súmula em 14/08/2015) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
PREFEITO DE CORONEL BICACO.  SOLICITAÇÃO  DE
INFORMAÇÕES  FEITAS  PELA  CÃMARA  DE
VEREADORES. REITERADA AUSÊNCIA DE RESPOSTA
PELO  PREFEITO.  VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DA
LEGALIDADE,  PUBLICIDADE  E  LEALDADE  ÀS
INSTITUIÇÕES.  ART.  11  DA  LEI  Nº  8.429/92.  1.
Caracteriza ato de improbidade administrativa a reiterada
e intencional omissão do Prefeito Municipal em responder
a  pedidos  de  informação  encaminhados  pelo  Poder
Legislativo  local,  configurando  conduta  contrária  à
legalidade e à lealdade às instituições, o que é sancionado
pelo art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa. 2. Em se
tratando  a  publicidade  um  dos  princípios  nucleares  da
atividade administrativa (art. 37 da Carta Constitucional) e
sendo exatamente a fiscalização e o controle dos atos do
Executivo  uma  das  principais  tarefas  reservadas  pela
Constituição Federal ao Poder Legislativo (art. 49, X, da
Carta  Constitucional),  mostra-se  gravemente  ofensiva  à
legalidade e ao dever de lealdade às instituições deixar o
Prefeito,  de forma reiterada e injustificada, de atender a
pedidos  de  informações  sobre  dados  relevantes  da
administração  municipal.  3.  Dolo  que,  na  hipótese,
aparece de forma límpida, diante da postura renitente do
apelado  em,  reiteradamente,  omitir-se  às  inúmeras
requisições de informação,  o  que definitivamente  restou
evidenciado  no  mandado  de  segurança  impetrado  por
alguns  Vereadores,  quando,  mesmo  pessoalmente
intimado e tendo a chance de justificar-se pela... omissão
até  então  revelada,  manteve  a  mesma  postura  anti-
republicana  de  não  prestar  contas  dos  atos  de  sua
Administração. 4. Ação civil pública julgada improcedente
na  origem.  APELAÇÃO  PROVIDA.  (Apelação  Cível  Nº
70062241971, Quarta Câmara Cível,  Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 26/08/2015).
(TJ-RS - AC: 70062241971 RS, Relator: Eduardo Uhlein,
Data de Julgamento: 26/08/2015,  Quarta Câmara Cível,
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/09/2015)

Quanto  às  penalidades  é  cediço  que

as  sanções  do  art.  12,  incisos  I,  II  e  III,  da  Lei  nº  8.429/92,  não  são

necessariamente  cumulativas,  cabendo  ao  magistrado  a  sua  dosimetria;  em

consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que,

evidentemente,  perpassa  pela  adequação,  necessidade  e  proporcionalidade

estrito  senso,  aliás,  como  deixa  entrever  o  parágrafo  único  do  referido

dispositivo, a fim de que a reprimenda a ser aplicada ao agente ímprobo seja
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suficiente à repressão e à prevenção da improbidade. (REsp 980706/RS, Rel.

Ministro  LUIZ  FUX,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  03/02/2011,  DJe

23/02/2011).

Na espécie, a conduta ímproba foi enquadrada no art. 11, caput,

e  inciso  II,  da  Lei  n.  8.429/92,  para  a  qual  estão  previstas  as  sanções  de

"ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão

dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem

vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar

com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,

direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual

seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos".

Pois bem, diante do que restou apurado, tem-se por razoável a

aplicação da penalidade de multa civil equivalente a duas vezes a remuneração

do agente, sendo desnecessária a aplicação da perda da função pública, uma

vez  que  o  Recorrente  não  ocupa  mais  o  cargo  de  Procurador  Geral  do

Município.

Quanto a suspensão dos Direito Políticos por três anos, mostra-

se desproporcional e desarrazoado, considerando que seu ato não gerou danos

ao  erário  ou  teve  o  condão  de  provocar  maior  repercussão  nos  serviços

administrativos ordinários, razão pela qual afasto pena de perda dos direitos

políticos. 

Por fim, quanto ao equívoco da parte dispositiva da sentença,

que faz referência ao inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/92,  trata-se de mero

erro  material,  clarividente  falha  de  digitação  passível  de  ser  cometida  por

qualquer Magistrado que esteja ou não laborando em regime de mutirão, não

gerando qualquer  dúvida  na  interpretação  do julgado,  registrando-se,  assim,

que o inciso aplicável a espécie é o II do art. 11.

Dado  o  exposto,  PROVEJO O RECURSO PARCIALMENTE,

para afastar as penalidades de perda da função e pública e suspensão dos

direitos  políticos,  mantendo-se  a  aplicação  de  pena  de  multa,  no  valor
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correspondente a duas vezes sua última remuneração.

Registre-se a Sentença no Cadastro Nacional de Condenações

Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional

de Justiça.

Oficie-se o Órgão responsável pela execução da multa imposta. 

É o voto.

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

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Janete Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala  de Sessões da Primeira  Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
                                  Relator
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