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APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PRELIMINARES. 
AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  DE  AGIR. TUTELA 
JURISDICIONAL  ADEQUADA  PARA  OS  FINS 
PRETENDIDOS.  CERCEAMENTO DE DEFESA.  PROVAS 
CARREADAS AOS AUTOS SUFICIENTES PARA O LIVRE 
CONVENCIMENTO  MOTIVADO.  REJEIÇÃO  DAS 
PRELIMINARES.  MÉRITO.  DESCUMPRIMENTO 
IMOTIVADO DE DECISÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO 
ART.  11,  II,  DA  LEI  Nº  8.429/92.  IMPROBIDADE 
CONFIGURADA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES COM 
PONDERAÇÃO  E  RAZOABILIDADE.  MINORAÇÃO  DA 
MULTA  CIVIL  E  EXTIRPAÇÃO  DA  PROIBIÇÃO  DE 
CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO.  PROVIMENTO 
PARCIAL.

-  O  interesse  de  agir  deve  ser  aferido  quanto  à  tutela 
jurisdicional que, na espécie, é a adequada para os fins de se 
obter condenação por ato de improbidade administrativa.

- Os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre 
convencimento  do  juiz  (art.  130  do  CPC)  permitem  ao 
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julgador  determinar  as  provas  que  entender  necessárias  à 
instrução  do  processo,  bem  como  indeferir  aquelas  que 
considerar inúteis ou protelatórias.

- Os agentes públicos têm o dever de observar os princípios 
da  legalidade,  da  moralidade  e  da  honestidade,  de  modo 
que,  ao  deixar  de  cumprir  uma  decisão  judicial  estará 
incorrendo na conduta tipificada no artigo 11, II, da Lei nº 
8.429/92.

- A lesão a princípios administrativos previstos no art. 11 da 
Lei n. 8.429/92 não exige prova da lesão ao erário público, 
bastando a simples ilicitude ou imoralidade administrativa 
para restar configurado o ato de improbidade.

- A dosimetria da pena deve ser razoável o suficiente para 
coibir  o  fato  e  para  funcionar  com  caráter  didático,  sem 
sacrificar  integralmente o patrimônio  e  a  vida do cidadão 
que cometeu o ato ímprobo, mas impondo reprimenda nos 
limites do equilíbrio.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a  Egrégia   Terceira C âmara  Especializada 
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  rejeitar  as 
preliminares  e,  no  mérito,  por  maioria,  dar  provimento  parcial  ao  recurso 
apelatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível contra a sentença de fls. 137/143, 
proferida pelo Juízo da 2ª Vara da da Fazenda Pública da Capital que, em sede de 
Ação  Civil  Pública  por  Ato  de  Improbidade  Administrativa,  ajuizada  pelo 
Ministério Público em face de  Misael Elias de Moraes, julgou procedentes em 
parte  os  pedidos  iniciais,  para  condenar  o  réu  ao  pagamento  de  multa  civil 
equivalente a cinco vezes o valor da remuneração percebida no exercício do cargo 
comissionado de Secretário de Administração do Governo do Estado, a suspensão 
dos  direitos  políticos  pelo  prazo  de  03  (três)  anos,  bem  como  a  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 03 (três) anos.
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O Ministério Público do Estado da Paraíba ingressou com 
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa contra Misael Elias 
de Morais, narrando que o réu, ex-secretário da Pasta Administrativa estadual, a 
par de receber diversos ofícios para cumprimento de decisão judicial transitada 
em julgado, nos autos do Mandado de Segurança n. 2001.013007-6, inclusive três 
recebidos pessoalmente, no período de 06/08/2003 a 22/04/2004 – 08 (oito) meses, 
omitiu-se  no  atendimento  à  medida  judicial,  gerando  o  inconformismo  dos 
impetrantes  e,  por  conseguinte,  a  determinação,  pelo  relator  do  mandamus,  de 
extração de peças e remessa ao  parquet para apuração de responsabilidades do 
renitente.

Pugna pela  incursão  do  demandado no  art.  11,  “caput”  e 
inciso II, da Lei n. 8.429/92, e aplicação das penas do art. 12, III da mesma Lei.

Na sentença guerreada, o magistrado julgou procedente em 
parte  o  pedido  exordial,  considerando  que  o  acervo  probatório  demonstrou  a 
vontade negativa em atender à ordem judicial, e respeitar o direito perquirido pelo 
impetrante do mandado de segurança, tendo a decisão passado mais de um ano 
pendente de cumprimento. (fls. 138).

Nas  razões  recursais,  fls.  145/153,  Misael  Elias  de  Moraes 
sustenta a reforma da sentença, inicialmente aduzindo a preliminar de  ausência 
de interesse de agir, ante o efetivo cumprimento da decisão judicial. Ainda em 
sede  de  preliminar,  suscita  o  cerceamento  de  defesa,  por  não  lhe  ter  sido 
oportunizada a produção de provas que demonstrassem a ausência de dolo.  

No  mérito,  sustenta  que  o  magistrado  se  equivocou  por 
considerar  a  culpa  do  agente,  quando  os  atos  de  improbidade  administrativa 
elencados  no  art.  11  da  Lei  8.429/92,  necessitam da  demonstração  do  dolo  do 
agente público, consubstanciado na vontade deliberada de praticar os elementos 
objetivos caracterizadores da conduta ímproba. 

Alega  que  não  restou  demonstrada  a  má-fé  e  a 
desonestidade,  limitando-se  o  autor  a  narrar  a  omissão  ao  cumprimento  de 
determinação judicial.

Na eventualidade, pugna pela minoração da multa civil para 
o patamar de 01 (um) salário mínimo.

Contrarrazões, fls. 157/160.
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Parecer Ministerial, 166/170, pela rejeição das preliminares e 
desprovimento do apelo. 

É o relatório

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

Trata-se  de  Ação  Civil  Pública  por  Ato  de  Improbidade 
Administrativa interposta  pelo  Ministério  Público  contra  Misael  Elias  de 
Morais,  narrando  que  o  réu,  ex-secretário  da  Pasta  Administrativa  estadual, 
omitiu-se em dar cumprimento a acórdão transitado em julgado, prolatado em 
sede de Mandado de Segurança impetrado por José Braga Leite e outros – Proc. n. 
2001.013.007-6, que reconheceu o direito líquido e certo dos impetrantes de terem 
excluídas  do  limite  de  remuneração,  estipulado  pelo  art.  37,  VI,  da  CF,  as 
vantagens  de  caráter  pessoal.  Alega  que  o  promovido,  malgrado  ter  recebido 
diversos ofícios pessoalmente entre 06 de agosto de 2003 a 22 de abril de 2004,  
desatendeu à ordem judicial.

Passo a analisar as preliminares suscitadas.

Da Preliminar de Ausência de Interesse de Agir

Sustenta o recorrente a ausência de interesse de agir, ante o 
efetivo cumprimento da decisão judicial.

Sem razão, contudo.

É  que  a  causa  de  pedir  centra-se  na  omissão  em cumprir 
decisão judicial transitada em julgado, por um período de tempo que perdurou 08 
(oito) meses.

Na espécie, a relevância quanto ao efetivo cumprimento da 
decisão diz respeito à sua extemporaneidade, ou seja, se ela foi ou não geradora de 
ato ímprobo.

Ademais, o interesse de agir deve ser aferido quanto à tutela 
jurisdicional que, na espécie, é a adequada para os fins de se obter condenação por 
ato de improbidade administrativa.
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São as precisas lições de Cândido Dinamarco:

“Constitui objeto do interesse de agir a tutela jurisdicional e não o bem 
da vida a que ela se refere. O demandante terá ou não direito a obter esse 
bem  -  e  isso  é  uma  questão  de  direito  material,  a  ser  resolvida  em 
conformidade com as normas deste e sem influência sobre o interesse de 
agir.  [...]  Haverá  interesse  processual  sempre  que  o  provimento 
jurisdicional  pedido  for  o  único  caminho  para  tentar  obtê-lo  e  tiver 
aptidão a propiciá-lo àquele que o pretende” (DINAMARCO, Cândido 
Rangel.  Instituições  de  Direito  Processual  Civil,  6ªed.,rev.e.atual.,  São 
Paulo: Malheiros, 2009, pp. 309-13).

Rejeito a preliminar.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

O recorrente também suscita o cerceamento de defesa,  por 
não  lhe  ter  sido  oportunizada  a  produção  de  provas  que  demonstrassem  a 
ausência de dolo.

Mais uma vez não socorre razão ao recorrente.

Com efeito, o magistrado considerou que as provas carreadas 
aos autos eram suficientes para o seu livre convencimento motivado.

Nesse  contexto,  é  perfeitamente  possível  o  julgamento 
antecipado da lide quando o juiz de origem entender substancialmente instruído o 
feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

Os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre 
convencimento  do  juiz  (art.  130 do  CPC)  permitem ao  julgador  determinar  as 
provas  que  entender  necessárias  à  instrução  do  processo,  bem  como  indeferir 
aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Segundo o disposto no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, constitui 
ato  de  improbidade  administrativa  que  atenta  contra  os  princípios  da 
administração  pública  qualquer  ação  ou  omissão  que  viole  os  deveres  da 
honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente, 
conforme disposto no inciso II, retardar ou deixar de praticar, indevidamente ato 
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de ofício.

Dentre as aplicações do mencionado inciso, não há dúvidas 
de que está compreendido o descumprimento de ordem judicial.

Assim, os agentes públicos possuem o dever de observar os 
princípios norteadores da administração pública, sendo que o descumprimento de 
decisão judicial  caracteriza conduta tipificada no art.  11,  II,  da Lei  nº  8.429/92, 
independentemente da ocorrência de prejuízo aos cofres públicos.

Sobre o tema:

EMENTA: Ação civil pública. Improbidade administrativa caracterizada. 
Descumprimento de ordem judicial. Lei nº 8.429/1992, art. 11.  Praticam 
improbidade  administrativa  os  agentes  políticos  que,  por  ação  ou 
omissão, descumprem os comportamentos pretendidos pelos diversos 
princípios constitucionais da Administração Pública.  Existindo prova 
da prática, pelo réu, do ato descrito no art. 11, caput e inciso II, da Lei 
nº  8.429/1992,  consistente  na  deliberada  recusa  de  cumprimento  de 
ordem judicial, deve ser condenado nas sanções previstas no seu art. 
12.   Primeiro  recurso  não  conhecido e  segundo recurso  provido  em 
parte.   (Não  se  conhece  do  reexame  necessário  e  dá-se  provimento 
parcial à apelação) (TJMG. Ap Cível/Reex Necessário 1.0686.06.183839-
3/004,  Relator(a):  Des.(a)  Almeida  Melo  ,  4ª  CÂMARA  CÍVEL, 
julgamento  em  19/07/2012,  publicação  da  súmula  em  24/07/2012). 
(negritei).

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a 
presença  de  dolo  do  agente  público  na  prática  do  ato  administrativo  é 
determinante para o seu enquadramento nos atos de improbidade descritos no art. 
11 da Lei nº 8.429/92, e, ao menos culpa, nos casos previstos no art.10 do referido 
diploma  normativo,  porquanto  a  improbidade  é  ilegalidade  tipificada  e 
qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO E  PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL 
EM  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA.  ART.  11  DA  LEI  N.  8.429/92.  PRECATÓRIO. 
INOBSERVÂNCIA DA ORDEM  CRONOLÓGICA DE  PAGAMENTO. 
CONDUTA  DOLOSA  NÃO  COMPROVADA.  SÚMULA  7/STJ.  1.  O 
entendimento do STJ é no sentido de que, "para que seja reconhecida a 
tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de 
Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento 
subjetivo,  consubstanciado  pelo  dolo  para  os  tipos  previstos  nos 
artigos 9º  e  11 e,  ao  menos,  pela  culpa,  nas hipóteses do artigo 10." 
(AgRg no AgREsp 21.135/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 
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Turma,  DJe  23/4/2013).  2.  Examinar  os  elementos  fático-probatórios 
coligidos aos autos, para rever as conclusões do Tribunal de origem sobre 
a existência, ou não, de dolo na conduta do agente imputado por ato de 
improbidade, é medida impossível em sede de recurso especial, ante o 
que  preceitua  a  Súmula  7/STJ.  3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega 
provimento.  (AgRg  no  AREsp  403.537/SP,  Rel.  Ministro  OG 
FERNANDES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  22/05/2014,  DJe 
30/05/2014). (negritei).

No  caso  dos  autos,  constata-se  que  o  réu  incorreu, 
deliberadamente, em verdadeira ofensa aos princípios constitucionais regentes da 
atividade pública, especialmente os da legalidade e da moralidade, enquadrando-
se sua conduta, portanto, nos atos de improbidade previstos no art. 11, II, da Lei nº 
8.429/92.

O  demandado  ignorou  diversos  ofícios  tendentes  ao 
cumprimento da ordem judicial, especialmente os expedientes TJ-SUJUDI-CIRJUD 
OF  nº.  7.412/2003,  recebido  em  06/08/2003,  o  TJ-SUJUDI-CIRJUD  OF  nº. 
10.055/2003, recebido em 16/10/2003, e o TJ-SUJUDI-CORJUD OF nº. 3.076/2004, 
recebido em 22/04/2004. (fls. 72/74).

A decisão judicial reconheceu o direito líquido e certo dos 
impetrantes de terem excluídas do limite de remuneração, estipulado pelo art. 37, 
VI, da CF, as vantagens de caráter pessoal.

E, a par da determinação judicial para que o Secretário desse 
fiel cumprimento dentro de 10 (dez) dias, o que se pode extrair dos autos, é o total 
descaso e desrespeito ao comando emanado pelo Poder Judiciário.

Ademais, em suas defesas, o réu apenas alega a ausência de 
dolo, má-fé e desonestidade, sem sequer justificar a sua conduta omissiva.

Na espécie, não caberia ao demandado a avaliação acerca da 
conveniência  do  cumprimento  da  ordem  judicial.  Ainda  que  discordasse  da 
decisão emanada do Poder Judiciário, o meio válido e adequado para qualquer 
questionamento seria, igualmente, a via judicial.

Destarte, não vejo como não reconhecer o ato ímprobo.

Passo à análise das penalidade cabíveis.

Preceitua o art. 12, inc. III, da LIA:

“Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas 
previstas  na  legislação  específica,  está  o  responsável  pelo  ato  de 
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improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas 
isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

(…)

III -  na hipótese do art. 11, 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.

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em 
conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial 
obtido pelo agente.”

Para se evitar flagrantes injustiças, deve o julgador guiar-se 
pela regra motriz prevista no art.  12,  parágrafo único, da Lei  nº 8.429/1992, de 
modo que a pena seja graduada em conformidade com o seu potencial ofensivo.

A finalidade insculpida no mencionado dispositivo  legal  é 
dotar a decisão judicial de razoabilidade e proporcionalidade, limitando a fixação 
de penalidades máximas previstas nos incisos do art. 12 às condutas mais gravosas 
e lesivas ao erário e à Administração Pública como um todo.

Destarte, a dosimetria da pena deve ser razoável o suficiente 
para  coibir  o  fato  e  para  funcionar  com  o  caráter  didático,  sem  sacrificar 
integralmente o patrimônio e a vida do cidadão que cometeu o ato ímprobo, mas 
impondo reprimenda nos limites do equilíbrio.

No caso vertente, o magistrado julgou procedentes em parte 
os pedidos iniciais, e condenou o réu a) ao pagamento de multa civil equivalente a 
cinco vezes o valor da remuneração percebida no exercício do cargo comissionado 
de Secretário de Administração do Governo do Estado, b) a suspensão dos direitos 
políticos pelo prazo de 03 (três) anos e,  c)  a 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 03 (três) anos.

Não se olvida que a conduta do agente tenha sido grave, uma 
vez que descumpriu ordem judicial. Todavia, não se pode negar que não consta 
nos autos notícia de que sua conduta tenha se desdobrado em qualquer situação 
fática mais gravosa, pelo que, em observância aos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, tenho por bem diminuir a multa civil para 02 (duas) vezes o 
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valor  da remuneração percebida no exercício do cargo comissionado de Secretário 
de Administração do Governo do Estado, e excluir da condenação do réu a pena 
de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios.

Destaco que a multa civil não se confunde com a penalidade 
de  ressarcimento  integral  do  dano,  pois  possui  natureza  jurídica  diversa. 
Enquanto esta visa à recomposição do patrimônio público afetado, aquela possui 
caráter  punitivo  à  conduta  do agente  ímprobo,  do que considero  excessivo  05 
(cinco) vezes o valor da remuneração.

Contudo,  entendo  excessiva  a  condenação  do  apelante  à 
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 03 (três) anos.

Com essas considerações, REJEITO AS PRELIMINARES e, 
no mérito,  DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,  tão somente para 
diminuir a multa civil para 02 (duas) vezes o valor  da remuneração percebida no 
exercício do cargo comissionado de Secretário de Administração do Governo do 
Estado, e excluir da condenação a pena de proibição de contratar com o Poder 
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

É como voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  realizada  no  dia  30  de 
setembro de 2014, conforme Certidão do julgamento. Participaram do julgamento, 
além desta relatora, O Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides, e  o eminente Des. José 
Aurélio  da  Cruz. Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Marcos  Vilar  Souto  Maior, 
Procurador de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 02 de outubro de 2014

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                        Relatora
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