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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
DESCUMPRIMENTO  REITERADO  DE
DECISÃO  JUDICIAL  PELO  ENTÃO
SECRETÁRIO  DE  SAÚDE  DO  MUNICÍPIO
DE  CAJAZEIRAS.  DETERMINAÇÃO
ORIUNDA  DE  ANTERIOR  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA  PARA  A  REGULAR  OFERTA
DIÁRIA  DE  TRANSPORTE  GRATUITO
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOS
LIMITES  TERRITORIAIS  DA  CIDADE.
ELEMENTOS  PROBATÓRIOS  QUE
DENOTAM  A OFERTA EM  DOIS  DIAS DA
SEMANA.  SUBSTANCIAL
DESCUMPRIMENTO  DA  ORDEM
JUDICIAL.  CONDUTAS  OMISSIVAS
DOLOSAS E INFORMAÇÕES IMPRECISAS
SOBRE  O  CUMPRIMENTO  DA DECISÃO.
CONFIGURAÇÃO DA MÁ-FÉ NA CONDUTA
CONSCIENTE  E  VOLUNTÁRIA  DO
AGENTE  PÚBLICO  DESTINATÁRIO  DA
DETERMINAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ATO
DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
APLICAÇÃO DA MULTA CIVIL NO VALOR
DE  12  (DOZE)  VEZES  A  ÚLTIMA
REMUNERAÇÃO  DO  DEMANDADO.
RAZOABILIDADE  NA  FIXAÇÃO,
CONSIDERANDO  AS  PECULIARIDADES
DO  CASO  E  O  LIMITE  LEGAL  DE  100
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(CEM)  VEZES  O  MONTANTE
REMUNERATÓRIO. DESPROVIMENTO.

- A manifestação do Estado-juiz, quando exerce a
função jurisdicional, deve ser observada por todos,
inclusive pelos Chefes do Poder Executivo ou seus
Ministros  e  Secretários.  O  costume  de  não  se
cumprir adequadamente as determinações judiciais,
sem  sequer  dar  informações  precisas  ao  juízo
prolator  a  fim  de  que  se  chegue  a  uma solução
viável  para  a  eventual  situação  dificultosa  ao
administrador público, é extremamente pernicioso
ao próprio Estado de Direito, posto que demonstra
certo  enfraquecimento  estatal,  ao  aparentar  à
sociedade  que  as  decisões  judiciais  não  são
obrigatórias a todos.

-  Uma  vez  verificada  a  conduta  dolosa  no
descumprimento efetivo da decisão judicial, é clara
a incursão do promovido em ato de improbidade
administrativa  que  atenta  contra  os  princípios  da
administração pública, mais especificamente contra
a legalidade e do Estado de Direito nos termos do
art. 11 da Lei nº 8.429/1992.

-  No  que  se  refere  à  penalidade  da  multa  civil,
observa-se que prevista no art. 12, inciso III, da Lei
de  Improbidade  Administrativa,  sendo  prevista
multa de até 100 (cem) vezes a maior remuneração
percebida  pelo agente.  Na situação em apreço,  o
juízo  sentenciante  fixou  a  multa  em  12  (doze)
vezes  o  valor  da  última  remuneração  do
promovido,  dentro,  portanto,  de  uma  aplicação
extremamente  razoável  diante  das  circunstâncias
verificadas  nos  autos  e  do  próprio  limite  legal,
correspondendo a 12% (doze por cento) do máximo
estipulado  pelo  legislador.  Acolher  o  pleito  de
afastamento da multa civil formulado na apelação
implicaria, substancialmente, afastar a aplicação de
penalidades  efetivas  para  o  fim  de  sancionar
adequadamente a conduta ímproba praticada pelo
promovido.

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

Trata-se de  Apelação Cível interposta por  Henry Witchael
Dantas Moreira contra sentença (fls. 505/520) proferida pelo Juízo da 4ª
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Vara da Comarca de Cajazeiras que, nos autos da “Ação Civil Pública de
Improbidade Administrativa” ajuizada pelo Ministério Público do Estado
da Paraíba, julgou procedentes os pedidos autorais.

Na peça  de ingresso,  o Ministério  Público relatou  que foi
instaurado, em 16 de outubro de 2014, procedimento administrativo com o
objetivo de apurar o descumprimento, pelo então Secretário de Saúde do
Município  de  Cajazeiras,  da  decisão  judicial  proferida  nos  autos  nº
013.2007.002.934-6. 

Enfatizou que houve descumprimento reiterado da obrigação
judicial, datada de 24 de setembro de 2007, no sentido de  “(…) fornecer
transporte público e gratuito, em todos os dias da semana, aos pacientes
que necessitarem de consulta e/ou tratamento médico especializado fora do
Município (TFD), nas datas e horários comunicados pelos pacientes ao
Município,  garantindo a chegada nas datas e  locais das  consultas,  sob
pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Aduziu  que  o  demandado  apenas  ofertava  o  transporte
referido em dois dias da semana. Ressaltou que, em fevereiro de 2014, em
resposta  ao  inquérito  civil  instaurado,  o  promovido  comunicou  que  o
Município apenas estava fornecendo o transporte duas vezes por semana.
Indicou,  porém,  que  o  réu,  desta  vez  nos  autos  do  processo  judicial,
informou ao juízo que os pacientes cadastrados no programa Tratamento
Fora de Domicílio (TFD) usufruíam do transporte diário para o Município
em que as consultas eram agendadas, garantindo o ressarcimento integral
dos valores utilizados pelos pacientes com transportes.

O  Parquet frisou,  contudo,  que  o  aludido  ressarcimento
integral  não  estava  sendo  cumprido,  uma  vez  que  diversas  pessoas
procuravam  o  Ministério  Público  objetivando  o  receber  as  quantias
despendidas com o transporte. 

Asseverou que, em julho de 2014, o promovido foi intimado
pessoalmente  para  cumprir  adequadamente  a  decisão  judicial,  tendo  o
Município de Cajazeiras recebido a Recomendação Ministerial nº 12 de 20
de outubro de 2014, aconselhando a Secretaria de Saúde ao cumprimento da
determinação judicial.

Narrou  que,  em  4  de  novembro  de  2014,  em  audiência
ministerial,  o  réu  afirmou  que  o  transporte  estava  sendo  concedido
diariamente aos pacientes. Indicou, porém, que, 15 dias depois,  03 (três)
testemunhas  procuraram o  Ministério  Público  para  informar  que  o  TFD
estava sendo disponibilizado numa periodicidade de duas vezes por semana,
circunstância confirmada pelo oficial de promotoria, junto à Secretaria de
Saúde da cidade.

Concluiu,  pois,  que  houve  desobediência,  reiterada  e
intencional,  à  decisão  judicial  pelo  então  Secretário  de  Saúde,  ora
promovido, que, intimado pessoalmente em julho de 2014, não cumpriu a
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determinação judicial,  a despeito  dos  diversos mecanismos de efetivação
buscado pelo Ministério Público e Poder Judiciário.  Ao final,  postulou a
condenação nas sanções da Lei de Improbidade Administrativa.

Defesa  Preliminar  apresentada  (fls.  140/177),  alegando  as
preliminares  de  inaplicabilidade  da  Lei  de  Improbidade  aos  agentes
submetidos à legislação especial e de ausência de interesse processual. No
mérito,  destacou  a  inexistência  de  ato  ímprobo,  esclarecendo  que  o
procedimento do TFD ocorre com periodicidade de duas vezes por semana,
através de veículos modelo “van”, ao passo que, para situações de urgência
e  aquelas  em  que  os  pacientes  necessitem  ficar  mais  tempo  na  cidade
destino, a oferta é diária, através de veículos menores.

Recebida a inicial (fls. 479/482), foi apresentada contestação
pelo Município de Cajazeiras e pelo demandado (fls. 487/499v), alegando a
inconstitucionalidade da Lei de Improbidade Administrativa, a ilegitimidade
passiva  da  edilidade,  a  inaplicabilidade  da  lei  aos  agentes  políticos,  a
inépcia  de  inicial,  a  ausência  de  interesse  processual,  e,  no  mérito,  a
inexistência de ato ímprobo, ante a ausência de prejuízo e de violação aos
princípios administrativos.

Réplica impugnatória (fls. 500/504).

Sobreveio, então, sentença de procedência, reconhecendo a
infringência  aos  princípios  da  legalidade,  moralidade  e  honestidade  no
descumprimento da decisão judicial, aplicando as seguintes sanções:

“Ante  o  exposto,  JULGO  PROCEDENTE  A
PRETENSÃO  DEDUZIDA PARA EXTINGUIR  A
PRESENTE  AÇÃO  COM  RESOLUÇÃO  DO
MÉRITO  NOS  TERMOS  DO  ART.  487,  I,  DO
CPC/2015,  RECONHECENDO  A  PRÁTICA DE
ATO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA,
aplicar  ao  réu  HENRY  WITHAEL  DANTAS
MOREIRA, com fulcro no art. 12, III, da LIA, as
seguintes sanções: 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 02 (dois)  anos;  b)  pagamento  de  multa  civil
equivalente  a  soma  anual  do  valor  da
remuneração percebida pelo agente no último ano
de  sua  gestão  à  frente  da  Secretaria  de  Saúde,
corrigida monetariamente pelo INPC a partir da
referida  época,  com  o  acréscimo  de  juros
moratórios a partir da citação”. 

Inconformado,  o  autor  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.
538/552),  sustentando  que  a  sentença  não  considerou  os  documentos
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apresentados pela defesa, ressaltando que não foi levado em consideração o
procedimento  do  Tratamento  Fora  do  Domicílio  (TFD).  Esclarece  que  a
edilidade mantinha uma residência em João Pessoa, destinada aos pacientes
que necessitavam de deslocamento para a Capital.

Assevera  que  o  procedimento  do  TFD  ocorre  com
periodicidade de duas vezes por semana, através de veículos modelo “van”,
ao passo que,  para situações de urgência e aquelas em que os  pacientes
necessitem ficar mais tempo na cidade destino, a oferta é diária, através de
veículos menores. Frisa que, para o ressarcimento das despesas, os pacientes
deveriam  apresentar  a  documentação  comprobatória  respectiva,  não  se
aceitando apenas passagens e simples prescrições de medicamentos.

Enfatiza que a Secretaria não deixou de fornecer o transporte
público e gratuito aos pacientes do TFD, bem como deixou de providenciar
o correspondente ressarcimento das despesas daqueles que apresentassem a
respectiva prova. Conclui que não há que se falar em descumprimento de
decisão judicial, restando ausente a má-fé em sua conduta, isenta de dolo ou
culpa.  Insurge-se,  ainda,  em  face  da  fixação  da  multa  civil,  em  valor
exacerbado e sem qualquer fundamentação. Por fim, pugna pelo provimento
do apelo e reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial
ou, subsidiariamente, afastar a imposição da multa civil.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  555/561),  pleiteando  a
manutenção da sentença.

A Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer  (fls.  565/572),
opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo, passando à análise de seus argumentos recursais.

Como relatado, a presente demanda consubstancia pedido de
condenação  por  ato  de  improbidade  administrativa,  atribuído  ao  então
Secretário  de  Saúde  do  Município  de  Cajazeiras  e  consistente  no
descumprimento reiterado de decisão judicial.

Antes de analisar detidamente os aspectos fáticos e jurídicos
que envolvem especificamente o caso  em questão,  alguns  delineamentos
sobre a improbidade administrativa devem ser realizados.

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
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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  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:

“ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL
NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 9º, 10
E 11 DA LEI 8.429/92. IRREGULARIDADES EM
PROCEDIMENTOS  LICITATÓRIOS.  ACÓRDÃO
QUE, EM FACE DOS ELEMENTOS DE PROVA
DOS AUTOS, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO  DE  ATO  ÍMPROBO  E  DO
ELEMENTO  SUBJETIVO.  ATO  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  NÃO
CONFIGURADO.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA
7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(…)
III. Em se tratando de improbidade administrativa,
é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça  no  sentido  de  que  ‘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’ (STJ, AIA 30/AM, Rel. Ministro
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TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL,
DJe de 28/09/2011). Em igual sentido: STJ, REsp
1.420.979/CE,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  DJe  de
10/10/2014;  REsp  1.273.583/SP,  Rel.  Ministro
BENEDITO  GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,
DJe de 02/09/2014; AgRg no AREsp 456.655/PR,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, DJe de 31/03/2014.
(…)
VI. Agravo Regimental improvido”.
(STJ, AgRg no AREsp 409.591/PB, Rel. Ministra
ASSUSETE  MAGALHÃES,  SEGUNDA
TURMA,  julgado  em  07/11/2017,  DJe
16/11/2017).

Pois  bem,  há  de  se  analisar  se  a  conduta  do  apelante  se
consubstancia  em  ilícito  revestido  da  qualificadora  da  improbidade
administrativa.

Como  relatado,  o  Ministério  Público  narrou  que  foi
instaurado, em 16 de outubro de 2014, procedimento administrativo com o
objetivo de apurar o descumprimento, pelo então Secretário de Saúde do
Município  de  Cajazeiras,  da  decisão  judicial  proferida  nos  autos  nº
013.2007.002.934-6.

Enfatizou que, apesar de intimado pessoalmente em julho de
2014, houve o descumprimento reiterado da obrigação judicial no sentido de
“(…) fornecer transporte público e gratuito, em todos os dias da semana,
aos  pacientes  que  necessitarem  de  consulta  e/ou  tratamento  médico
especializado fora do Município (TFD), nas datas e horários comunicados
pelos pacientes ao Município, garantindo a chegada nas datas e locais das
consultas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais)”.

Tal decisão judicial  foi  proferida nos autos de uma “Ação
Civil  Pública”  ajuizada  pelo  próprio  Ministério  Público  em  face  do
Município de Cajazeiras e do Estado da Paraíba, em torno do fato de que a
Prefeitura  da  cidade  havia  cancelado  os  transportes  oferecidos  para  os
cidadãos cajazeirenses que necessitavam de tratamento médico e hospitalar
fora do domicílio (fls. 15/24).

Naquela demanda, foi proferida decisão concessiva da tutela
de  urgência,  cujo  conteúdo,  especificamente  voltado  ao  Município  de
Cajazeiras, foi acima transcrito (fls. 32). Em 25/11/2008, sobreveio sentença
confirmatória da liminar,  repetindo os mesmos termos obrigacionais (fls.
41).

Em abril  de  2014,  o  ora  promovido forneceu informações
escritas  à  Promotoria  de  Justiça,  aduzindo  que  a  municipalidade  estaria
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cumprindo com a oferta diária de transporte (fls. 59). Na audiência realizada
na Promotoria de Justiça de Cajazeiras, foram ouvidas testemunhas (Maria
Inez de Oliveira, Iraci Francisca Carvalho Santana e Damiana Roseno da
Silva) que afirmaram ter procurado a Secretaria e obtido a informação de
que o transporte apenas ocorria duas vezes por semana, circunstância que
estava impedindo-as de realizar o devido tratamento (fls. 78/80).

Em face  das  informações  colhidas,  bem como da  anterior
resposta  do  próprio  Secretário  de  que  “disponibiliza  regularmente  e  02
(duas)  vezes  por  semana  um transporte  com  saída  para  João  Pessoa,
bastando apenas que o paciente comunique previamente a secretaria de
saúde  à  data  da  consulta” (fls.  125),  foi  expedida  a  Recomendação
Ministerial nº 12 de 20 de outubro de 2014 (fls. 81/86). Nesta, a Promotoria
de Justiça foi bastante didática, explicando a necessidade de oferta diária do
transporte, a fim de atender efetivamente à decisão judicial do processo nº
013.2007.002.934-6,  bem  como esclarecendo  os  custos  que  compõem o
ressarcimento. A Recomendação foi recebida em 30/10/2014, em mãos, pelo
promovido.

Em inspeção in loco realizada em 09/12/2014, por servidora
ministerial,  que  constatou  o seguinte:  “Fui  até  a  referida Secretaria de
Saúde e também à central de marcação as referidas viagens, que fica ao
lado da Secretaria,  falei  respectivamente com o Sr.  Moisés e  com a Sr.
Lisiane  em  relação  a  disponibilização  do  transporte  por  parte  do
município,  e  os  mesmos  informaram  que  o  município  disponibiliza  o
transporte  apenas  dois  dias  por  semana,  sendo  no  domingo  para
amanhecer na capital na segunda-feira e na quarta-feira para amanhecer
na quinta-feira” (fls. 91).

A manifestação  ministerial  pelo  cumprimento  de  sentença
(fls. 122), nos autos da demanda em que proferida a decisão descumprida,
evidencia  a  excessiva  e  desarrazoada  reiteração  de  descumprimentos  à
determinação  imposta,  tendo  sido  apresentadas  08  (oito)  petições  de
cumprimento e, mesmo assim, mantida a conduta pelo então Secretário de
Saúde.

Ora,  diante  desse cenário,  não se requer  maiores  delongas
para se constatar a existência de uma conduta consciente e voluntária do
promovido no sentido de desviar o efetivo comando judicial. E mais, além
da consciência e voluntariedade no ato de descumprimento, ainda se verifica
a própria má-fé na conduta do apelante. 

Isso  porque,  ora  passava  a  informação  de  que  a
disponibilização era diária, ora afirmava que a oferta do transporte ocorria
em dois dias da semana. E, frise-se, em nenhum momento, informava ao
órgão ministerial ou ao Poder Judiciário essa suposta disponibilização diária
para  urgências,  em  automóveis  menores,  e  em  dois  dias  para  situações
agendadas, em veículos tipo “van”.
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Se, de fato, houvesse boa-fé no agir do recorrente, deveria ter
pormenorizado as informações de seu proceder nas inúmeras vezes em que
intimado  para  cumprir  devidamente  a  decisão.  E  mais,  ao  observar  a
recomendação  ministerial,  caberia  solicitar  esclarecimento  sobre  se  seu
comportamento  classificatório  em  oferta  emergencial  e  agendada  era
compatível com o fiel cumprimento da determinação judicial.

Ao  contrário,  preferiu  continuar  com  a  prática  observada
antes  da  prolação  da  decisão  descumprida,  procurando  dificultar  a
fiscalização  de  sua  efetividade,  seja  por  comportamentos  omissivamente
dolosos  ou  por  informações  insuficientes  e  esparsas  que,  atreladas  às
notícias  de  fato  dos  cidadãos  cajazeirenses  e  da  inspeção  in  loco  pelos
servidores  ministeriais,  implicaram  em  descumprimento  doloso  de
determinação judicial, em prejuízo do sistema de saúde municipal.

Esse  conjunto  probatório  demonstra  a  inobservância  do
comando judicial, apesar de o demandado ter pretendido provar o contrário
mediante  a  juntada,  apenas  nesta  ação,  de  documentos  unilateralmente
produzidos e sem assinaturas que sequer apresentam uma linearidade segura
sobre a oferta diária informada (fls. 300/476).

Nesse  sentido,  precisas  foram  as  considerações  do  juízo
sentenciante:

“Por outro lado, a defesa meritória das partes não
possui força capaz de infirmar o ora alegado pelo
promovente. É que, conforme observamos, não se
justifica  o  fornecimento  diário  de  transporte
gratuito unicamente para os casos de urgência (v.
fls. 142, parágrafo 4º), simplesmente porque não
foi esta a determinação ofertada pela justiça.
Ademais,  os  documentos  anexados  na  peça  de
defesa  corroboram  o  descumprimento,  já  que
apresentam datas avulsas de saída de transporte
para atendimento à pacientes (v. fls. 309/464), ou
seja,  de  forma  descontínua,  de  maneira  a  não
contemplar o caráter diário da decisão judicial”
(fls. 515).

Dentro da temática em apreço, é de bom alvitre o registro da
necessidade  pedagógica  de  explicitação  aos  agentes  públicos  de  que  a
manifestação do Estado-juiz, quando exerce a função jurisdicional, deve ser
observada por todos, inclusive pelos Chefes do Poder Executivo ou seus
Ministros e Secretários. O costume de não se cumprir adequadamente as
determinações  judiciais,  sem  sequer  dar  informações  precisas  ao  juízo
prolator  a  fim  de  que  se  chegue  a  uma  solução  viável  para  a  eventual
situação dificultosa ao administrador público, é extremamente pernicioso ao
próprio  Estado  de  Direito,  posto  que  demonstra  certo  enfraquecimento
estatal,  ao  aparentar  à  sociedade  que  as  decisões  judiciais  não  são
obrigatórias a todos.
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Logo, apesar de aparentemente não ser tão ofensiva quanto
outros atos de improbidade administrativa, o reiterado descumprimento de
determinação  judicial,  por  meio  de  condutas  omissivas  dolosas  e
informações  imprecisas  no  intuito  de  desvio  da  fiscalização  judicial  da
efetividade do comando imposto, é por demais danoso aos princípios que
regem a administração pública.

Assim  sendo,  uma  vez  verificada  a  conduta  dolosa  no
descumprimento  efetivo  da  decisão  judicial,  é  clara  a  incursão  do
promovido  em  ato  de  improbidade  administrativa  que  atenta  contra  os
princípios  da  administração  pública,  mais  especificamente  contra  a
legalidade  e  do  Estado  de  Direito  nos  termos  do  art.  11  da  Lei  nº
8.429/1992.

Em  situação  de  configuração  de  ato  de  improbidade  por
descumprimento reiterado de decisão judicial, configurando deslealdade e
desrespeito à dignidade da justiça, confiram-se os julgados:

“APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO
DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  ATO
ATENTATÓRIO  À  MORALIDADE
ADMINISTRATIVA  E  À  EFICIÊNCIA
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL
-  Os  agentes  da  Administração  Pública,  no
exercício de suas atribuições, devem guardar em
seus  atos  a  mais  lídima  probidade,  a  fim  de
preservar o interesse último dos atos praticados,
qual  seja,  o  bem  comum  elementos  fático-
probatórios  dos  autos  que  não  evidenciam  a
conduta  atentatória  à  moralidade  da
Administração  o  descumprimento  de  ordem
judicial,  por  si  só,  não  configura  ato  de
improbidade  administrativa  as  hipóteses
normativas  do  art.  11,  da  Lei  nº  8.429/92,
pressupõem o dolo específico do agente apontado
como  ímprobo  para  sua  caracterização
inexistência de intenção no sentido de obter ilícita
vantagem pessoal ou em favor de terceiro - má-fé,
dolo ou desonestidade do réu não configurados -
sentença  de  procedência  reformada  para  julgar
integralmente  improcedente  a  ação.  Recurso  de
apelação provido”.
(TJSP, APL 00016200520138260483 SP 0001620-
05.2013.8.26.0483,  Relator  Des.  Paulo  Barcellos
Gatti  4ª  Câmara  de  Direito  Público,  Publicação
06/11/2014).

“AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  REMESSA  NECESSÁRIA  E
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APELAÇÃO.  PREFEITO  MUNICIPAL.
DESCUMPRIMENTO  DE  ORDEM  JUDICIAL
PARA  ABRIGAMENTO  INSTITUCIONAL  DE
MENORES  EM  SITUAÇÃO  DE  RISCO.
PACTUAÇÃO  DE  TERMO  DE  AJUSTE  DE
CONDUTA  -AUSÊNCIA  DE  RESPOSTA,  OU
QUALQUER  JUSTIFICATIVA  PARA  O
DESCUMPRIMENTO  DA  ORDEM.  DOLO
VERIFICADO.  ATO OFENSIVO A PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS  DA  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO ART. 11, II, DA LEI Nº
8.429/92.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA
RECONHECIDA.  PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
-DOSIMETRIA  DA  PENA.  FIXAÇÃO  NÃO
NECESSARIAMENTE  CUMULATIVA.
NECESSIDADE,  TODAVIA,  DE  FIXAÇÃO
PROPORCIONAL  À  GRAVIDADE  DA
CONDUTA, DE MODO A NÃO SE PRIVILEGIAR
A IMPUNIDADE E COIBIR A REPETIÇÃO DE
PRÁTICAS DO MESMO JAEZ. ATO ÍMPROBO.
VIOLAÇÃO  DOS  PRINCÍPIOS  DA
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA,  E  DO  DEVER
CONSTITUCIONALMENTE  PREVISTO  DE
PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE,
DA  HARMONIA  E  LEALDADE  ENTRE  OS
PODERES  DA  REPÚBLICA.  PENALIDADES
ARBITRADAS  EM  ATENÇÃO  ÀS
PECULIARIDADES  DA  CONDUTA  ÍMPROBA
RECONHECIDA.  SUFICIÊNCIA  DA
APLICAÇÃO  DE  MULTA  CIVIL.  SENTENÇA
REFORMADA,  EM  REMESSA  NECESSÁRIA.
PREJUDICADA A APELAÇÃO. 
1- Os agentes públicos têm o dever de observar os
princípios  constitucionais  da  administração
pública, dentre outros, os princípios da legalidade
e  da  moralidade,  de  modo  que,  ao  deixar  de
cumprir,  sem  qualquer  justificativa,  decisão
judicial,  estará incorrendo na conduta tipificada
no artigo 11, II, da Lei Federal nº 8.429/92. 
2-  A omissão administrativa praticada  pelo réu,
prefeito  municipal,  concernente  em  descumprir
determinação  judicial,  da  qual  foi  pessoalmente
intimado,  no  sentido  de  disponibilizar
abrigamento  institucional  para  menores  em
situação de risco, conforme assumido em termo de
ajuste  de  conduta,  sem  qualquer  justificativa,
revela-se  ímprobo,  por  atentar  contra  os
princípios  constitucionais  consagrados  à
administração  pública  da  legalidade,  da
moralidade  administrativa,  além  de  violar  o
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princípio  constitucional  da  harmonia  entre  os
poderes, em razão da deslealdade e desrespeito à
dignidade  da  Justiça,  sendo  que  o  elemento
anímico  do  dolo,  na  hipótese,  revela-se  como
decorrência  da  própria  conduta  do  agente
político,  que  demonstra  descaso  consciente  em
atender  ou  justificar  o  descumprimento  da
determinação judicial. 
3- As sanções do art.  12 da Lei nº 8.429/92 não
são necessariamente cumulativas mas devem ser
graduadas  proporcionalmente  às  circunstâncias
do  caso  concreto,  com  atenção  à  gravidade  do
fato, de modo que, não sendo excessiva, também
não  privilegie  a  impunidade,  sempre  com  o
escopo,  também,  de  servir  como  exemplo  para
coibir a repetição de atos do mesmo jaez. 
4-  Conduta  ímproba  que  atentou  contra  os
princípios  constitucionais  consagrados  à
administração  pública,  da  legalidade  e  da
moralidade administrativa, mas também violou o
dever constitucionalmente previsto de proteção da
criança e adolescente, além de violar o princípio
constitucional da harmonia entre os poderes, em
razão da deslealdade e desrespeito à dignidade da
Justiça. 
5-  Necessidade,  para  se  alcançar  os  fins
colimados pela legislação repressiva da prática de
improbidade, de fixação das penalidades de multa,
como reprimenda  pecuniária  geral  à  prática  de
improbidade. 
6- Descabimento, no caso concreto, da aplicação
das  penas  de  ressarcimento  ao  erário,  ausente
prova de prejuízo patrimonial; de perda da função
pública,  ante  a  ausência  de  prova  de  exercício
atual de cargo público; de proibição de contratar
e receber incentivos fiscais do Poder Público, já
que a prática improba não se relaciona a qualquer
contratação ou benefício recebido; e, por fim, da
pena de suspensão dos direitos políticos, que, em
razão da sua gravidade, somente tem cabida em
casos excepcionais. 
7- Suficiência da aplicação de pena de multa civil,
como reprimenda pecunária pela prática do ato de
improbidade. 
6-  Sentença  reformada,  em  remessa  necessária,
prejudicada a apelação”. 
(TJMG;  APCV-RN 1.0421.15.001239-9/001;  Relª
Desª  Sandra  Fonseca;  Julg.  05/12/2017;  DJEMG
18/12/2017).
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No que se refere à penalidade da multa civil, observa-se que
prevista no art. 12, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa, sendo
prevista multa de até 100 (cem) vezes a maior remuneração percebida pelo
agente. Na situação em apreço, o juízo sentenciante fixou a multa em 12
(doze) vezes o valor da última remuneração do promovido, dentro, portanto,
de  uma  aplicação  extremamente  razoável  diante  das  circunstâncias
verificadas nos autos e do próprio limite legal, correspondendo a 12% (doze
por cento) do máximo estipulado pelo legislador.

Acolher o pleito de afastamento da multa civil formulado na
apelação implicaria,  substancialmente,  afastar  a  aplicação de penalidades
efetivas  para  o  fim  de  sancionar  adequadamente  a  conduta  ímproba
praticada pelo promovido.

Por  tudo o  que  foi  exposto,  NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO  APELATÓRIO,  mantendo  incólume  todos  os  termos  da
sentença vergastada.

É COMO VOTO.

 Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho Júnior,  o Exmo Dr. Aluísio Bezerra Filho, juiz convocado com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos, e  o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do Valle  Filho.  Presente ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça.  Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  João Pessoa,  20 de março de
2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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