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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DA 11ª VARA DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, SÃO PAULO. 

 

Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa. 

Processo nº 1031940-45.2016.8.26.0053. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERNANDO HADDAD, já qualificado nos autos 

desta Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, que lhe move o 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, também já qualificado, vem, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, apresentar DEFESA PRÉVIA, 

com fulcro no art. 17, § 7º da Lei nº 8.429/92, pelos fundamentos de fato 

e razões de direito que a seguir passa a expor.  

 

Inicialmente, atesta-se a tempestividade da 

Defesa Prévia, considerando que o mandado de notificação do Requerido 

foi juntado aos autos no dia 16.08.2016, conforme fls. 92, iniciando a 

contagem do prazo no dia 17.08.2016, a ser computado em dias úteis, art. 

219, CPC, findando no dia 06.09.2016. Plenamente tempestivo, pois, esta 

manifestação preliminar.  



 
 
 

 
Alameda Santos, 2441, 10º andar 

São Paulo,  SP 
CEP 01419-101 – Tel ./fax:  (11)  2679-3500 

 

 
Setor Hotele iro Sul , Quadra 06,  Conjunto 
A, Bl . E, Edif íc io Brasi l  XXI, Salas 1020 

e1021, Brasí l ia , DF 
CEP 70316-902 – Tel ./fax:  (61)  3323-2250 

 
2 

 

1. SÍNTESE DA EXORDIAL.  

 

 Em apertada síntese, trata-se ação civil pública 

movida pelo Ministério Público, imputando ao Requerido o cometimento 

de ato ímprobo, por violação aos princípios da Administração Pública, 

especificamente em relação ao: i) princípio da publicidade e transparência, 

por ter inserido compromisso falso em sua agenda oficial; ii) impessoalidade, por ter 

intuito de vingança neste ato praticado; iii) moralidade e boa-fé, por não oferecer 

informação transparente à população;  iv) razoabilidade e proporcionalidade, pelo 

ato praticado destoar do motivo que lhe deu causa; e v) interesse público, por colocar 

seu interesse pessoal à frente do interesse público.  Alega, ainda, que houve violação 

ao disposto na Lei nº 12.527/11, ao fornecer informações públicas 

incorretas, de forma intencional.  

 

 Tece considerações sobre o elemento subjetivo 

de dolo, pelas declarações prestadas pelo Requerido em sua página pessoal 

do facebook, no que teria sido intencional a publicação de agenda falsa, 

juntando, como prova do quanto alegado, documentos que em sua maioria 

são notícias de jornais e revistas.  

 

 Requer, desta maneira, a condenação do 

Requerido nas penas do art. 12, III da Lei nº 8.429/92, assim como 

indenização por danos morais.  

 

 Conforme se verificará, a ação merece ser 

rejeitada, diante de sua patente inépcia, assim como pela ausência de justa 

causa. 
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2. BREVE EXPLICAÇÃO DOS FATOS. 

 

 Embora todos os fatos envoltos a este episódio 

já tenham sido esclarecidos ao Ministério Público, fls. 43/53, cumpre-nos, 

novamente, explicitar as questões fáticas acerca da agenda oficial do 

Requerido do dia 16 de maio de 2016. 

 

 Inicialmente, neste dia, houve a inserção de 

apenas um compromisso na agenda oficial do Requerido, qual seja: “a partir 

de 8h30 – Despachos internos”.  

 

 Este modelo de agenda oficial, com uma 

simples menção de despachos internos ou, com poucos compromissos oficiais, 

é algo que ocorre comumente com agentes políticos, inclusive em outras 

esferas do Executivo, conforme se infere dos excertos abaixo. 
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 Com efeito, na visão do Ministério Público, não 

parece que este ato de incluir apenas despachos internos na agenda oficial 

configure ato de improbidade administrativa, com violação à publicidade, 

transparência, ampla informação, dentre outros citados na exordial, pois 

que não se tem notícia de nenhuma investigação ou propositura de ações de 

improbidade com este teor, em face de outros políticos que, habitualmente, 

adotam este padrão. 

 

 Ocorre que, em relação ao Requerido, este 

modelo de agenda oficial foi adotado apenas durante 04 horas do dia 16 

de maio, pois que, às 12 horas, houve a atualização desta agenda oficial, 

com inclusão de demais compromissos, de forma mais detalhada, como 

efetivamente é a praxe usual do Requerido. 

 

 Portanto, verifica-se que não há 

qualquer falsidade lançada em sua agenda oficial, haja vista que, realmente, o 

Requerido estava em despachos internos neste horário (08h30min).  

 

 Noutro ponto, há menção que esta substituição 

de modelo de agenda, teria sido utilizada para dar um “trote” em um 

comentarista de rádio.  

 

 Efetivamente, tal comentarista diariamente 

ofende ao Requerido, chamando-o de criminoso, vagabundo, malandro, incapaz, 

preguiçoso, acusando-o de apologia ao crime, de ser membro de projeto criminoso de 

poder (fls. 49/50), utilizando, para tanto, a agenda que é divulgada pelo 

Requerido, de forma detalhada, com os principais compromissos oficiais.  
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 Ocorre que, durante apenas 04 horas, o 

Requerido houve por bem substituir o modelo de agenda e, em vez de 

detalhar seus compromissos oficiais, como faz diariamente, apenas inseriu a 

menção despachos internos, o que, frisa-se, corresponde à realidade. 

 

 Em sendo que, ao revés do narrado na exordial, 

tal ato contribuiu para ampla informação à população, a propiciar uma 

maior discussão e necessidade de acompanhar e fiscalizar as agendas oficiais 

divulgadas pelas autoridades públicas.  

 

 Veja, provocou-se uma crítica construtiva sobre 

agentes políticos que apenas inserem pouquíssimos compromissos, com 

menções genéricas de despachos internos – o que, como alhures mencionado, 

não ocorre habitualmente com o Requerido –, a atentar os eleitores sobre a 

fiscalização do dia-a-dia dos políticos.  

 

 Conforme se verificará abaixo, esta conduta 

narrada pelo Ministério Público não corresponde minimamente a um ato 

ímprobo, além de a inicial restar plenamente inepta.  

 

3. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. 

 

 Excelência, para que a inicial seja recebida, é 

preciso que preencha os requisitos mínimos de admissibilidade, em sendo 

que, uma vez não preenchidos, a ação deve ser julgada extinta, como no 

caso em apreço. 
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 Isto porque, conforme se verifica de toda a 

narrativa do parquet, a configuração do ato ímprobo se daria pela 

inserção de falsos compromissos na agenda oficial.  

 

 Frisa-se: todas as supostas violações aos 

princípios da administração possuem, como fundamento, a premissa de que 

foram inseridas falsas informações na agenda oficial, no que inclusive 

transcrevemos trechos da inicial:  

 

“O demandado FERNANDO HADDAD – de forma livre, 
consciente e deliberada – alterou os dados de sua agenda pública 
oficial, nela inserindo falsos compromissos;” Fls. 03. 
 
“Fez inserir declaração não condizente com a 
verdade em sua agenda pública, de forma não 
transparente; não se ateve à comunicação neutra e impessoal de 
seus atos de gestão; enganou aqueles que a ela se dirigiram no 
intuito de obter informação isenta, impessoal e verdadeira, 
impedindo o controle interno e externo da legalidade de sua 
atuação como agente político eleito pelo voto popular.” Fls. 07. 

 

 Todavia, ao que se verifica, a informação inicial 

lançada na agenda é: “a partir de 8h30 – Despachos internos” (fls. 02), o que 

corresponde à realidade e, ainda, a um ponto que não restou 

impugnado pelo Autor.  

 

 Incrivelmente, talvez imbuído pelo desejo 

sancionatório, o Ministério Público não tece uma linha sequer sobre a 

falsidade, ou não, desta informação. Não menciona, por exemplo, que a 

informação é falsa pelo Requerido estar em outro local neste momento, exercendo outras 

funções.  
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 E mais: não há sequer impugnação do 

Ministério Público sobre a veracidade desta informação.  

 

 Houve a instauração de um Inquérito Civil 

Público para apurar estes fatos e, à despeito da necessidade de seguir o 

procedimento investigatório regular, preocupado com o colhimento de 

provas imparciais, em busca da verdade, não houve a preocupação de se 

auferir o que o Requerido efetivamente fazia neste dia 16 de maio de 2016, 

as 8h30min.  

 

 Não obstante, o Requerido afirma, 

textualmente, que a informação lançada corresponde à realidade, pois que 

estava em despachos internos. 

 

  Ora, constatado que a informação lançada em 

agenda é verdadeira, cai por terra qualquer ilação do Ministério Público 

acerca das violações aos princípios da administração, inclusive porque a 

inserção de poucos compromissos não é fundamento para ato de 

improbidade. 

 

 Neste cenário, Excelência, nota-se que a 

descrição fática elaborada, como premissa maior – inserção de informação falsa 

na agenda oficial –, quando subsumida à premissa menor – violação aos princípios 

da administração, pela inserção de informação falsa na agenda oficial –, não decorre 

logicamente à conclusão – configuração do ato de improbidade, por violação aos 

princípios da administração, pela inserção de informação falsa na agenda oficial –, haja 

vista que a premissa maior apresentada pelo Ministério Público (grifada) 

não corresponde à realidade.  
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 Neste sentido, temos a preciosa lição 

doutrinária acerca da constatação da inépcia da inicial: 

 

“III: 15. Conclusão ilógica. Outra causa de inépcia é a falta de 

conclusa lógica, comparada com a narração. A petição inicial 

é um silog ismo composto da premissa maior, 

premissa menor e da conclusão. Narrando o autor 

uma situação e concluindo de forma ilógica 

relativamente à narração, tem-se a inépcia da 

petição inicial, pois a conclusão deve decorrer 

log icamente da premissa menor subsumida à 

maior”1.  

 

  O fato originário do suposto ato ímprobo 

imputado é a falsidade da informação, mas incrivelmente, não há uma 

menção ou prova acerca da constatação de falsidade das informações, 

porquanto seja evidentemente verdadeira.  

 

 Desta forma, não há outro solução, senão a 

rejeição da inicial de improbidade administrativa, em decorrência de sua 

clara inépcia, a justificar a extinção da demanda, com fulcro no art. 330, I, 

§1º, III c.c. art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil.  

 

 

 

                                                 
1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de 
Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Pág. 903. 
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4. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.  

 

 Outrossim, acaso superada a preliminar 

arguida, temos que se analisados os atos praticados, constatar-se-á a 

inexistência de justa causa para recebimento da ação de improbidade, tanto 

pela ausência de ilegalidade, quanto pela ausência de menção aos elementos 

subjetivos de dolo ou culpa.  

 

É cediço que a petição inicial é elemento de 

maior importância em qualquer ação, uma vez que é nela que a parte irá 

deduzir em juízo toda sua pretensão.  

 

Entretanto, em ação de improbidade 

administrativa, além das formalidades do Código de Processo Civil, a 

petição inicial deve vir acompanhada dos documentos ou justificação que 

contenham os indícios suficientes da existência do ato de improbidade, nos 

termos do §6º do art. 17 da Lei nº 8.429/92, sendo certo que, não 

convencido o Magistrado da existência do ato de improbidade ou da 

procedência do pedido, a petição inicial deverá ser rejeitada, como prevê o 

§8º do art. 17 da mesma Lei.  

 

Ainda, dispõe o §7º daquele artigo que, ao 

receber a petição inicial, o juiz determinará a notificação do acusado para, 

no prazo de 15 dias, oferecer manifestação por escrito, vindo, 

posteriormente, a decidir pelo recebimento ou não da petição inicial.  
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Tal providência se justifica para evitar o abuso 

do direito de acionar, haja vista que ser processado traz inegáveis 

constrangimentos à parte acusada, bem como para assegurar o devido 

processo legal.  

 

Assim, ao realizar o prévio juízo de 

admissibilidade da ação de improbidade administrativa, o juiz irá analisar as 

condições e fundamentos da ação, dentre elas, a existência de justa causa 

legal para a sua propositura.  

 

Neste caso em concreto, conforme será 

verificado, ausente estão os requisitos de ilegalidade e do elemento 

subjetivo de dolo.  

 

4.1. Ausência de ilegalidade no ato combatido, a evidenciar a 

inexistência de ato de improbidade administrativa.  

 

Precipuamente, pondera Cesar Asfor Rocha 

que, sem a demonstração objetiva da materialidade do ilícito, não estará 

satisfeita a exigência da justa causa: 

 

Devo referir que alguns autores entendem, mas sem razão, ao 
meu ver, que a justa causa estaria encampada pela 
possibilidade jurídica, ou pelo interesse, de sorte que, mesmo 
respeitando essa posição (que tem os seus fundamentos 
explicitados com argúcia), sigo a orientação que afirma que a 
justa causa - nas ações sancionatórias - constitui um requisito 
autônomo e distinto daqueles outros três, ou seja, nas ações 
sancionatórias há um quarto elemento circunstanciador da sua 
promoção. 
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Rememoro que a noção de justa causa - 
conforme as várias teorias jurídicas a seu 
respeito - nasceu no domínio do Direito 
Processual Penal moderno, como condicionante 
da denúncia criminal, figurando como uma 
exigência que não pode ser contornada, e cuja 
ausência enseja um dos mais graves defeitos da 
promoção judicial penal - a inépcia da denúncia 
apresentada pelo Ministério Público - cuja 
rejeição se impõe ao Juiz que a analise e, se 
assim não o fizer, abre-se a oportunidade para a 
obtenção de ordem de Habeas Corpus, para 
impedir (ou trancar) o trâmite daquela 
promoção inepta, por falta de justa causa. 
Pois essa exigência (da justa causa) e esse cortejo de efeitos 
também se fazem presentes na análise da inicial da ação por 
ato de improbidade administrativa (e de todas as ações 
sancionadoras), que deverá trazer no seu contexto a 
demonstração da seriedade e da consistência da promoção, 
mostrando - não apenas com esforço narrativo, mas com 
elementos materiais seguros e confiáveis - a materialidade do 
ilícito que se aponta e indicando, também com dados 
suficientes, seguros e sérios, quem seja o seu praticante; pode-se 
afirmar que sem essa demonstração objetiva, não estará 
satisfeita a exigência da justa causa 2 (grifos nossos).  

 

Desta forma, diante da inexistência da 

conduta alegada pelo Ministério Público, pois conforme aduzido, a 

informação inserida na agenda oficial não é falsa, confere-se ensejo à 

rejeição da petição inicial, como anota Sérgio Turra Sobrane: 

 

Com isso, o que seria levado em conta pelo juiz apenas por 
ocasião da sentença, após a contestação e o exaurimento da fase 
probatória (se necessária), é feito de forma antecipada na ação 
de improbidade administrativa. O magistrado rejeitará a ação 
(rectius: julgará improcedente a ação) quando lhe for possível 

                                                 
2 Breves reflexões críticas sobre a ação de improbidade administrativa. Ribeirão Preto: Migalhas, 2012, p. 28. 
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inferir a inexistência da conduta alegada pelo autor como 
caracterizadora de ato de improbidade administrativa.  
Essa inexistência do ato de improbidade pode 
ser examinada nos planos material e formal, isto 
é, a conduta pode sequer ter existido (está 
provada sua inexistência) ou não ter o 
demandante produzido indícios mínimos de sua 
existência por ocasião da propositura da ação 3 
(grifos nossos).   

 

E, estando ausente a justa causa para a 

propositura da ação, inviável é a acusação formulada contra o Requerido, a 

merecer a sua rejeição inicial.  

 

Neste sentido, veja-se da jurisprudência do C. 

Superior Tribunal de Justiça: 

 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUTAÇÃO DE ATO 
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 
11, V DA LEI 8.429/92). ALEGAÇÃO DE 
IRREGULARIDADES NO CONCURSO 
PÚBLICO MUNICIPAL. REJEIÇÃO DA 
PETIÇÃO INICIAL. ART. 17, § 8o. DA LEI DE 
IMPROBIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO 
PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. 
ANULAÇÃO DO DECISUM PRIMEVO NO 
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE 
INDÍCIOS SUFICIENTES DE ATO DE 
IMPROBIDADE. RECURSO ESPECIAL 
PROVIDO PARA RESTABELECER A 
SENTENÇA MONOCRÁTICA. 
1.   O recebimento da peça inicial da Ação de 
Improbidade Administrativa requer, além da 
constatação dos requisitos constantes no art. 282 

                                                 
3 Improbidade administrativa: aspectos materiais, dimensão difusa e coisa julgada. São Paulo, Atlas, 2010, p. 
150. 
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do CPC, a comprovação da justa causa para a 
sua propositura, consubstanciada na 
averiguação de elementos concretos que atestem 
haver indícios suficientes acerca da 
materialidade da conduta desonesta 
(materialidade) e da responsabilidade do agente 
público (autoria). 
2.   Segundo a orientação dominante, a inicial da 
Ação de Improbidade Administrativa pode ser 
rejeitada (art. 17, § 8o. da Lei 8.492/92), sempre 
que, do cotejo da documentação apresentada, 
não emergirem indícios suficientes da autoria ou 
da existência do ato ímprobo. Esse tipo de ação, 
por integrar iniciativa de natureza sancionatória, 
tem o seu procedimento referenciado pelo rol de 
exigências que são próprias do Processo Penal 
contemporâneo, aplicável em todas as ações de 
Direito Sancionador. 
(...) 
6.   Nas ações sancionatórias - essa é uma lição 
repassada pelos melhores doutrinadores - é 
indispensável que a postulação inicial demonstre 
a presença de elementos confiáveis e seguros 
quanto à materialidade do ilícito e a sua provável 
autoria, sem que não se revela a sua justa causa, 
esse quarto elemento próprio das ações 
sancionadoras, ao lado do interesse processual, 
da possibilidade jurídica e do interesse de agir 
(art. 17, § 6o. da Lei 8.429/92). 
7.   Recurso Especial provido a fim de restabelecer in totum a 
sentença monocrática. Com fulcro no art. 509 do CPC, 
atribui-se efeito expansivo subjetivo à presente decisão, em 
relação aos demais litisconsortes. 
(REsp 1259350/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes 
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 
22/10/2013, DJe 29/08/2014, grifos nossos). 

 

Como se depreende da lição acima aduzida, 

estando provada a inexistência da conduta ímproba, falece a justa causa para 

propositura da ação, porquanto seja evidente que não há ilegalidade ou 
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irregularidade, ainda mais quando a premissa de todo o emaranhado 

acusatório, inclusão de informação falsa na agenda oficial, não se fundamenta 

em fato verdadeiro.  

 

Em conclusão da narrativa exposta, não se 

antevê que o ato indicado na exordial possa ser tipificado como ímprobo, 

tendo em vista que: 

 

(i) não houve inserção de informação falsa na agenda oficial;  

 

(ii) a substituição de um modelo de agenda, mais detalhado, por outro mais 

sucinto, o qual é utilizado sem nenhuma impugnação do Ministério Público, 

não configura ato de improbidade administrativa; 

 

(iii) este ato, em última análise, propiciou uma atenção maior, tanto dos 

comentaristas e jornais, quanto da população, às agendas oficiais divulgadas 

pelos políticos, prestigiando os princípios da publicidade, transparência, 

dentre outros, considerando, ainda, que o Requerido, habitualmente, 

divulga uma agenda detalhada sobre as suas atividades oficiais.  

 

Assim, ao se constatar a inexistência da própria 

ilegalidade, torna-se patente a inexistência do ato de improbidade 

administrativa, conforme se infere no precedente abaixo, do C. STJ, no qual 

foi mantida a inadequação da via eleita, reconhecida em de primeira 

instância:  

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
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ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. (...) 
AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE E 
DE ATO DOLOSO. MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA E DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE 
ORIGEM ACERCA DA INADEQUAÇÃO DA 
AÇÃO DE IMPROBIDADE (ART. 17, § 11 DA LEI 
8.429/92). PRECEDENTES. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. 
 1. A configuração do ato de improbidade prevista no art. 11 da 
LIA exige a comprovação de que a conduta tenha sido praticada 
por Agente Público (ou a ele equiparado), atuando no exercício de 
seu munus público, devendo restar preenchidos, ainda, os seguintes 
requisitos: (a) conduta ilícita; (b) tipicidade do comportamento, 
ajustado em algum dos incisos do dispositivo; (c) dolo; (d) ofensa 
aos princípios da Administração Pública que, em tese, resulte um 
prejuízo efetivo e concreto à Administração Pública ou, ao menos, 
aos administrados, resultado este desvirtuado das necessidades 
administrativas.  
(STJ - AgRg no REsp: 1196801 MG 2010/0100691-0, 
Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, Data de Julgamento: 12/08/2014, T1 - 
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 
26/08/2014) 
 

Portanto, constatando-se a inexistência de 

irregularidade ou ilegalidade nos atos praticados pelo Requerido, tem-se, 

como consequência, a inexistência do ato de improbidade, a justificar a 

rejeição da ação inicial.  

 

Outrossim, a corroborar com o quanto 

aduzido, temos que também inexiste o elemento subjetivo de dolo, má-fé, 

desonestidade do agente público, conforme será observado no tópico 

seguinte.  
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4.2. Ausência de dolo ou má-fé. Desonestidade que é imprescindível 

à configuração do ato de improbidade administrativa. Ilegalidade 

qualificada  inexistente no caso em apreço. 

 

 Ainda que se fale em eventual irregularidade 

neste ato praticado, o que se aduz apenas para argumentar, temos que 

existem certos limites interpretativos da Lei de Improbidade Administrativa, 

como já decidiu categoricamente o Superior Tribunal de Justiça, em relação 

a necessidade de configuração do elemento subjetivo:  

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. 
RECURSO DESPROVIDO.  
1. A improbidade é uma ilegalidade qualificada 
pelo intuito malsão do agente, atuando sob 
impulsos eivados de desonestidade, malícia, dolo 
ou culpa grave.  
2. Dessa atuação malsã do agente, ademais, deve 
resultar (i) o enriquecimento ilícito próprio ou 
alheio (art. 9o. da Lei 8.429/92), (ii) a ocorrência de 
prejuízo ao Erário (art. 10 da Lei 8.429/92) ou (iii) a 
infringência aos princípios nucleares da 
Administração Pública (arts. 37 da Constituição e 
11 da Lei 8.429/92).  
3. Observe-se, ainda, que a conduta do Agente, nos 
casos dos arts. 9o. e 11 da Lei 8.429/92, há de ser 
sempre dolosa, por mais complexa que seja a 
demonstração desse elemento subjetivo;  
7. Destaca-se, por oportuno, que sequer restou demonstrada a 
ilicitude da conduta do Agente, muito menos o dolo em sua 
atuação.  
8. Recurso desprovido, assinalando-se que, neste caso, 
sequer se cogita de ilegalidade, de sorte que é fora 
de dúvida jurídica que não se trata de improbidade. 
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(STJ - REsp: 1216633 PR 2010/0182213-9, Relator: 
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data 
de Julgamento: 22/10/2013,  T1 - PRIMEIRA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2013) 

 

Ora, não se deve permitir a banalização da 

utilização da ação de improbidade administrativa, quando o ato 

impugnado não traduz em desonestidade ou malícia, sendo inexistente 

qualquer elemento subjetivo com o fim de infringir os princípios da 

Administração. 

 

Veja, neste ponto, que a intenção em substituir o 

modelo de agenda, por algumas horas, difere, e muito, da intenção em violar os 

princípios da administração com esta conduta.  

 

E, temos ainda um ponto extremamente 

relevante, pois que a configuração do dolo, segundo a narrativa do 

Ministério Público, se deu pela inserção de informações falsas na 

agenda.  

 

Excelência, como já esclarecido, não se 

trata de informação falsa. Por consequência, não subsiste qualquer 

ilação em relação ao elemento subjetivo do Requerido.  

 

No tocante à demonstração da desonestidade 

do agente público, em que é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a 

ação de improbidade administrativa deverá ser manejada somente diante de 

inequívoca má-fé ou de dolo por parte daquele.  
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A propósito, eis os ensinamentos do saudoso 

Hely Lopes Meirelles, em obra atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar 

Mendes: 

 

Embora haja quem defenda a responsabilidade civil objetiva dos 
agentes públicos em matéria de ação de improbidade 
administrativa, parece-nos que o mais acertado é 
reconhecer a responsabilidade apenas na 
modalidade subjetiva. Nem sempre um ato ilegal 
será um ato ímprobo. Um agente público 
incompetente, atabalhoado ou negligente não é 
necessariamente um corrupto ou desonesto. O ato 
ilegal, para ser caracterizado como ato de 
improbidade, há de ser doloso ou, pelo menos, de 
culpa gravíssima .4 (grifos nossos) 

 

Ou seja, no presente caso, verifica-se inclusive a 

falta de interesse processual, pois inútil a provocação da tutela jurisdicional 

se inexistem sequer elementos indiciários da ilegalidade narrada ou do 

elemento subjetivo.  

 

Outrossim, ainda que o ato seja ilegal, sem este 

liame subjetivo do dolo não há improbidade: 

 

ADMINISTRATIVO. LEI DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. LEI N. 8.429/92,ART. 11. 
AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA 
CONSIGNADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.NÃO 
CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE 
IMPROBIDADE.  
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 

                                                 
4 In Mandado de Segurança, 26ª ed., São Paulo: ed. Malheiros, 2004, ps. 210/211 
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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 Lei8.429/92, ou pelo menos 
eivada de culpa grave, nas do artigo 10."(AIA 
30/AM, Corte Especial, DJe de 27/09/2011).  
2. A Corte de origem, ao consignar que o enquadramento do 
agente público no art. 11 "não exigiria a comprovação de dolo ou 
culpa por parte do gestor público, ou mesmo a existência de 
prejuízo ao erário", contrariou o entendimento desta Corte.  
 
(STJ - AgRg no REsp: 1253667 MG 2011/0084950-7, 
Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de 
Julgamento: 24/04/2012,  T2 - SEGUNDA TURMA, 
Data de Publicação: DJe 11/05/2012)  

 

Por derradeiro, prestigiando o posicionamento 

de que a Lei nº 8.429/92 não é direcionada ao agente público desastrado ou 

inábil, o próprio STJ pacificou que a má-fé é premissa essencial do ato 

ímprobo, em Acórdão Relatado pelo atual Ministro do Supremo Tribunal 

Federal, Exmo. Dr. Luiz Fux:  

 

É cediço que a má-fé é premissa do ato ilegal e 
ímprobo. Consectariamente, a ilegalidade só adquire o status de 
improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios 
constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela má-fé 
do administrador. A improbidade administrativa, mais que um 
ato ilegal, deve traduzir, necessariamente, a falta de boa-fé, a 
desonestidade, o que não restou comprovado nos autos pelas 
informações disponíveis no acórdão recorrido, calcadas, inclusive, 
nas conclusões da Comissão de Inquérito (...). 
(STJ, Rel. Min. Luiz Fux, RESP 480387/SP, 1ª T., DJ 
de 24.05.2004, p. 163, grifos nossos). 
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Evidente, portanto, a ausência de base jurídica 

que valide a pretensão do Ministério Público, vez que não indicados de 

modo irrefutável o dolo e a má-fé, a demandar a rejeição da ação.  

 

5. CONCLUSÕES E PEDIDOS. 

 

 Conclui-se, sucintamente, do quanto 

fundamentando, que: 

 

i) o Ministério Público fundamenta inteiramente a sua pretensão na suposta 

inserção de informação falsidade na agenda oficial, sem que exista sequer menção à 

efetiva falsidade da informação ou a mínima prova neste sentido;  

 

ii) por decorrência desta constatação, é plenamente inepta a inicial, pois as 

premissas fáticas que fundamentam a pretensão não correspondem, 

logicamente, à conclusão chegada de configuração do ato de improbidade;  

 

iii) não existe justa causa para prosseguimento da ação de improbidade, a 

justificar a sua rejeição, considerando a: 

 

 iii.A) inexistência de ilegalidade no ato, porquanto não se 

tenha inserido qualquer informação falsa, sendo mera substituição, momentânea, do 

modelo de agenda a ser divulgada; e 

 

 iii.B) inexistência do elemento subjetivo, considerando que o 

Ministério Público se refere ao dolo e a intenção no tocante a inserção de informações 

falsas, sendo que esta conduta não se verificou. Ademais, eventual elemento subjetivo não 

se refere à violação aos princípios da administração.  
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 Diante do exposto, requer-se que seja, 

preliminarmente, reconhecida a inépcia da inicial, pela descrição fática não 

decorrer logicamente à conclusão, extinguindo a demanda, sem análise do 

mérito. 

 

 De forma subsidiária, se acaso superada a 

preliminar arguida, requer-se que seja rejeitada a inicial de improbidade 

administrativa, pela ausência de justa causa, evidenciada pela inexistência de 

ilegalidade ou irregularidade no ato e, também, inexistência de 

demonstração do elemento subjetivo de dolo, requisitos estes 

imprescindíveis à formação dos indícios de ato de improbidade. 

 

 Outrossim, requer-se que todas as intimações e 

publicações sejam realizadas em nome de Igor Sant’Anna Tamasauskas, 

inscrito na OAB/SP 173.163, com endereço no rodapé desta página, sob 

pena de nulidade. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

São Paulo, 05 de setembro de 2016. 

 

Igor Sant’Anna Tamasauskas  Otávio Ribeiro Lima Mazieiro 

         OAB/SP 173.163    OAB/SP 375.519 

 


