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EMENTA

Processual Civil e Administrativo. Recurso em mandado de 

segurança. Servidor público. Estágio probatório. Exoneração. Devido 

processo legal, contraditório e ampla defesa observados. Afronta ao 

princípio da publicidade. Recurso administrativo interposto. Violação 

ao princípio da presunção de inocência. Inocorrência.

1. No caso sub examine, o procedimento administrativo 

que culminou com a não confi rmação do recorrente no cargo de 

Investigador de Polícia da Polícia Civil do Estado de São Paulo, foi 

estritamente respeitado pelo Poder Público, pois o impetrante após ser 

notifi cado dos fatos a ele imputados, exerceu o direito de defesa com a 

apresentação de defesa escrita com a juntada de documentos.

2. Registra-se, ainda, que o advogado foi oportunamente 

notifi cado para apresentação de alegações fi nais (fl . 72), bem como 

por ocasião da decisão fi nal do processo administrativo, ocasião em 

que interpôs recurso administrativo contra seu ato exoneratório (fl s. 

135-144).

3. Não houve violação ao princípio da presunção de inocência, pois 

a não confi rmação no cargo baseou-se numa diversidade de atitudes, 

entre elas a prática do crime de concussão, as quais, consideradas em 

conjunto, evidenciaram que o mesmo não satisfez o requisito legal de 

conduta ilibada para permanência no serviço público.

4. Recurso ordinário não provido.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, 

por unanimidade, negar provimento ao recurso ordinário em mandado de 

segurança, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Sérgio 

Kukina, Ari Pargendler, Arnaldo Esteves Lima e Napoleão Nunes Maia Filho 

(Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 8 de abril de 2014 (data do julgamento).

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 24.4.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de recurso ordinário 

interposto por Clóvis Samuel Barbosa, com fundamento no artigo 105, II, b, da 

Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, assim ementado (fl s. 366-367):

Mandado de segurança - impetração por servidor estadual (investigador de 

polícia) exonerado no curso do estágio probatório - pretensão à recondução 

ao cargo, sob o fundamento de que o ato atacado padeceria de nulidade - se o 

impetrante admite, com base em lei por ele mesmo invocada, que a fase era própria 

para apresentação das alegações fi nais, porém não as apresentou requerendo 

postergação que também admite reclamava indeferimento, especialmente para 

ser reaberto o prazo de apresentá-las ou ser nomeado advogado dativo capaz 

de fazê-lo, assim tendo agido por intermédio de defensor constituído, claro está 

que trocou válida oportunidade de se defender pela de engendrar nulidade 

insustentável, porque fincada em cerceamento apenas aparente, artificioso, 

de fato não desenhado - o princípio da presunção de inocência é específi co do 

processo penal e não admite extensão ao processo administrativo, destarte não 

impedindo que, à míngua embora, como no caso, de provas cabais e conclusão 

naquela seara (ou mesmo na correcional), de ter o impetrante cometido os 

crimes de concussão e de tortura, havendo denúncias formais e evidências de 

tais práticas obtidas ao cabo de instrução contraditória, na administrativa se 

considerasse, como ocorreu, que ele não manteve conduta ilibada, sem a qual 

não é razoável, nos termos da lei, que alguém seja ou permaneça investigador de 

polícia - se a alegada falta de intimação da decisão fi nal do processo não impediu 

o impetrante de válida e administrativamente reagir contra ela, a sua nulidade 
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não se há de decretar, eis que nulidade inútil, sem prejuízo na sua esteira, não se 

declara - segurança denegada.

Os embargos de declaração foram acolhidos, sem efeitos modifi cativos, 

conforme ementa de fl s. 392-393.

Nas razões recursais, o recorrente alega que é nula a sua exoneração do 

cargo de investigador de polícia civil estadual em face da não observância do 

devido processo legal, eis que restringidos os princípios do contraditório e ampla 

defesa, pois “não bastasse a omissão do Presidente do Processo Administrativo 

acerca do pedido de prorrogação de prazo para Alegações fi nais, a ausência de 

nomeação de advogado dativo para apresentar referida peça em substituição ao 

advogado constituído nos autos é causa de inobservância do rito adotado, e de 

consequente nulidade da decisão prolatada no processo administrativo” (fl . 406).

Sustenta, ainda, a violação aos princípios da presunção de inocência e da 

publicidade, tendo em vista que o ato exoneratório fundamentou-se em fatos 

ainda em apuração em processo administrativo a que respondia na Corregedoria 

da Polícia Civil do qual seu patrono não fora intimado da decisão fi nal.

Contrarrazões às fl s. 416-418.

Parecer do Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso (fl s. 

445-449).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): Cuida-se, na origem, de 

mandado de segurança impetrado por Clóvis Samuel Barbosa contra ato do 

Governador do Estado de São Paulo que, no curso do estágio probatório, o 

exonerou do cargo de investigador da polícia civil, ao fundamento de que o 

mesmo não preenchera o requisito do inciso I do art. 4º da Lei Complementar 

n. 675/1992 (conduta ilibada, na vida pública e na vida privada), em decorrência 

dos fatos apurados em Inquérito Policial e Apuração preliminar, tipifi cados no 

art. 316 do Código Penal.

Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, ainda que 

se encontre em estágio probatório, ao servidor concursado e nomeado para 

cargo efetivo deve ser garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o 

contraditório. Nesse sentido, aliás, é o entendimento do Colendo Supremo 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

74

Tribunal Federal, consolidado na Súmula n. 21, verbis: “Funcionário em estágio 

probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as 

formalidades legais de apuração de sua capacidade”.

Confi ra-se, a propósito, o seguinte precedente:

Administrativo. Mandado de segurança. Servidor público federal. Estágio 

probatório. Exoneração. Necessidade de prévia instauração de procedimento 

destinado a garantir ao servidor o devido processo legal, o contraditório e a 

ampla defesa.

1. Busca-se com a presente impetração anular a Portaria n. 1.616, de 12 de julho 

de 2011, que exonerou ex offi  cio à impetrante do cargo de auxiliar de enfermagem 

do quadro do Ministério da Saúde, por não ter satisfeito as condições do estágio 

probatório devido a reiterados problemas de saúde apresentados após a sua 

posse.

2. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, ainda que 

se encontre em estágio probatório, ao servidor concursado e nomeado para 

cargo efetivo deve ser garantido o devido processo legal, a ampla defesa e 

o contraditório. Nesse sentido, aliás, é o entendimento do Colendo Supremo 

Tribunal Federal, consolidado na Súmula n. 21, verbis: “Funcionário em estágio 

probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as 

formalidades legais de apuração de sua capacidade”.

3. Precedentes: RMS n. 24.091-AM, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 

Sexta Turma, DJe 28.3.2011; EDcl no AgRg no RMS n. 21.078-AC, Rel. Min. Gilson 

Dipp, Quinta Turma, DJ 18.12.2006.

4. Na hipótese, embora a autoridade coatora afi rme que foram observados os 

princípios constitucionais da ampla defesa, não apresenta qualquer documento 

nem tampouco noticia a instauração de procedimento válido destinado à 

exoneração da impetrante.

5. Segurança concedida (MS n. 19.179-DF, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, DJe 14.2.2013).

No caso sub examine, ao contrário do aqui sustentado, o procedimento 

administrativo que culminou com a não confi rmação do recorrente no cargo de 

Investigador de Polícia da Polícia Civil do Estado de São Paulo, foi estritamente 

respeitado pelo Poder Público Estadual, pois o impetrante foi notifi cado dos fatos a 

ele imputados, apresentou defesa escrita com a juntada de documentos e o julgamento se 

realizou perante o órgão competente.

Como muito bem observado pelo Ministério Público Estadual, o 

procedimento instaurado pelo Estado assegurou ao recorrente a ampla defesa e 

o contraditório, como se vê (fl . 339):
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[...]

Na hipótese dos autos, conforme noticiou a digna autoridade impetrada em 

suas informações (fl s. 292-293), as quais merecem credibilidade, “o impetrante 

prestou declarações devidamente acompanhado de advogado, apresentou 

defesa escrita, também por intermédio de advogado, juntou documentos, 

participou da colheita da prova oral, presenciou a oitiva de todas as testemunhas 

devidamente acompanhado por seu patrono, tendo tido oportunidade para 

apresentar alegações fi nais.

Finda a instrução e apuração regular, a Corregedoria da Polícia Civil, nos 

termos do permissivo legal, lançou a proposta de exoneração e não confi rmação 

do Impetrante no cargo de Investigador de Polícia, proposta esta que foi ratifi cada 

pelo Conselho da Polícia Civil, pelo Delegado de Polícia e pelo Secretário de 

Segurança Pública, respaldado, ainda, em parecer exarado pela Consultoria 

Jurídica.

[...]

De fato, não obstante o recorrente afirmar que não lhe fora dada 

a oportunidade para apresentar alegações finais nos autos do processo 

administrativo, extrai-se dos autos que o seu patrono foi oportunamente notifi cado 

(fl . 72) para apresentar alegações fi nais no aludido procedimento mas, por meio da 

petição de fl s. 76-77, optou, livremente, por apresentá-las “ao Governador do Estado 

após todos os atos opinativos a serem lançados no feito”, não havendo, por conseguinte, 

falar-se em cerceamento de defesa.

De igual modo, não prospera a alegação de que o patrono do servidor não fora 

intimado da decisão fi nal do processo administrativo pois, conforme se infere dos 

autos, em 8.7.2008, o ora recorrente interpôs recurso administrativo contra seu ato 

exoneratório (fl s. 135-144), representado por advogado constituído por procuração 

(fl s. 22-23), sendo certo, da simples leitura das razões do mencionado recurso, que não 

há qualquer menção à existência de eventual afronta ao principio da publicidade.

Vislumbra-se, no caso, que mesmo que não houvesse ocorrido a intimação 

do recorrente, o que no caso não ocorreu, pois o administrativo foi interposto, 

necessário se faria a efetiva demonstração de prejuízo em obediência ao princípio 

do pas de nullité sans grief.

No que pertine à alegada afronta ao princípio da presunção de inocência, 

insta salientar que o ato de exoneração não tem caráter punitivo, mas se baseia 

no interesse da Administração na dispensa do servidor que, durante o estágio 

probatório, não realiza um bom desempenho do cargo.

Confi ra-se, a propósito:
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Administrativo. Servidor público estadual. Exoneração. Processo administrativo 

disciplinar. Autoridade competente para a instauração. Ato praticado antes da 

nomeação e posse no cargo. Relação direta com a classifi cação fi nal no certame. 

Inidoneidade moral. Requisito para o exercício de cargo público. Devido processo 

legal, contraditório e ampla defesa observados. Precedentes. Recurso desprovido.

[...]

V - A exoneração não é dotada de caráter punitivo, podendo ser aplicada se 

a Administração conclui ser inconveniente suportar servidor que não atende às 

exigências do cargo.

[...]

VII - Recurso desprovido (RMS n. 12.764-ES, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, DJ 1º.7.2004).

Recurso ordinário. Mandado de segurança. Administrativo. Servidor 

público estadual. Reprovação em estágio probatório. Exoneração. Legalidade. 

Contraditório e ampla defesa não violados. Não-ocorrência de bis in idem. 

Reexame do mérito administrativo pelo judiciário. Não-cabimento.

1. Considerando que a aquisição de estabilidade no serviço público depende 

de prévia aprovação em avaliação de desempenho, é irrelevante que o ato 

de exoneração de servidor público, de natureza meramente declaratória, seja 

posterior ao prazo legal do estágio probatório. Precedentes.

2. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa se assegurado, no processo 

administrativo que resultou na exoneração do servidor, o direito à ampla defesa e 

ao contraditório.

3. O ato de exoneração, ao contrário da suspensão, não tem caráter punitivo, 

mas se baseia no interesse da Administração na dispensa do servidor que 

não preenche os requisitos legais para um bom desempenho do cargo. Não-

ocorrência de bis in idem.

4. Compete ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo 

e a regularidade do processo administrativo que culminou na exoneração do 

impetrante, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada 

qualquer interferência no mérito administrativo.

5. Recurso ordinário improvido (RMS n. 13.810-RN, Rel. Ministra Maria Thereza 

de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26.5.2008).

Nesse contexto, cabe destacar que a redação do art. 4º, inciso I, da Lei 

Complementar Paulista n. 675/1992, que dispõe sobre a reestruturação das 

carreiras policiais civis, e do Decreto n. 36.694/1993, que regulamentou 

o referido artigo da Lei Complementar n. 675/1992, aplicáveis à espécie, 
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estabelece o procedimento do estágio probatório para os cargos iniciais das 

carreiras da Polícia Civil do Estado de São Paulo, in verbis:

Lei Complementar n. 675/1992:

Artigo 4º - O provimento mediante nomeação para os cargos de classe inicial 

das carreiras policiais civis será precedido de aprovação em concurso público de 

provas e títulos far-se-á em caráter de estágio probatório, que se entende como 

período de 730 (setecentos e trinta) dias de efetivo exercício, durante o qual, 

submetido o policial civil a curso de formação técnico-profi ssional, será verifi cado 

o preenchimento dos seguintes requisitos:

I – conduta ilibada, na vida pública e na vida privada;

II – aptidão;

III – disciplina;

IV – assiduidade;

V – dedicação ao serviço;

VI – efi ciência.

§ 1º - A apuração da conduta de que trata o inciso I, que abrangerá também o 

tempo anterior à nomeação, será efetuada pela Corregedoria da Polícia Civil.

§ 2º - O atendimento aos requisitos aludidos nos incisos II a IV, será apurado na 

forma a ser estabelecida em regulamento.

§ 3º - O policial civil de 5ª classe aprovado no curso de formação técnico-

profi ssional e que tiver preenchido os requisitos dos incisos I a VI deste artigo, 

cumprido o período de estágio probatório, passará a prover, independentemente 

de qualquer outra condição, cargo de 4ª Classe da respectiva carreira.

§ 4º - A quantidade de cargos policiais civis enquadrados na 5ª Classe de cada 

carreira corresponderá, sempre, a de cargos vagos enquadrados na 4ª Classe.

§ 5º - Será exonerado o integrante das carreiras policiais civis de 5ª Classe que 

não obtiver certifi cado de conclusão do curso de formação técnico-profi ssional 

ou, a qualquer tempo, se não preencher os demais requisitos estabelecidos para 

o estágio probatório.

§ 6º - Durante o período de estágio probatório policial civil deverá, 

obrigatoriamente, exercer as funções do cargo em unidade de natureza 

estritamente policial.

Decreto n. 36.694/1993:

Artigo 2º - A Corregedoria da Polícia Civil, verifi cando o preenchimento do 

requisito estabelecido no inciso I do artigo 4º da Lei Complementar n. 675, de 5 

de junho de 1992, emitirá manifestação fi nal, fundamentada e conclusiva, sobre 
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a conduta pessoal e funcional do policial civil, propondo sua confi rmação ou não 

na carreira.

§ 1º - Sendo desfavorável a conclusão da Corregedoria da Polícia Civil, esta 

dará vista dos autos ao interessado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a 

contar da data da decisão a fi m de que, se quiser, dentro do prazo de 5 (cinco) 

dias corridos, a contar da notifi cação, ofereça manifestação escrita para reforma 

da referida conclusão e junte ou indique os documentos que justifiquem a 

modifi cação pretendida.

§ 2º - Recebida a manifestação do interessado e produzidas as provas 

eventualmente requeridas, o processo será submetido à apreciação do Conselho 

da Polícia Civil que, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, opinará a 

favor ou contra a confi rmação, na carreira, do policial civil em estágio probatório.

§ 3º - A remessa do processo, disciplinada no parágrafo anterior, dar-se-á até 

90 (noventa) dias corridos antes do vencimento do período de 730 (setecentos e 

trinta) dias corridos para complementação do estágio.

Artigo 3º - Os processos apreciados pelo Conselho da Polícia Civil, nos termos 

do § 2º do artigo anterior, e os que contenham manifestação favorável da 

Corregedoria da Polícia Civil, serão remetidos para homologação ou não do 

Delegado Geral de Polícia, que os enviará:

I - para a Divisão de Pessoal do Departamento de Administração da Delegacia 

Geral de Polícia (DADG), os que acolherem as propostas de confirmação na 

carreira, com a finalidade de serem preparados os atos de provimento dos 

interessados nos cargos respectivos de 4ª Classe;

II - para o Governador do Estado, por meio do Titular da Pasta, os que 

contiverem decisão contrária à confirmação na carreira, acompanhados dos 

respectivos atos exoneratórios do cargo, devidamente fundamentados.

Parágrafo único - A tramitação dos processos, que contenham manifestação 

desfavorável, deverá ser feita com urgência requerida, de maneira a possibilitar 

que os atos exoneratórios possam ser expedidos antes de fi ndo o período de 

estágio probatório.

Artigo 4º - A inverdade, comissiva ou omissiva, na prestação de informações 

que possibilitem verificar a satisfação dos requisitos do estágio probatório, 

praticada por servidores estaduais, confi gura ilícito penal e administrativo punível 

com as sanções cabíveis.

Artigo 5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

No caso concreto, verifi ca-se que o Conselho da Polícia Civil do Estado 

de São Paulo manifestou-se pela não-confi rmação do recorrente nos quadros da 

Polícia Civil Estadual, no seguintes termos (fl . 93-94, grifos no original):
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Indiscutivelmente, as infrações penais e disciplinares imputadas ao funcionário 

são graves e macularam a vida profi ssional do interessado, pois foram decorrentes de 

violação do dever de probidade administrativa.

Tudo juntado aos Autos demonstra que o interessado, efetivamente, participou 

da prática do crime de concussão.

As testemunhas apresentadas pela combativa defesa, limitaram-se a tecer 

elogios à conduta do interessado, nada informando a respeito do crime.

Finalmente agrava, ainda mais, a situação do interessado o fato de que alguns 

Delegados de Polícia, seus superiores hierárquicos, demonstraram nos Relatórios 

de Avaliação que o mesmo não deve ser confi rmado na carreira de Investigador de 

Polícia, em que pese tais opiniões não tenham sido unânimes.

Assim, concluí-se que o interessado não reúne as condições necessárias para 

obter a estabilidade funcional, na medida em que não preenche o requisito de 

conduta ilibada, na vida pública e na privada, conforme previsto no inciso I, do art. 

4º da Lei Complementar n. 975, de 5 de junho de 1992.

Em outras palavras, não é possível outorgar ao interessado a garantia 

constitucional de permanência no serviço público, porque a sua conduta é 

incompatível com a relevância do cargo que ocupa.

Desta forma, concordando com a digna Autoridade Policial que presidiu o 

presente procedimento, proponho a não confi rmação de Clóvis Samuel Barbosa na 

carreira de Investigador de Polícia, nos termos do § 2º, do artigo 2º, do Decreto n. 

36.694/1993.

Ao homologar a retromencionada manifestação, o Senhor Delegado-Geral 

de Polícia, assim o fez (fl s. 101-104, grifos no original):

2. Consta, em síntese, que em 15 de agosto de 2006, na cidade de Ribeirão 

preto, o interessado e outros dois servidores teriam invadido a casa de Paulo 

Vicente da Silva e exigido deste a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para não 

prendê-lo sob a acusação de crime de tráfi co de drogas, vez que os aparelhos 

eletrodomésticos que guarneciam sua residência seriam incompatíveis com sua 

situação econômica. Em decorrência de tal fato, Clóvis foi formalmente indiciado 

nos autos do Inquérito Policial n. 19/2006, da Delegacia Seccional de Polícia de 

Ribeirão Preto, pela prática do crime de concussão (fl s. 106-111), bem como foi 

levado ao pólo passivo do Processo Administrativo Disciplinar n. 07/07, da 3ª CA (fl s. 

499-504 e 656).

3. Consta, também, que em 8 de fevereiro de 2007 teria se envolvido, 

juntamente com outros servidores, na prática de crime de tortura contra três 

indivíduos, fato que gerou a instauração do Inquérito Policial n. 24/07 (3ª CA), 

arquivado (fl s. 979-985) e da Apuração Preliminar n. 273/07 (3ª CA), em andamento.
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4. Consta, por fi m, que foram ofertados relatórios semestrais de avaliação 

desfavoráveis à sua confi rmação na carreira de Investigador de Polícia (fl s. 05 e 

551), a despeito de manifestações em contrário (fl s. 07, 346, 603 e 1.038).

5. Instruídos os autos, opinaram a Corregedoria-Geral de Polícia Civil e o 

Sodalício Superior da Instituição pela não-confi rmação do interessado no cargo, 

fl s. 1.044-1.049 e 1.053-1.058, respectivamente.

6. Em síntese relatados, opino.

7. Estágio probatório, segundo Hely Lopes Meirelles, “é o período de exercício 

do funcionário durante o qual é observado, e apurada pela Administração 

a conveniência ou não de sua permanência no serviço público, mediante a 

verifi cação dos requisitos estabelecidos em lei para a aquisição da estabilidade 

(idoneidade moral, aptidão, disciplina, assiduidade, dedicação ao serviço, 

efi ciência, etc.)”.

8. E, no caso em exame, tais requisitos não foram preenchidos pelo interessado 

em sua totalidade, motivo pelo qual não se mostra conveniente sua permanência 

no cargo que ocupa, senão vejamos.

9. Defl ui da prova produzida, que sua conduta não se mostra modulada pelo 

padrão comportamental que a Administração deseja e espera de um Policial Civil, 

sinalizando específi ca e intensamente neste sentido os elementos colhidos nos 

autos do inquérito policial que autorizaram seu formal indiciamento justamente 

pela prática de crime contra a Administração.

10. Nesse contexto, apesar de inexistir sentença ou decisão administrativa 

condenatória prolatada em seu desfavor, este dado, agregado a outros aqui 

disponibilizados, autoriza a formação de um juízo valorativo de ausência de 

simetria entre o comportamento funcional e socialmente adequado esperado 

do interessado, e aquele que demonstrou durante o período de avaliação aqui 

retratado, indicando, em decorrência, conduta desviante do senso comum de vida 

ilibada que se espera daqueles que ocupam cargos na estrutura organizacional 

estatal.

11. Nesse eixo, e pelo mais que dos autos consta, endossando as manifestações 

das autoridades pré-opinantes, proponho a não-confi rmação de Clóvis Samuel 

Barbosa, RG. 18.981.234, na carreira de Investigador de Polícia, pelo não-

preenchimento do disposto no art. 4º, inciso I, da LCE n. 675/92.

Não prospera, portanto, a assertiva de que foi violado o princípio da 

presunção de inocência no caso, tendo em vista que a exoneração do recorrente 

baseou-se numa diversidade de atitudes que, consideradas em conjunto, 

evidenciaram que o mesmo não satisfez o requisito legal de conduta ilibada para 

permanência no serviço público.
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Conclui-se, pois, que não restou demonstrada nos autos nenhuma ofensa a 

direito líquido e certo do recorrente, o que determina a manutenção do acórdão 

que denegou a segurança.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso ordinário.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.114.254-MG (2009/0065897-6)

Relator: Ministro Sérgio Kukina

Recorrente: Ronaldo Canabrava

Advogado: João Batista de Oliveira Filho e outro(s)

Recorrido: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

EMENTA

Administrativo. Ação civil pública por ato de improbidade 

administrativa. Recurso especial do réu. Inexistência de afronta ao 

art. 535 do CPC. Desnecessidade de dilação probatória. Ausência de 

impugnação a fundamento basilar do acórdão, o que atrai a Súmula n. 

283-STF. Aplicabilidade da Lei n. 8.429/1992 a prefeito municipal. 

Veiculação de propaganda institucional com objetivo de promoção 

pessoal. Violação a princípios da Administração Pública. Confi guração 

de dolo genérico. Prescindibilidade de dano ao erário. Cominação das 

sanções. Redimensionamento.

1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o 

Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe 

foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos 

presentes autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento 

desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de 

prestação jurisdicional.

2. A Corte local indeferiu a pleiteada produção de provas 

testemunhal e pericial por entender que o arcabouço probatório 
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constante dos autos se mostrou suficiente para o deslinde da 

controvérsia. Hipótese em que o recorrente não demonstrou o 

desacerto dessa conclusão. Não bastasse, o que se pretendia comprovar 

era a ausência de responsabilidade do ora insurgente pelo ato ímprobo. 

Ocorre que, no particular, o recurso especial não impugnou fundamento 

basilar que ampara o acórdão recorrido, qual seja, a preclusão do tema. 

Incidência do obstáculo da Súmula n. 283-STF.

3. O aresto impugnado está em consonância com a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, 

no sentido de que a Lei n. 8.429/1992 é aplicável aos Prefeitos 

Municipais, não cabendo falar em incompatibilidade com o Decreto-

Lei n. 201/1967.

4. Segundo o arcabouço fático delineado no acórdão, restou 

claramente demonstrado o dolo, no mínimo genérico, na irregular 

veiculação de propaganda institucional em que atreladas as realizações 

do Município ao seu então alcaide e ora recorrente. Tal conduta, 

atentatória aos princípios da impessoalidade, da moralidade e da 

legalidade, nos termos da jurisprudência desta Corte, é sufi ciente 

para confi gurar o ato de improbidade capitulado no art. 11 da Lei n. 

8.429/1992.

5. Redimensionamento das sanções aplicadas, em atenção aos 

vetores da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como à diretriz 

dosimétrica estampada no parágrafo único do art. 12 da LIA (“[...] 

o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito 

patrimonial obtido pelo agente”).

6. Recurso especial parcialmente provido, para se decotar as 

penalidades impostas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar parcial provimento 

ao recurso especial, para se decotar as penalidades impostas, nos termos do voto 

do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Ari Pargendler e Benedito Gonçalves 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, ocasionalmente, os Srs. Ministros Arnaldo Esteves Lima e 

Napoleão Nunes Maia Filho.
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Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília (DF), 24 de abril de 2014 (data do julgamento).

Ministro Sérgio Kukina, Relator

DJe 5.5.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Cuida-se, na origem, de ação civil pública 

por ato de improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais em face de Ronaldo Canabrava (Prefeito do Município 

de Sete Lagoas).

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o seguinte trecho do 

relatório constante da sentença (fl s. 1.391-1.393):

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais 

contra Ronaldo Canabra por suposta prática de ato de improbidade, ante os 

seguintes fatos:

O requerido, durante seu primeiro mandato como Prefeito Municipal de Sete 

Lagoas, (2001/2004), com o suposto intento de informar a população sobre os 

atos do Poder Público, valeu-se de artifícios publicitários para realizar promoção 

pessoal, associando sua imagem e seu nome às melhorias e transformações que 

teriam benefi ciado a população do Município de Sete Lagoas;

Em maio de 2001 distribuiu cerca de 50.000 exemplares do periódico 

denominado “Jornal da Prefeitura de Sete Lagoas - 100 dias”, supostamente 

criado para veicular as realizações dos primeiros 100 dias do governo do 

requerido; todavia, tal encarte buscou, sobrelevar a fi gura e o nome do requerido, 

evidenciando claramente desvio de fi nalidade do ato; o Município arcou com 

todas as despesas deste encarte;

No ano de 2001 foram veiculadas publicidades supostamente institucionais 

em outros três periódicos da cidade, com nome e foto do Prefeito, custeadas 

também com verba municipal;

Em 2002 foram distribuídos 50.000 exemplares do periódico da Prefeitura de 

Sete Lagoas, intitulado “Ano 1 - Honestidade, Transparência, Efi ciência”, exaltando 

a imagem do requerido e apontando-o com o “Prefeito Benfeitor de Sete Lagoas”; 

além do gasto com a publicação foram despendidos valores com produção 

fotográfi ca e editoração;

Ainda em 2002, outros 50.000 exemplares do referido jornal foram distribuídos, 

veiculando matérias com autopromoção do alcaide/requerido;
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Todos os jornais mencionados apresentam fotos e entrevistas com o requerido, 

associando, sua imagem às realizações de obras no Município;

Foram impressos também vários folhetins denominados “Informativo do 

Servidor Público Municipal”, nos quais abertamente se verifi ca uma autopromoção 

do requerido, com referências elogiosas à sua pessoa;

Outras reportagens foram veiculadas em 2002 contendo fotos e reportagens 

atribuindo ao requerido Ronaldo Canabrava o mérito por realizações à frente do 

Governo Municipal;

Em setembro de 2002 foi contratada a execução de um “banner”, com 

conteúdo supostamente institucional contendo fotos do Requerido e uma lista de 

suas obras e realizações, custeado pelos cofres públicos;

Em 2003 e 2004 outros exemplares do Jornal da Prefeitura foram distribuídos 

visando a promoção pessoal do requerido, sempre com fotos e elogios diretos 

ao alcaide; ainda foram veiculadas diversas matérias em jornais locais com 

reportagens de autopromoção do requerido;

Mensagens autopromocionais foram inseridas em propagandas institucionais, 

desvirtuando por completo o ato, eis que sequer faziam referência ao Poder 

Público, explicitando apenas o nome do requerido como o responsável pela 

execução de todas as obras e benfeitorias;

Ao fi nal de todas as folhas dos periódicos foram inseridos símbolo criado na 

gestão Ronaldo Canabrava, em referência ao seu mandato;

Todos os gastos com a autopromoção do requerido foram realizados pelo 

Município, gerando um prejuízo aos cofres públicos de R$ 168.667,39, valor já 

atualizado;

As ações do requerido causaram propositadamente prejuízos aos cofres 

municipais, ofendendo frontalmente os princípios da moralidade administrativa e 

impessoalidade, subsumindo sua conduta em ato de improbidade;

Ante o exposto, requereu o Ministério Público a condenação do requerido por 

ato de improbidade administrativa prevista no art. 10, caput, da Lei n. 8.429/1992 

ou sucessivamente nos termos do art. 11, inciso I, consistente em ressarcir aos 

cofres públicos a quantia de R$ 168.667,39, devidamente corrigidos, sendo-

lhe impostas, ainda, as sanções descritas no artigo 12, inciso II ou III, da Lei n. 

8.429/1992, consistente na perda da função pública, suspensão dos direitos 

políticos pelo prazo previsto, pagamento de multa civil e proibição de contratar 

com o poder Público. Juntou documentos de fl s. 30-1.029.

A sentença de procedência dos pedidos autorais foi integralmente mantida, 

em grau de apelação, pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais, que proferiu acórdão assim ementado (fl . 1.496):
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Apelação cível. Agravo retido. Indeferimento de prova. Ação de improbidade 

administrativa. Inovação recursal. Nulidade da sentença. Propagandas institucionais. 

Promoção de imagem pessoal. Dolo manifesto. Caso a matéria se encontre 

sufi cientemente esclarecida ou dependa de meio de prova mais simples, deve 

ser descartada a produção de prova pericial, nos termos do art. 130 do Código 

de Processo Civil. O réu deverá apresentar na contestação, de uma só vez, toda 

a matéria para a concretização de sua defesa (princípio da eventualidade), pois 

apresentada a peça defensiva não serão permitidas novas alegações, pois ter-

se-á consumada a preclusão, salvo as exceções do art. 303 do CPC. Não é nula 

a sentença, que fundamenta de forma sucinta o arbitramento da sanção e não 

obsta que a parte tome conhecimento das razões e nem dela recorrer. Confi gura 

ato de improbidade a realização de campanha publicitária que visa à promoção 

da imagem pessoal do alcaide e vincula o seu nome às obras e serviços realizados. 

Sendo os atos contrários a princípios constitucionais como a impessoalidade 

e a moralidade explícitos e praticados de forma reiterada, como retratam os 

autos do processo, não se pode afi rmar que houve falta de compreensão da 

censurabilidade de sua conduta. Recursos conhecidos. Agravo retido desprovido 

e preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados ante a inexistência de 

omissão, obscuridade ou contradição a sanar.

Ronaldo Canabrava, em apelo especial fundamentado no art. 105, III, a, 

da CF (fl s. 1.535-1.564), alega, em síntese, que o Tribunal de origem violou os 

seguintes dispositivos da legislação federal: (I) art. 535, II, do CPC, porque não 

teria se manifestado sobre todos os temas veiculados nos declaratórios opostos; 

(II) arts. 130, 333, I, 515, caput e § 1º, todos do CPC, tendo em vista que o 

indeferimento da produção das provas pleiteadas teria impedido a demonstração 

de que não teve responsabilidade pelas publicações veiculadas; (III) art. 2º da 

Lei n. 8.429/1992, pois “o agente político não pode ser sujeito ativo de ato de 

improbidade administrativa” - fl . 1.552; (IV) art. 458, II, do CPC, combinado 

com o art. 12, parágrafo único, da LIA, ante a ausência de fundamentação para 

a imposição de sanções em patamares exacerbados; (V) arts. 11, I, e 12, III, 

ambos da Lei n. 8.429/1992, porque não houve dolo na conduta do agente, 

enriquecimento ilícito, nem prejuízo para os cofres públicos, o que ressaltaria “a 

ausência de razoabilidade na condenação - de evidente cunho desproporcional - 

ao ressarcimento de todos os gastos efetuados, quando apenas parte do conteúdo 

foi reputada ilícita” - fl . 1.559.

Contrarrazões às fl s. 1.602-1.629.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

86

A seu turno, o Ministério Público Federal, em parecer ofertado pelo 

Subprocurador-Geral da República Aurélio Virgílio Veiga Rios, opina pelo não 

provimento do recurso especial (fl s. 1.675-1.691).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina (Relator): Verifi ca-se, inicialmente, não ter 

ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem 

dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando 

integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. Ressalte-se que não se 

pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou 

ausência de prestação jurisdicional.

Ademais, a Corte local indeferiu a pleiteada produção de provas 

testemunhal e pericial por entender que o arcabouço probatório constante dos 

autos se mostrou sufi ciente para o deslinde da controvérsia.

Leia-se, por esclarecedora, a seguinte passagem do acórdão recorrido (fl . 

1.500):

A controvérsia instaurada na presente demanda consiste em saber se os atos 

perpetrados pelo agravante podem ser caracterizados como ímprobos, ou seja, se 

as propagandas veiculadas tiveram cunho institucional ou de promoção pessoal 

do alcaide.

E para o deslinde desta discussão basta ater-se à exaustiva prova documental 

produzida nos autos, com todas as publicidades feitas, bem como o gasto 

comprovado. Assim, a prova pericial mostra-se realmente inadequada, inútil e 

protelatória, sendo de rigor o seu indeferimento.

O mesmo se pode dizer da prova testemunhal, uma vez que desnecessário 

obter impressões subjetivas de uma matéria publicitária que está dentro dos 

autos.

Na espécie, o recorrente não demonstrou o desacerto dessa conclusão. Não 

bastasse, o que se pretendia comprovar com a pleiteada dilação probatória era a 

ausência de responsabilidade do ora insurgente pelo ato ímprobo. Ocorre que, 

no particular, o recurso especial não impugnou fundamento basilar que, certo ou 

errado, ampara o acórdão recorrido, qual seja, a preclusão do tema. Veja-se (fl s. 

1.505-1.506):



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 26, (235): 69-131, julho/setembro 2014 87

De início, ressalte-se que embora na contestação o primeiro apelante 

tenha defendido com rigor a inexistência de promoção pessoal e a licitude da 

publicidade veiculada, impugnando especifi cadamente as várias publicações 

apontadas pelo autor, essa matéria não foi devolvida em seu recurso de apelação. 

Na fase de defesa, o primeiro apelante argüiu que tais propagandas, mesmo 

com a veiculação de imagem pessoal e uso de logomarca, tiveram o intuito 

informativo, educativo e de prestação de contas aos administrados. Já em seu 

recurso, ateve-se a defender a ausência de responsabilidade daquele que não 

pratica efetivamente o ato e apenas dele se benefi cia, bem como a ausência de 

lesividade e de dolo, além de enfrentar as sanções aplicadas.

Assim, confrontando as alegações formuladas perante o juízo de primeiro 

grau e aquelas que foram devolvidas a esta instância recursal, duas importantes 

conclusões devem ser consideradas, até mesmo para que seja fi xado o limite do 

objeto do recurso.

A primeira delas é que não mais se discute o caráter de autopromoção 

de inúmeras publicações que se encontram estampadas nos autos, que foi 

exaustivamente declinado pela sentença. Ainda que assim não fosse, basta a 

simples leitura do material anexado ao processo para se concluir sobre a 

ilegalidade das propagandas, pois a divulgação do nome e da imagem do Prefeito 

às obras, serviços e realizações políticas é manifesta.

Outra conclusão é que a alegação do primeiro apelante com relação à 

irresponsabilidade daquele que se beneficia do ato sem prova de que o praticou 

confi gura inovação recursal e não poderá ser enfrentada nessa instância, pois não foi 

aduzida na contestação.

E, como se sabe, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que o réu deverá 

apresentar na contestação, de uma só vez, toda a matéria para a concretização de 

sua defesa (princípio da eventualidade), pois apresentada a peça defensiva não serão 

permitidas novas alegações, pois ter-se-á consumada a preclusão, salvo as exceções 

do art. 303, que não se trata da hipótese em tela.

(sem destaques no original)

Incide, portanto, neste tópico, o obstáculo da Súmula n. 283-STF, que 

assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão 

recorrida assenta em mais de um fundamento sufi ciente e o recurso não abrange 

todos eles.”. Sobre o tema: AgRg no REsp n. 1.326.913-MG, Rel. Ministro 

Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4.2.2013; EDcl no AREsp n. 36.318-

PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9.3.2012.

Por outro lado, observe-se que o aresto impugnado está em consonância 

com a fi rme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que 

a Lei n. 8.429/1992 é aplicável aos Prefeitos Municipais, não cabendo falar em 

incompatibilidade com o Decreto-Lei n. 201/1967.
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Vejam-se, nesse mesmo sentido, as seguintes ementas:

Administrativo. Processual Civil. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Lei de Improbidade Administrativa. Aplicabilidade aos prefeitos 

municipais. Ausência de impugnação específica de fundamento da decisão 

agravada. Súmula n. 182-STJ. Incidência.

1. A Lei n. 8.429/1992 é aplicável aos Prefeitos Municipais, não havendo 

incompatibilidade com o Decreto-Lei n. 201/1967. Precedentes do STJ e do STF.

[...]

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 108.084-RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 

10.4.2013)

Administrativo. Processual Civil. Recurso especial. Art. 535 do CPC. Ofensa. 

Ausência. Lei de Improbidade. Prefeito. Aplicabilidade. Multa civil. Princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade.

[...]

2. A Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992) aplica-se a prefeito, 

máxime porque a Lei de Crimes de Responsabilidade (n. 1.070/1950) somente 

abrange as autoridades elencadas no seu art. 2º, quais sejam: o Presidente da 

República, os Ministros de Estado, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o 

Procurador-Geral da República. Precedentes.

3. A multa civil não tem natureza indenizatória, mas punitiva, não estando, 

portanto, atrelada à comprovação de qualquer prejuízo ao erário. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.152.717-MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 

6.12.2012)

Administrativo. Ação de improbidade administrativa contra prefeito. Incidência 

da Lei n. 8.429/1992 admitida pela jurisprudência consolidada do STJ.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 19.896-SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, 

DJe 2.8.2012)

Processual Civil e Administrativo. Ação civil pública. Improbidade. Ex-prefeito. 

Aplicação da Lei n. 8.429/1992. Compatibilidade com o Decreto-Lei n. 201/1967.

1. O recorrente, ex-prefeito municipal e réu na Ação de Improbidade de que 

cuidam os autos, se insurge contra a manutenção, pelo Tribunal de origem, 

da decisão que afastou a preliminar de inaplicabilidade da Lei n. 8.429/1992 e 

determinou a instrução probatória do feito.
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2. Sem prejuízo da responsabilização política e criminal estabelecida no 

Decreto-Lei n. 201/1967, prefeitos e vereadores também se submetem aos 

ditames da Lei n. 8.429/1992, que censura a prática de improbidade administrativa 

e comina sanções civis, sobretudo pela diferença entre a natureza das sanções e a 

competência para julgamento. Precedentes do STJ.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.147.329-SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23.4.2010)

Ressalte-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal perfi lha o 

mesmo entendimento.

Com efeito, recentemente, ao apreciar recurso no qual se sustentava 

que, tendo em conta a decisão proferida na Reclamação n. 2.138, a Lei de 

Improbidade Administrativa seria inaplicável aos Prefeitos Municipais, aquela 

Suprema Corte assim se pronunciou (AI n. 790.829-AgR-RS, Rel. Ministra 

Cármen Lúcia, DJe 19.10.2012):

[...]

O agravante interpretou de forma equivocada a decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação n. 2.138 (DJe 18.4.2008), 

Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes. Naquele julgado, este 

Supremo assentou que, para os agentes políticos detentores de prerrogativa 

de foro prevista no art. 102, inc. I, alínea c, da Constituição não seria possível 

a cumulação de dois regimes de responsabilidade político-administrativa, 

devendo-se-lhes aplicar aquele previsto na Lei n. 1.079/1950.

[...]

(sem destaques no original)

A ementa do mencionado precedente fi cou assim redigida:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Prefeito municipal. 

Improbidade administrativa. Aplicação da Lei n. 8.429/1992. Precedentes. Agravo 

regimental ao qual se nega provimento.

Em suma: no julgamento da mencionada reclamação, o Supremo Tribunal 

Federal consignou que a Lei de Improbidade Administrativa apenas não é 

aplicável aos agentes políticos submetidos ao regime especial de responsabilidade 

da Lei n. 1.079/1950 (Presidente da República, Ministros de Estado, Ministros 

do Supremo Tribunal Federal e Procurador-Geral da República). Os Prefeitos 

Municipais não foram excluídos do âmbito de incidência da Lei n. 8.429/1992.
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No tocante à controvérsia em torno do elemento anímico e motivador da 

conduta do agente para a prática de ato de improbidade, o Tribunal de origem 

consignou o seguinte (fl s. 1.506-1.513):

Feitas essas considerações, verifi ca-se que o cerne do primeiro recurso consiste 

na apuração do dolo do apelante que, nos termos das razões recursais, não teria 

sido desonesto, mas apenas “inábil”, além da possibilidade da aplicação das 

sanções, o que foi discutido no primeiro e no segundo recursos.

[...]

A conduta do primeiro apelante [Ronaldo Canabrava] está estritamente 

relacionada à violação do princípio da impessoalidade, já que sob a pecha de 

realizar propagandas institucionais acabou realmente promovendo a sua imagem 

pessoal e vinculando o seu nome às obras e serviços realizados. Os atos praticados 

pelo primeiro apelante subsumem-se à norma do inciso I do art. 11 da Lei n. 

8.429/1992, supra transcrito.

[...]

Após analisar os autos com rigor, na busca da elucidação dos fatos, tornou-se 

evidente que as publicidades tiveram fi nalidade vedada na Constituição Federal, 

pois visaram explicitamente ao enaltecimento da imagem do Prefeito Municipal, 

não havendo como dissociar a intenção específi ca (dolo) dessa conduta.

O caráter impessoal que obrigatoriamente deve ter as propagandas 

institucionais foi intencionalmente deturpado, ultrapassando o intuito 

meramente informativo acerca da administração da Prefeitura.

São inúmeras as passagens que poderiam e mereceriam ser transcritas, pois 

revelam a intenção explícita - e não inocente como alegou - de autopromoção 

do alcaide. Publicidades de tal natureza perduraram durante todo o mandato do 

primeiro apelante [Ronaldo Canabrava], mesmo após instaurado inquérito pelo 

Ministério Público, em 10.3.2003, do qual teve o prefeito ciência em 16.4.2003 (fl s. 

36).

[...]

É evidente que o primeiro apelante [Ronaldo Canabrava] ignorou o dever 

de impessoalidade durante a campanha publicitária de todo o seu governo, 

agindo de maneira ilícita e ilegal. Além disso, não aparenta factível que um 

agente político, imbuído de um mandato eletivo de grandes responsabilidades 

desconhecesse as limitações impostas à divulgação de campanha publicitária 

impostas não pela Lei, mas pela própria Constituição Federal.

[...]

No caso dos presentes autos, a conduta do primeiro apelante [Ronaldo 

Canabrava] é gravemente reprovável e não pode ser ignorada pelo Judiciário. 

Diante de atos tão explícitos e praticados de forma reiterada, como demonstram 
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os 6 (seis) volumes do presente processo, contrários a princípios constitucionais 

como a impessoalidade e a moralidade, não se pode afi rmar que houve falta de 

compreensão da censurabilidade de sua conduta.

Ora, segundo o arcabouço fático delineado no acórdão, restou claramente 

demonstrado o dolo, no mínimo genérico, na irregular e reiterada veiculação de 

propagandas institucionais em que são atreladas as realizações do Município 

ao seu então alcaide e ora recorrente. Tal conduta, atentatória aos princípios da 

impessoalidade, da moralidade e da legalidade, nos termos da jurisprudência 

desta Corte, é sufi ciente para confi gurar o ato de improbidade capitulado no art. 

11 da Lei n. 8.429/1992.

Observe-se que este Tribunal tem-se manifestado no sentido de que “o 

elemento subjetivo, necessário à confi guração de improbidade administrativa 

censurada nos termos do art. 11 da Lei n. 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 específi co” (REsp n. 951.389-SC, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 4.5.2011).

Nesse mesmo sentido:

Administrativo e Processual Civil. Ação civil pública. Improbidade 

administrativa. Violação do art. 535 do CPC não caracterizada. Aplicação da 

Lei n. 8.429/1992 aos agentes políticos municipais. Uso da máquina pública. 

Propaganda eleitoral. Art. 11 da Lei n. 8.429/1992. Configuração do dolo 

genérico. Prescindibilidade de dano ao erário. Julgamento antecipado da lide. 

Cerceamento de defesa não-confi gurado. Cominação das sanções. Art. 12 da LIA. 

Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Súmula n. 7-STJ. Ausência de 

prequestionamento. Súmula n. 211-STJ.

[...]

2. Aplica-se a Lei n. 8.429/1992 aos agentes políticos municipais. Precedente 

do STJ.

3. A caracterização do ato de improbidade por ofensa a princípios da 

administração pública exige a demonstração do dolo lato sensu ou genérico. 

Precedentes.

4. O ilícito previsto no art. 11 da Lei n. 8.249/1992 dispensa a prova de dano, 

segundo a jurisprudência desta Corte.

[...]

8. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

(REsp n. 1.229.495-SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

18.6.2013, DJe 26.6.2013)
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Administrativo. Improbidade administrativa. Art. 11 da Lei n. 8.429/1992. 

Necessidade de dolo genérico no elemento subjetivo do tipo. Promoção pessoal 

em propaganda. Ato ímprobo por violação dos princípios da administração 

pública caracterizado.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os atos de improbidade 

administrativa descritos no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, dependem da presença 

do dolo genérico, mas dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a 

Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente.

2. Hipótese em que a conduta do agente se amolda ao disposto no art. 11 

da Lei n. 8.429/1992, pois atenta contra os princípios da administração pública, 

em especial o impessoalidade e da moralidade, além de ofender frontalmente 

a norma contida no art. 37, § 1º, da Constituição da República, que veda 

a publicidade governamental para fins de promoção pessoal. Dolo genérico 

confi gurado.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.368.125-PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 21.5.2013, DJe 28.5.2013)

Logo, quanto à existência de dolo na conduta ímproba imputada ao 

recorrente, o acórdão local deve ser mantido.

Convém ressaltar, ainda, que o ilícito de que trata o art. 11 da Lei n. 

8.429/1992 dispensa a prova de prejuízo ao erário e de enriquecimento ilícito 

do agente.

A respeito da matéria, destaca-se a seguinte ementa:

Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental nos embargos de 

declaração no agravo regimental no recurso especial. Improbidade administrativa. 

Pedido subsidiário. Enquadramento dos atos descritos na inicial. Condutas 

previstas no art. 11, da Lei n. 8.429/1992. Prova de dano ao erário. Desnecessidade. 

Lesão a princípios da administração. Elemento subjetivo.

1. A jurisprudência do STJ entende que, para fins de análise do pedido 

subsidiário de condenação dos réus pela prática de atos lesivos aos princípios 

da administração pública para o “enquadramento das condutas previstas no art. 

11 da Lei n. 8.429/1992, não é necessária a demonstração de dano ao erário ou 

enriquecimento ilícito do agente.” (AgRg no EREsp n. 1.119.657-MG, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJ de 25.9.2012).

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.066.824-PA, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19.3.2013, DJe 18.9.2013)
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Enfi m, no tocante à alegação de excesso na aplicação das sanções, observa-

se que o Juízo sentenciante fixou as seguintes reprimendas (integralmente 

mantidas no julgamento da apelação manejada pelo ora recorrente): (I) pagamento 

de multa civil arbitrada em valor equivalente a 50 (cinquenta) vezes o valor da 

remuneração percebida como Prefeito de Sete Lagoas; (II) suspensão de direitos 

políticos pelo prazo de 4 (quatro) anos; (III) proibição de contratar com o Poder 

Público ou receber incentivos fi scais ou creditícios, ainda que por intermédio 

de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos; 

(IV) ressarcimento ao erário pela despesa com a veiculação de publicidades 

irregulares, devendo o ora recorrente arcar com o pagamento da importância 

de R$ 168.667,39 (cento e sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais 

e trinta e nove centavos), devidamente corrigida (observe-se que, nos termos 

da sentença, deste montante já foram deduzidos “parte dos honorários pagos 

à empresa contratada para realização dos contratos publicitários, bem como 

os valores pagos com as publicidades que não tiveram seu caráter institucional 

desviado” - fl . 1.409).

De se ver que, neste ponto, o recurso está a reclamar parcial acolhida, 

porquanto desatendidos, na espécie, os vetores da proporcionalidade e da 

razoabilidade, fazendo-se de rigor o decotamento das sanções aplicadas pela 

Corte local.

Nessa compreensão, e tendo em mira, também, a diretriz dosimétrica 

estampada no parágrafo único do art. 12 da LIA (“[...] o juiz levará em 

conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido 

pelo agente”), das penas antes aplicadas, deverão remanescer, unicamente, (I) o 

pagamento de multa civil em favor da municipalidade, reduzida ao valor de 2 (duas) 

vezes o último subsídio que tenha recebido como alcaide dos cofres do Município de Sete 

Lagoas; (II) suspensão de direitos políticos, minorando-se o prazo para 3 (três) anos; 

(III) ressarcimento ao erário pelo gasto com a veiculação de publicidades irregulares, 

no montante de R$ 168.667,39 (cento e sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta e 

sete reais e trinta e nove centavos). Em consequência, afasta-se a proibição de 

contratar com o Poder Público ou receber incentivos fi scais ou creditícios.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso especial, tão somente 

para adequação das sanções impostas.

É o voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.314.122-MG (2012/0055889-0)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Recorrente: Luiz Caetano de Salles

Advogado: Carlos Mário da Silva Velloso e outro(s)

Recorrido: Ministério Público Federal

EMENTA

Administrativo. Recurso especial. Improbidade administrativa. 

Matéria probatória. Ônus do autor. Art. 333 do CPC. Conduta 

ímproba não confi gurada. Art. 11 da Lei n. 8.429/1992. Atipicidade. 

Imputação sujeita a medidas e/ou sanções na seara administrativa. 

Recurso provido.

1. Hipótese em que o recorrente, professor universitário em 

regime de dedicação exclusiva, patrocinou 8 causas judiciais em 16 

anos de magistério. O acórdão recorrido, mesmo reconhecendo não 

haver prova da contraprestação pecuniária pelo patrocínio das ações, 

entendeu que o ônus de provar a ausência de remuneração competia 

ao réu. Também restou consignado no acórdão que a conduta do 

recorrente não implicou prejuízo para a instituição pública, tendo em 

vista que cumpria integralmente sua jornada de trabalho e era dedicado 

à instituição federal de ensino. Não obstante, manteve a sentença de 

procedência da ação de improbidade com aplicação da pena de “perda, 

em defi nitivo, da gratifi cação por exercício da dedicação exclusiva” e 

multa civil no valor de R$ 3.000,00.

2. Incumbe ao autor da ação de improbidade o ônus da prova 

sobre os fatos imputados ao suposto agente ímprobo. No caso, a norma 

que prevê o regime de dedicação exclusiva (art. 14, I, do Decreto n. 

94.664/1987) veda o “exercício de outra atividade remunerada, pública 

ou privada”. Embora o Tribunal a quo afi rme não estar comprovada a 

remuneração pelo patrocínio das oito causas judiciais, entendeu que o 

ônus de provar a ausência de remuneração competia ao réu.

3. Ainda que superada a ausência de prova da infração ao preceito 

normativo que veda o exercício de outra atividade remunerada, o 

exame das normas que tratam do regime de dedicação exclusiva 
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e da cumulação de cargos púbicos conduzem à compreensão de 

que o fato imputado ao recorrente constitui infração administrativa 

sujeita a medidas e sanções na seara administrativa, mas não ato de 

improbidade.

4. Embora o direito de opção previsto no art. 133, § 5º, da Lei 

n. 8.112/1990 não se aplique à espécie, pois voltado à “acumulação 

de cargos, empregos ou funções públicas”, constitui critério de 

interpretação para desqualifi car a conduta atribuída ao recorrente 

como ímproba.

5. O art. 14, § 1º, d,  do Decreto n. 94.664/1987 prevê a 

possibilidade de professor em regime de dedicação exclusiva 

colaborar de forma “esporádica, remunerada ou não, em assuntos 

de sua especialidade e devidamente autorizada pela instituição, de 

acordo com as normas aprovadas pelo conselho superior competente”. 

Assim, embora a conduta atribuída ao recorrente seja irregular, pois 

não precedida de autorização, o permissivo normativo conduz à 

compreensão de não ser razoável qualifi cá-la como ato de improbidade 

por ofensa aos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 

8.429/1992).

6. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e, em 

consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de 

improbidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, dar provimento ao recurso especial para reformar o acórdão 

recorrido e, em consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados 

na ação de improbidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. 

Ministros Sérgio Kukina, Ari Pargendler, Arnaldo Esteves Lima e Napoleão 

Nunes Maia Filho (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 3 de abril de 2014 (data do julgamento).

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 9.4.2014
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de recurso especial interposto 

por Luiz Caetano de Salles, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, da 

Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (fl s. 590-599):

Processual Civil. Administrativo. Apelação. Ação civil por ato de improbidade 

administrativa. Professor. Universidade Federal de Uberlândia. Regime de 

dedicação exclusiva. Sanções. Princípio da proporcionalidade.

1. O professor universitário em regime de dedicação exclusiva está impedido 

de exercer outra atividade remunerada, pública ou privada (Lei n. 7.596/1987 e 

Decreto n. 94.664/1987, art. 14, II).

2. Hipótese dos autos em que restou incontroverso que o requerido exerceu 

a atividade privada em outra instituição, além das atribuições de Professor 

Universitário da Universidade Federal de Uberlândia, não obstante a exigência de 

dedicação exclusiva, subsumindo-se a hipótese na prática de ato de improbidade, 

que atenta contra os princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei n. 

8.429/1992).

3. A sanção aplicada pela condenação de quem incidiu na prática de ato 

ímprobo deve guardar a devida proporcionalidade com o fato praticado.

4. Apelações não providas.

Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente foram parcialmente 

acolhidos para deferir o pedido de gratuidade da justiça e sanar erro material na 

ementa (fl s. 635-639).

Opostos novos embargos, restaram rejeitados (fl s. 655-659).

Ambas as partes interpuseram recurso especial, sendo admitido apenas o 

apresentado pelo ora recorrente (fl . 727).

Nesta sede, sustenta que o acórdão recorrido violou o disposto nos art. 535, 

incisos I e II, do CPC, tendo em vista que, não obstante a oposição de embargos 

de declaração, o Tribunal a quo não teria analisado as seguintes teses: a) omissão 

sobre a alegação de que a prática da advocacia privada, durante o regime de 

dedicação exclusiva, havia sido esporádica, sendo aplicável o disposto no art. 14, 

§ 1º, alínea d, do Decreto n. 94.664/1987; b) contradição entre a desnecessidade 

de ressarcimento da gratifi cação recebida a título de dedicação exclusiva e a 

sua perda defi nitiva; c) obscuridade, na medida em que não foi consignada a 

possibilidade de ser formulado requerimento administrativo para restabelecer a 
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gratifi cação se comprovada ausência de atividade privada; e d) obscuridade, pois 

não estaria expresso a qual regime de trabalho o recorrente fi caria submetido 

após a supressão da gratifi cação.

Defende, ademais, ofensa aos arts. 333, inciso I, do CPC e art. 14, I, do 

Decreto n. 94.664/1987, pois o regime de dedicação exclusiva apenas veda o 

exercício de atividade remunerada e o Tribunal de origem atribuiu ao recorrente 

o ônus de provar que a advocacia não era exercida de modo lucrativo.

Outrossim, aduz violação aos arts. 11 e 12 da Lei n. 8.429/1992, na medida 

em que a conduta que lhe foi imputada não confi gura ato ímprobo, tendo em vista 

a não habitualidade do exercício da advocacia privada, o efetivo cumprimento 

das 40 horas semanais exigidas pela dedicação exclusiva, o valor irrisório 

da contraprestação paga pela Universidade e a boa-fé do recorrente. Afi nal, 

proclama, restou reconhecido na sentença, mantida no acórdão, que o recorrente 

patrocinou somente oito causas em mais de dezesseis anos de magistério, sendo 

mínima a sua atuação como advogado e signifi cativo o seu trabalho junto à 

UFU. Assevera que o próprio Ministério Público afi rmou a natureza esporádica 

da atividade irregular do recorrente, mediante o patrocínio impróprio de apenas 

oito causas. Reafi rma que as sanções da Lei de Improbidade somente podem ser 

aplicadas nos casos em que comprovado o dolo, a má-fé ou a desonestidade, e 

não em casos onde haja mera irregularidade administrativa, passível de correção 

por outros meios. Em reforço à sua tese cita como violado o art. 14, § 1º, alínea 

d, do Decreto n. 94.664/1987, por meio do qual resta admitido, no regime de 

dedicação exclusiva, a “colaboração esporádica, remunerada ou não, em assuntos 

de sua especialidade e devidamente autorizada pela instituição, de acordo com 

as normas aprovadas pelo conselho superior competente”.

Além disso, aponta violação ao art. 133, § 5º, da Lei n. 8.112/1990, pois 

não lhe teria sido concedido prazo para exercício do direito de opção previsto 

em tal norma.

Ademais, deduz violado o art. 12, inciso III, da Lei n. 8.492/1992 e os 

princípios da legalidade e da tipicidade, pois o acórdão recorrido o condenou 

à “perda, em defi nitivo, da gratifi cação por exercício da dedicação exclusiva”. 

Nesse ponto, também entende violado o princípio da proporcionalidade, na 

medida em que o Tribunal, ao adotar os fundamentos exarados pelo Ministério 

Público Federal, reconheceu que a atividade paralela exercida pelo recorrente 

cessou, mas ainda assim, o condenou à perda da gratifi cação.
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Por fi m, também entende vulnerados os arts. 11 e 12 da Lei n. 8.429/1992 

em face da aplicação da pena de multa civil, haja vista que inexistente o prejuízo 

para a Administração.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Federal afirma inexistir 

violação ao art. 535 do CPC, pois as questões suscitadas em sede de embargos 

de declaração foram sufi cientemente apreciados.

Assevera não ter ocorrido ilegal inversão do ônus probatório, pois o 

exercício da advocacia foi devidamente provado e o reexame da questão encontra 

óbice na Súmula n. 7-STJ.

Ademais, aduz que a alegação de ofensa ao art. 14 do Decreto n. 

94.664/1987 constitui inovação recursal, pois a apelação se limitou a arguir a sua 

inconstitucionalidade ou derrogação pelo advento do Estatuto da Advocacia.

Rebate, também, a apontada violação ao art. 133, § 5º, da Lei n. 8.112/1990, 

pois o acórdão recorrido bem enfrentou a questão. Afi nal, deduz, a norma 

referida se insere no âmbito interno da Administração, somente fazendo sentido 

invocar esta ofensa se estivesse em discussão a aplicação de penalidade na seara 

administrativa.

Defende que há perfeita tipificação da conduta retratada na ação de 

improbidade, com menção ao voto condutor do acórdão recorrido.

Por fi m, refuta a tese da não aplicação da multa civil quando ausente dano 

ao patrimônio público, pois possuem natureza distinta, sendo aquela punitiva e 

esta ressarcitória.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): É assente a jurisprudência 

desta Corte no sentido de que órgão julgador não está obrigado a rebater, um 

a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, sendo 

sufi ciente e adequado o enfrentamento das questões relevantes e imprescindíveis 

ao respectivo julgamento. Nesse sentido:

Processual Civil. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Violação do 

art. 535 do CPC não confi gurada. Ato administrativo. Motivação. Conveniência e 

oportunidade. Vereadores. Curso em município diverso. Revisão do entendimento 

do Tribunal de origem. Reexame da matéria fático-probatória. Impossibilidade. 

Incidência da Súmula n. 7-STJ.
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1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública com intuito de fazer confi gurar 

como improbidade administrativa o custeio de cursos de interesse particular 

dos vereadores do Município de Caçapava (SP) realizado no Município de Foz do 

Iguaçu (PR).

2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

3. Hipótese em que o Tribunal a quo assentou: a) as despesas foram 

autorizadas à conta de dotação orçamentária própria; b) o congresso cuidava 

de temas políticos atuais ligados à atividade parlamentar; c) os gastos não foram 

desproporcionais; e d) o Ministério Público não fez prova de desvio de conduta ou 

fi nalidade.

4. A pretensão de revisão do entendimento proferido na origem acerca 

da configuração da improbidade administrativa demanda, no caso, reexame 

da matéria fático-probatória dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, 

conforme a Súmula n. 7-STJ.

5. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 193.638-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, 

DJe 12.6.2013)

Administrativo. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Suposta 

violação ao art. 535 do CPC. Não ocorrência. Razões do recurso estão dissociadas 

dos fundamentos do aresto recorrido. Fundamentação deficiente. Súmula n. 

284-STF. Improbidade administrativa. Art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992. Prestação 

de contas. Ausência. Confi guração do ato ímprobo. Reexame de matéria fática. 

Impossibilidade. Súmula n. 7-STJ. Divergência jurisprudencial não comprovação.

1. De acordo com a norma prevista no art. 535 do CPC, são cabíveis embargos 

de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão 

recorrida. Na espécie, não se verifi ca a existência de quaisquer das defi ciências em 

questão, pois o acórdão estadual enfrentou e decidiu, de maneira integral e com 

fundamentação sufi ciente, toda a controvérsia posta no recurso.

2. É manifesta a defi ciência recursal quando as razões do inconformismo estão 

dissociadas da fundamentação do decisum atacado. Incidência da Súmula n. 284-

STF.

3. No específi co caso em exame, a Corte de origem, com base no acervo fático-

probatório dos autos, asseverou que não houve prestação de contas, portanto, 

afastar tal conclusão, para fazer valer o argumento de que elas foram prestadas 

tardiamente, tal como postulada a questão nas razões recursais, demandaria, 

necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante do feito, 

providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula n. 

7-STJ.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

100

4. “Para a comprovação da divergência jurisprudencial, não basta a simples 

transcrição de ementas, faz-se necessário o cotejo analítico entre o acórdão 

recorrido e o acórdão paradigma, com a demonstração da identidade das 

situações fáticas e a interpretação diversa dada entre eles na solução das lides, 

o que não ocorreu na espécie.” (AgRg no AREsp n. 261.462-MG, Rel. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 10.4.2013).

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 134.746-PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 

29.4.2013)

No caso, verifi ca-se que o Tribunal de origem empregou fundamentação 

sufi ciente para o deslinde da controvérsia, manifestando-se sobre todos os 

pontos relevantes para o respectivo julgamento (fl s. 590-599).

No que toca às apontadas violações aos arts. 333, inciso I, do CPC, art. 

14, I, do Decreto n. 94.664/1987 e 11 e 12 da Lei n. 8.429/1992, diversamente, 

entendo que o acórdão recorrido merece reforma.

Com efeito, prevê o art. 14, I, do Decreto n. 94.664/1987 que “O Professor 

da carreira do Magistério Superior será submetido a um dos seguintes regimes 

de trabalho: I - dedicação exclusiva, com obrigação de prestar quarenta horas 

semanais de trabalho em dois turnos diários completos e impedimento do 

exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada”.

E, nos termos do art. 333, inciso I, do CPC, incumbiria Ministério 

Público, autor da ação de improbidade, o ônus de provar que as 8 (oito) causas 

patrocinadas pelo recorrente em benefício de terceiros foram remuneradas, o 

que não ocorreu, conforme consignado no acórdão recorrido, se limitando a 

afi rmar que, embora não provada a remuneração, a advocacia constitui atividade, 

como regra, remunerada. Tal circunstância, à evidência, não possui o condão de 

inverter o ônus probatório.

Isto, por si, ensejaria a improcedência da ação, tendo em vista que não 

provada a atividade remunerada e, em consequência, a inobservância da regra 

contida no art. 14, inciso I, do Decreto n. 94.664/1987, que trata do regime 

de dedicação exclusiva, utilizada para concluir pela ofensa aos princípios da 

administração pública, conforme art. 11 da Lei n. 8.429/1992.

Entretanto, no caso, também resulta que os fatos atribuídos ao recorrente 

não confi guram ato de improbidade, acarretando violação aos arts. 11 e 12 da Lei 

n. 8.429/1992, ou seja, ainda que restasse provada a remuneração pelas causas 

patrocinadas pelo recorrente, o exame das normas que tratam da dedicação 
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exclusiva e da cumulação de cargos conduzem à compreensão de que o fato a 

ele imputado constituiria infração administrativa e não ato de improbidade. 

Assim, provada a infração na seara administrativa mediante o devido processo 

administrativo, a Administração poderia suspender o pagamento da gratifi cação 

e até aplicar sanções disciplinares ao recorrente. Porém, a conduta a ele atribuída 

desborda do conceito de improbidade administrativa por atentar contra os 

princípios da administração pública.

Afi nal, embora o direito de opção previsto no art. 133, § 5º, da Lei n. 

8.112/1990 não se aplique à espécie, pois voltado à “acumulação de cargos, 

empregos ou funções públicas”, constitui critério de interpretação para aferir a 

gravidade do ato imputado ao recorrente. Com efeito, se a acumulação indevida 

de cargos, empregos ou funções públicas enseja para o servidor público o direito 

de optar por um dos cargos públicos, não é aceitável qualifi car a indevida 

acumulação de cargo público com atividade privada como ato ímprobo.

Além disso, o regime de dedicação exclusiva dos professores se encontra 

disciplinado no art. 14 do Decreto n. 94.664/1987, in verbis:

O Professor da carreira do Magistério Superior será submetido a um dos 

seguintes regimes de trabalho:

I - dedicação exclusiva, com obrigação de prestar quarenta horas semanais de 

trabalho em dois turnos diários completos e impedimento do exercício de outra 

atividade remunerada, pública ou privada;

II - tempo parcial de vinte horas semanais de trabalho.

§ 1º. No regime de dedicação exclusiva admitir-se-á:

a) participação em órgãos de deliberação coletiva relacionada com as funções 

de Magistério;

b) participação em comissões julgadoras ou verifi cadoras, relacionadas com o 

ensino ou a pesquisa;

c) percepção de direitos autorais ou correlatos;

d) colaboração esporádica, remunerada ou não, em assuntos de sua 

especialidade e devidamente autorizada pela instituição, de acordo com as 

normas aprovadas pelo conselho superior competente.

§ 2º. Excepcionalmente, a IFE, mediante aprovação de seu colegiado superior 

competente, poderá adotar o regime de quarenta horas semanais de trabalho 

para áreas com características específi cas.

Ressai da alínea d do § 1º da norma supratranscrita que é possível ao 

professor em regime de dedicação exclusiva, inclusive, “a colaboração esporádica, 
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remunerada ou não, em assuntos de sua especialidade e devidamente autorizada 

pela instituição, de acordo com as normas aprovadas pelo conselho superior 

competente”. Assim, embora a conduta de patrocinar 8 (oito) causas judiciais 

em 16 anos de magistério seja irregular e passível de medidas e/ou sanções 

administrativas, pois não precedida de autorização, o permissivo normativo 

conduz à compreensão de ser razoável qualifi cá-la como ato de improbidade por 

ofensa aos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992).

Por fi m, importa destacar que, além das razões supra, o acórdão recorrido 

foi enfático em afi rmar que a conduta imputada ao recorrente não importou em 

nenhum prejuízo para a Universidade Federal de Uberlândia, tendo em vista 

que ele cumpria integralmente a sua jornada de trabalho de 40 horas semanais e 

era dedicado aos trabalhos da instituição.

Assim, impõe-se seja reconhecida a atipicidade da conduta do recorrente 

como ato de improbidade administrativa, restando prejudicada a análise dos 

demais dispositivos de lei apontados na peça recursal.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reformar o acórdão 

recorrido e, em consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na 

ação de improbidade.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.383.707-SC (2013/0143195-4)

Relator: Ministro Sérgio Kukina

Recorrente: Jurerê Open Shopping Ltda

Advogados: Rafael de Assis Horn e outro(s)

     Hélio de Melo Mosimann

     Ítalo Augusto Mosimann

Recorrido: Associação de Proprietários e Moradores de Jurerê Internacional 

- AJIN

Advogados: Everton Balsimelli Staub e outro(s)

     Artur Guedes da Fonseca Mello

Interessado: União
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Interessado: Município de Florianópolis

Procurador: Gilberto da Silva de Montalvão e outro(s)

Interessado: Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis - 

FLORAM

Advogado: Karine Garcia e outro(s)

Interessado: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

Representado por: Procuradoria-Geral Federal

EMENTA

Ambiental. Processual Civil. Ação civil pública. Alegados 

danos decorrentes do funcionamento dos chamados “postos de 

praia”, localizados na praia de Jurerê Internacional, no município 

de Florianópolis-SC. Violação ao art. 535 do CPC. Inocorrência. 

Defi ciência de fundamentação quanto à sustentada violação aos arts. 

6º e 472 do CPC. Caso em que, de acordo com a exordial da ação 

civil pública, os aventados danos ambientais seriam causados, por 

mão própria, pelas empresas locatárias dos citados estabelecimentos. 

Ademais, na hipótese em exame, o eventual acolhimento dos 

pedidos formulados na ação, para além do réu locador, atingirá, 

induvidosamente, a esfera jurídico-patrimonial das locatárias. 

Caracterização de litisconsórcio necessário, nos termos do art. 47 do 

CPC. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

1 - Não há falar de ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em 

que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões 

que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia 

posta nos presentes autos. Vale ressaltar que não se pode confundir 

julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência 

de prestação jurisdicional.

2 - No tocante aos arts. 6º e 472 do CPC, é deficiente a 

fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência, 

por analogia, da Súmula n. 284-STF (“É inadmissível o recurso 

extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não 

permitir a exata compreensão da controvérsia.”).
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3 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é fi rme 

no sentido de que, nas ações civis públicas por danos ambientais e 

urbanísticos, a regra geral é a do litisconsórcio facultativo.

4 - No caso dos autos, porém, a exordial da ação civil pública dá 

conta de que os supostos danos ambientais foram provocados, por mão 

própria, pelas empresas locatárias dos denominados “postos de praia”. 

Dito por outro modo: de acordo com a petição inicial, as empresas 

locatárias são agentes diretos da relatada degradação ambiental.

5 - Ademais, a efetividade da prestação jurisdicional buscada 

pelas associações autoras da ação civil pública pressupõe a participação 

das empresas locatárias na lide. Com efeito, a relação jurídica em 

exame não comporta solução diferente em relação aos seus partícipes, 

pois será impossível determinar, às partes que até o presente momento 

ocupam o polo passivo da demanda, a adoção das providências 

pleiteadas na exordial sem afetar, diretamente, o patrimônio jurídico e 

material das empresas que efetivamente exploram os postos de praia 

(as locatárias).

6 - O acórdão recorrido, ao desconsiderar essas particularidades 

do caso e concluir pela não confi guração do litisconsórcio necessário, 

acabou por violar o art. 47 do CPC.

7 - Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, 

provido para determinar que as associações autoras sejam intimadas a 

promover a citação das empresas locatárias que exploram os imóveis 

alegadamente causadores de danos ambientais, na forma e sob as 

cominações do art. 47 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 

Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer 

parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento para 

determinar que as associações autoras sejam intimadas a promover a citação 

das empresas locatárias que exploram os imóveis alegadamente causadores de 

danos ambientais, na forma e sob as cominações do art. 47 do CPC, nos termos 

do voto do Sr. Ministro Relator. Vencido parcialmente o Sr. Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho que anulava o processo desde a citação. Os Srs. Ministros Ari 
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Pargendler, Arnaldo Esteves Lima, Napoleão Nunes Maia Filho (Presidente) e 

Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.

Dr. Rafael de Assis Horn, pela parte recorrente: Jurerê Open Shopping 

Ltda.

Brasília (DF), 8 de abril de 2014 (data do julgamento).

Ministro Sérgio Kukina, Relator

DJe 5.6.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Na origem, a Associação de Proprietários 

e Moradores de Jurerê Internacional - AJIN e a Associação dos Proprietários, 

Moradores e Amigos do Balneário de Jurerê - Loteamento Praia do Forte - 

AMOFORT ajuizaram, em face da União, do Município de Florianópolis, 

da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis - FLORAM, 

do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis - IPUF e do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, 

ação civil pública, com pedido de concessão de medida liminar, visando, em 

linhas gerais, a obter provimento jurisdicional que faça cessar os alegados 

danos ambientais causados pelo funcionamento dos chamados “postos de praia” 

localizados em Jurerê Internacional, na cidade de Florianópolis-SC.

Em 21.7.2008, o Juízo de primeiro grau, mediante decisão interlocutória, 

assentou que os inquilinos do empreendimento imobiliário supostamente 

causador dos danos não eram litisconsortes necessários e determinou a citação, 

além dos réus elencados na exordial, da empresa ora recorrente, Jurerê Open 

Shopping Ltda., proprietária daqueles imóveis (fl . 125).

Foi então que a ora recorrente ajuizou agravo de instrumento, que foi 

desprovido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mediante acórdão 

assim ementado (fl s. 710-711):

Agravo de instrumento. Embargos de declaração. Prejudicialidade. 

Litisconsórcio necessário. Ausência de requisitos. Dano ambiental. 

Responsabilidade solidária.

1. Estando o feito em ordem para julgamento da questão central discutida 

no agravo de instrumento, reputam-se prejudicados os embargos de declaração 

opostos em face da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal.
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2. Nos termos do artigo 47 do CPC, “há litisconsórcio necessário quando, por 

disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a 

lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a efi cácia da sentença 

dependerá da citação de todos os litisconsortes do processo.”

3. Na espécie, seja por ausência de unitariedade (natureza da relação jurídica), 

seja por ausência de determinação legal, não há que se falar em litisconsórcio 

necessário.

4. Aliás, tratando-se de responsabilidade civil por danos ambientais, tem-se 

responsabilidade solidária, motivo por que cabe ao autor direcionar a demanda 

em prejuízo de um, alguns ou todos os envolvidos. Precedentes.

5. Agravo de instrumento improvido.

Opostos embargos declaratórios, foram eles parcialmente acolhidos, apenas 

para “evitar eventual inadmissibilidade dos recursos dirigidos às instâncias 

superiores por conta exclusivamente da menção expressa dos dispositivos tidos 

pela parte embargante como violados” (fl s. 726-732).

Nas razões do apelo especial, interposto com base no art. 105, III, a, da 

CF, a empresa Jurerê Open Shopping Ltda. sustenta, preliminarmente, ofensa 

ao art. 535, II, do CPC, pois o acórdão recorrido teria deixado de se “manifestar 

quanto às questões e dispositivos legais tidos por violados e indispensáveis ao 

julgamento da questão e á propositura de recursos às instâncias superiores” (fl . 

745).

Quanto ao mérito, afi rma a recorrente que foram violados os arts. 6º, 

47 e 472 do CPC. Aduz, em síntese, que: (I) “a natureza da relação jurídica 

e dos pedidos formulados na ação civil pública transpassa a responsabilidade 

ambiental, sendo certo que, independentemente de eventual solidariedade na 

condenação, muitos dos pedidos formulados não podem ser cumpridos pela ora 

recorrente, já que vinculados e dirigidos exclusivamente às empresas ocupantes 

dos Postos de Praia, razão pela qual é imprescindível a inserção das mesmas no 

polo passivo da demanda, na posição de litisconsortes necessárias” (fl . 740); (II) 

“somente elas [locatárias] possuem condições de trazer argumentos e provas que 

evidenciem o não cometimento dos alegados atos, ou sua juridicidade” (fl . 741); 

(III) “o pedido das recorridas atinge diretamente a esfera jurídica das sociedades 

que exploram os Postos de Praia, o que não se pode admitir sem que haja a 

presença das mesmas no polo passivo da demanda” (fl . 741).

Não foram apresentadas contrarrazões (conforme certidão de fl . 753).
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Em 3.2.2014, por meio da Petição n. 15.419/2014, a recorrente informou 

que o Juízo de primeiro grau, após a prolação do acórdão ora recorrido, “deferiu 

a antecipação dos efeitos da tutela requerida na ação civil pública, determinando 

diversas providências jurisdicionais direta e especifi camente contra as empresas 

que exploram os Postos de Praia” (fl . 795).

O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-

Geral da República Guilherme Magaldi Netto, opinou pelo desprovimento do 

recurso (fl s. 812-817).

Os autos vieram conclusos ao meu gabinete em 24.2.2014.

Prossigo para anotar que a empresa recorrente ajuizou a Medida Cautelar 

n. 22.436-SC, com pedido de concessão de medida liminar, com o objetivo de 

atribuir efeito suspensivo ao presente recurso especial.

Em 24.3.2014, deferi a liminar na citada medida cautelar para suspender, 

até o julgamento de mérito deste apelo, o curso da ação civil pública ajuizada na 

origem (Processo n. 2008.72.00.000950-1).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina (Relator): Na espécie, foram atendidos os 

pressupostos gerais de recorribilidade: os documentos de fl s. 16 e 717 revelam 

a regularidade da representação processual; às fl s. 748-749, foram juntados 

documentos que comprovam o devido pagamento do preparo; ademais, o 

recurso é tempestivo, pois a publicação do acórdão proferido no julgamento 

dos embargos de declaração se deu em 24.7.2012 (fl . 735) e o ajuizamento do 

especial ocorreu em 7.8.2012 (fl . 736).

Pois bem, como visto, a controvérsia veiculada no recurso especial consiste 

em saber se há litisconsórcio necessário entre as empresas locatárias dos 

denominados postos de praia - que supostamente estariam a causar danos 

ambientais pelo uso indevido de terreno de marinha e de bens de uso comum do 

povo - e a empresa proprietária desses imóveis.

Inicialmente, convém pontuar que não ocorreu a ofensa ao art. 535 do 

CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, 

as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia 

posta nos presentes autos. Vale ressaltar que não se pode confundir julgamento 
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desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação 

jurisdicional.

Outrossim, os conteúdos dos arts. 6º e 472 do CPC, também tidos por 

malferidos, não guardam pertinência com a questão central deste especial 

(inclusão de locatárias dos postos de praia como litisconsortes passivas 

necessárias). Aplicável, pois, o óbice da Súmula n. 284-STF (“É inadmissível o 

recurso extraordinário, quando a defi ciência na sua fundamentação não permitir 

a exata compreensão da controvérsia.”).

Feita essa anotação, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça é fi rme no sentido de que, nas ações civis públicas por danos ambientais e 

urbanísticos, a regra geral é do litisconsórcio facultativo. Menciono, a propósito, 

as seguintes ementas:

Processual Civil. Reparação e prevenção de danos ambientais e urbanísticos. 

Deslizamentos em encostas habitadas. Formação do polo passivo. Integração 

de todos os responsáveis pela degradação. Responsabilidade solidária. 

Desnecessidade.

1. Hipótese em que a pretensão recursal apresentada pelo Município de 

Niterói se refere à inclusão do Estado do Rio de Janeiro no polo passivo da Ação 

Civil Pública que visa a reparação e prevenção de danos ambientais causados por 

deslizamentos de terras em encostas habitadas.

2. No dano ambiental e urbanístico, a regra geral é a do litisconsórcio 

facultativo. Segundo a jurisprudência do STJ, nesse campo a “responsabilidade 

(objetiva) é solidária” (REsp n. 604.725-PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 

Turma, DJ 22.8.2005, p. 202);

logo, mesmo havendo “múltiplos agentes poluidores, não existe 

obrigatoriedade na formação do litisconsórcio”, abrindo-se ao autor a 

possibilidade de “demandar de qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto, 

pelo todo” (REsp n. 880.160-RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 27.5.2010). No mesmo sentido: EDcl no REsp n. 843.978-SP, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.6.2013. REsp n. 843.978-SP, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.3.2012; REsp n. 1.358.112-

SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.6.2013.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 432.409-RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 25.2.2014, DJe 19.3.2014)

Administrativo. Processual Civil. Ação civil pública. Dano ao meio ambiente. 

Poluição sonora. Formação de litisconsórcio facultativo. Responsabilidade 

objetiva e solidária.
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A ação civil pública por danos ambientais dá ensejo a litisconsórcio facultativo 

entre os vários degradadores, diretos e indiretos, por se tratar de responsabilidade 

civil objetiva e solidária, podendo ser proposta contra o poluidor, responsável 

direta ou indiretamente pela atividade causadora de degradação ambiental e 

contra os co-obrigados solidariamente à indenização. A ausência de formação do 

litisconsórcio facultativo não tem a faculdade de acarretar a nulidade do processo.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 224.572-MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 18.6.2013, DJe 11.10.2013)

Processual Civil. Administrativo. Ação civil pública. Dano ambiental. Área 

de preservação permanente. Edificação de casa de veraneio. Autorização 

administrativa. Litisconsórcio passivo facultativo.

1. A ação civil pública ou coletiva por danos ambientais pode ser proposta 

contra poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 

responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação 

ambiental (art. 3º, IV, da Lei n. 6.898/1991), co-obrigados solidariamente à 

indenização, mediante a formação litisconsórcio facultativo, por isso que a sua 

ausência não tem o condão de acarretar a nulidade do processo. Precedentes da 

Corte: REsp n. 604.725-PR, DJ 22.8.2005; REsp n. 21.376-SP, DJ 15.4.1996 e REsp n. 

37.354-SP, DJ 18.9.1995.

2. Recurso especial provido para determinar que o Tribunal local proceda ao 

exame de mérito do recurso de apelação.

(REsp n. 884.150-MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 

19.6.2008, DJe 7.8.2008)

Ocorre que, no caso em exame, conforme sustentam as associações autoras 

da ação civil pública, os supostos danos ambientais e urbanísticos também 

foram provocados, mediante mão própria, pelas empresas locatárias que exploram 

atividades econômicas nos imóveis de propriedade da empresa ora recorrente (os 

postos de praia). Dito por outro modo: de acordo com a exordial, as empresas 

locatárias são agentes diretos da suposta degradação ambiental. Veja-se, a esse 

respeito, a seguinte passagem da petição inicial (fl s. 32-33):

[...]

Os ocupantes dos denominados Postos de Praia, vem sistematicamente a 

cada Reveillon e Carnaval, e em algumas outras datas, cercando a faixa de areia, 

o calçadão beira-mar local denominado passeio dos namorados, vagas públicas 

de estacionamento e calçadas com grades e tapumes, edifi cando tendas e lá 

realizam festas com cobrança de ingressos, na média R$ 1.000,00 por pessoa, 

valores impagáveis para a imensa maioria da população brasileira, gerando lucros 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

110

altíssimos para os donos destes estabelecimentos, uma vez que cada um destes 

estabelecimentos, vende mais de 1.500 ingressos para cada uma destas festas. 

Ou seja, se multiplicarmos estes ingressos pelos cinco estabelecimentos, estamos 

falando de um faturamento global de cerca de R$ 7.500.000,00 em apenas UMA 

NOITE!!!

E tais festas são alardeadas na imprensa, como se fossem os acontecimentos 

do ano, uma vez que tais estabelecimentos contratam gente famosa para lá estar, 

e consequentemente tornar a procura por ingressos mais concorrida, bem como 

garantir que a imprensa irá divulgar os eventos e como adiante se provará, ocultar 

seus abusos e ilegalidades.

A comunidade local, além de ter que suportar esta indevida apropriação de 

áreas de uso comum do povo, é duramente impactada por estes eventos, uma 

vez que Jurerê Internacional não possui infra-estrutura, nem foi projetado para 

receber tanta gente para estas festas, bem como a horda de pessoas que vão para 

fi car nas imediações dos festejos, resultando em estacionamento de veículos em 

lugares proibidos, como saídas de garagem, nas calçadas e canteiros, Produção 

de quantidades de lixo em volumes absurdos (só no Reveillon 2007/2008, a 

COMCAP, recolheu 23.000!!! garrafas de champagne na faixa de areia - fora as de 

outras bebidas e as que se quebraram), além de perturbações da ordem de todo 

o tipo, transformando estas datas, em verdadeiros infernos para quem lá reside.

E no dia-a-dia normal de funcionamento destes estabelecimentos, os 

mesmos espalham pela faixa de areia, pelo passeio dos namorados e outras 

áreas de seu entorno, uma infi nidade de guarda-sóis, cadeiras, sofás, colchões, 

espreguiçadeiras, bandeiras, publicidade através de exposição de produtos e 

serviços, tudo em área pública, e alguns chegam a cobrar consumação para uso 

destes equipamentos, bem como outros, veladamente, enxotam qualquer um que 

sentar em um destes equipamentos sem estar consumindo no estabelecimento. 

Chega a ocorrer inclusive reservas de lugares na praia.

[...]

Ademais, o eventual sucesso da ação civil pública (com o consequente 

acolhimento dos pedidos formulados pelas associações autoras) atingirá, 

necessariamente, a esfera jurídica dessas empresas locatárias. Confi ram-se os 

requerimentos formulados (fl s. 90-92):

[...]

Posto isso, presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, 

requerem as Associações Autoras a Vossa Excelência a concessão de medida 

liminar urgente para determinar, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem 

mil reais):
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a) a imediata suspensão de todas as licenças, autorizações, alvarás 

emitidos pelo Município, pela União, pela FLORAM e pelo IPUF em favor dos 

estabelecimentos ocupantes dos chamados Postos de Praia, a saber: T & T 

Gastronomia Ltda-ME - Café de La Musique; Novo Brasil Bar e Restaurante Ltda 

- El Divino; O Santo Entretenimento, Produções e Eventos Ltda - EPP (Restaurante 

Taikô); TelePaella Bar e Restaurante Ltda - El Gran Comilón; C2 Eventos e Comércio 

de Alimentos Ltda. - Restaurante Pimenta Limão, determinando que o Município 

e a União, promovam a imediata interdição destes estabelecimentos;

b) Suspender Imediatamente a preventivamente todo e qualquer processo de 

solicitação administrativa em trâmite ou a tramitar junto ao Município, a União, 

a FLORAM e ao IPUF em favor dos estabelecimentos ocupantes dos chamados 

Postos de Praia, a saber: T & T Gastronomia Ltda-ME - Café de La Musique; Novo 

Brasil Bar e Restaurante Ltda - El Divino; O Santo Entretenimento, Produções E 

Eventos Ltda - EPP (Restaurante Taikô); TelePaella Bar e Restaurante Ltda - El Gran 

Comilón; C2 Eventos e Comércio de Alimentos Ltda. - Restaurante Pimenta Limão;

c) Proibir urgentemente o Município de Florianópolis, a União Federal (GRPU-

SC) e o IPUF a emitir qualquer autorização ou permissão de uso de áreas de uso 

comum do povo, tais como a faixa de areia, o passeio dos namorados, as calçadas 

do entorno e as vagas de estacionamento junto aos chamados Postos de Praia ou 

em qualquer outro local da praia de Jureré Internacional;

d) Determinar que a União Federal e o IBAMA, inclusive com o uso de força 

policial federal se necessário, promovam a imediata desocupação da faixa de 

areia, passeio dos namorados, passarelas de acesso e restingas, fazendo com 

que sejam apreendidos e retirados todo e qualquer equipamento móvel ou 

fi xo, lá colocados pelos estabelecimentos ocupantes dos Postos de Praia, tais 

como caixas de som, cadeiras, guarda-sóis, sofás, chaises, espreguiçadeiras, 

quiosques, bandeiras, tendas, plantas exóticas, armários,colchões e outros, 

fazendo com que a praia de Jurerê Internacional fi que limpa e desimpedida, 

apta ao uso incondicional e democrático da praia;

e) Determinar que o Município, inclusive com o uso de força policial se 

necessário, promova a imediata desocupação das vagas de estacionamento 

e calçadas, fazendo com que sejam apreendidos e retirados todo e qualquer 

equipamento móvel ou fi xo, lá colocados pelos estabelecimentos ocupantes 

dos Postos de Praia, tais como cadeiras, guarda-sóis, sofás, chaises, 

espreguiçadeiras, quiosques, bandeiras, tendas, plantas exóticas, armários, 

colchões, cones e outros, fazendo com que tais áreas fiquem limpas e 

desinpedidas, aptas ao uso incondicional e democrático das mesmas;

f ) Em face da proximidade da data, determinar urgentemente que a faixa 

de areia de Jurerê Internacional, o passeio dos namorados, as passarelas de 

acesso a areia, as calçadas e as vagas de estacionamento, permaneçam livres e 

desimpedidas durante o período do carnaval, ou seja de 2 a 6 de fevereiro de 
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2008, aptas ao uso incondicional e democrático, inclusive com o uso de força 

policial federal se necessário;

g) A afi xação de cinco placas informativas no tamanho de 4x2 metros cada, 

informando os dados da presente ação civil pública, placas estas custeadas 

integralmente pelas requeridas;

h) Determinar que o Município promova diariamente o recolhimento de lixo 

emanado destes Postos de Praia e em seu entorno;

[...]

Além da confirmação do pedido liminar, requer a condenação dos réus 

solidariamente:

a) à demolição de todas as edifi cações e anexos dos Postos de Praia 01-A, 01-

B, 01-C, 01-D situadas em áreas de uso comum do povo sejam elas Municipais 

ou Federais;

b) à recuperação das áreas de marinha e de preservação permanentes, 

caracterizadas por vegetação de restinga, mediante a apresentação de um Projeto 

de Recuperação de Área Degradada - PRAD, a ser submetido ao crivo do IBAMA e 

a comunidade local;

c) a indenizar - em espécie - à coletividade pelos danos ambientais perpetrados 

e pelo uso indevido de terreno de marinha e de bem de uso comum do povo 

(praia, passarelas, passeio dos namorados, vagas de estacionamento), em valor 

a ser apurado em perícia, com a determinação judicial para que o montante 

apurado seja revertido em favor de obras de proteção ao meio ambiente na 

própria região atingida ou, alternativamente, seja depositado no fundo de 

reconstituição de bens lesados, nos termos da LACP;

d) Determinar que toda e qualquer atividade já realizada e a ser implementada 

nos chamados Postos de Praia, se não for o caso de demolição, sejam previamente 

licenciados ambientalmente pelo IBAMA, bem como mediante prévio estudo de 

Impacto de Vizinhança;

e) Estabelecer as competências geográfi cas e funcionais de cara requerido, 

visando o ordenamento urbano no local, para prevenir o uso inadequado das 

áreas em comento, desvirtuadas de sua fi nalidade;

f ) Determinar que o Município reúna e mantenha a infra-estrutura necessária 

a observância de todos os critérios necessários a obtenção e manutenção do 

Programa bandeira Azul;

g) Determinar que a União e o Município mantenham livres e desimpedidas 

todas as passarelas de acesso á faixa de areia, bem como sejam proibidos 

terminantemente a dispor de quaisquer áreas de uso comum do povo como a 

praia, o passeio dos namorados, as calçadas e as vagas de estacionamento, sem 

que promovam licitamente sua prévia desafetação;
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h) em sendo reconhecido que os chamados Postos de Praia constituem 

equipamentos públicos, que sua ocupação seja limitada a sua área física, bem 

como sua fi nalidade de uso seja previamente aprovada pela comunidade local, 

bem como tais ocupações devem ser efetivadas mediante licitação;

i) Sejam declaradas nulas todas as licenças, alvarás, autorizações, permissões 

e outros atos estatais emitidos em favor dos ocupantes dos Postos de Praia, se 

estes estiverem em confronto com a lei ou tiverem sua expedição originada em 

processos administrativos irregulares;

[...]

(sem grifos no original)

Nesse contexto, a efetividade da prestação jurisdicional buscada pelas 

associações autoras pressupõe a participação das empresas locatárias na lide. 

Com efeito, não se revela possível, na espécie, determinar aos réus, que até o 

presente momento ocupam o polo passivo da lide (entes federados, órgãos 

públicos e a empresa proprietária dos postos de praia), a adoção das providências 

pleiteadas na ação civil pública sem, com isso, afetar, diretamente, o patrimônio 

jurídico e material dos estabelecimentos que efetivamente exploram os postos de 

praia (as locatárias). Daí porque, caso prevaleça o entendimento perfi lhado pela 

Corte de origem, restaria violado, em relação às locatárias não citadas, o direito 

fundamental ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF), que pressupõe ampla 

defesa e contraditório.

Assim, impõe-se a formação de litisconsórcio, nos termos do art. 47 do 

CPC, que assim reza:

Art. 47. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela 

natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para 

todas as partes; caso em que a efi cácia da sentença dependerá da citação de 

todos os litisconsortes no processo.

Outro não é o entendimento perfilhado por esta Corte, conforme 

demonstram os seguintes precedentes:

Processual Civil. Dano ambiental. Loteamento irregular. Adquirentes 

possuidores. Responsabilidade solidária. Litisconsórcio passivo. Emenda à inicial 

antes da citação. Possibilidade.

1. Hipótese em que o debate recursal refere-se, imediatamente, a questão 

processual: inclusão dos dois recorridos (adquirentes de lotes) no polo passivo da 

demanda, por emenda à inicial. Apenas de forma mediata se discute a matéria de 

fundo (dano ao meio ambiente causado pelo empreendedor).
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2. Cuida-se, segundo os autos, de loteamento sem licença ambiental ou 

urbanística válida, sobre APP - Área de Preservação Permanente e Zona de Vida 

Silvestre da Área de Proteção Ambiental (APA) Sapucaí Mirim, degradando o 

habitat, no bioma da Mata Atlântica (bosque de araucárias), de espécies 

ameaçadas de extinção, com desmatamento e aterramento de nascentes e 

córregos de água.

3. Após a propositura de Ação Civil Pública por associação ambiental, o 

Ministério Público, em sua primeira manifestação, opinou pelo aditamento da 

petição inicial, para a indicação dos adquirentes de lotes. O juiz deferiu o pedido 

anteriormente à formação da relação jurídico-processual (antes, portanto, da 

citação de qualquer réu) e determinou a paralisação de todas as intervenções na 

área.

4. Os ora recorridos não apenas foram notifi cados da liminar concedida, como 

agiram como parte no processo, impugnando a decisão. Trata-se de um primeiro 

Agravo de Instrumento, rejeitado pela 6ª Câmara da Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça de São Paulo. Essa atuação processual dos recorridos como 

parte não surpreende, porquanto eram os únicos ocupantes que descumpriam 

o embargo às obras e continuavam a degradar a área, exatamente o que a Ação 

Civil Pública pretendia evitar.

5. Especifi camente contra sua inclusão no polo passivo da demanda, os ora 

recorridos interpuseram o segundo Agravo de Instrumento, a que se referem estes 

autos. A 5ª Câmara de Direito Público do TJ-SP reformou a decisão de primeira 

instância, pois entendeu que os atos dos adquirentes dos lotes (construções) não 

têm relação com a causa de pedir (dano causado pelo loteador). Por essa razão, 

não seriam litisconsortes passivos e, portanto, a emenda da inicial teria violado o 

disposto nos arts. 47 e 264 do CPC.

6. No plano jurídico, o dano ambiental é marcado pela responsabilidade 

civil objetiva e solidária, que dá ensejo, no âmbito processual, a litisconsórcio 

facultativo entre os vários degradadores, diretos ou indiretos. Segundo a 

jurisprudência do STJ, no envilecimento do meio ambiente, a “responsabilidade 

(objetiva) é solidária” (REsp n. 604.725-PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 

Turma, DJ 22.8.2005, p. 202), tratando-se de hipótese de “litisconsórcio facultativo” 

(REsp n. 884.150-MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.8.2008), pois, 

mesmo havendo “múltiplos agentes poluidores, não existe obrigatoriedade na 

formação do litisconsórcio”, abrindo-se ao autor a possibilidade de “demandar de 

qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto, pelo todo” (REsp n. 880.160-RJ, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.5.2010).

7. Os adquirentes de lote têm responsabilidade solidária pelo dano ambiental 

do loteamento impugnado em Ação Civil Pública, ainda que não realizem obras 

no seu imóvel, o que implica legitimidade para compor, como litisconsorte, o polo 

passivo da ação que questiona a legalidade do loteamento e busca a restauração 

do meio ambiente degradado. Em loteamento, “se o imóvel causador do dano é 
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adquirido por terceira pessoa, esta ingressa na solidariedade, como responsável” 

(REsp n. 295.797-SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 12.11.2001, 

p. 140).

8. Ademais, ainda que não houvesse responsabilidade solidária (ou seja, que se 

afastasse a jurisprudência pacífi ca do STJ), é incontroverso que os dois recorridos 

vêm, segundo os autos, construindo nos lotes (aparentemente eram os únicos 

a fazê-lo), constatação que amplia, sem dúvida, o dano ambiental causado pelo 

loteamento e os transforma em agentes diretos de degradação ambiental.

9. Se a ação for julgada procedente, impossível, em vista das peculiaridades 

do caso, cumprir o pedido da petição inicial (“que retorne toda a gleba ao estado 

anterior, desfazendo-se pontes, estradas, construções, etc.”) sem afetar, frontal 

e diretamente, os interesses dos recorridos-adquirentes de lotes. Assim, diante 

da natureza da relação jurídica in casu, tanto sob o prisma da efi cácia da coisa 

julgada, da solidariedade pelo dano ambiental, quanto da indivisibilidade do 

objeto, é inevitável o reconhecimento do litisconsórcio.

10. Recurso Especial provido.

(REsp n. 843.978-SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 21.9.2010, DJe 9.3.2012)

Processual Civil. Direito Ambiental. Ação civil pública. Demarcação da faixa 

marginal de proteção do Lagunar Piratininga-Itaipú. Desocupação e demolição de 

construções. Obras previamente licenciadas pelos órgãos competentes. Litisconsórcio 

passivo necessário dos proprietários ocupantes. Recursos especiais dos particulares 

e do INEA prejudicados. Recurso especial do Município de Niterói parcialmente 

conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp n. 1.194.236-RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, 

julgado em 19.10.2010, DJe 27.10.2010)

Processo Civil e Administrativo. Ambiental. Loteamento e construções. 

Irregulares potencialmente lesivas ao meio ambiente. Prequestionamento. 

Inexistência. Súmula n. 211-STJ. Defi ciência recursal. Súmula n. 284-STF. Violação 

ao art. 535 do CPC. Não-ocorrência. Empreendedores, adquirentes e ocupantes. 

Litisconsórcio necessário.

1. Não ofende o art. 535, II, do CPC, decisões em que o Tribunal de origem 

decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. É deficiente a fundamentação do especial quando não demonstrada 

contrariedade ou negativa de vigência a tratado ou lei federal.

3. Inexistência de prequestionamento dos arts. 103, 131, 165, 267, § 3º, 286, 

289, 292, 301, § 4º, 334, 459, 460, 463, II, 485, IX, §§ 1º e 2º do CPC; arts. 1º, 3º, 4º, 

11, 13, 14, 16, 19 e 21 da Lei n. 7.347/1985; arts. 81 a 117 do CDC; arts. 3º, 4º, 9º, 

10, 14, § 1º da Lei n. 6.938/1981; art. 1.518 do CC c.c. art. 186 da Lei n. 6.766/1979.
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4. Na ação civil pública de reparação a danos contra o meio ambiente os 

empreendedores de loteamento em área de preservação ambiental, bem como 

os adquirentes de lotes e seus ocupantes que, em tese, tenham promovido 

degradação ambiental, formam litisconsórcio passivo necessário.

5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido.

(REsp n. 901.422-SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

1º.12.2009, DJe 14.12.2009)

Ação civil pública. Loteamento com parcelamento irregular. Ausência de 

citação dos adquirentes dos lotes. Litisconsórcio passivo necessário. Nulidade da 

relação processual.

1. Tratando-se de ação difusa em que a sentença determina à ré a proceder 

ao desfazimento do parcelamento, atingindo diretamente a esfera jurídico-

patrimonial dos adquirentes dos lotes, impõe-se a formação do litisconsórcio 

passivo necessário.

2. O regime da coisa julgada nas ações difusas não dispensa a formação do 

litisconsórcio necessário quando o capítulo da decisão atinge diretamente a 

esfera individual. Isto porque consagra a Constituição que ninguém deve ser 

privado de seus bens sem a obediência ao princípio do devido processo legal (art. 

5º, LIV, da CF/1988).

3. Nulidade de pleno direito da relação processual, a partir do momento em 

que a citação deveria ter sido efetivada, na forma do art. 47 do CPC.

4. Aplicação subsidiária do CPC, por força da norma do art. 19 da Lei de Ação 

Civil Pública.

5. Recurso especial provido para declarar a nulidade do processo, a partir da 

citação, e determinar que a mesma seja efetivada em nome do recorrente e dos 

demais adquirentes dos lotes do Jardim Joana D’Arc.

(REsp n. 405.706-SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6.8.2002, 

DJ 23.9.2002, p. 244)

Em suma, entendo que o acórdão recorrido, ao desconsiderar essas 

particularidades do caso e concluir pela não confi guração do litisconsórcio 

necessário, acabou por violar o art. 47 do CPC.

Assim, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, a ele 

dou provimento para determinar que as associações autoras sejam intimadas 

a promover a citação das empresas locatárias, que exploram os imóveis 

alegadamente causadores de danos ambientais e urbanísticos, na forma e sob as 

cominações do art. 47 do CPC.

É como voto.
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VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1. Senhores Ministros, estou 

de acordo com o voto do Senhor Ministro Relator, mas anulo o processo desde a 

citação, porque a efi cácia do processo, em caso de litisconsórcio necessário, como 

agora se reconheceu, depende da sua regular formulação.

2. No caso, a meu ver, pelo que percebo do voto do eminente Relator, 

a formulação não foi adequada, e nem regular, porque faltou precisamente o 

que agora se está reconhecendo como faltante, que é a citação de pessoas que 

deverão suportar os efeitos de eventual sentença condenatória.

3. Daí, porque, a meu ver, deve ser tudo, pelo menos, suspenso até que 

se efetive a citação dos litisconsortes que agora todos nós estamos achando 

que devam integrar a relação processual. Isso não pode, em amor ao processo, 

perdurar, porque seria reconhecer que a relação processual não foi bem 

triangularizada, mas, mesmo assim, alguns efeitos dela permanecem válidos.

4. Acompanho o voto do eminente Relator, com esse plus para que se anule 

o processo desde a citação, para que haja integração de todos, nem que o Juiz 

conceda novamente a tutela, aí já contra todos os que estarão integrados.

RECURSO ESPECIAL N. 1.433.635-RO (2012/0055915-4)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Recorrente: Aluísio Neves

Advogado: Reginaldo Ribeiro de Jesus

Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia 

Recorrido: Estado de Rondônia

Procurador: Jane Rodrigues Maynhone e outro(s)

EMENTA

Administrativo. Improbidade administrativa. Ação rescisória. 

Sanção de cassação de aposentadoria. Alegada violação ao art. 110, § 
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1º do CPB. Satisfeito o requisito do prequestionamento. Alegação de 

prescrição da pretensão punitiva. Existência de condenação criminal. 

Aplicação do prazo prescricional previsto no CPB, regulado pela 

pena in concreto. Precedentes. Constituição de comissão de PAD. 

Interrupção do lapso temporal. Recurso especial desprovido.

1. Para satisfação do requisito do prequestionamento, entende-se 

que o seu cumprimento não está condicionado à menção expressa no 

julgado recorrido do dispositivo tido por violado, bastando ter sido 

a matéria jurídica, alvo de discussão no Apelo Nobre, previamente 

solucionada no acórdão vergastado.

2. Evidenciado nos autos que a conduta do recorrente foi objeto 

de apuração na esfera criminal, existindo, inclusive, sentença penal 

condenatória transitada em julgado, a prescrição da sancionabilidade 

administrativa do ato de improbidade se regula pelo prazo prescricional 

previsto na lei penal (art. 180 da LC n. 68/1992 - Regime Jurídico dos 

Servidores do Estado de Rondônia, correlato ao art. 142, § 2º da Lei 

n. 8.112/1990).

3. In casu, o recorrente, na seara penal, foi condenado à pena de 3 

anos de reclusão, pelo que se conclui que o prazo prescricional é de 8 

anos, conforme art. 109, inciso IV do CPB.

4. A determinação de constituição de Comissão de Processo 

Administrativo Disciplinar em desfavor do recorrente, com fi nalidade 

de investigar possíveis ilícitos administrativos interrompe o prazo 

prescricional, nos termos do § 2º do art. 179 da LC n. 68/1992, do 

Estado de Rondônia.

5. Na hipótese, vislumbra-se que entre a data do fato (5.4.1993) 

e a data da instauração de Comissão de Processo Administrativo 

Disciplinar (17.7.2000) não transcorreu o prazo prescricional de 

8 anos, concluindo-se, portanto, que a imposição de cassação de 

aposentadoria não se encontra fulminada pela prescrição.

6. Recurso Especial desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
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taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e Ari Pargendler 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Arnaldo Esteves Lima.

Brasília (DF), 25 de março de 2014 (data do julgamento).

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator

DJe 3.4.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1. Trata-se de Recurso 

Especial interposto por Aluísio Neves, com fundamento nas alíneas a e c do art. 

105, inciso III da Constituição Federal, no qual se insurge contra o acórdão 

proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim 

ementado:

Servidor público. lmprobidade administrativa. Ação civil pública. Aposentação. 

Condenação. Perda do cargo ou cassação da aposentadoria.

A condenação por ato de improbidade administrativa do servidor público que 

se aposenta antes da sentença condenatória, implica perda da aposentadoria por 

cassação e não há direito adquirido à inatividade remunerada (fl s. 329).

2. Nas razões de seu Apelo Especial inadmitido, o recorrente alega, além 

do dissídio jurisprudencial, violação ao art. 110, § 1º do Código Penal, ao 

argumento de que a pena a ser considerada para o enquadramento do prazo 

prescricional do art. 109 do CPB é a pena aplicada em concreto.

3. Contrarrazões às fl s. 425-428.

4. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do eminente 

Subprocurador-Geral da República Moacir Guimarães Morais Filho, opina pelo 

não conhecimento e desprovimento do Recurso Especial (fl s. 535-540), nos 

seguintes termos:

Processual Civil. Recurso especial. Administrativo. Improbidade. Ofensa 

ao art. artigo 110, § 1º do Código Penal não confi gurada. Ação rescisória, não 
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preenchidos os requisitos do art. 485, V do CPC. Reexame do conjunto fático-

probatório. Impossibilidade. Súmula n. 7-STJ.

2. Análise dos fundamentos do decisum rescindendo. Inviabilidade. Súmulas n. 

211-STJ e 356-STF. Dissídio não confi gurado. Precedente do STJ.

3. Parecer do MPF pelo não conhecimento e improvimento do recurso especial.

5. É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. Inicialmente, 

no que tange ao requisito do prequestionamento, entende-se que o seu 

cumprimento não está condicionado à menção expressa, no julgado recorrido, 

do dispositivo tido por violado, bastando ter sido a matéria jurídica, alvo de 

discussão no Apelo Nobre, previamente solucionada no acórdão recorrido. Na 

hipótese, apesar de o julgado não ter mencionado expressamente o art. 110, § 

1º do CPB, vislumbra-se que a matéria discutida no Recurso Especial restou 

solucionada pela Instância a quo, uma vez que esta resolveu aplicar na hipótese 

o prazo prescricional previsto no art. 109 do CPB, atendo-se à pena cominada 

em abstrato.

2. Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado, em 28.8.1997, 

a 3 anos de reclusão, no regime semi-aberto, e a 100 dias-multa, à razão de 1/10 

do salário mínimo, por infringência ao art. 3º, II da Lei n. 8.137/1990, ocorrendo 

o trânsito em julgado da decisão condenatória, em 20.5.1999 (fl s. 126). Em 

16.6.1999, o Governador do Estado de Rondônia, por meio de Decreto, 

aposentou o servidor Aluísio Neves, ora recorrente (fl s. 159). Posteriormente, na 

data de 14.7.2000, por meio da Portaria n. 009/CF-CGAC, o Corregedor Chefe 

da Corregedoria Fiscal constituiu uma Comissão de Processo Administrativo 

Disciplinar para apurar possíveis ilícitos administrativos cometidos pelo 

recorrente e outros funcionários (fls. 164-167). Em seguida, o Ministério 

Público ajuizou Ação Civil Pública, por ato de improbidade administrativa, em 

face de Aluísio Neves, ora recorrente, e outros, em 5.2.2001; sobreveio sentença 

(fl s. 177-184), na qual condenou-se o recorrente à cassação de sua aposentadoria, 

em razão de o ato de improbidade ter sido cometido quando o Auditor Fiscal 

ainda se encontrava no exercício de sua função; a sentença transitou em julgado 

em 16.4.2004 (fl s. 186).
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3. Pretende o recorrente o reconhecimento da prescrição da pretensão 

sancionatória, consubstanciada na pena de cassação de aposentadoria.

4. Inicialmente, destaca-se que a prescrição consiste em um fato jurídico 

extintivo do direito subjetivo de seu titular em exigir uma pretensão, devido à 

sua inércia dentro do prazo fi xado em lei.

5. Para fi ns de contagem do prazo prescricional no caso de aplicação 

de penalidade por ato de improbidade administrativa, o art. 23, II da Lei n. 

8.429/1992 defi ne que as ações podem ser propostas dentro do prazo prescricional 

previsto em lei específi ca para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do 

serviço público. Por sua vez, o art. 180 da Lei Complementar n. 68/1992 (Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia) remete as infrações 

disciplinares que também confi guram ilícito penal aos prazos de prescrição 

previstos na lei penal:

Art. 180 - Se o fato também confi gura ilícito penal, a prescrição é a mesma da 

ação penal, caso esta prescreva em mais de cinco anos.

6. Discute-se, no caso em comento, se o enquadramento no art. 109 do 

Código Penal deve se ater à pena abstratamente cominada na lei penal ou à 

pena aplicada in concreto, e qual seria o termo a quo do prazo prescricional da 

pretensão sancionatória por ato de improbidade administrativa.

7. Defende o recorrente que o enquadramento no art. 109 do Código Penal 

deveria levar em consideração a pena aplicada ao caso concreto, sendo o termo 

inicial para contagem do aludido prazo prescricional a data do fato.

8. Este egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o 

assunto, fi rmando o entendimento de que deve ser considerada a aplicação da 

pena in concreto para a contagem do prazo de prescrição em relação às infrações 

disciplinares; confi ram-se os precedentes:

Recurso ordinário em mandado de segurança. Servidor público estadual. 

Investigador de polícia. Processo administrativo disciplinar. Prescrição. Pretensão 

punitiva. Ocorrência.

I - De acordo com o artigo 272, § 3º, da Lei Complementar Estadual n. 14/1982 - 

Estatuto da Polícia Civil do Paraná - “a transgressão também prevista como crime, 

prescreverá nos mesmos prazos estipulados pela lei penal”.

II - Esta c. Corte Superior, ao se manifestar sobre essa mesma regra, contida no 

artigo 142, § 2º, da Lei Federal n. 8.112/1990, entende que se deve levar em conta 

a aplicação da pena in concreto para fi ns de cômputo da prescrição no âmbito 

disciplinar.
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III - Na instância penal, a recorrente teve declarada a extinção da punibilidade, 

nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, segundo o qual, antes de transitar 

em julgado a sentença, prescreve em 4 (quatro) anos a pretensão punitiva, se o 

máximo da pena aplicada é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 2 

(dois).

IV - Na esfera administrativa, considerando que a prescrição, interrompida com 

a citação da recorrente para o processo administrativo disciplinar em 15.10.1998, 

reiniciou-se após o prazo máximo para a conclusão do procedimento, ou seja, 

depois de 230 (duzentos e trinta) dias conforme a legislação de regência, não há 

como negar a ocorrência da prescrição punitiva da Administração, já que desse 

novo termo inicial (2.6.1999) até a efetiva imposição da pena de demissão pelo 

Decreto Estadual n. 3.580, de 13.9.2004, decorreram mais de 5 (cinco) anos.

V - Ademais, ainda que se leve em conta o prazo de 5 (cinco) anos do artigo 

271, II, da Lei Complementar Estadual n. 14/1982, previsto para as transgressões 

puníveis com demissão, mesmo assim já teria se consumado o prazo prescricional.

VI - Remeta-se cópia do acórdão para apuração de eventual prática de falta 

funcional.

Recurso ordinário provido (RMS n. 21.214-PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta 

Turma, julgado em 9.10.2007, DJ 29.10.2007, p. 277).

Administrativo. Mandado de segurança. Servidor público. Demissão. Prazo 

prescricional. Infração disciplinar capitulada como crime. Condenação na esfera 

criminal. Repercussão na esfera administrativa. Art. 142 da Lei n. 8.112/1990. 

Prescrição da pretensão punitiva do Estado. Ocorrência. Segurança concedida.

1. Segundo o saudoso Hely Lopes Meirelles, a “punição administrativa ou 

disciplinar não depende de processo civil ou criminal a que se sujeite também 

o servidor pela mesma falta, nem obriga a Administração a aguardar o desfecho 

dos demais processos, nem mesmo em face da presunção constitucional de não 

culpabilidade” (Direito Administrativo Brasileiro, 29ª ed., São Paulo, Malheiros, 

2004, p. 473). No entanto, ressalta-se, a responsabilidade administrativa do 

servidor será afastada quando a absolvição criminal negar a existência do fato ou 

sua autoria, conforme o art. 126 da Lei n. 8.112/1990.

2. Havendo o cometimento, por servidor público federal, de infração disciplinar 

capitulada também como crime, aplicam-se os prazos de prescrição da lei penal 

e as interrupções desse prazo da Lei n. 8.112/1990, quer dizer, os prazos são os da 

lei penal, mas as interrupções, do Regime Jurídico, porque nele expressamente 

previstas. Precedentes.

3. A Administração teve ciência, em 22.5.1995, da infração disciplinar praticada 

pelo impetrante, quando se iniciou a contagem do prazo prescricional que, 

todavia, foi interrompido com a abertura da sindicância, em 16.9.1995. Ocorrendo 
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o encerramento dessa investigação em 15.12.1995, a partir desta data o prazo de 

prescrição começou a correr por inteiro.

4. Na esfera penal, o impetrante foi condenado à pena de 1 (um) ano e 4 

(quatro) meses de reclusão, havendo o trânsito em julgado para a acusação em 

fevereiro de 2001. Por conseguinte, a prescrição passou a ser de 4 (quatro) anos, 

porquanto calculada com base na pena in concreto, de acordo com os arts. 109 e 

110 do Código Penal, c.c. o art. 142, § 2º, da Lei n. 8.112/1990.

5. Desse modo, o prazo de prescrição tem como termo a quo a data de 

encerramento dos trabalhos de sindicância, que ocorreu em 15.12.1995, pelo 

que se tem como termo fi nal 15.12.1999. Assim, quando da publicação do ato 

de demissão do impetrante, em 23.9.2004, já havia transcorrido integralmente o 

prazo prescricional da pretensão punitiva do Estado.

6. Segurança concedida. (g.n.) (MS n. 10.078-DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJ 26.9.2005).

9. De fato, de acordo com o art. 110, § 1º do CPB, a prescrição, depois 

da sentença condentatória com trânsito para a acusação ou depois de improvido seu 

recurso, regula-se pela pena aplicada.

10. Sobre o termo inicial da prescrição, pondera o eminente jurista José 

dos Santos Carvalho Filho competir ao intérprete a verifi cação, à luz do caso 

concreto, do marco inicial para a contagem do prazo prescricional, que nem 

será necessariamente a data do ato, nem aquela na qual a Administração alega ter 

tido ciência do fato, pois há várias condutas sub-reptícias praticadas pelo servidor, 

que de nenhuma forma poderiam dar ensejo ao conhecimento pela Administração 

(Improbidade Administrativa: prescrição e outros prazos extintivos, São Paulo, 

Atlas, 2012, p. 165).

11. In casu, considera-se o prazo prescricional de 8 anos, regulado pela 

pena aplicada in concreto (art. 109, IV do CPB). Depreende-se dos autos que 

o fato tipifi cado como ilícito penal e ato de improbidade (fraude à fi scalização 

tributária do Estado de Rondônia, com o fi m de sonegar o pagamento de 

ICMS) ocorreu em 5.4.1993. Contudo, em 14.7.2000, o Corregedor Chefe 

da Corregedoria Fiscal da Coordenadoria de Apoio à Governadoria, por meio 

da Portaria n. 009/CF-CGAG, resolveu constituir Comissão de Processo 

Disciplinar para apurar possíveis ilícitos cometidos pelo ora recorrente e outros, 

restando interrompida a contagem do lapso prescricional, consoante previsão 

do § 2º do art. 179 da LC n. 68/1992, do Estado de Rondônia, in verbis: Art. 

179 - O curso de prescrição interrompe-se: I - com a instalação do processo disciplinar; 

II - com o julgamento do processo disciplinar.
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12. Após a abertura de Processo Administrativo disciplinar, o Ministério 

Público ajuizou Ação Civil Pública por ato de improbidade, em 5.2.2001, em 

face de Pedro Cézar Nanci, Aluísio Neves e Jonas Corrêa Teles, em cuja sentença 

o ilustre Julgador singular condenou Aluísio Neves, ora recorrente, a cassação de 

sua aposentadoria, decisum que transitou em julgado em 16.4.2004 (fl s. 186).

13. Com efeito, vislumbra-se que entre a data do fato (5.4.1993) e a data 

da instauração de Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (17.7.2000) 

não transcorreu o prazo prescricional de 8 anos. Constata-se também que entre 

a data do ajuizamento da Ação Civil Pública (5.2.2001) e data do trânsito em 

julgado da sentença que cassou a aposentadoria do recorrente (16.4.2004), 

transcorreram pouco mais de três anos.

14. Diante desse panorama, conclui-se que a imposição da penalidade de 

cassação de aposentadoria não se encontra fulminada pela prescrição.

15. No que se refere à alínea c, observa-se que o recorrente não logrou 

demonstrar o dissídio jurisprudencial nos moldes exigidos pelos arts. 541, 

parág. único do CPC e 255 do RISTJ, uma vez que não realizou o necessário 

cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma, a fi m de demonstrar a 

similitude fática e jurídica entre eles.

16. Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso Especial. É como 

voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.435.626-PA (2013/0111617-8)

Relator: Ministro Ari Pargendler

Recorrente: Estado do Pará

Procurador: Elísio Augusto Velloso Bastos e outro(s)

Recorrido: J F de Oliveira Navegação Ltda

Advogados: Lycurgo Leite Neto e outro(s)

     Rodrigo Leporace Farret

     Kuaê Osório Arouck
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 EMENTA

Tributário. ICMS. Serviço de transporte fl uvial. Combustível. 

Aproveitamento do aludido crédito por força do princípio da não-

cumulatividade.

O combustível utilizado por empresa de prestação de serviço de 

transporte fl uvial constitui insumo indispensável à sua atividade, de 

modo que o ICMS incidente na respectiva aquisição constitui crédito 

dedutível na operação seguinte (LC n. 87/1996, art. 20, caput).

Tratando-se o combustível de insumo, não se lhe aplica a 

limitação prevista no art. 33, I, da Lei Complementar n. 87, de 1996, 

que só alcança as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do 

estabelecimento.

No âmbito do recurso especial, admite-se excepcionalmente o 

reexame da verba honorária para reduzi-la quando, como na espécie, 

arbitrada em montante excessivo.

Recurso especial provido em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-

lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. 

Ministros Arnaldo Esteves Lima, Napoleão Nunes Maia Filho (Presidente), 

Benedito Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com o Sr. Ministro Relator.

Dr. Ophir F. Cavalcante Junior, pela parte recorrente: Estado do Pará e o 

Dr. Rodrigo Leporace Farret, pela parte recorrida: J F de Oliveira Navegação 

Ltda.

Brasília (DF), 3 de junho de 2014 (data do julgamento).

Ministro Ari Pargendler, Relator

Acórdão republicado por ter saído com incorreção no DJe de 13.6.2014.

DJe 16.6.2014
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ari Pargendler: Trata-se de recurso especial interposto pelo 

Estado do Pará contra o acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível Isolada do 

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:

“Apelação. Civil e Processo Civil. Ação anulatória de débitos tributários com 

expresso pedido de tutela antecipada. Sentença de 1º grau que acolheu a preliminar 

de litispendência suscitada pela Estado do Pará e extinguiu o feito sem julgamento 

do mérito. Não ocorrência da alegada litispendência, rejeitada referida preliminar, 

por maioria de votos. Aplicação da teoria da causa madura. Matéria unicamente de 

direito. Possibilidade. Creditamento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviço. Empresa que explora atividade de navegação e transporte fl uvial. Compra 

de combustível para desempenho de sua atividade fi m. Mercadoria que deve ser 

considerada insumo. Inteligência do artigo 19 e 20, da Lei Complementar n. 87/1996, 

que reconhece o direito de creditamento. Ação julgada procedente para determinar a 

anulação dos autos de infração discriminados na peça vestibular. Recurso conhecido e 

provido, por maioria de votos” (e-stj, fl . 568).

Oposto embargos de declaração pelo Estado do Pará (e-stj, fl . 602-612), 

foram rejeitados (e-stj, fl . 641-654).

As razões do recurso apontam violação dos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da 

Constituição Federal, dos arts. 20, §§ 3º e 4º, e 535, II, do Código de Processo 

Civil e dos arts. 20, § 1º, e 33, I, da Lei Complementar n. 87, de 1996, bem 

como divergência jurisprudencial (e-stj, fl . 658-686).

A recorrente alega que “pelo fato da atividade desempenhada pela 

impetrante ser a prestação de um serviço, mais especifi camente serviço de 

transporte, e não atividade industrial, não há que se falar aqui em insumos”, 

e, também, que “a empresa recorrida é tão somente consumidora final de 

combustíveis e lubrifi cantes. Nesta condição, o direito ao creditamento, se 

houver, somente se dará a partir de 1º de janeiro de 2020, nos termos do inciso I 

do Art. 33 da LC n. 87/1996” (e-stj, fl . 667-668).

VOTO

O Sr. Ministro Ari Pargendler (Relator): 1. As contrarrazões dizem que 

o recurso especial é inadmissível porque o acórdão recorrido foi proferido 

por maioria de votos, sem que tenham sido opostos na instância ordinária os 

embargos infringentes.



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 26, (235): 69-131, julho/setembro 2014 127

O voto vencido não consta dos autos, e a certidão do julgamento da 

apelação não é clara a respeito do alcance da divergência, in verbis:

“Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Membros da 

4ª Câmara Cível Isolada, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 

por maioria de votos, vencida a Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, em 

conhecer do recurso, e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Excelentíssima 

Senhora Desembargadora - Relatora Maria do Carmo Araújo e Silva” (e-stj, fl . 

569).

O texto permite duas interpretações: a de que o voto vencido diz respeito 

ao conhecimento da apelação e, também, a de que se refere igualmente ao 

mérito. Some-se a isso o fato de que a sentença julgou extinto o processo sem 

julgamento de mérito, mas o tribunal a quo fez por enfrentá-lo.

Basta, no entanto, que o acórdão, não unânime, tenha decidido o mérito, 

nos termos de precedente da 3ª Turma, para que se admitam os embargos 

infringentes (REsp n. 1.296.492, RS, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 

21.11.2012).

Nessas condições, voto no sentido de rejeitar a preliminar.

2. O thema decidendum - a cujo respeito o tribunal a quo prestou jurisdição 

completa - depende de saber se (a) o combustível utilizado pela recorrida 

constitui um insumo no processo de sua prestação de serviços de transporte 

fl uvial ou um objeto de consumo (LC n. 87/1996, art. 20, caput), e se (b) o 

crédito do imposto anteriormente cobrado pode ser aproveitado antes de 1º de 

janeiro de 2020 (LC n. 87/1996, art. 33, I).

Do ponto de vista econômico, os insumos são “bens intermediários’ 

empregados no processo de industrialização, tais como defi nidos por Paulo 

Sandroni, in verbis:

“Bens intermediários. Bens manufaturados ou matérias-primas processadas 

que são empregados para a produção de outros bens ou produtos fi nais. O 

lingote de aço, originário de uma siderúrgica, é um bem intermediário que, numa 

fábrica de autopeças, pode se transformar em chassi, roda ou eixo, produtos que 

também são bens intermediários na fabricação do automóvel - um produto fi nal, 

acabado. Os produtos intermediários, portanto, são insumos que em geral uma 

empresa compra de outra para elaboração dos produtos de sua especialidade. 

Até o produto fi nal, a produção passa por uma cadeia de bens intermediários, 

em decorrência da divisão do trabalho” (Dicionário de Economia do Século 

XXI, Editora Record, Rio de Janeiro, 2007, 3ª edição, p. 79).
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O Convênio n. 66, de 1988, realizado no âmbito do Conselho de Política 

Fazendária - Confaz, adotou esse viés conforme se depreende do art. 31, III, do 

seu Anexo Único:

“Art. 31 - Não implicará crédito para compensação com o montante do 

imposto devido nas operações ou prestações seguintes:

III - a entrada de mercadorias ou produtos que, utilizados no processo 

industrial, não sejam neles consumidos ou não integrem o produto fi nal na 

condição de elemento indispensável à sua composição”.

A noção do insumo, então, era a de ele estava vinculado ao processo de 

industrialização, não podendo ser objeto de consumo nem integrar o produto 

fi nal na condição de elemento indispensável à sua composição.

A Lei Complementar n. 87, de 1996, abandonou esse conceito, conforme 

se lê no art. 20, caput:

“Art. 20 - Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado 

ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em 

operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, 

no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo 

permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual ou 

intermunicipal ou de comunicação”.

A cláusula “inclusive a destinada ao seu uso ou consumo” admitiu o direito 

ao crédito do imposto relativo a essas mercadorias, ainda que não atreladas ao 

processo de industrialização, excluindo as restrições de não serem objeto de 

consumo ou integrarem o produto fi nal.

Quid, em relação aos insumos utilizados pelos prestadores de serviços de 

transporte?

“Os prestadores de serviço de transporte e comunicação” - dizem, com 

propriedade, Eduardo Maneira e Marcos Correia Piqueira Maia - “não 

usam matérias-primas, nem produtos intermediários e nem materiais de 

embalagem, naquela concepção clássica. Não há como se chegar ao seu rol de 

insumos mediante a contraposição desses conceitos com os chamados bens 

de uso e consumo, que são aqueles que o contribuinte utiliza na condição de 

consumidor fi nal (e que, portanto, não estão inseridos no núcleo do postulado 

da não cumulatividade, na visão do crédito físico). Evidentemente, tudo o que 

o prestador de serviço compra para a sua atividade é integralmente consumido 
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nela, não havendo nenhuma saída física do seu estabelecimento (ou seja, não há 

objeto ao qual possam se agregar os materiais adquiridos).

Assim, se for aplicada a clássica modelagem do crédito físico ao prestador 

de serviço de transporte e de comunicação, resta mais do que claro que todos 

os materiais adquiridos serão considerados como de mero ‘uso e consumo’, de 

modo que não irão gerar direito à escrituração de crédito fi scal. E é justamente 

isso que vem ocorrendo em praticamente todos os Estados da Federação, os 

quais não admitem que as operadoras de telefonia e as empresas transportadoras 

se creditem dos bens mais necessários e indispensáveis às suas atividades, como 

o óleo lubrifi cante do motor, o fl uido de freio, os equipamentos que compõem as 

centrais telefônicas etc.

Diante disso, pergunta-se: apesar de serem contribuintes do ICMS, 

estariam os prestadores de serviço de transporte e comunicação fora do alcance 

da não cumulatividade? Por acaso, o núcleo do referido princípio não lhes 

garantiria crédito algum para ser compensado com os débitos de ICMS que 

decorrem das suas atividades?

Ora, é evidente que não se pode disciplinar a atividade do prestador de 

serviço levando-se em consideração os conceitos que foram originalmente 

criados para industriais e comerciantes. A tentativa de enquadramento dos 

bens adquiridos pelos prestadores de serviços na clássica defi nição de matéria-

prima, produto intermediário e material de embalagem para fi ns de eleição dos 

seus insumos é realmente inócua e só levará à violação do princípio da anão 

cumulatividade.

(...)

O que se deve fazer, portanto, é delimitar o mínimo da não cumulatividade 

para os prestadores de serviços, assim como se fez para os industriais e 

comerciantes. Não há como se entender que tudo aquilo que o prestador de 

serviço adquire tem natureza de bem de uso e consumo, sem direito a crédito 

de ICMS. Com efeito, se o constituinte originário (de forma equivocada ou 

não) inseriu os prestadores de serviços de transporte e comunicação no âmbito 

do ICMS, é imperativo que se compatibilize o princípio da não cumulatividade 

com as suas atividades, o que só será possível mediante a defi nição de um 

critério que preserve um mínimo de créditos, imune às constantes tentativas de 

mitigação por parte dos Estados-membros.

Esse novo critério, a nosso ver, deveria garantir o direito de crédito sobre 

todos os materiais empregados de forma absolutamente necessária nos veículos 
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utilizados na prestação do serviço de transporte, assim como nas centrais 

telefônicas de propriedade dos prestadores de serviço de comunicação, por 

exemplo, até porque esses materiais impactam decisivamente a composição do 

preço do serviço que será oferecido ao público.

A sistemática supracitada, inclusive, encontra respaldo na própria Lei 

Complementar n. 87/1996, pios, se o seu art. 33, I, por um lado, só admite o 

creditamento de materiais de uso e consumo a partir de 2020 (conceito que, por 

óbvio, não pode ser aplicado indiscriminadamente aos prestadores de serviço, 

sob pena de violação ao princípio da não cumulatividade), o fato é que, por 

outro lado, o art. 20 garante a escrituração de créditos de ICMS sobre todos os 

bens que não sejam alheios à atividade do estabelecimento e que não resultem 

em uma prestação de serviço isenta ou não tributada (§ 1º)” - in Sistema 

Constitucional Tributário, Dos fundamentos teóricos aos harc cases tributários, 

Estudos em homenagem ao Ministro Luiz Fux, Livraria do Advogado Editora, 

Porto Alegre, 2014, p. 139-141).

Nessa linha, algumas legislações estaduais já admitem expressamente o 

crédito do imposto incidente sobre o combustível adquirido pelas empresas 

prestadoras de serviços de transportes.

Leia-se, por exemplo, o art. 66 do Regulamento do ICMS no Estado de 

Minas Gerais (Decreto n. 43.080, de 2002):

“Art. 66. Observadas as demais disposições deste Título, será abatido, sob a 

forma de crédito, do imposto incidente nas operações ou nas prestações realizadas 

no período, desde que a elas vinculado, o valor do ICMS correspondente:

VIII - a combustível, lubrifi cante, pneus, câmaras-de-ar de reposição ou 

de material de limpeza, adquiridos por prestadora de serviços de transporte e 

estritamente necessários à prestação do serviço, limitado ao mesmo percentual 

correspondente, no faturamento da empresa, ao valor das prestações alcançadas 

pelo imposto e restrito às mercadorias empregadas ou utilizadas exclusivamente 

em veículos próprios”.

3. Distintas, portanto, as mercadorias de uso e consumo daquelas que 

constituem insumos, conclui-se que a limitação temporal prevista no art. 33, I, 

da Lei Complementar n. 87, de 1996, não se aplica a estas, in verbis:

“Art. 33 - Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte:

I - somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou 

consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2020”.
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4. O reexame da verba honorária (saber se ela foi estipulada de acordo com 

as diretrizes traçadas no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil) é inviável no 

âmbito do recurso especial, a não ser nas hipóteses em que fi xada de modo 

manifestamente irrisório ou excessivo.

Aqui a ação anulatória de débito fi scal foi ajuizada em 2009, tendo sido 

atribuído à causa o valor de R$ 33.377.178,00 (e-stj, fl . 43).

O tribunal a quo, com base no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, 

fi xou os honorários de advogado em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa 

(e-stj, fl . 585).

O excesso é evidente e justifi ca a revisão do valor, para fi xá-lo em R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais).

Voto, por isso, no sentido de conhecer em parte do recurso especial e de 

dar-lhe provimento parcial para arbitrar os honorários de advogado em R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais).




