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EMENTA

Administrativo. Agravo regimental. Recurso especial. 

Improbidade administrativa. Ato de improbidade administrativa. 

Ausência de concurso público na contratação de servidor. Autorização 

constante de lei municipal vigente há mais de 10 anos afasta a 

confi guração de dolo. Declaração tardia de sua inconstitucionalidade. 

Indispensabilidade de comprovação do efetivo prejuízo ao erário e 

do dolo do agente. Precedentes. Agravo regimental a que se nega 

provimento.

1. Agravo Regimental em face de decisão em que se deu 

provimento a Recurso Especial com base na ausência de comprovação 

dos requisitos objetivo (ocorrência de prejuízo ao erário) e subjetivo 

(ausência de demonstração do dolo do agente) necessários para a 

confi guração do ato de improbidade administrativa.

2. O Tribunal a quo reconheceu expressamente a ausência de 

dano ao Erário e enriquecimento ilícito do agente, bem como que não 

se demonstrou nenhum elemento de prova direto que evidenciasse 

o agir doloso do administrador, o que é indispensável para fi ns de 

improbidade administrativa. Precedentes.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a existência de 

lei municipal autorizativa do ato apontado como ímprobo afasta a sua 

confi guração, inclusive, o dolo genérico. Precedentes: AgRg no Ag n. 

1.324.212-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13.10.2010; 

AgRg no AgRg no REsp n. 1.191.095-SP, Rel. Min. Humberto 

Martins, DJe 25.11.2011.

4. Agravo Regimental a que se nega provimento.
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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 taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao Agravo 

Regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena 

Costa e Marga Tessler ( Juíza Federal convocada do TRF 4ª Região) votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 20 de novembro de 2014 (data do julgamento).

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator

DJe 4.12.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1. Trata-se Agravo 

Regimental contra decisão em que, com base no art. 557, § 1º, A do CPC, se 

deu provimento ao Recurso Especial para declarar improcedente a Ação de 

Improbidade Administrativa, afastando as penalidades imposta, nos termos da 

seguinte ementa:

Administrativo. Recurso especial. Improbidade administrativa. Ato de improbidade 

administrativa. Ausência de concurso público na contratação de servidor. Autorização 

constante de lei municipal vigente há mais de 10 anos. Declaração tardia de sua 

inconstitucionalidade. Indispensabilidade de comprovação do efetivo prejuízo ao 

erário e do dolo do agente. Parecer do Ministério Público pelo não provimento do 

recurso. Recurso provido, no entanto. (fl s. 559-574)

2. Em suas razões Regimentais, alega o douto Ministério Público 

Federal que ao manifestar sua livre vontade em admitir servidor sem a exigência 

constitucional do concurso público, o ora recorrido praticou o ato de improbidade 

previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, sendo dispensável a conf iguração do 

prejuízo ao erário ou mesmo do dolo ou da culpa.

3. É o relatório, no que interessa.
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VOTO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. Destaque-se, 

inicialmente, que pela decisão ora agravada deu-se provimento ao Recurso 

Especial com base na ausência de comprovação dos requisitos objetivo 

(ocorrência de prejuízo ao erário) e subjetivo (ausência de demonstração 

do dolo do agente), necessários para a confi guração do ato de improbidade 

administrativa.

2. Ressaltou-se, na ocasião, que a Lei de Improbidade Administrativa 

(Lei n. 8.429/1992) objetiva punir os praticantes de atos dolosos ou de má-

fé no trato da coisa pública, tipifi cando como de improbidade administrativa 

o enriquecimento ilícito (art. 9º), o prejuízo ao erário (art. 10) e a violação a 

princípios da Administração Pública (art. 11).

3. Ademais, considerou-se ainda que as instâncias de origem reconheceram 

expressamente a ausência de dano ao Erário e enriquecimento ilícito, 

destacando-se a seguinte passagem do acórdão recorrido:

Por outro lado, se os atos, descritos na inicial, tivessem determinado efetivo 

dano material ao Município, o Ministério Público teria o dever de apelar da 

sentença que excluiu o servidor das sanções apesar de considerá-lo como 

benefi ciário do recebimento dos vencimentos, remuneração ou salários.

Embora se possa admitir que o contratado tivesse consciência da 

ilegitimidade dos atos de admissão, o certo é não ter havido afi rmação de ter 

percebido remuneração e benefícios com ausência ao trabalho ou falta da sua 

contraprestação laborativa. Logo, é de ser reconhecido não terem causado 

qualquer dano ao erário público, pois caso contrário, o Município estaria se 

benefi ciando de trabalho gratuito com prevalência do enriquecimento ilícito.

Não podendo ser reconhecido o prejuízo ao erário público pelo pagamento das 

remunerações ao servidor, fi ca sem qualquer amparo a pretensão indenizatória 

em relação ao ex-prefeito.

Dessa forma, o ato de improbidade praticado encontra defi nição no artigo 11 

da Lei n. 8.429/1992 e deve ser sancionado na forma prevista pelo inciso III do art. 

12 da mesma lei (fl s. 416-417).

4. Daí porque ter-se considerado próspera a pretensão do recorrente que 

fosse reformado o acórdão recorrido, haja vista que o elemento subjetivo (dolo 

ou culpa) exigido para a confi guração dos atos de improbidade, traz à discussão 

a proposição dilemática de saber se o cometimento culposo dessa infração 
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administrativa é (ou não) idêntico, similar ou igual ao cometimento doloso e, 

portanto, passíveis ambos da mesma sanção.

5. A Lei n. 8.429/1992 deixou de delimitar o ato ímprobo, o que pode levar 

a Administração a punir indiscriminadamente os atos apenas ilegais praticados 

por seus Servidores como se fossem atos de improbidade, alterando a essência 

da lei.

6. Em face dessa situação, não se deve admitir que a conduta culposa 

renda ensejo à responsabilização do Servidor por improbidade administrativa; 

com efeito, a negligência, a imprudência ou a imperícia, embora possam ser 

consideradas condutas irregulares e, portanto, passíveis de sanção, não são 

sufi cientes para ensejar a punição por improbidade administrativa. O elemento 

culpabilidade, no interior do ato de improbidade, se apurará sempre a título 

de dolo, embora o art. 10 da Lei n. 8.429/1992 aluda efetivamente à sua 

ocorrência de forma culposa; parece certo que tal alusão tendeu apenas a fechar 

por completo a sancionabilidade das ações ímprobas dos agentes públicos, 

mas se mostra mesmo impossível, qualquer das condutas descritas nesse item 

normativo, na qual não esteja presente o dolo.

7. No que se refere às condutas guizadas no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, o 

Professor JOSÉ ARMANDO DA COSTA, para quem os atos de improbidade 

são espécies de infrações disciplinares, leciona o seguinte:

Não sendo concebível que uma pessoa enriqueça ilicitamente, cause prejuízo 

ao erário ou transgrida os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade 

e de lealdade às instituições públicas, por ação ou omissão meramente culposa 

(negligência, imprudência ou imperícia), forçosamente haveremos de concluir 

que o elemento subjetivo do delito disciplinar da improbidade é o dolo (Contorno 

Jurídico da Improbidade Administrativa, Brasília, Brasília Jurídica, 2002, p. 22).

8. Aceitando-se essa matriz analítica do ato de improbidade sugerida 

nessa ponderação, pode-se concluir de imediato que eventuais ilegalidades 

formais ou materiais cometidas pelos Servidores Públicos não se convertem 

automaticamente em atos de improbidade administrativa, se nelas não se 

identifi ca a vontade deliberada e consciente de agir, ou seja, excluindo-se a 

possibilidade de improbidade meramente culposa; essas limitações servem à 

fi nalidade de escoimar da prática administrativa a banalização das imputações 

vazias e para revelar a gravidade dessas mesmas imputações, que devem ser 

combatidas e intoleradas.
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9. Por outro lado, no Agravo Regimental ora em análise, sustenta o douto 

Órgão Ministerial, reiteradamente, que o ato de improbidade insculpido no 

art. 11 da Lei n. 8.429/1992 prescinde da existência de dolo na conduta, o que, 

porém, impacta ser entendimento contrário à jurisprudência desta egrégia Corte 

Superior. Nesse sentido:

Administrativo e Processual Civil. Recurso especial. Ação civil pública. 

Improbidade administrativa. Contratação de engenheiro, com procedimento de 

inexigibilidade de licitação, em razão de entender-se singular o serviço. Acórdão 

recorrido que conclui pela necessidade do procedimento licitatório, mas consigna 

a desnecessidade da demonstração do dolo e do prejuízo para a caracterização 

do ato improbo.

1. Recurso especial no qual se discute se a contratação de engenheiro, sem 

procedimento licitatório, por se entender singular o serviço, configura ato 

ímprobo descrito no artigos 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992.

2. No caso, o Tribunal de origem, entendendo ser desnecessária a 

demonstração do dolo e presumindo o prejuízo ao erário, considerou ilegítima 

a contratação de engenheiro, com procedimento de inexigibilidade, porque os 

serviços não seriam singulares, daí porque condenou os réus, pela prática de 

ato ímprobo enquadrado nos artigos 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, na pena de 

ressarcimento.

3. O STJ tem externado, pacificamente, que improbidade é ilegalidade 

tipifi cada e qualifi cada pelo elemento subjetivo da conduta do agente, sendo 

“indispensável para a caracterização de improbidade que a conduta do agente 

seja dolosa, para a tipifi cação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei n. 

8.429/1992, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10 (AIA n. 30-AM, 

Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28.9.2011). Nessa linha, não 

se sustenta a condenação dos recorrentes, seja pelo art. 10, seja pelo art. 11, da Lei 

n. 8.429/1992.

4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.237.583-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 

Primeira Turma, julgado em 8.4.2014, DJe 2.9.2014)

Ação de improbidade originária contra membros do Tribunal Regional do 

Trabalho. Lei n. 8.429/1992. Legitimidade do regime sancionatório. Edição de 

portaria com conteúdo correcional não previsto na legislação. Ausência do 

elemento subjetivo da conduta. Inexistência de improbidade.

1. A jurisprudência fi rmada pela Corte Especial do STJ é no sentido de que, 

excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da 

República (art. 85, V), cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado 

Federal (art. 86), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes 

políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato 
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de improbidade previstas no art. 37, § 4º Seria incompatível com a Constituição 

eventual preceito normativo infraconstitucional que impusesse imunidade dessa 

natureza (Rcl n. 2.790-SC, DJe de 4.3.2010).

2. Não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade 

é ilegalidade tipifi cada e qualifi cada pelo elemento subjetivo da conduta do 

agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para 

a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a 

tipifi cação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei n. 8.429/1992, ou pelo 

menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10.

3. No caso, aos demandados são imputadas condutas capituladas no art. 11 

da Lei n. 8.429/1992 por terem, no exercício da Presidência de Tribunal Regional 

do Trabalho, editado Portarias afastando temporariamente juízes de primeiro 

grau do exercício de suas funções, para que proferissem sentenças em processos 

pendentes.

Embora enfatize a ilegalidade dessas Portarias, a petição inicial não descreve 

nem demonstra a existência de qualquer circunstância indicativa de conduta 

dolosa ou mesmo culposa dos demandados.

4. Ação de improbidade rejeitada (art. 17, § 8º, da Lei n. 8.429/1992). (AIA n. 

30-AM, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 21.9.2011, DJe 

28.9.2011)

Administrativo. Recurso especial. Ação civil pública por improbidade 

administrativa. Art. 11 da Lei n. 8.429/1992. Contratação direta por dispensa de 

licitação. Fornecimento de lanches matinais. Dolo não confi gurado. Sucessiva 

renovação do contrato motivada em face das peculiaridades do objeto licitado.

1. O STJ ostenta entendimento uníssono segundo o qual, para que seja 

reconhecida a tipifi cação da conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de 

Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, 

consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, 

pela culpa, nas hipóteses do artigo 10. Precedentes: AgRg no AREsp n. 20.747-SP, 

Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23.11.2011; REsp n. 

1.130.198-RR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.12.2010; EREsp n. 

479.812-SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 27.9.2010; 

REsp n. 1.149.427-SC, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.9.2010; 

EREsp n. 875.163-RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

DJe 30.6.2010.

2. In casu, pretende-se a condenação dos réus, ora recorrentes, por suposto 

desrespeito aos princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei de Improbidade 

Administrativa). Sucede que a Corte de apelação não indicou nenhum elemento 

de prova direto que evidenciasse o agir doloso do administrador, baseando-se o 

juízo de valor em presunção de dolo, de modo que é mister a reforma do acórdão 

recorrido.
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3. Recursos especiais providos, divergindo do relator, Sr. Ministro Teori Albino 

Zavaski. (REsp n. 1.192.056-DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. 

Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17.4.2012, DJe 26.9.2012)

10. Ademais, no que respeita ainda à referida contratação de Servidor sem 

concurso público, argumenta ainda o MPF em suas razões regimentais que a 

Lei Municipal, manifestamente inconstitucional, utilizada como fundamento para as 

contratações, não as reveste de legalidade, razão pela qual haveria a defl agração de 

improbidade administrativa.

11. Conforme já destacado, o dolo reclama ao menos a consciência 

da ilicitude pelo agente e, no caso, além do Tribunal a quo ter reconhecido 

expressamente a sua ausência, bem como a de dano ao Erário ou a de 

enriquecimento ilícito, havia ainda a presunção de certeza de legalidade do ato 

pela vigência da autorizativa Lei Municipal n. 1.281, de 28 de abril de 1995, de 

Guaiba-SP, a qual, conforme salientado no Recurso Especial, trata-se de norma 

editada há mais de 10 (dez) anos e utilizadas por todos Prefeitos que antecederam o 

recorrente.

12. Cabe assinalar que a controvérsia posta não é inédita nesse colendo 

Superior Tribunal que já assentou, por unanimidade, em outro caso semelhante, 

que fi ca difícil identifi car a presença do dolo genérico quando a conduta estava 

amparada em lei municipal que, ainda que de constitucionalidade duvidosa, 

autorizava a contratação.

13. Cuida-se do REsp n. 1.191.095, relator o insigne Ministro Humberto 

Martins e que tem a seguinte ementa:

Administrativo. Improbidade. Contratação de servidores temporários. Lei 

municipal autorizativa. Ausência de dolo genérico.

1. Ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, o dolo, ainda que 

genérico, é elemento essencial dos tipos previstos nos arts. 9º e 11 da Lei n. 

8.429/1992.

2. No caso dos autos, fi ca difícil identifi car a presença do dolo genérico do 

agravado, se sua conduta estava amparada em lei municipal que, ainda que de 

constitucionalidade duvidosa, autorizava a contratação temporária dos servidores 

públicos. Precedente: (AgRg no Ag n. 1.324.212-MG, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, julgado em 28.9.2010, DJe 13.10.2010.) Agravo 

regimental improvido. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.191.095-SP, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22.11.2011, DJe 25.11.2011)
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14. Assim, não tendo sido associado à conduta do agravado o elemento 

subjetivo doloso, qual seja, o propósito desonesto, não há que se falar em 

cometimento de ato de improbidade administrativa; mais uma vez, deixa-

se assinalado que a constatação de ato ímprobo não dispensa a análise 

demonstrativa do seu elemento subjetivo (dolo, no caso do art. 11 da Lei n. 

8.429/1992), pois se assim não fosse, terminaria a atividade sancionadora 

aplicando o mesmo tratamento repressivo aos atos apenasmente ilegais e aos 

que revestissem a qualidade de maliciosos, de má fé ou mesmo eivados de culpa 

grave; essa uniformidade já foi rejeitada por este STJ:

Processual Civil. Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 

Lei n. 8.429/1992. Ressarcimento de dano erário. Imprescritibilidade. Contratação 

de servidores sem concurso público. Ausência de dano ao erário e de má-fé 

(dolo). Aplicação das penalidades. Princípio da proporcionalidade. Divergência 

indemonstrada.

1. O caráter sancionador da Lei n. 8.429/1992 é aplicável aos agentes públicos 

que, por ação ou omissão, violem os deveres de honestidade, imparcialidade, 

legalidade, lealdade às instituições e notadamente: a) importem em 

enriquecimento ilícito (art. 9º); b) causem prejuízo ao erário público (art. 10); c) 

atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11) compreendida 

nesse tópico a lesão à moralidade administrativa.

2. A exegese das regras insertas no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, considerada 

a gravidade das sanções e restrições impostas ao agente público, deve se 

realizada cum granu salis, máxime porque uma interpretação ampliativa poderá 

acoimar de ímprobas condutas meramente irregulares, suscetíveis de correção 

administrativa, posto ausente a má-fé do administrador público, preservada a 

moralidade administrativa e, a fortiori, ir além de que o legislador pretendeu.

3. A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e ímprobo e a 

ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica 

fere os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela má-

intenção do administrador.

4. À luz de abalizada doutrina: “A probidade administrativa é uma forma 

de moralidade administrativa que mereceu consideração especial da 

Constituição, que pune o ímprobo com a suspensão de direitos políticos (art. 

37, § 4º). A probidade administrativa consiste no dever de o ‘funcionário servir a 

Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem 

aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou 

de outrem a quem queira favorecer’. O desrespeito a esse dever é que caracteriza 

a improbidade administrativa. Cuida-se de uma imoralidade administrativa 

qualifi cada. A improbidade administrativa é uma imoralidade qualifi cada pelo 

dano ao erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem (...).” in 
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José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 24ª ed., São Paulo, 

Malheiros Editores, 2005, p-669.

5. O elemento subjetivo é essencial à caracterização da improbidade 

administrativa, in casu, inexistente, por isso que a ausência de dano ao patrimônio 

público e de enriquecimento ilícito dos demandados, tendo em vista a efetiva 

prestação dos serviços, consoante assentado pelo Tribunal local à luz do contexto 

fático encartado nos autos, revelam a desproporcionalidade da sanção imposta 

à parte, ora recorrente, máxime porque não restou assentada a má-fé do agente 

público, ora Recorrente, consoante se conclui do voto condutor do acórdão 

recorrido: “Baliza-se o presente recurso no exame da condenação do Apelante em 

primeiro grau por ato de improbidade, em razão da contração de servidores sem 

a realização de concurso público. Com efeito, a tese do Apelante está adstrita ao 

fato de que os atos praticados não o foram com dolo ou culpa grave, mas apenas 

decorreram da inabilidade do mesmo, além de não terem causado prejuízo ao 

erário (...)” 6. Consectariamente, o Tribunal local incidiu em error in judicando ao 

analisar o ilícito somente sob o ângulo objetivo.

(...).

13. Recurso Especial provido. (REsp n. 909.446-RN, Rel. Ministro Luiz Fux, 

Primeira Turma, julgado em 6.4.2010, DJe 22.4.2010)

15. Com base nessas considerações, nega-se provimento ao Agravo 

Regimental, mantendo a decisão que declarou improcedente a ação de 

improbidade administrativa.

16. Esse é o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.405.346-SP (2013/0177651-2)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Relator para o acórdão: Ministro Sérgio Kukina

Recorrente: M Tabet Engenharia e Consultiva S/C Ltda.

Advogado: Marçal Justen Filho

Advogados: Paulo Osternack Amaral

     Ricardo Barreto de Andrade e outro(s)

Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
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EMENTA

Recurso especial. Administrativo. Ação civil pública por ato de 

improbidade administrativa. Alegação de afronta ao art. 535 do CPC. 

Inexistência. Prazo prescricional para propositura da ação contra 

particular que tenha agido em conluio com agente público. Termo a 

quo. Art. 23, I e II, da Lei n. 8.429/1992.

1 - O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, todas 

as questões que lhe foram postas, de modo que não cabe falar em 

ofensa ao art. 535 do CPC. Ressalte-se que não se pode confundir 

julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência 

de prestação jurisdicional.

2 - A compreensão fi rmada no Superior Tribunal de Justiça é 

no sentido de que, nas ações de improbidade administrativa, para o 

fi m de fi xação do termo inicial do curso da prescrição, aplicam-se ao 

particular que age em conluio com agente público as disposições do 

art. 23, I e II, da Lei n. 8.429/1992.

3 - O objetivo da regra estabelecida na LIA para contagem 

do prazo prescricional é justamente impedir que os protagonistas 

de atos de improbidade administrativa - quer agentes públicos, 

quer particulares em parceria com agentes públicos - explorem 

indevidamente o prestígio, o poder e as facilidades decorrentes de 

função ou cargo públicos para difi cultar ou mesmo impossibilitar as 

investigações.

4 - Afasta-se, pois, a tese de ocorrência da prescrição, porque, 

na espécie, o agente público que atuou em conjunto com o particular 

desligou-se do cargo apenas no ano seguinte ao da propositura da ação 

civil pública.

5 - Não bastasse, nos moldes da jurisprudência desta Corte 

e do Supremo Tribunal Federal, é imprescritível a pretensão de 

ressarcimento de danos causados ao erário por atos de improbidade 

administrativa.

6 - “Para fi ns do juízo preliminar de admissibilidade, previsto no 

art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei n. 8.429/1992, é sufi ciente a demonstração 

de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria, para 

que se determine o processamento da ação, em obediência ao princípio 
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do in dubio pro societate, a fi m de possibilitar o maior resguardo do 

interesse público.” (REsp n. 1.197.406-MS, Rel. Ministra Eliana 

Calmon, Segunda Turma, DJe 22.8.2013).

7 - Recurso especial a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

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

Turma do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no julgamento, após 

o voto-vista do Sr. Ministro Benedito Gonçalves, por maioria, vencido o Sr. 

Ministro Relator, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto 

do Sr. Ministro Sérgio Kukina, que lavrará o acórdão. Votaram com o Sr. 

Ministro Sérgio Kukina os Srs. Ministros Benedito Gonçalves (voto-vista), Ari 

Pargendler e Arnaldo Esteves Lima.

Brasília (DF), 15 de maio de 2014 (data do julgamento).

Ministro Sérgio Kukina, Relator

DJe 19.8.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1. M. Tabet. Engenharia e 

Consultiva S/C Ltda. interpõe Recurso Especial, com base nas alíneas a e c do 

inciso III do art. 105 da CF/1988, objetivando a reforma do acórdão prolatado 

pela 6ª Câmara de Direito Público do TJSP (fl s. 402-414), assim ementado:

Agravo de instrumento. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 

Recebimento da petição inicial pelo Juízo “a quo”. Contrato administrativo 

modificado por inúmeros aditamentos. Admissibilidade. Presença de indícios 

sufi cientes para recebimento da petição inicial, em sede de cognição sumária, de 

acordo com o § 6º do art. 17 da Lei n. 8.429/1992 e art.282 do CPC.

Decisão mantida.

Agravo de instrumento. Ação civil pública. Reconhecimento da prescrição. 

Preliminar afastada pelo Juízo singular. Admissibilidade:

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos aos particulares não-agente 

público que tenham concorrido para a prática do ato de improbidade, por 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

162

interpretação extensiva do inciso I, do artigo 23, da Lei n. 8.429/1992. Decisão 

mantida.

Agravo de instrumento. Ação civil pública. Inépcia da inicial, ausência da causa 

de pedir e impossibilidade jurídica do pedido. Preliminar afastada pelo Juízo 

singular. Admissibilidade: A petição inicial descreveu e individualizou os fatos de 

forma clara e lógica, o que possibilitou o início da atividade jurisdicional, bem 

como permitirá a defesa.

Decisão Mantida.

Agravo de instrumento. Ação civil pública. Ausência de Idoneidade probatória 

dos documentos apresentados pelo Ministério Público. Preliminar afastada pelo 

Juízo singular. Admissibilidade: O Ministério Público apresentou documentos 

ofi ciais consistentes nos vários aditamentos realizados pelo SAAE - Sorocaba e a 

empresa agravante, sendo possível o inicio do processo.

Decisão mantida.

Agravo de instrumento. Ação civil pública. Ofensa ao devido processo 

legal por ausência de intimação em processo administrativo promovido no 

Tribunal de Contas e no Inquérito Civil/MP. Preliminar afastada pelo Juízo 

Singular. Admissibilidade: O feito originário é uma ação civil pública por ato de 

improbidade administrativa, motivo pelo qual a decisão do Tribunal de Contas 

não é a motivadora da ação, além do mais o inquérito civil não tem natureza 

condenatória. Decisão mantida.

Preliminares rejeitadas e recurso desprovido (fl s. 404-406).

2. Os Embargos de Declaração opostos às fl s. 423-424 foram rejeitados na 

decisão de fl s. 428-433.

3. No Raro Apelo de fl s. 437-453, aponta o recorrente, preliminarmente, 

violação ao art. 535, II do CPC, sob o argumento de o Tribunal de origem não 

ter se pronunciado sobre a ofensa ao art. 59 da Lei n. 8.666/1993.

4. No mérito, sustenta que o acórdão impugnado negou vigência ao art. 

23, II da Lei n. 8.429/1992, por não ter reconhecido a prescrição da pretensão 

punitiva estatal, uma vez que a Ação Civil Pública foi ajuizada 5 anos após a 

conclusão do contrato administrativo. Aponta, ainda, violação ao art. 295, parág. 

único, I, II e III do CPC, arguindo inépcia da inicial, que não possui causa de 

pedir e não descreve a conduta praticada pelo agente. Igualmente, afi rma que o 

Tribunal de origem não observou o art. 59 da Lei n. 8.666/1993, pois o pedido 

de ressarcimento de todo o valor recebido em decorrência do contrato fi rmado 

com a Administração Pública confi gura pedido juridicamente impossível. Alega, 



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 26, (236): 149-229, outubro/dezembro 2014 163

por fi m, violação aos arts. 2º, caput e incisos VIII e X, 3º, III, 28, 37 e 38 da Lei 

n. 9.784/1999, por entender pela nulidade tanto do processo administrativo 

instaurado no TCE-SP quanto do Inquérito Civil iniciado pelo Ministério 

Público, haja vista não ter sido a empresa recorrente intimada para participar de 

qualquer um dos procedimentos ora mencionados, apesar de ambos deterem a 

potencialidade de lhe causar gravames.

5. Contrarrazões às fl s. 496-501, pugnando pelo não conhecimento do 

Raro Apelo e, sucessivamente, pelo seu desprovimento.

6. O Ministério Público Federal, em parecer de fl s. 591-599, opinou pelo 

desprovimento do Recurso Especial, conforme ementado:

Recurso especial. Improbidade administrativa. Agressão ao art. 535 do CPC. 

Inocorrência. Prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. Recebimento da 

inicial. Indícios sufi cientes de autoria e materialidade. Art. 17, da Lei n. 8.429/1992.

Esta Colenda Corte Superior de Justiça construiu a fi rme interpretação que 

determina o recebimento da petição inicial da ação de improbidade quando há 

simples indícios desta prática, pois, na fase inicial, instituída no art. 17 da Lei n. 

8.429/1992, prevalece o princípio in dubio pro societate.

Parecer pelo desprovimento do recurso (fl s. 591).

7. É o que havia de importante para ser relatado.

VOTO

Ementa: Administrativo e Processual Civil. Recurso especial. 

Recebimento de ação civil pública de improbidade administrativa 

c.c. declaração de anulação do contrato administrativo formalizado 

entre a empresa recorrente e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

de Sorocaba-SP. Aditamentos em desacordo com o edital licitatório e 

o termo contratual. Prescrição da pretensão sancionatória do Estado 

em face do particular. Inaplicabilidade do art. 23, I e II da Lei n. 

8.429/1992 contra a empresa contratada, em face do silêncio da 

LIA sobre o referido assunto. Incidência, por analogia, do prazo 

quinquenal previsto no art. 21 da Lei n. 4.717/1965 (Lei da Ação 

Popular). Recurso conhecido e provido.

1. A prescrição possui como causa efi ciente a inércia do titular da 

ação, sendo o tempo seu fator operante; seu o objeto é a extinção da 
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pretensão da parte, que, no caso em exame, consubstancia-se no poder 

coercitivo, conferido à Administração pelo ordenamento jurídico, para 

impor ao particular as penalidades enumeradas pela Lei n. 8.429/1992, 

a depender da tipifi cação e comprovação da conduta da recorrente.

2. Na seara do Direito Sancionador, o art. 23, I e II da Lei n. 

8.429/1992 instituiu o princípio da absoluta prescritibilidade das 

sanções administrativas, estipulando: (a) em seu inciso I, além da 

prescrição quinquenal, uma causa impeditiva (de natureza pessoal) da 

prescrição em face dos mandatários e agentes políticos; e (b) em seu 

inciso II, previu o prazo prescricional para as ações de improbidade 

ajuizadas em desfavor dos servidores públicos.

3. A Lei n. 8.429/1992, contudo, manteve-se silente quanto à 

prescrição aplicável ao particular tido benefi ciário da suposta conduta 

ímproba, o que impõe a aplicação (mormente quando o Ministério 

Público pleiteia a anulação do contrato fi rmado entre o Ente Público e 

a recorrente), por analogia, do prazo prescricional quinquenal previsto 

no art. 21 da Lei da Ação Popular (4.717/1965), que tem como termo 

inicial a data do evento lesivo. Precedentes do STJ: REsp n. 782.067-

MG, Rel. Min. Castro Meira, DJ 27.2.2007, p. 245; REsp n. 755.059-

SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 7.2.2008, p. 1).

4. E assim é, porque é incogitável a aplicação extensiva de normas 

prescricionais entre regimes jurídicos visivelmente diversos (no caso, 

Agentes Públicos e pessoas particulares), pois seria incongruente que 

a iniciativa sancionadora, frente ao particular, fi casse sem defi nição do 

seu termo extintivo.

5. O art. 23, I da Lei n. 8.429/1992 prevê uma causa impeditiva 

da fl uência do prazo prescricional, pois enuncia um fato obstativo 

ao início da contagem do lapso temporal que tem como alicerce 

uma condição especial e pessoal do Agente Público: o vínculo com 

a Administração, decorrente do exercício de mantado, cargo em 

comissão ou função de confi ança. Assim, como a condição especial de 

Agente Público é ínsita ao Administrador (e, portanto, intransferível 

ao particular), não há que se falar em aplicação extensiva de norma 

jurídica que tem como fundamento condição pessoal de tal natureza.

6. In casu, o Órgão Ministerial Estadual Paulista ajuizou, em 

4.11.2008, Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa contra 
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o ex-Prefeito do Município de Sorocaba/SP, a empresa ora recorrente 

M. Tabet Engenharia Consultiva S/C Ltda. e os seus dois sócios, 

imputando-lhes a prática de conduta ímproba danosa ao erário (art. 

10, VII, VIII, XI e XII da LIA), com esteio em contrato administrativo 

que, no decorrer de sua execução, teria sido irregularmente aditado 

pelos contratantes.

7. Ocorre que os atos tidos como lesivos ao Erário (Termos 

Aditivos ao Contrato) foram assinados em 13.2.2003 e 1º.4.2003 

(fatos incontroversos no Raro Apelo e de acordo com as fl s. 239-240), 

datas estas que confi guram o termo a quo para o início de contagem 

do prazo prescricional quinquenal da sancionabilidade administrativa 

e da anulação do contrato e seus aditivos, adotando-se o critério do 

art. 21 da Lei n. 4.717/1965, como já alvitrado nesta Corte (AgRg no 

AREsp n. 213.642-RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 24.4.2013; 

REsp n. 782.067-MG, Rel. Min. Castro Meira, DJ 27.2.2007, p. 245; 

REsp n. 755.059-SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 7.2.2008, p. 

1); além disso, restou incontroverso nos autos que, em 22.8.2003, a 

Administração Pública recebeu sem ressalvas a obra integralmente 

concluída, assim se exaurindo os efeitos do contrato; porém a iniciativa 

sancionadora somente veio em 4.11.2008.

8. Averiguado o ajuizamento, pelo Ministério Público Paulista, de 

Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa após o quinquênio 

legal (art. 21 da LAP), a pretensão sancionatória estatal encontra-se 

fulminada pela prescrição, no que respeita às pretensões de anulação 

do contrato e de punição do agente privado (benefi ciário), dado o 

aludido exaurimento.

9. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer 

a prescrição da pretensão anulatória e punitiva estatal por ato de 

improbidade, determinando-se o trancamento da Ação Civil Pública 

em face da Empresa recorrente, em que pese o parecer Ministerial 

ofi ciar pelo desprovimento do Raro Apelo.

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. Inicialmente, 

impõe-se destacar que, apesar de o acórdão impugnado relatar que a presente 

ACP de Improbidade fora ajuizada em 20.8.2010 (fl s. 411), a petição inicial de 

fl s. 26-36 enuncia sua protocolização, no Fórum de Sorocaba-SP, em 4.11.2008, 
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devendo esta última, data, portanto, ser considerada, para fi ns de análise do 

prazo prescricional.

2. Pois bem.

3. Conforme já enunciado, verifica-se nos autos que, em 4.11.2008, 

o Ministério Público Paulista ajuizou Ação Civil Pública de Improbidade 

Administrativa contra Pedro Dal Pian Flores, a recorrente - M. Tabet Engenharia 

Consultiva S/C Ltda. - e seus sócios - Abílio Marum Tabet Filho e Sônia Maria 

Marques Aló.

4. Na petição inicial, imputou-lhes a prática das condutas ímprobas 

descritas no art. 10, incisos VII, VIII, XI e XII da Lei n. 8.429/1992, que 

dispõem o seguinte:

Art. 10 - Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário 

qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, 

desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das 

entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(...);

VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das 

formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente;

(...);

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou 

infl uir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;

(...).

5. A imputação tem como fundamento um contrato administrativo, 

fi rmado entre a Empresa recorrente e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

de Sorocaba-SP (SAAE), formalizado após procedimento licitatório, na 

modalidade Tomada de Preços (Processo n. 33/2002), na qual a Sociedade 

Empresária logrou-se sair vencedora, sendo o resultado homologado pelo 

Diretor do SAAE; em 22.8.2003 a Administração assinou o Termo de 

Recebimento da Obra (fl s. 244).

6. Sustenta o membro do Parquet que, a partir da formalização do contrato, 

a M. Tabet Engenharia e Consultiva S/C Ltda. requereu aditamentos contratuais 

em desacordo com o Edital Licitatório, o que culminou em evidente dano ao 
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erário e burla da licitude do procedimento licitatório, esta última confi gurada 

pelo prejuízo à concorrência dos demais licitantes.

7. Pois bem.

8. Inicialmente, sustenta o recorrente negativa de vigência ao art. 23, II 

da LIA, arguindo ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal. Para 

tanto, assevera não ter exercido mandato, cargo em comissão ou função de 

confi ança que justifi que sua submissão ao termo inicial previsto no inciso I do 

art. 23 da Lei n. 8.429/1992. Assim, o termo a quo da prescrição deve ser aquele 

previsto em lei específi ca - que, no caso em comento, deve ser a Lei Municipal 

n. 3.800/1991, que fi xa como dies a quo a data em que a autoridade competente 

tomar conhecimento da existência da irregularidade; eis o que fi z a dita Lei 

Municipal:

Artigo 168 - Prescreverão:

I - em 1 (um) ano, as faltas disciplinares sujeitas à pena de advertência;

II - em 2 (dois) anos, as faltas disciplinares sujeitas à pena de suspensão;

III - em 5 (cinco) anos, as faltas disciplinares sujeitas à pena de demissão.

9. Nessa seara, é de se ter claro que a exigibilidade da pretensão da 

Administração de apurar e punir irregularidades cometidas por seus agentes 

públicos - em conluio ou não com particulares - não é absoluto, encontrando 

limite temporal no princípio da segurança jurídica, de hierarquia constitucional, 

pela evidente razão de que os administrados não podem fi car indefi nidamente 

sujeitos à instabilidade do Poder Sancionador do Estado.

10. Por isso, ao referido direito, aplica-se o instituto da prescrição, que, nos 

dizeres do Mestre ANTÔNIO LUÍS DA CÂMARA LEAL, tem por efeito 

direto e imediato extinguir ações, em virtude do seu não-exercício durante um 

certo lapso de tempo. Sua causa efi ciente é, pois, a inércia do titular da ação, e seu 

fator operante o tempo (Da Prescrição e Da Decadência, Rio de Janeiro, Forense, 

1978, p. 8); o objeto da prescrição é a extinção da pretensão da parte, que, no caso 

em comento, consubstancia-se no poder coercitivo, conferido à Administração 

pelo ordenamento jurídico, para impor ao particular as penalidades enumeradas 

pela Lei n. 8.429/1992, a depender da tipifi cação e comprovação da conduta do 

recorrente.

11. Portanto, o fl uir irreparável do tempo, somado à inércia do titular do 

direito de ação (neste caso, o Poder Público), extingue o direito de punir aquele 
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que supostamente transgrediu as normas administrativas, praticando a alegada 

improbidade.

12. Caso contrário, estar-se-ia reconhecendo a titularidade, pela 

Administração, de um poder absoluto e o império da incerteza, com a 

consequente insegurança nas relações de direito, a vulnerar a tranquilidade da 

ordem jurídica.

13. Na seara do Direito Sancionador Administrativo, o art. 23 da Lei 

n. 8.429/1992 instituiu o princípio da absoluta prescritibilidade das sanções 

administrativas, nos seguintes termos:

Art. 23 - As ações destinadas a levar efeito as sanções previstas nesta Lei 

podem ser propostas:

I - até 5 (cinco anos) após o término do exercício de mandato, de cargo de 

confi ança ou função de confi ança;

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para falta 

disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de 

exercício de cargo efetivo ou emprego.

14. Da simples leitura do artigo mencionado, observa-se, com muita clareza, 

que a LIA estabeleceu o termo inicial do prazo prescricional quinquenal, para fi ns 

de ajuizamento da ACP, apenas em relação aos agentes públicos mandatários 

(art. 23, I) ou servidores e empregados (art. 23, II), mantendo-se silente, contudo, 

quanto à situação jurídica do particular que, de algum modo, concorreu com a 

prática da conduta qualifi cada como ímproba, ou dela se benefi ciou.

15. Frente à omissão do legislador, faz-se necessário um esforço 

hermenêutico, pelo Órgão Julgador, para aplicar corretamente a norma 

reguladora constante no sistema jurídico, como ressalta evidente, pois seria 

incongruente que a iniciativa sancionadora do particular fi casse sem defi nição 

do seu termo extintivo.

16. Primeiramente, é de ser ter em vista que, ao terceiro/particular (que 

não exerce mandato, cargo em comissão, função de confi ança, cargo efetivo 

ou emprego na Administração Pública) não pode incidir a regra constante no 

art. 23, I e II da Lei n. 8.429/1992, pois não há que se cogitar de aplicação 

extensiva de normas prescricionais entre regimes jurídicos visivelmente diversos; 

e tanto é assim, que a Lei n. 8.429/1992, apesar de prever, em seu art. 3º, a 

hipotética punição do terceiro que, em conluio com o agente público, ao menos 

corroborou com a prática do ato desonesto punível, não incluiu o particular 

como destinatário do prazo prescricional defi nido em seu art. 23, I e II.
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17. Assim, como o pedido condenatório do Ministério Público lastreia-se 

na alegada nulidade de ato administrativo (mais especifi camente, em contrato 

licitatório), o raciocínio mais razoável a ser delineado para o caso em exame 

paira no sentido de utilizar, por analogia, a regra constante no art. 21 da Lei n. 

4.717/1965 (Lei da Ação Popular), que também dispõe a prescrição quinquenal 

para haver a nulidade do suposto ato causador de dano ao erário; o Decreto n. 

20.910/1932, no seu art. 1º, também alude a esse mesmo prazo.

18. Em caso recente e semelhante, já se posicionou esta egrégia 1a. Turma 

do STJ na mesma linha ora sustentada, a saber:

Processual Civil e Administrativo. Agravos regimentais no agravo em recurso 

especial. Servidor público. Investidura em cargo efetivo sem concurso público. 

Ação civil pública. Anulação dos atos administrativos. Prescrição. Emprego 

analógico do prazo aplicável à ação popular (art. 21 da Lei n. 4.717/1965).

1. Esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento de que, à míngua de 

previsão do prazo prescricional para a propositura da ação civil pública, aplica-

se a esta, por analogia, a prescrição quinquenal prevista no artigo 21 da Lei n. 

4.717/1965. Precedentes: AgRg no AREsp n. 113.967-PR, Rel. Ministro Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, DJe 22.6.2012; AgRg no REsp n. 1.185.347-RS, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.4.2012.

2. Agravo regimental do Ministério Público Federal não provido.

3. Agravo Regimental do Ministério Público Estadual não conhecido. (AgRg no 

AREsp n. 213.642-RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 24.4.2013).

19. Aparentemente, pode-se cogitar de inexistir relevância fática acerca da 

incidência do art. 23, I e II da LIA ou do art. 21 da LAP, uma vez que ambas 

defi nem um prazo quinquenal para a situação em análise; ocorre, contudo, que 

o termo inicial do quinquênio previsto no art. 21 da Lei da Ação Popular é a 

data do ato lesivo, conforme preceitua a jurisprudência sedimentada desta Corte 

Superior de Justiça:

Administrativo. Ação popular. Permissão. Transporte público intramunicipal. 

Desistência da ação. Lesividade do ato. Súmula n. 7-STJ. Art. 6º da LICC. 

Prequestionamento. Ausência. Prescrição. Divergência jurisprudencial não 

comprovada.

(...).

3. A ação popular prescreve em cinco anos a contar do evento lesivo (art. 5° da 

Lei n. 4.717/1965).
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4. Quando se reputam ilegais e lesivos ao patrimônio municipal atos posteriores 

ao contrato de permissão inicialmente celebrado, o prazo prescricional tem como 

dies a quo não a assinatura do contrato, mas cada um desses atos lesivos.

5. Divergência jurisprudencial não comprovada.

6. Recurso especial conhecido em parte e improvido. (REsp n. 782.067-MG, Rel. 

Min. Castro Meira, DJ 27.2.2007, p. 245).

Ação popular. Privatização dos terminais rodoviários de São Paulo. Art. 21 da 

Lei n. 4.717/1965. Lustro prescricional. Termo inicial. Primeiro ato concreto que se 

reputa lesivo à Administração. Pretensão de anulação da licitação e dos contratos. 

Prescrição caracterizada. Recurso especial improvido.

1. De acordo com o art. 21 da Lei n. 4.717/1965, prescreve em 5 anos a 

pretensão do autor popular. O termo inicial deve ser o primeiro ato concreto 

lesivo ao direito subjetivo do autor popular. Precedentes.

(...).

3. O primeiro ato concreto e lesivo à Administração e ao direito vindicado 

pelo autor popular, conforme se extrai do delineamento fático estabelecido na 

instância ordinária, foi o relatório elaborado pelo Grupo de Trabalho instituído 

pela Companhia do Metropolitano de São Paulo, cujo aviso para cadastramento 

das empresas interessadas no certame foi publicado em 4.11.1988. A partir daí, 

como mesmo reconhece o autor, surgiram os efeitos lesivos, como também 

nasceu a pretensão. Ajuizada que foi a ação popular em 22.11.1993, já se 

encontrava prescrita a pretensão de anulação do ato, em razão do lustro indicado 

no art. 21 da Lei n. 4.717/1965.

(...).

Recurso especial improvido (REsp n. 755.059-SP, Rel. Min. Humberto Martins, 

DJ 7.2.2008, p. 1).

20. O art. 23, I da Lei n. 8.429/1992, por sua vez, prevê, especifi camente em 

seu inciso I, uma causa impeditiva do prazo prescricional, haja vista enunciar um 

fato obstativo ao início da contagem do lapso temporal. Esta norma, conforme 

já dito alhures, obviamente não pode ser aplicada ao particular, e a razão para tal 

afi rmação tem como fundamento a singela constatação de que o fato impeditivo 

previsto no inciso I do art. 23 da LIA tem como alicerce uma condição especial e pessoal 

do agente público: o vínculo com a Administração, decorrente do exercício de mantado, 

cargo em comissão ou função de confi ança.

21. O inciso II do art. 23 da LIA, por sua vez, apesar de não estipular 

uma causa impeditiva do prazo prescricional, prevê a aplicação do do prazo 

prescricional disposto em lei específi ca, aplicável tão somente ao servidor público 
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cujo regime jurídico aquela dispõe, para fi ns de imposição de pena de demissão a 

bem do serviço público, decorrente de faltas disciplinares.

22. Não há como sustentar, portanto, a aplicação, por analogia, do dies a quo 

do prazo prescricional previsto para o agente público à pessoa que não possui 

vínculo com a Administração, seja mandatário ou agente político (art. 23, I da 

LIA), seja servidor público (art. 23, II da LIA), daí porque a prescrição em face 

do particular rege-se pelo direito comum, seja pela Lei de Ação Popular (art. 21 da 

Lei n. 4.717/1965), seja pelo Decreto de Getúlio (art. 1º), mormente quando o 

Ministério Público pleiteia a anulação do contrato administrativo.

23. Assim, aplicando-se o disposto no art. 21 da Lei n. 4.717/1965 ao 

caso em comento, tem-se que os termos aditivos do contrato - que justifi caram 

o ajuizamento da ACP - foram assinados em 13.2.2003 e 1º.4.2003 (fatos 

incontroversos no Raro Apelo e de acordo com as fls. 239-240), tendo a 

Administração fi rmado Termo de Recebimento da Obra em 22.8.2003 (fl s. 

244).

24. Como os atos tidos lesivos ao Erário ocorreram em 13.2.2003 e 

1º.4.2003, estas são as datas que devem ser consideradas como termo inicial, 

para fi ns de aplicação das penalidades constantes na Lei n. 8.429/1992, à luz do 

que dispõe o art. 21 da Lei n. 4.717/1965.

25. A Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, contudo, foi 

ajuizada apenas em 4.11.2008 (fl s. 26), posteriormente aos prazos prescricionais 

quinquenais, iniciados em 13.2.2003 e 1º.4.2003, o que faz este Relator 

concluir que a pretensão do Poder Público em impor, à Empresa recorrente, 

as penalidades constantes na Lei de Improbidade Administrativa, encontra-se 

fulminada pela prescrição, impondo, dessa maneira, o provimento do presente 

Apelo Raro, para impedir a continuidade da ACP em desfavor da empresa que 

integra o pólo passivo da Demanda originária.

26. Em face do exposto, dá-se provimento ao presente Recurso Especial, para 

reconhecer a prescrição da pretensão sancionatória e anulatória da Administração 

Pública em face de M. Tabet Engenharia e Consultiva S.C. Ltda. É o voto.

VOTO-VENCEDOR

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 São Paulo em face de Pedro Dal Pian Flores (Diretor do Serviço 
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Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba - SAAE), M. Tabet Engenharia 

Consultiva S/C Ltda., Abílio Marum Tabet Filho (sócio gerente da M. Tabet 

Engenharia Consultiva S/C Ltda.) e Sônia Maria Marques Aló (sócia gerente 

da M. Tabet Engenharia Consultiva S/C Ltda.), sob a alegação de que o 

contrato para realização de obra fi rmado entre o SAAE-Sorocaba e a empresa 

M. Tabet Engenharia Consultiva S/C Ltda. teria sofrido vários aditamentos 

confl itantes com as regras postas no edital.

O Parquet estadual pleiteou, em síntese, “a anulação do contrato objeto 

dos autos, e seus aditivos, e a condenação dos réus, por infração ao art. 10 da 

Lei de Improbidade Administrativa, com aplicação das penas previstas no art. 

12, II, do mesmo diploma, a saber: ressarcimento integral do dano (tudo o que 

despendido com o contrato, em solidariedade, devidamente atualizado, a partir 

de cada desembolso, com acréscimo de juros de 1% ao mês); perda da função 

pública (se o caso); suspensão dos direitos políticos por oito anos; pagamento 

de multa civil de duas vezes o valor do dano; proibição de contratar com o 

Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fi scais ou creditícios, direta 

ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica do qual seja sócio 

majoritário, pelo prazo de cinco anos” (fl s. 35-36).

Conforme se vê às fl s. 337-338, o Juízo de Direito da Vara da Fazenda 

Pública de Sorocaba-SP, afastando as alegações arguidas em defesa prévia, 

recebeu a petição inicial.

Na sequência, foi interposto agravo de instrumento. A 6ª Câmara de 

Direito Público do TJSP confi rmou a decisão então impugnada, em acórdão 

assim ementado (fl s. 404-406):

Agravo de instrumento. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 

Recebimento da petição inicial pelo Juízo “a quo”. Contrato administrativo 

modificado por inúmeros aditamentos. Admissibilidade: Presença de indícios 

sufi cientes para recebimento da petição inicial, em sede de cognição sumária, de 

acordo com o § 6º do art. 17 da Lei n. 8.429/1992 e art. 282 do CPC.

Decisão mantida.

Agravo de instrumento. Ação civil pública. Reconhecimento da prescrição. 

Preliminar afastada pelo Juízo singular. Admissibilidade: Aplica-se o prazo 

prescricional de cinco anos aos particulares não-agentes públicos que tenham 

concorrido para a prática do ato de improbidade, por interpretação extensiva do 

inciso I, do artigo 23, da Lei n. 8.429/1992. Decisão mantida.
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Agravo de instrumento. Ação civil pública. Inépcia da inicial, ausência da causa 

de pedir e impossibilidade jurídica do pedido. Preliminar afastada pelo Juízo 

singular. Admissibilidade: A petição inicial descreveu e individualizou os fatos de 

forma clara e lógica, o que possibilitou o início da atividade jurisdicional, bem 

como permitirá a defesa. Decisão mantida.

Agravo de instrumento. Ação civil pública. Ausência de Idoneidade probatória 

dos documentos apresentados pelo Ministério Público. Preliminar afastada pelo 

Juízo singular. Admissibilidade: O Ministério Público apresentou documentos 

ofi ciais consistentes nos vários aditamentos realizados pelo SAAE - Sorocaba e a 

empresa agravante, sendo possível o início do processo. Decisão mantida.

Agravo de instrumento. Ação civil pública. Ofensa ao devido processo 

legal por ausência de intimação em processo administrativo promovido no 

Tribunal de Contas e no Inquérito Civil/MP. Preliminar afastada pelo Juízo 

Singular. Admissibilidade: O feito originário é uma ação civil pública por ato de 

improbidade administrativa, motivo pelo qual a decisão do Tribunal de Contas 

não é a motivadora da ação, além do mais o inquérito civil não tem natureza 

condenatória. Decisão mantida.

Preliminares rejeitadas e recurso desprovido

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados ante a inexistência dos 

vícios elencados no art. 535 do CPC.

Sobreveio o recurso especial de M. Tabet Engenharia Consultiva S/C 

Ltda., fundamentado no art. 105, III, a e c, da CF. A recorrente aponta, 

preliminarmente, afronta ao disposto no art. 535, II, do CPC e dissídio 

jurisprudencial, porque o Tribunal de origem fora omisso quanto à análise 

do art. 59 da Lei n. 8.666/1993, pois teria deixado de se pronunciar quanto à 

alegada impossibilidade jurídica do pedido.

Quanto ao mérito, a recorrente alega violação: (I) ao art. 23, I e II, da Lei n. 

8.429/1992, sustentando que o “contrato foi fi rmado em 10.12.2002, o primeiro 

aditivo, em 13.2.2003 e o segundo aditivo, em 10.4.2003” (fl . 443), de forma que 

a propositura da presente ação apenas em novembro de 2008 teria ultrapassado 

o prazo de cinco anos, a ser contado a partir do conhecimento do fato; (II) ao 

art. 295, parágrafo único, I, II e III, do CPC, porque a inicial não teria descrito 

ou comprovado qualquer conduta dolosa praticada por ela; (III) ao art. 59, 

parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993, pois o pedido de ressarcimento de todo o 

valor despendido com o contrato é juridicamente impossível, por violar expressa 

determinação legal que assegura o direito do contratado de ser remunerado pelo 

serviço que prestou, ainda que decorrente de contratação nula; (IV) aos arts. 
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2º, caput, VIII e X, 3º, III, 28, 37 e 38 da Lei n. 9.784/1999, por entender que 

a ausência de intimação para integrar o processo administrativo que tramitou 

perante o TCSP, bem como o fato de não ter sido chamada para se manifestar 

no inquérito civil instaurado e conduzido pelo Ministério Público implicam 

afronta ao devido processo administrativo.

Contrarrazões às fl s. 496-501.

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

Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos, opina pelo 

desprovimento do nobre apelo.

É o relatório.

Segue o voto-vista.

Alegação de afronta ao art. 535/CPC.

Inicialmente, não cabe falar em ofensa ao art. 535 do CPC, ante a suposta 

ausência de análise do tema versado no art. 59 da Lei n. 8.666/1993. Com efeito, 

leia-se o seguinte trecho do acórdão proferido no julgamento dos embargos 

declaratórios ao agravo de instrumento (fl s. 431-432):

O dispositivo contido no parágrafo único do art. 59 da Lei n. 8.666/1993 é 

fundamento legal e nada tem a ver com o fundamento jurídico do pedido.

A questão acerca da condenação solidária da embargante ao ressarcimento 

de tudo o que foi despendido com o contrato é matéria de mérito, impossível de 

apreciação na fase inicial do processo.

Como ensina o Prof. Vicente Greco Filho: “(...) é preciso observar que 

fundamento jurídico é diferente de fundamento legal; este é a indicação 

(facultativa porque o juiz conhece o direito) dos dispositivos legais a serem 

aplicados para que seja decretada a procedência da ação; aquele (que é de 

descrição essencial) refere-se à relação jurídica (...)” (in Direito Processual Civil 

Brasileiro. Editora Saraiva. 12ª edição. 1997. 2º volume. p. 98).

De se ver, portanto, que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, 

a questão. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao 

interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

Da alegada consumação da prescrição.

A compreensão do eminente Relator, Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho, é a de que “ao terceiro/particular (que não exerce mandato, cargo em 
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comissão, função de confi ança, cargo efetivo ou emprego na Administração 

Pública) não pode incidir a regra constante no art. 23, I e II da Lei n. 8.429/1992, 

pois não há que se cogitar de aplicação extensiva de normas prescricionais entre 

regimes jurídicos visivelmente diversos” e que “como o pedido condenatório 

do Ministério Público lastreia-se na alegada nulidade de ato administrativo 

(mais especifi camente, em contrato licitatório), o raciocínio mais razoável a 

ser delineado para o caso em exame paira no sentido de utilizar, por analogia, 

a regra constante no art. 21 da Lei n. 4.717/1965 (Lei da Ação Popular), que 

também dispõe a prescrição quinquenal para haver a nulidade do suposto ato 

causador de dano ao erário” (fl . 618). Entendeu Sua Excelência que o caso em 

exame é similar ao tema apreciado no AgRg no AREsp n. 213.642-RN (Rel. 

Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24.4.2013), ocasião em que 

a Primeira Turma decidiu que, “à míngua de previsão do prazo prescricional para 

a propositura da ação civil pública, aplica-se a esta, por analogia, a prescrição 

quinquenal prevista no artigo 21 da Lei n. 4.717/1965”. Enfi m, afi rmou o 

eminente Relator que, diversamente do que dispõe o art. 23, I e II, da LIA, o 

termo inicial do quinquênio previsto no art. 21 da Lei da Ação Popular seria a 

data do ato lesivo, conforme a jurisprudência sedimentada nesta Corte (REsp 

n. 782.067-MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 27.2.2007, 

p. 245 e REsp n. 755.059-SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, DJ 7.2.2008, p. 1), concluindo por reconhecer a prescrição da pretensão 

sancionatória da Administração Pública.

Ouso divergir desse entendimento. Explico.

De saída, tenho que a compreensão veiculada no AgRg no AREsp n. 

213.642-RN (com embargos de divergência admitidos, mas ainda pendentes 

de análise) não se aplica a estes autos. Isso porque o presente caso possui uma 

particularidade em relação ao referido paradigma: aqui, a ação principal é uma 

ação civil pública por ato de improbidade administrativa, na qual se requer, além 

da anulação de contrato, a condenação dos réus nas penas do art. 12, II, da LIA, por 

infração ao art. 10 do mesmo diploma. Por outro lado, o julgado trazido por Sua 

Excelência o Relator como paradigma se reporta a uma ação civil pública para 

o fi m de anulação de atos administrativos, sem qualquer notícia de eventual 

prática de condutas ímprobas. Daí o emprego por analogia, naquele caso, do 

prazo aplicável à ação popular.

Ora bem, a compreensão fi rmada neste Superior Tribunal é no sentido de 

que, nas ações de improbidade administrativa, para o fi m de fi xação do termo 
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inicial do curso da prescrição, aplicam-se ao particular que age em conluio com 

agente público as disposições do art. 23, I e II, da Lei n. 8.429/1992.

Vejam-se os seguintes precedentes:

Administrativo e Processual Civil. Ação de improbidade administrativa. 

Prescrição. Termo inicial. Data premissa fática. Súmula n. 7-STJ. Terceiro em conluio 

com agentes públicos. Aplicação do art. 23 da LIA. Súmula n. 83-STJ. Dosimetria. 

Art. 12 da LIA. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Súmula n. 7-STJ.

[...]

2. Nos moldes da jurisprudência fi rmada do STJ, aplica-se aos particulares, 

réus em ação de improbidade, a mesma sistemática cabível aos agentes públicos, 

prevista no art. 23, I e II, da Lei n. 8.429/1992, para fi ns de fi xação do termo inicial 

da prescrição.

[...]

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.159.035-MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, 

julgado em 21.11.2013, DJe 29.11.2013)

Recurso especial. Ação civil de improbidade. Contratações de serviços 

publicitários sem licitação. Homologação e pagamento administrativo sem 

a efetiva prestação do serviço. Terceiro que não é agente público. Prescrição. 

Indenização do erário. Imprescritibilidade. Participação em todos os atos de 

improbidade e conluio. Súmula n. 7-STJ. Dolo. Ausência de prequestionamento.

[...]

3. Em relação ao terceiro que não detém a qualidade de agente público, incide 

também a norma do art. 23 da Lei n. 8.429/1992 para efeito de aferição do termo 

inicial do prazo prescricional.

[...]

6. Recurso especial conhecido em parte e não provido.

(REsp n. 1.156.519-RO, Rel. Ministro Ministro Castro Meira, Segunda Turma, 

julgado em 18.6.2013, DJe 28.6.2013)

Processual Civil e Administrativo. Agravo de instrumento. Ação civil pública 

por ato de improbidade administrativa. Violação ao art. 535 do CPC. Inocorrência. 

Prazo prescricional nas ações propostas contra particular. Art. 23 da Lei n. 

8.429/1992. Nulidade das citações. Falta de prequestionamento. Tipicidade da 

conduta dos agentes. Impossibilidade. Incidência da Súmula n. 7-STJ. Falta de 

fundamentação da decisão que recebe a petição inicial não confi gurada. Agravo 

regimental a que se nega provimento.
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(AgRg no Ag n. 1.300.240-RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, 

julgado em 21.6.2012, DJe 27.6.2012)

Processual Civil. Embargos de declaração. Ofensa ao art. 535 do CPC não 

confi gurada. Rediscussão da matéria de mérito. Impossibilidade. Improbidade. 

Termo a quo do prazo prescricional. Esclarecimento.

[...]

3. Tendo como escopo a aplicação das sanções previstas na Lei n. 8.429/1992, 

o particular submete-se ao mesmo prazo prescricional que o agente público que 

praticou o ato ímprobo. Precedentes do STJ.

4. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeito infringente, 

para fi ns de esclarecimento.

(EDcl no AgRg no REsp n. 1.066.838-SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, julgado em 7.4.2011, DJe 26.4.2011)

Administrativo. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Ausência de cotejo 

analítico. Prazo prescricional nas ações de improbidade administrativa intentadas 

contra o particular. Termo inicial idêntico ao do agente público que praticou o ato 

ímprobo.

[...]

2. Esta Corte Superior entende que o termo inicial da prescrição em 

improbidade administrativa em relação a particulares é idêntico ao do agente 

público que praticou o ato ímprobo, matéria regulada no art. 23, I e II, da Lei n. 

8.429/1992. Precedente: (REsp n. 773.227-PR, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira 

Turma, julgado em 9.12.2008, DJe 11.2.2009.) Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.197.967-ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 26.8.2010, DJe 8.9.2010)

Acrescente-se que o objetivo da regra estabelecida na LIA para contagem 

do prazo prescricional é justamente impedir que os protagonistas de atos de 

improbidade administrativa - quer agentes públicos, quer particulares em 

parceria com agentes públicos - explorem indevidamente o prestígio, o poder e 

as facilidades decorrentes da função ou cargo públicos para difi cultar ou mesmo 

impossibilitar as investigações. No presente caso, haveria a possibilidade de 

interferência nas investigações de atos de improbidade, pois o agente público 

implicado na presente ação (Pedro Dal Pian Flores - Diretor do Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba - SAAE) permaneceu vinculado 

à Administração até 2009, muito após a formalização dos termos aditivos ao 

contrato em questão.
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Leia-se, ainda, o magistério de José dos Santos Carvalho Filho:

Numa primeira visão, é oportuno considerar que alguns intérpretes advogam 

que, ante o silêncio da lei, deve aplicar-se aos terceiros o prazo geral de cinco anos, 

com fundamento no Decreto n. 20.910/1932, que trata da prescrição quinquenal 

em relação às pretensões contra a Fazenda, isso independentemente da situação 

jurídica do agente parceiro na prática da improbidade.

Não obstante, parece dominar entendimento diverso, anotando-se certa 

convergência entre os estudiosos e na própria jurisprudência. Emerson Garcia 

sustenta que o terceiro não age de forma isolada no caso de improbidade e, sendo 

assim, o agente público coautor é “o elemento condicionante da própria tipologia 

legal”. Por tal motivo, a situação do agente é que deve nortear a identifi cação do 

prazo prescricional relativamente ao terceiro.

Na mesma trilha se coloca Pedro Roberto Decomain, para quem o prazo 

prescricional, “relativamente a particulares que se benefi ciaram do ato ímprobo 

ou que colaboraram na respectiva prática, é o mesmo aplicável ao servidor 

faltoso”.

A jurisprudência fi rmou-se com idêntica interpretação. Na seguinte decisão do 

STJ fi cou bem delineada essa posição:

O dies a quo do prazo prescricional, aplicável aos servidores públicos 

e agentes políticos, previsto no art. 23, inciso I, da Lei n. 8.429/1992, é 

extensivo aos particulares que se valeram do ato ímprobo, porquanto não 

haveria como ocorrer tal ilícito sem que fosse em concurso com agentes 

públicos ou na condição de benefi ciários de seus atos [...].

Em outro aresto, assim decidiu o mesmo STJ:

Se alguém estranho ao serviço público praticar um ato de improbidade 

em concurso com ocupante de cargo efetivo ou emprego público, sujeitar-

se-á ao mesmo regime prescricional do servidor público.

De fato, essa também nos parece a melhor interpretação. O fundamento é bem 

consistente e pode ser visto sob dois aspectos. Primeiramente, inexiste norma 

expressa que complete especifi camente a prescrição para o terceiro. Ademais, 

o suporte jurídico que conduz o terceiro à sujeição da Lei de Improbidade é 

realmente o agente público que com ele participou do ato. Portanto, nada mais 

razoável que a pretensão a ser deduzida contra este último se identifi que com 

aquela direcionada ao terceiro. E, se assim é, o prazo da prescrição será o mesmo 

para ambos os autores.

Partindo-se dessa premissa, urge concluir que vigora, na espécie, o regime da 

variabilidade do prazo: aplica-se ao terceiro o prazo prescricional fi xado para o 
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agente. A identifi cação do prazo é consequente: só se vislumbra a prescrição da 

pretensão relativamente ao terceiro depois que for defi nido o prazo originalmente 

fi xado para o agente.

Se o terceiro comete improbidade em concurso com agente titular de cargo 

em comissão ou titular de mandato, o prazo da prescrição será de cinco anos, ex 

vi do art. 23, I, da LIA. Caso, porém, o concurso seja com servidor público titular de 

cargo efetivo, aplicar-se-á o art. 23, II, segundo o qual a prescrição será defi nida 

pelo respectivo Estatuto. [...]

Quanto ao termo a quo do prazo, permanece a relação de subsidiariedade. O 

momento a partir do qual deve fl uir o prazo de prescrição do agente público é o 

mesmo a ser aplicado ao terceiro coparticipante da improbidade. [...]

(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Improbidade administrativa: prescrição e 

outros prazos extintivos. São Paulo: Atlas, 2012, pp. 192-193)

Não bastasse, como bem assentado no parecer ministerial, e também nos 

moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é imprescritível a 

pretensão de ressarcimento de danos causados ao erário por atos de improbidade 

administrativa, pedido expressamente formulado na exordial do presente caso 

(fl . 35).

Confi ram-se, a propósito:

Administrativo e Processual Civil. Ação civil. Reparação de danos ao erário. 

Apuração do Tribunal de Contas. Ex-vereadores. Valores recebidos a maior. 

Imprescritibilidade. Precedentes do STF e STJ.

1. Diante da jurisprudência consolidada no STF e STJ, a pretensão de 

ressarcimento ao erário, independentemente de se tratar ou não de ato de 

improbidade administrativo, é imprescritível.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.350.656-MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 

17.9.2013)

Administrativo. Pretensão de ressarcimento de danos causados ao erário por 

atos de improbidade administrativa. Imprescritibilidade.

1. A Primeira Seção do STJ firmou entendimento no sentido da 

imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento de danos causados ao Erário 

por atos de improbidade administrativa. Precedentes também da Primeira e 

Segunda Turmas do STJ.

2. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.312.071-RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

22.5.2013)
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Agravo regimental. Administrativo. Pretensão de ressarcimento de danos 

causados ao erário por atos de improbidade administrativa. Imprescritibilidade.

1 - A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ é no 

sentido da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento de danos causados 

ao erário por atos de improbidade administrativa.

Precedentes.

2 - Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 179.921-SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 

15.4.2013)

Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Prescrição 

das penalidades. Pleito de ressarcimento. Cumulação. Desnecessidade de ação 

autônoma. Ilegitimidade ad causam do Ministério Público. Inovação.

1. Apesar de prescrita a ação civil de improbidade administrativa quanto à 

aplicação das penalidades, ainda persiste o interesse de obter o ressarcimento do 

dano ao erário, visto que se trata de ação imprescritível.

2. A alegação de que o Ministério Público não tem legitimidade para propor 

a ação de ressarcimento constitui inovação recursal, vedada no âmbito do 

regimental.

3. Agravo regimental conhecido em parte e não provido.

(AgRg no REsp n. 1.287.471-PA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 

4.2.2013)

Processual Civil. Recurso especial. Ação de ressarcimento ao erário. 

Improbidade administrativa. Legitimidade do Ministério Público.

1. Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal 

contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que deu provimento ao 

agravo de instrumento para declarar a ilegitimidade ativa do Ministério Público 

para propor Ação de Improbidade Administrativa visando o ressarcimento dos 

danos aos erário decorrente de ato de improbidade administrativa, no caso, 

concessão irregular de benefícios previdenciários.

2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a 

pretensão de ressarcimento por prejuízo causado ao erário, manifestada na via 

da ação civil pública por improbidade administrativa, é imprescritível. Daí porque 

o art. 23 da Lei n. 8.429/1992 tem âmbito de aplicação restrito às demais sanções 

prevista no corpo do art. 12 do mesmo diploma normativo.

3. O Ministério Público tem legitimidade ad causam para a propositura de 

ação objetivando o ressarcimento de danos ao erário, decorrentes de atos de 

improbidade administrativa, no caso, a alegada concessão irregular de benefícios 

previdenciários.
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4. Recurso especial provido para reconhecer a legitimidade do Ministério 

Público e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que sejam 

analisadas as questões apresentadas no agravo de instrumento dos ora recorridos.

(REsp n. 1.292.699-MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

DJe 11.10.2012)

Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso especial. Ação civil 

pública. Improbidade administrativa. Pedido de ressarcimento. Possibilidade. 

Ação imprescritível. Precedentes.

1. É entendimento desta Corte a ação civil pública, regulada pela Lei n. 

7.347/1985, pode ser cumulada com pedido de reparação de danos por 

improbidade administrativa, com fulcro na Lei n. 8.429/1992, bem como que não 

corre a prescrição quando o objeto da demanda é o ressarcimento do dano ao 

erário público. Precedentes: REsp n. 199.478-MG, Min. Gomes de Barros, Primeira 

Turma, DJ 8.5.2000; REsp n. 1.185.461-PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, 

DJe 17.6.2010; EDcl no REsp n. 716.991-SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 

23.6.2010; REsp n. 991.102-MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 

24.9.2009; e REsp n. 1.069.779-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, 

DJe 13.11.2009.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.138.564-MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, DJe 2.2.2011)

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal perfilha o mesmo 

entendimento (MS n. 26.210, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal 

Pleno, DJ 10.10.2008; RE n. 598.493-AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 

Segunda Turma, DJe 13.5.2013; AI n. 848.482-AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, 

Primeira Turma, DJe 22.2.2013; RE n. 646.741-AgR, Rel. Ministro Gilmar 

Mendes, Segunda Turma, DJe 22.10.2012; AI n. 712.435-AgR, Rel. Ministra 

Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2012; RE n. 578.428-AgR, Rel. Ministro 

Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 14.11.2011).

Na espécie, extrai-se dos autos que:

I. A ação civil pública manejada pelo Parquet estadual tem por objeto 

contrato administrativo fi rmado entre o Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

- SAAE de Sorocaba-SP e a empresa M. Tabet Engenharia e Consultiva S/C 

Ltda., classifi cada em primeiro lugar em licitação na modalidade tomada de 

preços (Processo n. 33/2002).

II. Os atos alegadamente maculados pela improbidade, consubstanciados 

em termos aditivos ao contrato, foram praticados em 13.2.2003 e 1º.4.2003 (fl s. 

239-240).
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III. A exordial da ação civil pública foi protocolizada perante o fórum de 

Sorocaba-SP em 4.11.2008 (fl . 26).

IV. O agente público Pedro Dal Pian Flores, então Diretor Geral do 

SAAE, desligou-se do cargo no ano de 2009 (fl . 412).

Diante desses fatos, o Tribunal de origem decidiu o seguinte (fl . 412):

Também, não há que se falar em ocorrência da prescrição, porque deve ser 

aplicado o disposto no inciso I, do artigo 23, I, da Lei n. 8.429/1992:

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nesta Lei 

podem ser propostas:

I - até cinco anos após o término do exercício do mandato, de cargo em 

comissão ou de função de confi ança; (...)

Observe-se que esse prazo deve ser aplicado igualmente aos particulares 

não-agentes públicos que tenham induzido à prática do ato de improbidade ou 

concorrido para ela.

Assim, se o requerido, Pedro Dal Pian Flores, agente público, desligou-se de 

seu cargo no ano de 2009, não há que se falar em ocorrência da prescrição.

Irretocável, portanto, o acórdão recorrido, tendo em vista que a exordial da 

ação civil pública foi protocolizada em 4.11.2008 e o agente público Pedro Dal 

Pian Flores, então Diretor Geral do SAAE, desligou-se do cargo apenas no ano 

de 2009. Ademais, ainda que se entendesse de forma diversa quanto ao termo 

a quo da contagem do prazo prescricional (hipoteticamente, uma vez que já 

exposto o entendimento predominante nesta Casa sobre o tema), permaneceria 

hígida a pretensão de ressarcimento ao erário.

Do preenchimento das condições da ação.

Neste particular, a insurgência também não merece acolhida.

No tocante ao processamento da ação civil pública, a instância judicante 

de origem concluiu que os fatos imputados à recorrente foram devidamente 

narrados (realização de dois termos aditivos ao contrato com indícios de prejuízo 

ao erário), o processo foi instruído com prova documental do quanto alegado e, 

por fi m, o pedido de condenação da recorrente nas sanções do art. 10 da Lei n. 

8.429/1992 é consequência lógica dos fatos que a ela foram imputados. Leia-se 

(fl s. 410-412):
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No que se refere à rejeição das preliminares de [...] inépcia da inicial, ausência 

de causa de pedir, impossibilidade jurídica do pedido, ausência de idoneidade 

probatória e ofensa ao devido processo legal, o MM. Juiz de Direito assim decidiu:

[...] Suposta violação de direitos constitucionais da empresa contratada 

pela Corte de Contas é irrelevante nos autos, porque o Ministério Público 

embasa sua pretensão em documentos ofi ciais. Finalmente, não se cogita 

de inépcia da petição inicial porque esta descreve, claramente a causa de 

pedir e o pedido. Nesta oportunidade processual não ocorre análise do 

mérito da causa, mas sim dos pressupostos e condições da ação, bem como 

da presença de indícios razoáveis justifi cadores da instauração do processo 

por ato de improbidade. Pois bem, há prova documental da realização 

de aditamento de contrato administrativo, logo após sua celebração, 

circunstância que elevou de maneira importante o custo da obra pública 

e merece profunda análise durante o processamento do feito, seja sob o 

aspecto das conseqüências para o erário, seja sob o aspecto anímico, dos 

participantes da avença. (...)

O ilustre Magistrado rejeitou as preliminares argüidas pelos requeridos, dentre 

eles a ora agravante, em sede de defesa preliminar.

[...]

Os fatos narrados e, conseqüentemente, os atos imputados aos requeridos 

foram descritos pelo Ministério Público de forma clara, não havendo defeito 

expressional ou lógico a impedir o início da atividade jurisdicional.

A petição inicial de fl s. 25-35 não pode ser considerada inepta, porque estão 

presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Civil. Note-se que 

dos fatos narrados conclui-se logicamente o pedido, qual seja, de condenação 

dos requeridos por prática de ato de improbidade administrativa nos termos do 

artigo 10 da Lei n. 8.429/1992.

O acórdão recorrido não merece reparos, ante a regularidade formal da 

exordial e a existência, ao menos em exame prefacial, de indícios sufi cientes de 

autoria e materialidade a lastrear o prosseguimento da ação, no curso da qual a 

parte ora recorrente terá assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Observe-se que a jurisprudência desta Corte tem asseverado que 

“é suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de 

improbidade e autoria, para que se determine o processamento da ação, em 

obediência ao princípio do in dubio pro societate, a fi m de possibilitar o maior 

resguardo do interesse público” (REsp n. 1.197.406-MS, Rel. Ministra Eliana 

Calmon, Segunda Turma, DJe 22.8.2013).
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Nessa mesma linha de raciocínio:

Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental no recurso especial. Ação 

civil pública. Improbidade administrativa. Artigos 9º e 10 da Lei n. 8.429/1992. 

Subcontratação de serviços de publicidade contratados pela Câmara dos 

Deputados. Recebimento da inicial. Art. 17, § 8º, da Lei n. 8.429/1992. In dubio 

pro societate. Necessidade de nova inclusão de processo na pauta de julgamento. 

Prejuízo não demonstrado. Órgão colegiado composto por juízes convocados. 

Ausência de violação do princípio do juiz natural.

1. Nos termos do art. 17, § 8º, da Lei n. 8.429/1992, a ação de improbidade 

administrativa só deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se convencer da 

inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação 

da via eleita, de tal sorte que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é 

sufi ciente ao recebimento e processamento da ação.

[...]

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.186.672-DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, DJe 13.9.2013)

Administrativo. Processual Civil. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 

Possível promoção pessoal em propaganda ofi cial. Indícios sufi cientes para o 

recebimento da petição inicial. Aplicação do princípio do in dubio pro societate. 

Revolvimento do conjunto fático e probatório no caso em concreto. Inocorrência. 

Conclusão alcançada a partir dos fundamentos utilizados no acórdão recorrido. 

Ocorrência de prequestionamento dos dispositivos tido como violados.

1. De acordo com a orientação jurisprudencial deste Sodalício, existindo 

meros indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade 

Administrativa, a petição inicial deve ser recebida, fundamentadamente, pois, na 

fase inicial prevista no art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei n. 8.429/1992, vale o princípio 

do in dubio pro societate, a fi m de possibilitar o maior resguardo do interesse 

público. Precedentes.

2. No caso em tela, a análise dos fundamentos expostos no acórdão recorrido 

- sem que com isso seja necessário realizar o revolvimento do conjunto fático e 

probatório constante dos autos - há indícios de prática de ato de improbidade, 

tendo em vista que a promoção pessoal em informes publicitários oficiais 

é conduta que pode ser enquadrável nos ditames da Lei n. 8.429/1992, não 

havendo, assim, que se falar na ausência de justa causa para o processamento da 

demanda.

3. Além disso, observa-se ser por demais prematura a extinção do processo 

com julgamento de mérito, tendo em vista que nesta fase da demanda, a relação 

jurídica sequer foi formada, não havendo, portanto, elementos sufi cientes para 

um juízo conclusivo acerca da demanda.
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4. Não houve o revolvimento de provas e fatos - o que é vedado na via recursal 

eleita a teor da Súmula n. 7-STJ - tendo em vista que, no caso em concreto, a 

circunstância quanto à existência de indícios de prática de ato qualifi cado por 

improbidade administrativa fora retirada do próprio acórdão, quando afi rmou 

que a parte ora agravante - agente público do Município de Vitória-ES - inseriu seu 

nome no informe publicitário veiculado para estimular o contribuinte a pagar em 

dia o IPTU.

5. Além disso, não há que se falar em falta de prequestionamento dos 

dispositivos tidos como violados nas razões do recurso especial - art. 17, §§ 8º e 9º 

da Lei n. 8.429/1992 - tendo em vista que houve manifestação expressa a respeito 

dos mesmos no acórdão recorrido. Inviabilidade, assim, de aplicar as Súmulas n. 

282 e 356, do Supremo Tribunal Federal.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.317.127-ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 13.3.2013)

A empresa recorrente sustenta, ainda, que o processo deveria ter sido 

extinto sem julgamento de mérito, por violação ao art. 59, parágrafo único, da 

Lei n. 8.666/1993. Entende que o pedido de ressarcimento de todo o valor 

despendido com o contrato é juridicamente impossível, por violar expressa 

determinação constante do referido dispositivo legal, que assegura o direito do 

contratado de ser remunerado pelo serviço que prestou, mesmo que decorrente 

de contratação nula.

O acórdão recorrido refutou a alegação, porque a “questão acerca da 

condenação solidária da embargante ao ressarcimento de tudo o que foi 

despendido com o contrato é matéria de mérito, impossível de apreciação na 

fase inicial do processo” (fl . 431). Com razão, mais uma vez, a Corte a quo, pois 

somente após a minuciosa análise das provas constantes dos autos é que se 

poderá concluir pela existência de eventual prejuízo a ser reparado, bem como 

dimensionar o respectivo montante.

Da alegada afronta ao devido processo administrativo.

Enfi m, a insurgente alega que “não integrou o processo conduzido pelo 

Tribunal de Contas” do Estado de São Paulo e que “não foi intimada para 

integrar as investigações, apurações, eventual fase de produção de provas” (fl . 

438-439) do inquérito civil instaurado pelo Ministério Público, não lhe tendo 

sido assegurado o contraditório e a ampla defesa na seara administrativa.
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Os dispositivos legais nos quais lastreadas as referidas afi rmações (arts. 2º, 

caput, VIII e X, 3º, III, 28, 37 e 38 da Lei n. 9.784/1999) não foram apreciados 

pelo Juízo a quo, nem sequer foram mencionados nos embargos declaratórios 

opostos. Logo, ante a ausência do necessário prequestionamento, incide o óbice 

da Súmula n. 282-STF.

Conclusão.

De tudo, tendo em mira o princípio in dubio pro societate, prevalescente neste 

momento processual, e a fragilidade das razões expendidas no recurso especial, 

que não lograram demonstrar que, na espécie, a inicial deveria ser rejeitada, 

impõe-se a manutenção do acórdão recorrido, no sentido do recebimento da 

exordial.

Ante o exposto, com o máximo respeito ao eminente Relator, nego 

provimento ao recurso especial.

É como voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Processual Civil e Administrativo. Recurso especial. 

Improbidade administrativa. Recebimento da petição inicial. Agravo de 

instrumento. Vícios de integração. Inocorrência. Prescrição. Art. 23, I, da 

Lei n. 8.429/1992. Aplicação aos particulares que induzam, concorram 

ou se benefi ciem da prática do ato ímprobo. Termo inicial. Término do 

exercício do mandato, de cargo em comissão ou de função de confi ança 

exercida pelo agente público. Indícios sufi cientes de autoria e materialidade 

afi rmados pela Corte a quo. Ressarcimento. Existência e extensão dos 

prejuízos. Impossibilidade de apreciação initio litis. Alegação de ausência 

de intimação dos particulares no processo conduzido pelo Tribunal de 

Contas e no inquérito civil. Ausência de prequestionamento. Súmula n. 

282-STF. Recurso não provido, acompanhando a divergência.

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

por M Tabet Engenharia e Consultiva S/C Ltda, com fundamento no art. 105, 

inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (fl s. 402-414):
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Agravo de instrumento. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 

Recebimento da petição inicial pelo Juízo “a quo”. Contrato administrativo 

modificado por inúmeros aditamentos. Admissibilidade: Presença de indícios 

sufi cientes para recebimento da petição inicial, em sede de cognição sumária, 

de acordo com o § 6º do art. 17 da Lei n. 8.429/1992 e art.282 do CPC. Decisão 

mantida.

Agravo de instrumento. Ação civil pública. Reconhecimento da prescrição. 

Preliminar afastada pelo Juízo singular. Admissibilidade: Aplica-se o prazo 

prescricional de cinco anos aos particulares não-agentes públicos que tenham 

concorrido para a prática do ato de improbidade, por interpretação extensiva do 

inciso I, do artigo 23, da Lei n. 8.429/1992. Decisão mantida.

Agravo de instrumento. Ação civil pública. Inépcia da inicial, ausência da causa 

de pedir e impossibilidade jurídica do pedido. Preliminar afastada pelo Juízo 

singular. Admissibilidade: A petição inicial descreveu e individualizou os fatos de 

forma clara e lógica, o que possibilitou o início da atividade jurisdicional, bem 

como permitirá a defesa. Decisão mantida.

Agravo de instrumento. Ação civil pública. Ausência de Idoneidade probatória 

dos documentos apresentados pelo Ministério Público. Preliminar afastada pelo 

Juízo singular. Admissibilidade: O Ministério Público apresentou documentos 

ofi ciais consistentes nos vários aditamentos realizados pelo SAAE - Sorocaba e a 

empresa agravante, sendo possível o início do processo. Decisão mantida.

Agravo de instrumento. Ação civil pública. Ofensa ao devido processo 

legal por ausência de intimação em processo administrativo promovido no 

Tribunal de Contas e no Inquérito Civil/MP. Preliminar afastada pelo Juízo 

Singular. Admissibilidade: O feito originário é uma ação civil pública por ato de 

improbidade administrativa, motivo pelo qual a decisão do Tribunal de Contas 

não é a motivadora da ação, além do mais o inquérito civil não tem natureza 

condenatória. Decisão mantida.

Preliminares rejeitadas e recurso desprovido

Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados (fl s. 428-433).

Nesta sede, sustenta o recorrente que o acórdão recorrido, além de ensejar 

divergência jurisprudencial, violou o disposto nos artigos: a) 535 do CPC, 

pois omisso sobre questão relevante; b) 23 da Lei n. 8.429/1992, na medida 

em que os aditivos contratuais, atos supostamente lesivos, foram fi rmados em 

13/2/20003 e 1º.4.2003 e a presente ação apenas foi proposta em novembro 

de 2008; c) 295, parágrafo único, I a III, do CPC, pois a inicial seria inepta 

por ausência de causa de pedir e por não descrever conduta dolosa praticada 
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pelo agente; d) 59, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993, pois referida norma 

assegura ao contratado a remuneração do serviço efetivamente prestado, ainda 

que decorrente de contratação nula; e e) 2º caput, VIII e X, 3º, III, 28, 37 e 38 

da Lei n. 9.784/1999, ante a ausência de sua intimação para integrar o processo 

administrativo que tramitou perante a Corte de Contas de São Paulo e o 

inquérito civil instaurado e conduzido pelo Ministério Público.

Contrarrazões às fl s. 496-501.

O Ministério Público Federal, por meio do parecer de fl s. 591-599, opinou 

pelo desprovimento do recurso especial.

Após o voto do Ministro Relator dando provimento ao recurso especial 

para reconhecer a prescrição da pretensão sancionatória e anulatória da 

Administração Pública em face da recorrente e o voto divergente do Ministro 

Sérgio Kukina negando provimento ao recurso especial por entender não 

consumada a prescrição e refutando as demais teses sustentadas no recurso 

especial, pedi vista dos autos para melhor análise.

Em relação à tese de ofensa ao art. 535 do CPC, cujo acórdão recorrido 

teria sido omisso acerca da aplicação do art. 59 da Lei n. 8.666/1993, resulta que 

o Tribunal a quo dirimiu sufi cientemente a controvérsia, nos termos seguintes 

(fl . 431):

O dispositivo contido no parágrafo único do art. 59 da Lei n. 8.666/1993 é 

fundamento legal e nada tem a ver com o fundamento jurídico do pedido.

A questão acerca da condenação solidária da embargante ao ressarcimento 

de tudo o que foi despendido com o contrato é matéria de mérito, impossível de 

apreciação na fase inicial do processo.

A questão controvertida, portanto, reside no reconhecimento, ou não, da 

prescrição, mediante análise da suposta ofensa ao art. 23 da Lei n. 8.429/1992, 

in verbis:

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei 

podem ser propostas:

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em 

comissão ou de função de confi ança;

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas 

disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de 

exercício de cargo efetivo ou emprego.



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 26, (236): 149-229, outubro/dezembro 2014 189

No ponto, embora a Lei n. 8.429/1992 não contenha norma específi ca 

sobre a prescrição das sanções aplicáveis aos particulares, a norma diretiva 

constante do art. 3º estabelece que “As disposições desta Lei são aplicáveis, no 

que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra 

para a prática do ato de improbidade ou dele se benefi cie sob qualquer forma 

direta ou indireta”.

Com efeito, a Lei n. 8.429/1992 trata da responsabilização dos agentes 

públicos que incorram em atos de improbidade administrativa. A subsunção 

dos particulares aos seus preceitos decorre, ordinariamente, da regra de extensão 

prevista no mencionado artigo 3º. Assim, todas as normas previstas na Lei de 

Improbidade, embora direcionadas aos agentes públicos, por extensão, devem 

ser aplicadas aos particulares que com ele concorram na prática de ato ímprobo.

Como bem observou o eminente Ministro Sérgio Kukina, em seu 

voto-vista, “o objetivo da regra estabelecida na LIA para contagem do prazo 

prescricional é justamente impedir que os protagonistas de atos de improbidade 

administrativa - quer agentes públicos, quer particulares em parceria com 

agentes públicos - usem indevidamente o prestígio, o poder e as facilidades 

decorrentes de cargo ou função públicos para difi cultar ou mesmo impossibilitar 

as investigações”.

Nessa esteira, dissociar o termo inicial da prescrição dos agentes públicos e 

dos particulares, além de não encontrar amparo no sistema normativo, conforme 

demonstrado supra, poderia conduzir à impunidade dos particulares. Afi nal, 

o impedimento legal do curso do prazo prescricional se refere a circunstância 

objetiva que incide sobre todos os envolvidos, inclusive particulares, qual seja, 

a difi culdade de detecção dos ilícitos qualifi cados enquanto o agente público 

estiver no exercício da função.

Ademais, prevalece na doutrina o entendimento de que as disposições sobre 

prescrição previstas no art. 23 da Lei n. 8.429/1992 são plenamente aplicáveis 

aos particulares, conforme elucidativo magistério de José dos Santos Carvalho 

Filho (Improbidade administrativa: prescrição e outros prazos extintivos. São 

Paulo: Atlas, 2012, pp. 192-193), transcrito no voto-vista do eminente Ministro 

Sérgio Kukina.

Nesse sentido, também, é a jurisprudência assente desta Corte: AgRg 

no REsp n. 1.159.035-MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 

29.11.2013; REsp n. 1.156.519-RO, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, 

DJe 28.6.2013; AgRg no Ag n. 1.300.240-RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 
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Primeira Turma, DJe 27.6.2012; EDcl no AgRg no REsp n. 1.066.838-SC, 

Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.4.2011; AgRg no REsp 

n. 1.197.967-ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.9.2010.

No caso, a ação de improbidade foi proposta em 4.11.2008 e o agente 

público a quem foram imputados os atos de improbidade somente desligou-se 

do cargo no ano de 2009, conforme consignado no acórdão à fl . 412, razão pela 

qual inocorrente a prescrição.

Por fi m, importa considerar que as ações destinadas a ressarcir o erário por 

prejuízos decorrentes de atos ilícitos são imprescritíveis, nos termos do § 5º do 

art. 37 da Constituição Federal, in verbis:

A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer 

agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas 

ações de ressarcimento.

Portanto, em qualquer hipótese, remanesceria hígida a pretensão 

ressarcitória, eis que imprescritível.

Quanto às demais questões suscitadas no recurso especial, entendo que 

também foram adequada e sufi cientemente abordadas no voto divergente do 

Ministro Sérgio Kukina, razão pela qual procedo à respectiva transcrição:

Do preenchimento das condições da ação.

Neste particular, a insurgência também não merece acolhida.

No tocante ao processamento da ação civil pública, a instância judicante 

de origem concluiu que os fatos imputados à recorrente foram devidamente 

narrados (realização de dois termos aditivos ao contrato com indícios de prejuízo 

ao erário), o processo foi instruído com prova documental do quanto alegado e, 

por fi m, o pedido de condenação da recorrente nas sanções do art. 10 da Lei n. 

8.429/1992 é consequência lógica dos fatos que a ela foram imputados. Leia-se 

(fl s. 410-412):

No que se refere à rejeição das preliminares de [...] inépcia da inicial, 

ausência de causa de pedir, impossibilidade jurídica do pedido, ausência de 

idoneidade probatória e ofensa ao devido processo legal, o MM. Juiz de Direito 

assim decidiu:

[...] Suposta violação de direitos constitucionais da empresa 

contratada pela Corte de Contas é irrelevante nos autos, porque 

o Ministério Público embasa sua pretensão em documentos oficiais. 

Finalmente, não se cogita de inépcia da petição inicial porque esta 
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descreve, claramente a causa de pedir e o pedido. Nesta oportunidade 

processual não ocorre análise do mérito da causa, mas sim dos 

pressupostos e condições da ação, bem como da presença de 

indícios razoáveis justificadores da instauração do processo por ato 

de improbidade. Pois bem, há prova documental da realização de 

aditamento de contrato administrativo, logo após sua celebração, 

circunstância que elevou de maneira importante o custo da obra pública 

e merece profunda análise durante o processamento do feito, seja sob o 

aspecto das conseqüências para o erário, seja sob o aspecto anímico, dos 

participantes da avença. (...)

O ilustre Magistrado rejeitou as preliminares argüidas pelos requeridos, 

dentre eles a ora agravante, em sede de defesa preliminar.

[...]

Os fatos narrados e, conseqüentemente, os atos imputados aos 

requeridos foram descritos pelo Ministério Público de forma clara, não 

havendo defeito expressional ou lógico a impedir o início da atividade 

jurisdicional.

A petição inicial de fl s. 25-35 não pode ser considerada inepta, porque 

estão presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Civil. 

Note-se que dos fatos narrados conclui-se logicamente o pedido, qual 

seja, de condenação dos requeridos por prática de ato de improbidade 

administrativa nos termos do artigo 10 da Lei n. 8.429/1992.

O acórdão recorrido não merece reparos, ante a regularidade formal da 

exordial e a existência, ao menos em exame prefacial, de indícios sufi cientes de 

autoria e materialidade a lastrear o prosseguimento da ação, no curso da qual a 

parte ora recorrente terá assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Observe-se que a jurisprudência desta Corte tem asseverado que “é sufi ciente a 

demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria, para 

que se determine o processamento da ação, em obediência ao princípio do in dubio 

pro societate, a fi m de possibilitar o maior resguardo do interesse público” (REsp n. 

1.197.406-MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22.8.2013).

Nessa mesma linha de raciocínio:

Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental no recurso especial. 

Ação civil pública. Improbidade administrativa. Artigos 9º e 10 da Lei 

n. 8.429/1992. Subcontratação de serviços de publicidade contratados 

pela Câmara dos Deputados. Recebimento da inicial. Art. 17, § 8º, da Lei 

n. 8.429/1992. In dúbio pro societate. Necessidade de nova inclusão de 

processo na pauta de julgamento. Prejuízo não demonstrado. Órgão 

colegiado composto por juízes convocados. Ausência de violação do 

princípio do juiz natural.
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1. Nos termos do art. 17, § 8º, da Lei n. 8.429/1992, a ação de improbidade 

administrativa só deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se 

convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da 

ação ou da inadequação da via eleita, de tal sorte que a presença de indícios 

da prática de atos ímprobos é sufi ciente ao recebimento e processamento 

da ação.

[...]

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.186.672-DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, DJe 13.9.2013)

Administrativo. Processual Civil. Ação civil pública. Improbidade 

administrativa. Possível promoção pessoal em propaganda ofi cial. Indícios 

sufi cientes para o recebimento da petição inicial. Aplicação do princípio do 

in dubio pro societate. Revolvimento do conjunto fático e probatório no caso 

em concreto. Inocorrência. Conclusão alcançada a partir dos fundamentos 

utilizados no acórdão recorrido. Ocorrência de prequestionamento dos 

dispositivos tido como violados.

1. De acordo com a orientação jurisprudencial deste Sodalício, existindo 

meros indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade 

Administrativa, a petição inicial deve ser recebida, fundamentadamente, 

pois, na fase inicial prevista no art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei n. 8.429/1992, 

vale o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior 

resguardo do interesse público. Precedentes.

2. No caso em tela, a análise dos fundamentos expostos no acórdão 

recorrido - sem que com isso seja necessário realizar o revolvimento do 

conjunto fático e probatório constante dos autos - há indícios de prática de 

ato de improbidade, tendo em vista que a promoção pessoal em informes 

publicitários ofi ciais é conduta que pode ser enquadrável nos ditames da 

Lei n. 8.429/1992, não havendo, assim, que se falar na ausência de justa 

causa para o processamento da demanda.

3. Além disso, observa-se ser por demais prematura a extinção do 

processo com julgamento de mérito, tendo em vista que nesta fase da 

demanda, a relação jurídica sequer foi formada, não havendo, portanto, 

elementos sufi cientes para um juízo conclusivo acerca da demanda.

4. Não houve o revolvimento de provas e fatos - o que é vedado na 

via recursal eleita a teor da Súmula n. 7-STJ - tendo em vista que, no caso 

em concreto, a circunstância quanto à existência de indícios de prática de 

ato qualifi cado por improbidade administrativa fora retirada do próprio 

acórdão, quando afi rmou que a parte ora agravante - agente público do 

Município de Vitória-ES - inseriu seu nome no informe publicitário veiculado 

para estimular o contribuinte a pagar em dia o IPTU.
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5. Além disso, não há que se falar em falta de prequestionamento dos 

dispositivos tidos como violados nas razões do recurso especial - art. 17, 

§§ 8º e 9º da Lei n. 8.429/1992 - tendo em vista que houve manifestação 

expressa a respeito dos mesmos no acórdão recorrido. Inviabilidade, assim, 

de aplicar as Súmulas n. 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.317.127-ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 13.3.2013)

A empresa recorrente sustenta, ainda, que o processo deveria ter sido extinto 

sem julgamento de mérito, por violação ao art. 59, parágrafo único, da Lei n. 

8.666/1993. Entende que o pedido de ressarcimento de todo o valor despendido 

com o contrato é juridicamente impossível, por violar expressa determinação 

constante do referido dispositivo legal, que assegura o direito do contratado de 

ser remunerado pelo serviço que prestou, mesmo que decorrente de contratação 

nula.

O acórdão recorrido refutou a alegação, porque a “questão acerca da 

condenação solidária da embargante ao ressarcimento de tudo o que foi despendido 

com o contrato é matéria de mérito, impossível de apreciação na fase inicial do 

processo” (fl . 431). Com razão, mais uma vez, a Corte a quo, pois somente após 

a minuciosa análise das provas constantes dos autos é que se poderá concluir 

pela existência de eventual prejuízo a ser reparado, bem como dimensionar o 

respectivo montante.

Da alegada afronta ao devido processo administrativo.

Enfi m, a insurgente alega que “não integrou o processo conduzido pelo Tribunal 

de Contas” do Estado de São Paulo e que “não foi intimada para integrar as 

investigações, apurações, eventual fase de produção de provas” (fl. 438-439) do 

inquérito civil instaurado pelo Ministério Público, não lhe tendo sido assegurado 

o contraditório e a ampla defesa na seara administrativa.

Os dispositivos legais nos quais lastreadas as referidas afi rmações (arts. 2º, 

caput, VIII e X, 3º, III, 28, 37 e 38 da Lei n. 9.784/1999) não foram apreciados 

pelo Juízo a quo, nem sequer foram mencionados nos embargos declaratórios 

opostos. Logo, ante a ausência do necessário prequestionamento, incide o óbice 

da Súmula n. 282-STF.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a 

divergência inaugurada pelo Ministro Sérgio Kukina e negar provimento ao 

recurso especial.

É o voto.
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VOTO

O Sr. Ministro Ari Pargendler: O art. 23 da Lei n. 8.429, de 1992, estipula 

que as ações por improbidade administrativa podem ser propostas até cinco 

anos após o término de mandato eletivo e do exercício de cargo em comissão ou 

de função de confi ança.

Tratando-se, como na espécie, do exercício de cargo em comissão ou de 

função de confi ança, diz-se que a lei é omissa no que diz respeito aqueles que, 

não sendo servidores públicos, concorrem para a prática do ato de improbidade 

administrativa.

A doutrina se divide acerca da existência, ou não, de lacunas na lei. 

Independentemente desse debate, aqui não se pode falar em lacuna. O centro 

de gravidade do ato de improbidade administrativa é o servidor público. Nessas 

condições, vale para todos os que participaram do ato de improbidade o prazo 

previsto na lei, agentes públicos ou não, até porque há aí um litisconsórcio 

unitário. Como reconhecer no ato do servidor público uma improbidade 

administrativa e deixar de proclamá-la em relação àquele que dele participou?

Acompanho, por isso, a divergência.

RECURSO ESPECIAL N. 1.442.494-SP (2014/0058500-0)

Relator: Ministro Sérgio Kukina

Recorrente: Companhia Paulista de Força e Luz CPFL

Advogados: Rodrigo Otávio Barioni

     Fabiano Carvalho

Recorrido: Invista Nylon Sul Americana Ltda

Advogados: Luiz Eduardo M Lucas de Lima

     Fernando Pereira Lopes de Medeiros

     Maurício Cornagliotti de Moraes

Interessado: Fibra Dupont Sudamérica S/A
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EMENTA

Processual Civil. Administrativo. Recurso especial interposto 

contra acórdão que, ao apreciar agravo de instrumento, manteve 

decisão do juízo de primeiro grau denegatória do pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, formulado em “ação 

declaratória de inexistência de coisa julgada”, esta fundamentada na 

suposta revogação tácita da procuração outorgada ao advogado que 

foi intimado da sentença proferida na anterior ação indenizatória. 

Particularidades do caso que afastam a verossimilhança das alegações 

veiculadas na exordial. Recurso especial desprovido.

1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é orientada 

no sentido de que a constituição de novo procurador nos autos, sem 

que haja ressalva em sentido contrário, acarreta revogação tácita dos 

mandatos anteriores (a título de exemplo, leiam-se: HC n. 76.277-

MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 26.11.2012; HC 

n. 114.698-RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta 

Turma, DJe 15.12.2008; AgRg no REsp n. 178.544-SP, Rel. Ministro 

Nilson Naves, Corte Especial, DJ 4.12.2000; REsp n. 222.215-PR, 

Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 21.2.2000).

2 - O caso dos autos, no entanto, apresenta particularidades 

que, em linha de princípio, afastam a aplicação desse entendimento 

e, por conseguinte, retiram, ao menos neste juízo de cognição sumária, 

a verossimilhança das alegações da recorrente. Com efeito, restou 

incontroverso nos autos (portanto, trata-se de constatações que 

prescindem do reexame do acervo fático-probatório da causa) que: (I) 

o posterior instrumento de mandato - o qual, no entender da empresa 

recorrente, teria o condão de revogar tacitamente a procuração 

outorgada ao advogado que restou intimado da sentença proferida na 

ação indenizatória - somente foi juntado aos autos mais de quatro anos 

após haver sido lavrado; (II) a própria recorrente, mesmo após haver 

outorgado novo instrumento de mandato a procurador diverso, fez 

pedido para que as intimações fossem realizadas em nome do antigo 

advogado, sob pena de nulidade. Tais circunstâncias, por ora, apontam 

para a ausência do seu animus em revogar, ainda que tacitamente, a 

procuração anteriormente outorgada.

3 - Recurso especial desprovido.
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ACÓRDÃO

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

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

provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os 

Srs. Ministros Ari Pargendler, Arnaldo Esteves Lima, Napoleão Nunes Maia 

Filho (Presidente) e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.

Dr. Rodrigo Otávio Barioni, pela parte recorrente: Companhia Paulista 

de Força e Luz CPFL e o Dr. Maurício Cornagliotti de Moraes, pela parte 

recorrida: Invista Nylon Sul Americana Ltda.

Brasília (DF), 10 de junho de 2014 (data do julgamento).

Ministro Sérgio Kukina, Relator

DJe 27.8.2014

RELATÓRIO

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

de inexistência de coisa julgada, com pedido de antecipação de tutela (para 

suspensão da ação indenizatória promovida pela ora recorrida), proposta pela 

Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL em face de Invista Nylon Sul 

Americana Ltda., sob a alegação de “nulidade da intimação dos termos da r. 

Sentença condenatória, proferida em demanda precedente” (fl . 4).

O pedido de antecipação de tutela, em primeira instância, restou indeferido 

pelos seguintes fundamentos (fl . 651):

[...]

Aprecio, pois, o pedido de tutela antecipada ou liminar para a suspensão da 

execução promovida pela ora ré em autos próprios.

Embora haja risco de grave dano de difícil ou incerta reparação ou, no caso de 

liminar, periculum in mora, caso a medida seja concedida somente ao fi nal, não 

vislumbro nos autos prova inequívoca do direito alegado ou verossimilhança 

nas alegações iniciais, ou fumus bom juris, já que a questão de direito posta nesta 

ação (saber se a juntada de novo instrumento de mandato nos autos implica a 

revogação tácita do mandato anterior) já foi apreciada pelo juízo a quo e ad quem 

nos Autos n. 114.01.2000.031763-0, e decidida desfavoravelmente à autora (fl s. 

256-262).
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Não se mostra razoável, no sentir desta Magistrada, que a suspensão da 

execução se sustente unicamente no alegado entendimento jurisprudencial do 

Superior Tribunal de Justiça não vinculante a todos os órgãos jurisdicionais.

Ademais, ainda que tal entendimento fosse vinculante, permitindo à ora 

autora recorrer da decisão condenatória por quantia certa nos mencionados 

autos, não lhe estaria assegurado que conseguiria reverter a condenação na 

instância superior.

Na sequência, foi interposto agravo de instrumento, com pedido de medida 

liminar. Conforme consta à fl . 656, o recurso foi recebido no efeito devolutivo, 

uma vez assentada a ausência de fumus boni iuris. A seu turno, a 30ª Câmara 

de Direito Privado do TJSP manteve a decisão que indeferiu a antecipação de 

tutela requerida, em acórdão assim ementado (fl . 685):

Ação declaratória de inexistência de coisa julgada. Decisão que indefere 

antecipação de tutela para sobrestamento de ação anteriormente proposta pela 

ré. Necessidade de manutenção. Ausência do “fumus boni iuris”.

Recurso desprovido.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados ante a inexistência de 

omissão, obscuridade ou contradição a sanar (fl s. 700-706).

Sobreveio o presente recurso especial, admitido na origem, fundamentado 

no art. 105, III, a da CF. A recorrente, Companhia Paulista de Força e Luz, 

sustenta, em síntese:

(I) violação ao disposto nos arts. 458, II, e 535, II, do CPC, porque o 

Tribunal de origem não teria se manifestado sobre os temas veiculados nos 

aclaratórios;

(II) afronta aos arts. 682 e 687 do CC, tendo em vista que: (II.1) é 

pacífi co no STJ o entendimento de que “a juntada de nova procuração para 

outro advogado, sem qualquer ressalva, implica revogação tácita da procuração 

anterior” - fl . 723; (II.2) “não há dúvida de que os poderes outorgados ao 

advogado Maurício Lopes Tavares por meio de substabelecimento anterior - 

datado de 10.11.2003 -, foram revogados com a revogação tácita da procuração 

à qual estava vinculado (datada de 31.10.2003)”, ou seja, “com a constituição de 

novo procurador, por meio da procuração datada de 5.12.2003, e sua juntada aos 

autos em 14.3.2008, sem qualquer ressalva, a procuração anterior foi revogada, 

deixando de subsistir também o substabelecimento” - fl . 724; (II.3) é nula a 

intimação da sentença, realizada em nome de advogado cujos poderes foram 
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revogados tacitamente pela constituição de novo advogado em nova procuração, 

sendo manifesta a verossimilhança da alegação de inexistência de coisa julgada;

(III) fl agrante ofensa à norma do art. 273 do CPC, pois o Tribunal “afi rmou 

não haver o fumus boni iuris, quando a aplicação da jurisprudência pacífi ca desse 

Colendo Superior Tribunal de justiça revela a certeza do direito invocado” (fl . 

725).

Finalmente, cumpre relatar que, por meio da Petição n. 181.153/2014 

(fl s. 1.003-1.017), a recorrente pleiteou a concessão de medida de urgência, 

para o fi m de suspensão da ordem de levantamento do montante objeto deste 

litígio, pedido por mim deferido, até o julgamento deste apelo especial, em 

caráter prefacial e provisório (fl s. 1.038-1.041), em decisão referendada por esta 

Primeira Turma em 3.6.2014.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina (Relator): Foram atendidos os pressupostos 

gerais de recorribilidade: os documentos de fls. 25-26, 27 e 28 revelam a 

regularidade da representação processual; às fls. 730-734, foram juntados 

documentos que comprovam o devido pagamento do preparo; e o recurso é 

tempestivo, pois a publicação do acórdão recorrido se deu em 22.5.2013 (fl . 707) 

e o ajuizamento do especial ocorreu em 6.6.2013 (fl . 709).

Verifi ca-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos arts. 458, II, e 535, II, 

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.

Adiante, cumpre asseverar que, nos termos da reiterada jurisprudência 

deste Superior Tribunal de Justiça, em regra, não é cabível recurso especial para 

reexaminar os fundamentos utilizados pelas instâncias de origem para deferir ou 

indeferir medidas liminares ou antecipações de tutela. Confi ra-se, a propósito, a 

ementa do REsp n. 765.375-MA (Rel. Ministro Teori Albino Zavascki):

Processual Civil. Decisão a respeito de antecipação da tutela. Limites da sua 

revisabilidade por recurso especial. Inviabilidade de reexame dos pressupostos da 

relevância do direito e do risco de dano.
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1. Os recursos para a instância extraordinária somente são cabíveis em face 

de “causas decididas em única ou última instância” (CF, art. 102, III e art. 105, III). 

Não é função constitucional do STF e nem do STJ, no julgamento de recursos 

extraordinários e recursos especiais, substituir-se às instâncias ordinárias para 

fazer juízo a respeito de questões constitucionais ou infraconstitucionais que, 

naquelas instâncias, ainda não tiveram tratamento defi nitivo e conclusivo.

2. As medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas 

à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança (art. 273, § 4º, 

art. 461, § 3º, primeira parte, art. 798 e art. 804 do CPC). Por não representarem 

pronunciamento defi nitivo, mas provisório, a respeito do direito afi rmado na 

demanda, são medidas, nesse aspecto, sujeitas a modifi cação a qualquer tempo 

(CPC, art. 273, § 4º, art. 461, § 3º, parte fi nal, e art. 807), devendo ser confi rmadas 

ou revogadas pela sentença fi nal. Em razão da natureza precária da decisão, o STF 

sumulou entendimento segundo o qual “não cabe recurso extraordinário contra 

acórdão que defere medida liminar” (Súmula n. 735 do STF). Conforme assentado 

naquela Corte, a instância extraordinária, tratando-se de decisão interlocutória, 

está subordinada “à efi cácia preclusiva da interlocutória relativamente à questão 

federal, constitucional ou ordinária, da qual se cogite. Ao contrário, se a puder 

rever a instância a quo no processo em que proferida - seja ele de que natureza for 

- dela já não caberá recurso extraordinário, nem recurso especial, não porque seja 

interlocutória, mas por não ser defi nitiva. É o que se dá na espécie, na qual - não 

obstante o tom peremptório com que o enuncia a decisão recorrida - a afi rmação 

sobre a plausibilidade da pretensão de mérito será sempre um juízo de delibação 

essencialmente provisório e, por isso, revogável, quer no processo defi nitivo a ser 

instaurado, quer mesmo no processo cautelar” (RE n. 263.038-PE, 1ª Turma, Min. 

Sepúlveda Pertence, DJ de 28.4.2000).

3. Relativamente ao recurso especial, não se pode afastar, de modo 

absoluto, a sua aptidão como meio de controle da legitimidade das decisões 

que deferem ou indeferem medidas liminares. Todavia, a exemplo do recurso 

extraordinário, o âmbito da revisabilidade dessas decisões, por recurso 

especial, não se estende aos pressupostos específi cos da relevância do direito 

(fumus boni iuris) e do risco de dano (periculum in mora). Relativamente ao 

primeiro, porque não há juízo defi nitivo e conclusivo das instâncias ordinárias 

sobre a questão federal que dá suporte ao direito afi rmado; e relativamente ao 

segundo, porque há, ademais, a circunstância impeditiva decorrente da Súmula 

n. 7-STJ, uma vez que a existência ou não de risco de dano é matéria em geral 

relacionada com os fatos e as provas da causa.

4. Também não pode ser conhecido o recurso especial quanto à alegação 

de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa, 

que, em liminar, é tratada apenas sob juízo precário de mera verossimilhança. 

Quanto a tal matéria, somente haverá “causa decidida em única ou última 

instância” com o julgamento defi nitivo.
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5. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, improvido.

(sem destaques no original)

(REsp n. 765.375-MA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 

8.5.2006)

Nesse mesmo precedente, no entanto, restou assentado que, no tocante 

ao recurso especial, “não se pode afastar, de modo absoluto, a sua aptidão 

como meio de controle da legitimidade das decisões sobre medidas liminares, 

notadamente em casos em que o seu deferimento ou indeferimento importa 

ofensa direta às normas legais que disciplinam tais medidas”, o que pode ocorrer 

quando “há antecipação de tutela nos casos em que a lei a proíbe ou quando, 

para o seu deferimento, não tiverem sido observados os procedimentos exigidos 

pelas normas processuais”. Não é esse, contudo, o objeto do presente recurso 

especial, no qual o inconformismo se volta, em síntese, contra decisão que 

entendeu não estar confi gurado um dos requisitos para a concessão do pedido 

antecipatório pleiteado, qual seja, a verossimilhança das alegações.

Por outro lado, ainda que se afaste o óbice processual apontado, tenho que 

o recurso não merece acolhida.

Explico.

A própria recorrente delimita, na exordial, a tese central da “ação 

declaratória de inexistência de coisa julgada” (fl . 46) e do recurso especial: “o Dr. 

Maurício Lopes Tavares, quando recebeu a intimação da sentença e da decisão 

dos embargos de declaração, já não ostentava a condição de advogado da CPFL, 

porquanto o substabelecimento pelo qual havia recebido poderes decorria 

de mandato tacitamente revogado”. Isso porque “a procuração outorgada em 

5.12.2003 ao Dr. Sérgio de Britto Pereira revogou tacitamente a procuração 

outorgada à Dra. Gisélia da Silva e, por consequência, o substabelecimento dela 

decorrente” (ou seja, o substabelecimento que atribuíra poderes ao Dr. Maurício 

Lopes Tavares).

Colocada nesses termos a questão a ser dirimida por esta Corte, convém 

relembrar que o presente apelo especial foi interposto contra acórdão que, 

ao apreciar agravo de instrumento, manteve a decisão de primeiro grau que 

indeferiu o pedido de antecipação da tutela jurisdicional formulado pela CPFL. 

Assim, nesta quadra processual não será examinado o mérito da lide, mas 

apenas a verossimilhança das alegações da empresa recorrente, requisito tido por 

ausente pelo Tribunal de origem, ao indeferir o pedido antecipatório.
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Pois bem, não desconheço que a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça é orientada no sentido de que a constituição de novo procurador nos 

autos, sem que haja ressalva em sentido contrário, acarreta revogação tácita dos 

mandatos anteriores (a título de exemplo, leiam-se: HC n. 76.277-MS, Rel. 

Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 26.11.2012; HC n. 114.698-RJ, 

Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 15.12.2008; 

AgRg no REsp n. 178.544-SP, Rel. Ministro Nilson Naves, Corte Especial, DJ 

4.12.2000; REsp n. 222.215-PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 

21.2.2000).

O caso dos autos, no entanto, apresenta particularidades que, em linha de 

princípio, afastam a aplicação desse entendimento e, por conseguinte, retiram, ao 

menos neste juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações da CPFL 

(particularidades que, é bom ressaltar, são incontroversas, prescindindo, por isso 

mesmo, do reexame do acervo fático-probatório da causa). Explico.

De fato, a procuração outorgada à Dra. Gisélia da Silva, que substabeleceu 

poderes ao Dr. Maurício Lopes Tavares (o qual, em 11.8.2008, restou intimado 

da sentença proferida na ação indenizatória originária), é datada de 31.10.2003. 

Em data posterior, 5.12.2003, a CPFL nomeou novo procurador, Dr. Sérgio 

de Brito Pereira. Interessante, aliás, salientar que os nominados causídicos 

pertenciam a um mesmo escritório de advocacia (fl s. 171 e 191).

Ocorre que esse posterior instrumento de mandato outorgado ao Dr. 

Sérgio de Britto Pereira somente foi juntado aos autos em 14.3.2008. E o 

fato é que, no intervalo de tempo compreendido entre 5.12.2003 (data em 

que, repito, foi outorgada a procuração ao Dr. Sérgio de Britto Pereira) e 

14.3.2008 (data da juntada daquele instrumento aos autos), o Dr. Maurício 

Lopes Tavares continuou a praticar, regularmente, atos processuais na defesa 

dos interesses da CPFL, merecendo particular destaque o pedido datado de 

4.1.2006, no sentido de que todas as intimações desta última fossem feitas 

em seu nome (Dr. Maurício Lopes Tavares), sob pena de nulidade. É dizer: 

nada obstante tenha posteriormente outorgado poderes a procurador diverso 

daquele que substabelecera ao Dr. Maurício, a CPFL continuou, também 

e ainda, representada nos autos por esse antigo procurador (Dr. Maurício 

Lopes Tavares), que permanecia atuando com regularidade. Apenas depois 

de decorridos mais de 4 anos, em 14.3.2008, é que a ora recorrente houve por 

bem juntar o novo instrumento de mandato aos autos (datado de 5.12.2003), o 
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que, a meu sentir, aponta para a inexistência do animus em revogar, ainda que 

tacitamente, a procuração que houvera sido outorgada à Dra. Gisélia da Silva 

e, por conseguinte, o substabelecimento por meio do qual foram outorgados 

poderes ao Dr. Maurício Lopes Tavares.

Nesse amplo contexto, tenho que o entendimento perfi lhado pelo Tribunal 

de origem, no sentido de que as alegações veiculadas pela CPFL não se revestem 

de verossimilhança, não merece reparos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial, restando revogada a 

liminar anteriormente deferida e referendada por este Colegiado.

É como voto.

VOTO

O Sr. Ministro Ari Pargendler: Os autos dão conta de que Companhia 

Paulista de Força e Luz ajuizou ação declaratória de inexistência de coisa 

julgada contra Invista Nylon Sulamericana Ltda.

O MM. Juiz de Direito indeferiu a antecipação da tutela, que visava a 

sustar a execução da sentença que não teria transitado em julgado por falta de 

regular intimação desta, e a decisão foi mantida pelo tribunal a quo.

Sobreveio agravo de instrumento, no qual a instância ordinária concluiu 

que a sentença havia sido objeto de intimação regular, e nesse tom seguiu o voto 

do relator deste recurso especial, Ministro Sérgio Kukina.

À parte essa questão, que foi bem resolvida na instância ordinária, o pedido 

de antecipação de tutela carece de verossimilhança por outro motivo.

Com efeito, tendo o escrevente deixado de certifi car o trânsito em julgado 

da sentença proferida na ação de indenização porque da respectiva intimação 

não teria constado o nome do advogado “cadastrado para recebimento das 

publicações” (e-stj, fl . 236), o MM. Juiz de Direito declarou “válida a intimação 

de todos os atos, inclusive da sentença” (e-stj, fl . 248).

A decisão, atacada por agravo de instrumento, foi mantida pelo tribunal 

a quo (e-stj, fl . 296-302), de modo que também no ponto se operou a coisa 

julgada, que só poderia ser rescindida por ação rescisória no prazo próprio.

A inexistência da coisa julgada só se caracterizaria se não houvesse decisão 

a esse respeito nos autos da ação de indenização.
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Voto, por isso, no sentido de conhecer do recurso especial, negando-lhe 

provimento.

VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Sr. Presidente, antes de votar, também 

fi lio-me às palavras de reconhecimento do trabalho do Sr. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima nesta Corte.

É um recurso especial também, parece-me, é a minha depreensão, de uma 

tutela antecipada, que em uma ação declaratória de inexistência de coisa julgada 

proposta e aceita, suspendeu-se o caminhar de uma execução no valor tal. Então, 

esse recurso especial foi contra a decisão que antecipou a tutela nesse sentido, 

para suspender, e pela nossa temática do art. 273, que pode propor a requerer 

tutela antecipada e pode ter, esta, cunho acautelatório e o juiz pode receber, 

como é o caso aqui.

Acompanho o voto do Sr. Ministro Relator.

RECURSO ESPECIAL N. 1.458.218-RJ (2014/0127557-7)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Relatora para o acórdão: Ministra Marga Tessler ( Juíza Federal convocada 

do TRF 4ª Região)

Recorrente: F H S

Recorrente: S H S

Advogados: Paulo Malta Lins e Silva

     Eduardo Rodolpho M F de Carvalho

     Fernanda Machado Moreira e outro(s)

Recorrido: União

Litis. Ativ: M L S

Advogados: Ricardo Levy Sadicoff 

     Ricardo Zamariola Junior

     Carlos Roberto Fernandes Alves
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EMENTA

Direito Internacional. Convenção de Haia. Retenção ilícita 

de criança. Cooperação jurídica internacional. Autoridade central 

norte-americana. Solicitação. Ação de busca, apreensão e restituição. 

Promoção pela União. Direito de guarda. Violação. Residência 

habitual. Transferência. Retenção. Recurso especial. Conhecimento. 

Negativa.

1. Demanda proposta pela União a partir de solicitação formulada 

pela autoridade central norte-americana à autoridade central 

brasileira, embasada na Convenção de Haia Sobre os Aspectos Civis 

do Sequestro Internacional de Crianças e no instituto da cooperação 

jurídica internacional, visando à busca, apreensão e restituição de 

criança em razão de violação ao direito de guarda do genitor por ação 

da genitora, que promoveu a ilícita transferência da criança de sua 

residência habitual, localizada nos Estados Unidos, para o Brasil, e a 

sua consequente retenção.

2. O acórdão recorrido, originado do Tribunal Regional Federal 

da 2ª Região, reconheceu a procedência do pedido ao fundamento da 

ilicitude da transferência empreendida pela genitora da criança, que se 

encontrava compromissada em não afastá-la do Estado de Illinois por 

prazo superior de 15 dias, bem assim fornecer informações acerca de 

seu paradeiro, o que restou descumprido.

3. O recurso especial foi proposto com suporte na alegação de 

contrariedade ao artigo 535 do CPC, na suposta violação a dispositivos 

da Convenção de Haia, do Código Civil Brasileiro, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, da Convenção da ONU sobre os Direitos 

da Criança e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 

assim também na tese de dissídio jurisprudencial com precedentes 

deste Tribunal sobre o tema.

4. No capítulo concernente à contrariedade ao artigo 535 do 

CPC, deixaram de ser suficientemente evidenciadas as supostas 

omissões do acórdão recorrido, uma vez que apenas foram deduzidas 

asserções genéricas e despidas de demonstração sobre a sua efetividade 

quanto ao julgamento da demanda, que logicamente não têm o condão 

de permitir o trânsito do recurso, fazendo por atrair, de outro tanto, 
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a aplicação da Súmula n. 284 do STF, cujo enunciado afi rma que “É 

inadmissível o recurso extraordinário, quando a defi ciência na sua 

fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 

Nesse exato sentido a jurisprudência desta Primeira Turma, consoante 

torna claro o decidido no AgRg no AREsp n. 554.604-RJ, Relator o 

Ministro Sérgio Kukina, julgado em 4.11.2014, DJe 11.11.2014.

5. No tocante à afi rmada violação aos dispositivos dos diplomas 

normativos indicados, a irresignação transparece nítido intuito de 

revolvimento da matéria probatória carreada aos autos. Diante desse 

contexto, no tocante a tais pontos o recurso especial esbarra no 

enunciado da Súmula de n. 7 desta Corte, o qual preceitua no sentido 

de que “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 

especial.”

6. Em precedente similar, esta Corte assentou entendimento na 

linha ora adotada, confi ra-se: “Nesse ponto, melhor destino não se 

revela o recurso, pois a tarefa de apreciar os elementos de convicção 

e apontar o ‘melhor interesse da criança’ não ultrapassa a instância 

ordinária, soberana no exame do acervo fático-probatório dos autos. 

Incidência da Súmula n. 7-STJ. Precedentes: (REsp n. 900.262-RJ, 

Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21.6.2007, 

DJ 8.11.2007; REsp n. 954.877-SC, Rel. Ministro José Delgado, Rel. 

p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado 

em 4.9.2008, DJe 18.9.2008) Recurso especial não conhecido.” (REsp 

n. 1.293.800-MG, Relator o Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, julgado em 28.5.2013, DJe 5.6.2013).

7. Quanto ao sustentado dissídio jurisprudencial com precedentes 

deste Tribunal, há omissão na peça do recurso especial a propósito 

da sua exata demonstração, com a ausência de realização de cotejo 

indicativo de modo preciso dos preceptivos legais interpretados 

divergentemente e das conclusões emanadas de seu exame, o que 

frustra a admissibilidade do especial. Assim a jurisprudência deste 

Superior, fi gurando na qualidade de exemplo o julgado representado 

pelo AgRg no AREsp n. 531.420-PR, Relatora a Ministra Assusete 

Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6.11.2014, DJe 21.11.2014.

8. Recurso especial a que se nega conhecimento.
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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, prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Benedito 

Gonçalves, por maioria, vencidos os Srs. Ministros Relator e Sérgio Kukina, 

não conhecer do recurso especial nos termos do voto da Sra. Ministra Marga 

Tessler ( Juíza Federal convocada do TRF 4ª Região), que lavrará o acórdão. 

Votaram com a Sra. Ministra Marga Tessler ( Juíza Federal convocada do TRF 

4ª Região) os Srs. Ministros Benedito Gonçalves e Regina Helena Costa.

Brasília (DF), 25 de novembro de 2014 (data do julgamento).

Ministra Marga Tessler ( Juíza Federal convocada do TRF 4ª Região), 

Relatora

DJe 11.12.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1. Depreende-se dos autos 

que a União propôs Ação Ordinária de Busca, Apreensão e Restituição de 

menores em face de F.H.S. e S.H.S., com fundamento na Convenção sobre os 

Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças (Decreto n. 3.413/2000 

c.c. o Decreto n. 3.951/2001).

2. Relatou a inicial que, em março de 2010, a Autoridade Central Brasileira 

recebeu de sua congênere norte-americana pedido de cooperação jurídica 

internacional em matéria civil a fi m de restituir àquele País a menor S.H.S., que 

teria sido ilegalmente subtraída dos Estados Unidos da América.

3. Informou que M.L.S., ora recorrido, e F.H.S., ambos de nacionalidade 

brasileira, contraíram matrimônio nos Estados Unidos em 29.4.2005, do qual 

adveio uma fi lha, S.H.S., nascida em 15.7.2008, no território estadunidense, 

onde a família possuía residência habitual.

4. Narrou que o casal encontra-se em processo de separação judicial, e o 

juízo norte-americano ainda não havia se pronunciado, defi nitivamente, acerca 

da guarda da criança, de maneira que ambos os genitores detinham o poder 

familiar e eram igualmente competentes para decidir o local de sua residência.
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5. Registra que a recorrente F.H.S., em 27.8.2009, munida de autorização 

judicial, veio ao Brasil, na companhia de sua fi lha, para visitar sua família no Rio 

de Janeiro-RJ por 14 dias; contudo, após o término do prazo fi xado pelo juízo 

americano, a recorrida informou o recorrido M.L.S. que não retornaria mais aos 

Estados Unidos com a fi lha, restando confi gurado, a partir deste momento, a 

retenção ilícita da menor, já que a alteração do domicílio da criança ocorrera de 

forma unilateral, sem anuência de seu Genitor.

6. Ante tais circunstâncias, o pai M.L.S. recorreu à Autoridade Central 

Americana para fi ns de aplicação da Convenção de Haia de 1980, tendo esta 

Autoridade encaminhado solicitação de cooperação jurídica internacional à sua 

congênere brasileira, pedido este recebido em março de 2010, momento no qual 

a Autoridade Central Brasileira iniciou a adoção das medidas cabíveis para o 

retorno da infante.

7. Relata, por outro lado, que a recorrida F.H.S. ajuizou Ação de Guarda 

da menor S.H.S., que tramitou perante o juízo da 8ª Vara de Família da Capital 

do Rio de Janeiro (Processo n. 0267261-78.2009.8.19.0001), na qual deferiu-

se a guarda provisória à Genitora. Todavia, à luz da Convenção de Haia de 

1980, o juiz natural para análise deste pedido, nos casos de transferência ou 

retenção indevida de menor, é o do local de residência habitual da criança antes da 

transferência ou retenção ilegal, devendo a questão ser dirimida, portanto, pelo 

Poder Judiciário dos Estados Unidos da América.

8. Em contestação (fl s. 374-409), relatou a ré que a 8ª Vara de Família 

do Rio de Janeiro deferiu a guarda provisória da criança exclusivamente em 

favor da ré, o que afastaria a incidência do art. 16 da Convenção de Haia, 

mormente levando em consideração que o próprio Genitor da menor optou por 

distribuir a Ação de Separação Judicial contra a ré no Brasil, existindo sentença 

brasileira transitada em julgado nesse aspecto (Processo n. 2009.001.033.600-

6). Destacou, ainda, que tanto a menor quanto a ré vinham sofrendo ameaças 

e violações à sua integridade físico-psíquica por parte do Pai, M.L.S., o que 

justificou a permanência de ambas no Brasil, impondo-se, dessa maneira, 

a análise do melhor interesse da criança, que, acrescente-se, já se encontra 

plenamente integrada em seu novo meio, juntamente com sua Mãe e seus 

familiares maternos e paternos. Defendeu a inaplicabilidade da Convenção de 

Haia de 1980 na presente demanda, uma vez que o caso envolve, apenas e tão 

somente, brasileiros natos; por isso, a questão deveria ser dirimida pelo juízo 

estadual do Rio de Janeiro - atual residência da menor. Asseverou que a corte 
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norte-americana reconheceu o caráter agressivo de M.L.S., tanto que impôs 

medidas protetivas favoráveis à Genitora e à criança (dentre elas, dever de 

manter distância mínima de 75 metros da ex-esposa).

9. No Brasil, requereu a guarda da menor perante a Justiça Estadual, que 

foi favorável.

10. Em Sentença, o MM. Juiz Federal da 14ª Vara da Seção Judiciária do 

Rio de Janeiro julgou procedente o pedido, concedente a antecipação de tutela, 

para determinar a busca e apreensão da menor S.H.S. e o retorno ao local de sua 

residência habitual, nos Estados Unidos da América, para ser encaminhada à 

Autoridade Central norte-americana, à luz da Convenção de Haia, no prazo de 

até 30 dias. Para tanto, destacou a incidência da Convenção de Haia de 1980 à 

presente demanda, nos termos do seu art. 3º, que dispõe o seguinte:

Art. 3º A transferência ou a retenção de uma criança é considerada ilícita 

quando:

a) tenha havido violação a direito de guarda atribuído a pessoa ou a instituição 

ou a qualquer outro organismo, individual ou conjuntamente, pela lei do Estado 

onde a criança tivesse sua residência habitual imediatamente antes de sua 

transferência ou da retenção; e

b) esse direito estivesse sendo exercido de maneira efetiva, individual ou em 

conjuntamente, no momento da transferência ou da retenção ou devesse está-lo 

sendo se tais acontecimentos não tivessem ocorrido.

O direito de guarda referido na alínea a) pode resultar de uma atribuição de 

pleno direito, de uma decisão judicial ou administrativa ou de um acordo vigente 

segundo o direito desse Estado.

11. Fundamentou a parte dispositiva, ainda, nas circunstâncias fáticas da 

demanda, ressaltando ter restado caracterizada a retenção ilícita da criança 

S.H.S. a partir do momento em que sua Genitora não retornara aos Estados 

Unidos da América no prazo consignado judicialmente pela Corte norte-

americana, violando, dessa maneira, o direito de guarda do Pai (art. 3º, da 

Convenção de Haia), uma vez que a ambos competia defi nir a residência da 

menor; destacou que, ao contrário do que alegou a recorrente, esta possuía 

apenas a custódia provisória da criança, de maneira que o Pai possuía direito de 

visitação regulado pela Justiça Estadunidense. A propósito, confi ra-se o trecho 

da Sentença, nesse aspecto:

A menor S.H.S. nasceu nos Estados Unidos da América, em 15.7.2008, fi lha de 

pais brasileiros, que residiam nos Estados Unidos, e foi trazida ao Brasil pela Ré, 
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em 27.8.2009, para visitar a família materna no Rio de Janeiro, com autorização 

judicial do Poder Judiciário estadunidense, para permanecer no Brasil pelo prazo 

de 14 (quatorze) dias, fi ndo o qual deveria retomar aos Estados Unidos, país da 

residência habitual da criança. O retorno da criança não ocorreu, caracterizando 

como ilícita a retenção da menor pela genitora, tal como defi nida no citado art. 30 

da Convenção de Haia, ante a violação do direito de guarda atribuído pela Lei do 

Estado onde a criança tinha sua residência habitual imediatamente antes de sua 

retenção ilícita.

À época da transferência da menor para o Rio de Janeiro, a Ré possuía à 

sua custódia provisória, com direito de visitação do pai regulado pela Justiça 

Estadunidense (fl s. 5 13, 53 1, item A, e 544, item 3) (fl s. 1.705).

12. Ressaltou que a decisão sobre a guarda, proferida pela douta 8ª Vara de 

Família da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro não possui aptidão 

de produzir efeitos nesta demanda, à luz do que dispõe o art. 17 da Convenção 

de Haia (Art. 17. O simples fato de que uma decisão relativa à guarda tenha sido 

tomada ou seja passível de reconhecimento no Estado requerido não poderá servir de 

base para justifi car a recusa de fazer retornar a criança nos termos desta Convenção, 

mas as autoridades judiciais ou administrativas do Estado requerido poderão levar em 

consideração os motivos dessa decisão na aplicação da presente Convenção).

13. Destacou, noutro giro, que não restaram averiguadas as hipóteses 

previstas no art. 13 da Convenção de Haia, hábeis a justifi car a manutenção da 

criança neste país:

O art. 13 do Decreto n. 3.413/2000 dispõe:

“Sem prejuízo das disposições contidas no Artigo anterior, a autoridade judicial 

ou administrativa do Estado requerido não é obrigada a ordenar o retorno da 

criança se a pessoa, instituição ou organismo que se oponha a seu retorno provar:

a) que a pessoa, instituição ou organismo que tinha a seu cuidado a pessoa da 

criança não exercia efetivamente o direito de guarda na época da transferência ou 

da retenção, ou que havia consentido ou concordado posteriormente com esta 

transferência ou retenção; ou b) que existe um risco grave de a criança, no seu 

retorno, fi car sujeita a perigos de ordem física ou psíquica, ou, de qualquer outro 

modo, fi car numa situação intolerável.

A autoridade judicial ou administrativa pode também recusar- se a ordenar 

o retorno da criança se verifi car que esta se opõe a ele e que a criança atingiu já 

idade e grau de maturidade tais que seja apropriado levar em consideração as 

suas opiniões sobre o assunto.

Ao apreciar as circunstâncias referidas neste Artigo, as autoridades judiciais 

ou administrativas deverão tomar em consideração as informações relativas à 
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situação social da criança fornecidas pela Autoridade Central ou por qualquer 

outra autoridade competente do Estado de residência habitual da criança.” No 

caso em tela não restou caracterizada a hipótese prevista na letra a do art. 13.

À época da remoção, estava pendente discussão sobre a guarda na Sexta Vara 

Judiciária do Condado de Champaign, no Estado de Illinois, tendo a. Ré obtido 

tão-somente uma custódia provisória, que não lhe concedia poderes para decidir 

sobre mudança de domicilio da menor, o que fi ca claro a partir da necessidade de 

obter a autorização judicial quando da viagem ao Brasil.

Acrescenta-se que a Lei de Matrimônio e Dissolução de Matrimônio de Illinois 

prevê, durante o curso da ação, até a decisão fi nal, situação “[...] (3) restringindo 

ambas as partes a remoção de qualquer fi lho (a) menor de idade de qualquer 

parte do Estado de Illinois ou impedindo que esse fi lho(a) seja escondido(a) da 

outra parte, sem o consentimento da outra parte ou uma ordem do tribunal” 

(seção, 750 ILCS 5/501.1a), como se lê às fl s. 09 da inicial e no documento anexado 

pela Autoridade Central às fl s. 353, dispositivo a que faz referência o parecer do 

Ministério Público Federal (fl s. 1.669).

Ademais, em nenhum momento o Sr. M. L. S., pai da menor, consentiu na 

referida mudança, tendo, inclusive, se oposto à remoção, na audiência realizada 

em 18.8.2009 (fl s. 1.549), em que foi deferido o pedido de remoção temporária.

Não está presente, outrossim, a hipótese prevista na letra b do art. 13 da 

Convenção de Haia, consistente no risco de a criança, no seu retomo, fi car sujeita 

a perigos de ordem física e psíquica, ou, de qualquer modo, fi car numa situação 

intolerável.

O relato que resultou na medida cautelar protetiva (original às fl s. 276-277, 

tradução às fl s. 535-540) não narra qualquer tipo de violência contra a menor 

S.H.S., tendo esta sido incluída na ordem de emergência pelo fato. de a pessoa 

protegida ser a sua mãe e cuidadora primária.

(...).

Eventuais situações de maltrato ou violência, que sequer foram comprovados, 

não são sufi cientes para a recusa na ordem de retomo da criança.

Isto porque a norma prevista no art. 13, b, do Decreto n. 3.413/2000 é 

excepcional, somente incidindo em caso de inexistência de Estado de Direito e 

omissão das autoridades de segurança pública e judiciária, o que não ocorre na 

hipótese dos autos.

O Poder Judiciário dos Estados Unidos atuou de forma efetiva, quando 

provocado pela Ré, o que resultou, inclusive, na ordem protetiva anteriormente 

citada (fl s. 1.708-1.710).

14. Obtemperou ser inviável cogitar-se da aplicação do parágrafo do art. 13 

da Convenção que sugere levar em consideração a vontade da menor quanto ao 
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seu retorno ao país estrangeiro, ante sua tenra idade (Art. 17. [...]. A autoridade 

judicial ou administrativa pode também recusar-se a ordenar o retorno da criança se 

verifi car que esta se opõe a ele e que a criança atingiu já idade e grau de maturidade 

tais que seja apropriado levar em consideração as suas opiniões sobre o assunto).

15. Igualmente, ressaltou que a situação ilícita foi causada pela própria 

Mãe recorrente, que descumpriu decisão do juízo norte-americano; ademais, o 

fato de a criança ter se adaptado à vida no Brasil não convalida a ilegalidade de 

sua transferência, já que a Ação foi ajuizada em lapso temporal inferior a um 

ano, a contar da retenção ilícita - circunstância esta que, diga-se de passagem, 

torna o Poder Judiciário estadunidense o juízo competente para análise das 

questões atinentes à guarda da criança, por ser o país onde residia antes da 

retenção ilícita.

16. Em grau de Apelação, o Tribunal de origem, por maioria, deu provimento 

ao recurso materno, ponderando que o retorno da menor ao território americano 

implicaria seu afastamento da mãe, e como o pai não possui a guarda, a fi lha do 

casal poderia ser recolhida à instituição similar à casa de custódia de menores; 

assim, atendendo-se ao efetivo interesse do menor, determinou-se a permanência 

da fi lha com a mãe.

17. O referido acórdão de Apelação foi objeto de Embargos Infringentes, 

os quais, por maioria, foram providos, ressaltando, inicialmente, que a conclusão 

esposada no acórdão embargado fundamentou-se em premissas fáticas 

equivocadas, ao declarar que o Genitor da menor não possuía sua guarda, uma vez 

que ambos os pais possuíam a guarda compartilhada da fi lha, de maneira que, à época 

da transferência da menor para o Rio de Janeiro, a Embargada possuía a sua custódia 

provisória, com direito de visitação do pai regulado pela Justiça estadunidense (...), 

mas competia a ambos os pais decidir sobre a residência da criança, e, posteriormente, 

caracterizada a retenção ilícita da criança no território brasileiro, ao pai foi concedida 

a guarda provisória pela Justiça americana (onde a criança tinha sua residência 

habitual imediatamente antes de sua retenção), ou seja, pelo juiz natural (fl s. 2.104).

18. Assim, houve o restabelecimento da Sentença em todos os seus termos, 

destacando-se, nessa seara, que a presente demanda não tinha por escopo deliberar 

sobre a def inição da guarda da menor S.H.S., pois esta matéria tem que ser 

solucionada pelo juízo natural, que é o Estado de residência habitual da criança 

imediatamente antes da retenção ilegal (art. 3º, alínea a, da Convenção de Haia).

19. Ponderou-se, por oportuno, que as alegações de que o pai era agressivo 

e que chegava em casa alcoolizado, incapacitado de prover à fi lha os cuidados 
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necessários, não foram comprovados na instrução processual, ressaltando 

a inaplicabilidade do art. 13, alínea b, no presente caso, ante a ausência de 

demonstração de caso extremado de família perigosa ou abusiva, ou de ambiente 

social ou nacional perigoso, estando a Justiça Americana resguardando, de 

forma plena e efi caz, tanto os direitos da menor quanto os de sua mãe.

20. Pontuou, por fi m, que manter a criança no Brasil implicaria a premiação 

do sequestrador, ressaltando, nessa senda, que o próprio Voto Vencedor em sede 

de Apelação refutou esta alegação, pois corriqueiramente os sequestradores se 

valem da mora da Justiça para obter este fato consumado.

21. Os Embargos de Declaração opostos às fls. 2.266-2.280 foram 

rejeitados no decisum de fl s. 2.288-2.299.

22. Contra o acórdão proferido em sede de infringentes, F.H.S. e S.H.S. 

interpõem Recurso Especial, lastreado nas alíneas a e c do inciso III do art. 105 

da CF/1988, restando o acórdão ora objurgado ementado nos seguintes termos:

Internacional. Convenção da Haia. Retenção ilícita de criança. Embargos 

infringentes.

1. A época da transferência para o Rio de Janeiro, a Embargada possuía a 

custódia provisória da menor, com direito de visitação do pai regulado pela 

Justiça norte-americana, onde a criança tinha residência habitual. A vinda da 

criança ao Brasil foi requerida pela mãe - que se comprometeu expressamente 

a “retornar à jurisdição [americana] com a criança menor” -, e autorizada pela 6ª 

Vara Judiciária do Condado de Champaign, Illinois, nos seguintes termos: “Fica a 

Autora autorizada a conduzir a menor S.S. ao Brasil. A menor não deverá se afastar 

do estado de Illinois por mais de 15 (quinze) dias, incluindo os dias computados 

na viagem. Essa licença só é concedida com a condição de a Autora fornecer ao 

Réu, através do advogado deste, detalhadas informações a respeito de quando 

a criança irá deixar o Estado de Illinois, quando irá retomar, bem como o n do 

telefone pelo qual a Autora da Ação e quem quer que estiver cuidando da criança 

possa falar.”

2. Não obstante, a Embargada não retornou aos EUA, caracterizando- se a 

retenção ilícita da menor, consoante o artigo 3º da Convenção da Haia sobre os 

Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças.

3. Como deixa claro o preâmbulo da Convenção: “Os Estados signatários da 

presente Convenção, fi rmemente convictos de que os interesses da criança são de 

primordial importância em todas as questões relativas à sua guarda; desejando 

proteger a criança, no plano internacional, dos efeitos prejudiciais resultantes de 

mudança de domicílio ou de retenção ilícitas e estabelecer procedimentos que 

garantam o retorno imediato da criança ao Estado de sua residência habitual, 
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bem como assegurar a proteção do direito de visita; decidiram concluir uma 

Convenção para esse efeito e acordaram nas seguintes disposições”. Destarte, 

como decidiu a Suprema Corte da Argentina, “o objetivo da Convenção da Haia é 

precisamente procurar o melhor interesse da criança (Convenção dos Direitos da 

Criança), dando fi m ao deslocamento ou à manutenção ilícita.”

4. As exceções previstas no artigo 13, para não esvaziar a própria fi nalidade da 

Convenção, devem ser interpretadas restritivamente, sendo certo, como ensina 

Jacob Dolinger, que as exceções devem ser entendidas em caráter humanitário, 

“visando a evitar que a criança seja enviada a uma família perigosa ou abusiva, 

a um ambiente social ou nacional perigoso, como um país em plena convulsão”. 

Mais à frente, em comentário à reunião da Comissão Especial da Conferência 

de DIP da Haia, de 1993, acentuou: “Aliás, as informações prestadas pelos 

participantes da reunião revelaram que as exceções fi xadas no artigo 13 são 

interpretadas pelos tribunais restritivamente, daí poucas vezes uma defesa nelas 

baseada é bem-sucedida. Todas as hipóteses levantadas durante o debate sobre 

os perigos que podem advir, em certos casos, da devolução da criança, receberam 

a mesma resposta: caberá à jurisdição da origem da criança decidir sobre o 

paradeiro a ser dado à mesma, a fi m de protegê-la de quaisquer perigos, o que 

pode, aliás, ser sugerido pelo Estado devolvente ao Estado devolvido.”

5. Neste caso, ademais, a ordem de proteção (restraining order) concedida 

pela Justiça estadunidense, além de não se referir à criança, porquanto foi 

mantida íntegra a visitação do pai, foi concedida inaudita altera parte e à vista 

“da petição” da requerente, sem falar que os fatos alegados, em si mesmos, não 

caracterizariam, a rigor, o caráter agressivo do genitor.

6. Por fi m, viola fl agrantemente a Convenção a tese de que o simples fato de 

uma criança, há três anos, não conviver com o pai, estar morando com a mãe 

num outro país representaria “perigo de ordem psíquica” sua restituição, pois 

seria a consagração da ilegalidade, a premiação do sequestrador, o repúdio ao 

compromisso internacional, além de ser falso o argumento, já que “o retorno 

da criança ao país de residência habitual pode ser efetuado sob a supervisão 

materna, para que a situação da menor seja apreciada pelo juiz natural”. Aliás, a 

idéia de “fato consumado pelo tempo” foi expressamente rejeitada pelo próprio 

voto-condutor, que foi taxativo: “Eu não levaria também em consideração o fato 

de que ela já está aqui há dois, três, anos. Não digo que este seja o caso. Mas, 

normalmente, infelizmente, constata-se que os ditos sequestradores que levam 

as crianças para fora da residência ou do domicílio se fazem valer da lentidão da 

Justiça exatamente para obter esse fato consumado. Para mim, isto é irrelevante: 

o tempo que está aqui.”

7. Embargos infringentes providos (fl s. 2.257-2.259).

23. Nas razões do Raro Apelo de fl s. 2.305-2.321, preliminarmente, ofensa 

ao art. 535 do CPC, arguindo que:
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Os vv. acórdãos recorridos insistiram em (i) violar os artigos 3º, a, 17, 13, a e b 

e 20 da Convenção de Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional 

de Crianças; os artigos 1.583, parágrafo 2º, e 21 do Código Civil; os artigos 33, 1º, 

3º, 4º, caput e parágrafo único, a, 5º, 6º, 15, 17 e 19 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente; os artigos 3º, alínea 1, 9º, alínea 1 e 16 da Convenção da ONU sobre 

os Direitos da Criança; e os artigos 5º, alínea 1, 11, alíneas 1, 2 e 3, 17, alínea 1, e 

19 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, (ii) mantendo-se omissos 

quanto à apreciação da questão reiterada e posta a exame, de que, em ambas as 

Cortes (Brasil e EUA), o pai, ora Recorrido, não conseguiu a guarda, ao contrário da 

mãe, que tem a guarda provisória da fi lha, e, ainda, (iii) ignorando os pareceres do 

Ministério Público Federal favoráveis à Recorrente.

24. Ressalta que o Tribunal a quo não se manifestou sobre os artigos 

apontados como violados nos Aclaratórios, o que enseja, dest’arte, a anulação 

dos acórdãos recorridos.

25. No mérito, aponta negativa de vigência aos arts. 3º, (a), 17, 13, a e b, e 

20 da Convenção de Haia; arts. 1.583, § 2º, e 21, do CC/2002; arts. 33, 1º, 3º e 

4º, caput e parág. único, a, 5º, 6º, 15, 17 e 19 do ECA; arts. 3º, alínea 1, 9º, alínea 

1 e 16 da Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança; e arts. 5º, alínea 1, 

11, alíneas 1, 2 e 3, 17, alínea 1 e 19 da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos.

26. Destaca, nessa seara que se almeja a proteção do melhor interesse da 

criança, assim como sua integridade física e psíquica. Registra que o menor está 

com a mãe há 5 anos e que o genitor mora sozinho nos Estados Unidos, sem 

emprego defi nido, ressaltando, ainda, que os avós paternos e maternos residem 

no Brasil e ambos os genitores são brasileiros natos.

27. Assevera que a Justiça Federal jamais realizou Estudo Social e 

Psicológico, sendo que no processo de origem, apenas foram ouvidos a recorrente 

e os avós paternos da criança.

28. Pondera que a menor está inteiramente integrada ao meio em que vive 

e que não pode ser retirada, de forma abrupta, do convívio que possui com sua 

genitora.

29. Pugna pela reforma do acórdão proferido em sede de Embargos 

Infringentes, para que seja mantida a criança na guarda da Genitora.

30. Contrarrazões às fl s. 2.702-2.716.

31. O douto Ministério Público Federal, em parecer de lavra do ilustre 

Subprocurador-Geral da República José Elaeres Marques Teixeira (fl s. 2.757-
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2.768) ofi ciou pelo não conhecimento do Recurso Especial, conforme ementa 

abaixo:

Recurso Especial. Insurgência que não ataca a norma legal que fundamentou o 

julgado recorrido. Súmula n. 284-STF. Revolvimento de matéria fático-probatória. 

Súmula n. 7-STJ. Divergência jurisprudencial. Transcrição de ementas. Ausência de 

cotejo analítico. Parecer pelo não conhecimento do recurso especial (fl s. 2.757).

32. É o que havia de importante para ser relatado.

VOTO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. Inicialmente, no 

tocante ao art. 535 do CPC, não há como acolher a alegação de sua violação, uma 

vez que a lide foi resolvida com a devida fundamentação, ainda que sob ótica 

diversa daquela almejada pelas ora recorrentes. As questões postas em debate 

foram efetivamente decididas, não tendo havido vício algum que justifi casse 

o manejo dos Embargos Declaratórios na douta Corte a quo. Com efeito, o 

julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma 

ora invocada e, por outro lado, segundo reiterativa jurisprudência desta Corte 

Superior, os declaratórios não se prestam para rever o julgado, dado o seu perfi l 

específi co e restritivo (art. 535 do CPC). Ademais, insta consignar que o Tribunal 

de origem não está obrigado a manifestar-se, pormenorizadamente, sobre todos os 

dispositivos legais apontados em sede de Aclaratórios, pois mostra-se sufi ciente a 

apreciação de questões de fato e de direito relevantes para a causa - alegadas pelas 

partes ou apreciáveis de ofício - o que ocorreu no caso concreto.

2. Quanto ao mais, a questão discutida nos presentes autos é daquelas tão 

importantes, que exigem do Julgador, mais do que conhecimento técnico da Lei 

ou da jurisprudência, uma sensibilidade especial; qualquer decisão a ser tomada, 

certamente, sob uma ou outra ótica, não será totalmente satisfatória ou justa.

3. Discute-se, aqui, direito fundamental dos mais importantes e caros 

a qualquer um que conhece a felicidade e as angústias da maternidade/

paternidade: o direito de convivência com os fi lhos e do exercício pleno do 

pátrio poder, sabidamente indispensável para a garantia do equilíbrio físico, 

emocional, psíquico e social do indivíduo.

4. Após as brilhantes sustentações apresentadas da nobre tribuna de 

advogados, nesta assentada, verifi co que a Justiça protege a pretensão da mãe 
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postulante, a meu ver, levando-se em conta, sobretudo, o interesse da criança, 

que já reside no Brasil há cerca de 5 anos. Penso que essa circunstância sobreleva 

as disposições das normas internacionais, das normas legais e até das normas 

culturais.

5. Porque as leis, a meu sentir, como todos nós certamente cumprimos 

e entendemos, são feitas para os homens e para os fatos da vida. Creio, com 

fi rmeza, que o oposto dessa assertiva não deva ser prestigiado. A Hermenêutica 

não serve à ordem das coisas, serve aos impulsos da vida; penso que, levando-se 

em conta todas essas peculiaridades, o interesse da menor, o fato de haver nos 

Estados Unidos uma ordem de prisão contra a mãe, tudo isso pesa, e pesa muito, 

na elaboração de uma decisão de um caso como este.

6. Essa circunstância é relevantíssima para essa decisão e, na minha 

prudente visão, possui peso específico, determinante para o julgamento. 

Pensando nas condições psíquico-emocionais da criança, ponderando o melhor 

espírito conciliador da minha parte, os aspectos mais sensíveis e emocionais 

do caso em apreciação, inclino-me para prover o Nobre Apelo das partes 

recorrentes, a despeito de ter plena ciência de que as regras positivadas pelas 

autoridades, sobrescritas pelo Brasil, elaboradas pelos órgãos competentes para 

expedi-las, compõem o chamado quadro positivo do Direito e possuem um peso 

extraordinário sobre nossas consciências e nossas mentes.

7. Todavia, penso também que, quando se verifi ca (como verifi co) com a 

devida vênia, nesse caso concreto, que há um dissídio inconciliável, que há uma 

oposição irrevogável entre o que é legal e o que é justo, creio que a orientação 

do Superior Tribunal de Justiça (e não Superior Tribunal de Legalidade) deva 

propender para essa outra alternativa de solução que agora adoto e proponho 

como sendo a adequada para resolver essa pendência recursal extraordinária 

especial e espero que os pais dessa criança possam, no melhor espírito cristão e 

de harmonia, encontrar um modus convivendi de ambos com a fi lha menor, que é 

o motivo da disputa, a meu ver, com todo o respeito, egoística entre eles.

8. Portanto, apesar da credibilidade internacional dos tratados e 

a respeitabilidade que as nações adquirem quando os cumprem (e a 

descredibilidade que, também, adquirem quando os ofendem), os tratados 

internacionais, principalmente os tratados sobre relações confl ituosas, não são 

individuais, mas também são interestatais, são desrespeitados a cada minuto, 

por exemplo: o tratado que proíbe torturar prisioneiros, o que proíbe fuzilar 

prisioneiros, manter pessoas presas sem culpa formada, usar meios vexatórios 
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para se obter confi ssões. Tudo isso é proibido e abominado, contudo é praticado 

diariamente sob a vista da mídia internacional.

9. Não creio que seja esse desrespeito à Convenção de Haia que vá atrair 

para o Brasil a pecha de falsear as promessas de cumprimento dos tratados. 

Há também tratados no âmbito da colaboração internacional contra o crime, 

no âmbito do Direito Tributário, da proibição de bitributação, que o Brasil se 

esmera diariamente em desrespeitar e descumprir.

10. Penso que o juízo de família trazido à baila é extremamente delicado e, 

nesse diapasão, o que menos conta é a lei, pois o que prepondera é a sensibilidade 

do Juiz, é a sua percepção das coisas concretas que acontecem na vida.

11. Diante de tais considerações, dou provimento ao Nobre Apelo, 

mantendo a criança na guarda da mãe. 

12. Ante o julgamento deste Raro Apelo, julga-se prejudicada a análise da 

Medida Cautelar n. 21.951-RJ, conexa a este processo. É o voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Processual Civil e Administrativo. Recurso especial. 

Convenção da Haia. Repatriação de menor ilicitamente retido. Ofensa ao 

art. 535, I e II, do CPC. Inexistência. Acórdão devidamente fundamentado. 

Indicação de dispositivos legais sobre os quais a Corte de origem não 

teria se manifestado. Falta de argumentação a respeito. Súmula n. 284-

STF. Código Civil. ECA (Lei n. 8.069/1990). Convenção da ONU 

sobre direitos da criança. Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 

Normativos dos diplomas legais que não foram prequestionados. Razões 

recursais que não abordam as aludidas ofensas. Súmula n. 284-STF. 

Aferição da situação sócio-econômica do progenitor. Necessidade de estudo 

social ou psicológico. Transferência à residência de origem que supostamente 

ofenderia o direito à vida privada da criança e da progenitora. Questões 

que, no caso, demandam o reexame do contexto fático-probatório dos autos. 

Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida, divergido 

do voto do e. Relator.

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

com fundamento no artigo 105, III, a e c, contra acórdão proferido no Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região que contém a seguinte ementa (fl . 2.257):
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Internacional. Convenção da Haia. Retenção ilícita de criança. Embargos 

infringentes.

1. A época da transferência para o Rio de Janeiro, a Embargada possuia a 

custódia provisória da menor, com direito de visitação do pai regulado pela 

Justiça norte-americana, onde a criança tinha residência habitual. A vinda da 

criança ao Brasil foi requerida pela mãe - que se comprometeu expressamente 

a “retomar à jurisdição [americana] com a criança menor” -, e autorizada pela 6ª 

Vara Judiciária do Condado de Champaign, Illinois, nos seguintes termos: “Fica a 

Autora autorizada a conduzir a menor S.S. ao Brasil. A menor não deverá se afastar 

do estado de Illinois por mais de 15 (quinze) dias, incluindo os dias computados 

na viagem. Essa licença só é concedida com a condição de a Autora fornecer ao 

Réu, através do advogado deste, detalhadas informações a respeito de quando 

a criança irá deixar o Estado de Illinois, quando irá retornar, bem como o n. do 

telefone pelo qual a Autora da Ação e quem quer que estiver cuidando da criança 

possa falar.”

2. Não obstante, a Embargada não retornou aos EUA, caracterizando-se a 

retenção ilícita da menor, consoante o artigo 30 da Convenção da Haia sobre os 

Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças.

3. Como deixa claro o preâmbulo da Convenção: “Os Estados signatários da 

presente Convenção, fi rmemente convictos de que os interesses da criança são de 

primordial importância em todas as questões relativas à sua guarda; desejando 

proteger a criança, no plano internacional, dos efeitos prejudiciais resultantes de 

mudança de domicílio ou de retenção ilícitas e estabelecer procedimentos que 

garantam o retorno imediato da criança ao Estado de sua residência habitual, 

bem como assegurar a proteção do direito de visita; decidiram concluir uma 

Convenção para esse efeito e acordaram nas seguintes disposições”. Destarte, 

como decidiu a Suprema Corte da Argentina, “o objetivo da Convenção da Haia é 

precisamente procurar o melhor interesse da criança (Convenção dos Direitos da 

Criança), dando fi m ao deslocamento ou à manutenção ilícita.”

4. As exceções previstas no artigo 13, para não esvaziar a própria fi nalidade da 

Convenção, devem ser interpretadas restritivamente, sendo certo, como ensina 

Jacob Dolinger, que as exceções devem ser entendidas em caráter humanitário, 

“visando a evitar que a criança seja enviada a uma família perigosa ou abusiva, 

a um ambiente social ou nacional perigoso, como um país em plena convulsão”. 

Mais à frente, em comentário à reunião da Comissão Especial da Conferência 

de DIP da Haia, de 1993, acentuou: “Aliás, as informações prestadas pelos 

participantes da reunião revelaram que as exceções fi xadas no artigo 13 são 

interpretadas pelos tribunais restritivamente, daí poucas vezes uma defesa nelas 

baseada é bem-sucedida. Todas as hipóteses levantadas durante o debate sobre 

os perigos que podem advir, em certos casos, da devolução da criança, receberam 

a mesma resposta: caberá à jurisdição da origem da criança decidir sobre o 

paradeiro a ser dado à mesma, a fi m de protegê-la de quaisquer perigos, o que 

pode, aliás, ser sugerido pelo Estado devolvente ao Estado devolvido.”
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5. Neste caso, ademais, a ordem de proteção (restraining order) concedida 

pela Justiça estadunidense, além de não se referir à criança, porquanto foi 

mantida íntegra a visitação do pai, foi concedida inaudita altera parte e à vista 

“da petição” da requerente, sem falar que os fatos alegados, em si mesmos, não 

caracterizariam, a rigor, o caráter agressivo do genitor.

6. Por fi m, viola fl agrantemente a Convenção a tese de que o simples fato de 

uma criança, há três anos, não conviver com o pai, estar morando com a mãe 

num outro país representaria “perigo de ordem psíquica” sua restituição, pois 

seria a consagração da ilegalidade, a premiação do sequestrador, o repúdio ao 

compromisso internacional, além de ser falso o argumento, já que “o retorno 

da criança ao país de residência habitual pode ser efetuado sob a supervisão 

materna, para que a situação da menor seja apreciada pelo juiz natural”. Aliás, a 

idéia de “fato consumado pelo tempo” foi expressamente rejeitada pelo próprio 

voto-condutor, que foi taxativo: “Eu não levaria também em consideração o fato 

de que ela já está aqui há dois, três, anos. Não digo que este seja o caso. Mas, 

normalmente, infelizmente, constata-se que os ditos sequestradores que levam 

as crianças para fora da residência ou do domicílio se fazem valer da lentidão da 

Justiça exatamente para obter esse fato consumado. Para mim, isto é irrelevante: 

o tempo que está aqui.”

7. Embargos infringentes providos.

Embargos de declaração rejeitados às fl s. 2.293-2.299.

A recorrente alega, preliminarmente, a negativa de prestação jurisdicional 

ante a ofensa ao artigo 535, I e II, do CPC, pois: (a) a Corte de origem não 

se manifestou a respeito da inexistência de deferimento da guarda por parte 

do pai-requerente nas Cortes de Illinois e do Estado do Rio de Janeiro; (b) 

os pareceres do Ministério Público Federal, nas instâncias ordinárias, são 

favoráveis à recorrente; e (c) não foi apreciada a incidência de dispositivos 

infraconstitucionais e constitucionais (Convenção da Haia sobre os Aspectos 

Civis do Seqüestro Internacional de Crianças, artigos 3º, 12, 13, 17 e 20; 

Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n. 8.069/1990, artigos 1º, 3º, 4º, 5º, 

6º, 15, 17, 19 e 33; Código Civil, artigos 21 e 1.583, § 2º; Convenção da ONU 

sobre os Direitos da Criança, artigos 3º, 5º, 9º, 11, 16, 17 e 19; Constituição 

Federal, artigos 5º, X, 226, caput, e 227).

No mérito, sustenta, além do dissídio jurisprudencial, a ofensa aos artigos 

3º, a, 13, a e b, 17 e 20 da Convenção da Haia sobre os Aspectos Civis do 

Sequestro Internacional de Crianças; artigos 21 e 1.583, § 2º, do Código Civil; 

artigos 1º, 3º, 4º, caput, e parágrafo único, a, 5º, 6º, 15, 17, 19 e 33, do Estatuto 

da Criança e do Adolescente; artigos 3º, alínea 1, 9º, alínea 1 e 16 da Convenção 
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da ONU sobre Direitos da Criança; e os artigos 5º, alínea 1, 11, alíenas 1, 2 e 

3, 17, alínea 1, e 19 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, aos 

argumentos de que: (a) não deve ser determinado o retorno da criança porque 

o pai mora sozinho, não tem emprego defi nido, as famílias paterna e materna 

são residentes no Brasil, na cidade do refúgio; (b) não se realizou estudo social e 

psicológico na Justiça Federal; (c) o deferimento da medida viola a vida privada 

e familiar da menor e da genitora. Indica como acórdãos paradigmas os arestos 

proferidos nos seguintes julgamentos: REsp n. 1.293.800-MG, Rel. Min. 

Humberto Martins, 2ª Turma, DJe de 5.6.2013; REsp n. 1.239.777-PE, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, 2ª Turma, DJe de 19.4.2012.

Com contrarrazões às fl s. 2.702-2.716.

Decisão de admissão do recurso na Corte de origem às fl s. 2.733-2.735.

Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do apelo 

(fl s. 2.757-2.768).

O e. Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho proferiu voto na 

sessão ocorrida em 2.10.2014 no qual conheceu e proveu o recurso especial. 

A e. Ministra Marga Tessler ( Juíza Federal convocada do TRF 4ª Região), 

inaugurou divergência quanto ao conhecimento do recurso e votou no sentido 

de não conhecer do apelo.

Após as sustentações orais, debates e os votos do e. Relator e da Ministra 

Marga Tessler, pedi vista dos autos.

Passo, a seguir, a breve histórico do que ocorrido.

Cuida-se de ação de busca, apreensão e repatriação da menor S.H.S 

ajuizada pela União em face da genitora F.H.S, a fi m de que a primeira seja 

reconduzida a sua residência habitual localizada nos Estados Unidos da 

América, diante da sua retenção indevida no Brasil por parte da ré, a qual 

detinha a custódia provisória e ordem judicial precária do Juízo natural da 

causa, localizado no Condado de Champaign - Illinois, para viajar ao Brasil, por 

apenas quinze dias, a partir de 27.8.2009.

A pretensão foi acolhida pela Juíza Cláudia Maria Pereira Bastos Neiva 

(fl s. 1.700-1.713). A Corte de origem proveu, por maioria, apelação da ré (fl s. 

1.934-1.984), todavia, em sede de embargos infringentes interpostos pela 

União, o colegiado determinou a repatriação da infante, condicionando-a ao 

adiantamento das despesas pelo progenitor, inclusive para o retorno da mãe ou 

para os avós maternos, caso queiram acompanhar a menor (fl s. 2.101-2.123).
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Preliminar

Admissão e exame das ofensas ao artigo 535, I e II, do CPC

Diversamente do que vem proposto no apelo, evidencia-se que a Corte de 

origem se manifestou a respeito da guarda da menor, e tratando-se de pedido 

de repatriação a guarda a ser considerada é aquela deferida pelo juízo natural 

da sua residência habitual à época em que ocorrido o deslocamento ilegal da 

criança. No ponto, não há omissão porque devidamente enfrentada a questão 

nos embargos infringentes (fl s. 2.102 e 2.106):

Na verdade, como se vê da leitura dos autos, e foi muito bem analisado 

pela sentença e pelo voto-vencido, à época da transferência da menor para o 

Rio de Janeiro, a Embargada possuía a sua custódia provisória, com direito de 

visitação do pai regulado pela Justiça estadunidense (fl s. 513, 531, item A, e 544, 

item 3), mas competia a ambos os pais decidir sobre a residência da criança, e, 

posteriormente, caracterizada a retenção ilícita da criança no território brasileiro, 

ao pai foi concedida a guarda provisória pela Justiça americana (onde a criança 

tinha sual residência habitual imediatamente antes de sua retenção), ou seja, pelo 

juiz natural.

[...]

A Ré não tinha a guarda definitiva da menor, mas somente uma custódia 

temporária (fl s. 544, item 3º), que não permitia a mudança de domicílio da criança, 

sendo necessária a autorização judicial quando da viagem ao Brasil.

Por outro lado, o fato de os pareceres do Ministério Público Federal nas 

instâncias de origem terem sido desfavoráveis à repatriação, como ora se alega, 

não informam contradição ou omissão no julgado, máxime diante da exaustiva 

fundamentação, na qual consta manifestação do Parquet federal (fl . 2.106), e dos 

debates em sede de infringentes, os quais tiveram a participação dos advogados 

das partes envolvidas e também do custos legis (fl s. 2.188-2.190).

No respeitante ao último argumento, tem-se que o julgamento do pedido 

de repatriação abordou a questão levando em consideração os dispositivos 

Convenção sobre os Aspectos Civis do Seqüestro Internacional de Crianças, e 

quanto a isso não há omissão ou ausência de prestação jurisdicional, mas decisão 

desfavorável aos interesses da recorrente.

No que se refere aos demais diplomas legais (ECA, Código Civil, 

Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança e Constituição Federal) não é 

o caso de se apreciar o argumento de que há omissão ou falta de fundamentação 
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pelo fato de o acórdão integrativo não ter examinado os normativos indicados. 

Diz-se desse modo porque não há argumentação no apelo especial que respalde 

a alegada ofensa ao artigo 535, I e II, do CPC neste ponto (fl s. 2.309-2.312). 

Incide à hipótese o enunciado da Súmula n. 284-STF.

Admissão do recurso no referente às questões de fundo

Ofensa aos artigos 21 e 1.583, § 2º, do Código Civil; artigos 1º, 3º, 4º, 

caput, e parágrafo único, a, 5º, 6º, 15, 17, 19 e 33, do Estatuto da Criança e 

do Adolescente; artigos 3º, alínea 1, 9º, alínea 1 e 16 da Convenção da ONU 

sobre Direitos da Criança; e os artigos 5º, alínea 1, 11, alíenas 1, 2 e 3, 17, 

alínea 1, e 19 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

O apelo nobre, nesse aspecto, não deve ser admitido, isso porque os aludidos 

normativos não foram prequestionados e não há argumentos na peça recursal 

sobre a maneira pela qual teriam eles sido violados pela Corte de origem. Assim, 

impõem-se a incidência dos enunciados das Súmulas n. 282-STF e 284-STF.

Ofensa aos artigos 3º, “a”, 13, “a” e “b”, 17 e 20 da Convenção da Haia 

sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças.

A recorrente informa a violação a dispositivos da Convenção da Haia e 

para tanto vincula sua pretensão a que se reconheça a falta de condições sócio-

econômicas do pai-requerente para acolher a fi lha dignamente após repatriação, 

ausência de estudo psicossocial na infante e por ofensa à vida privada da menor 

e da genitora.

Nesse ponto, acompanho a divergência inaugurada pela e. Ministra Marga 

Tessler ( Juíza Federal convocada do TRF 4ª Região), para não admitir o 

apelo porque tais questionamentos, impõem, no caso, o reexame do contexto 

fático-probatório dos autos. Incide o óbice contido no enunciado da Súmula 

n. 7-STJ. A propósito, “[...] a tarefa de apreciar os elementos de convicção e 

apontar o ‘melhor interesse da criança’ não ultrapassa a instância ordinária, 

soberana no exame do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 

n. 7-STJ. Precedentes: (REsp n. 900.262-RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, julgado em 21.6.2007, DJ 8.11.2007; REsp n. 954.877-SC, Rel. 

Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira 

Turma, julgado em 4.9.2008, DJe 18.9.2008) (REsp n. 1.293.800-MG, Rel. 

Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 5.6.2013)”.
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Dissídio jurisprudencial tendo por paradigmas os acórdãos proferidos 

nos julgamentos do REsp n. 1.293.800-MG e do REsp n. 1.239.777-PE.

O recurso especial pelo dissídio não trouxe o indispensável cotejo analítico 

entre os arestos, tampouco indicou sobre qual dispositivo de lei teria recaído 

a alegada divergência jurisprudencial, nos termos do que decidido pela Corte 

Especial no julgamento do AgRg no REsp n. 1.346.588-DF, Rel. Ministro 

Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 17.3.2014.

Desse modo, malgrado a comoção que recobre qualquer corpo familiar 

em situações como a dos autos, e pedindo vênias ao e. Relator, acompanho a 

divergência quanto à não admissão do apelo, no mérito, pelo óbice da Súmula 

n. 7-STJ, bem como em face dos enunciados das Súmulas n. 282 e 284-STF; e 

nego provimento ao recurso no respeitante à parte conhecida, afastando a ofensa 

ao artigo 535, II, do CPC.

É como voto.

VOTO-VENCEDOR

A Sra. Ministra Marga Tessler ( Juíza Federal convocada do TRF 4ª 

Região): Trata-se na origem de ação de busca, apreensão e restituição da menor 

S.H.S., demanda proposta pela União em face de F.H.S., genitora da menor e 

ora recorrente especial. 

A União formulou o seu requerimento a partir de solicitação de cooperação 

jurídica internacional em matéria civil encaminhada pela autoridade central 

norte-americana para a autoridade central brasileira, pleito com o escopo 

de viabilizar a restituição da menor S.H.S. aos Estados Unidos, local de sua 

residência habitual.

O Juízo Federal da 14ª Vara da Seção Judiciária do Rio de Janeiro acolheu 

em sentença a pretensão da União, julgado que foi impugnado por meio de 

apelação, oportunamente provida pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal 

da 2ª Região.

Opostos embargos infringentes pela União, a Terceira Seção do referido 

tribunal alcançou-lhes provimento, na forma evidenciada na ementa a seguir 

transcrita:

Internacional. Convenção da Haia. Retenção ilícita de criança. Embargos 

infringentes.
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1. À época da transferência para o Rio de Janeiro, a Embargada possuía a 

custódia provisória da menor, com direito de visitação do pai regulado pela 

Justiça norte-americana, onde a criança tinha residência habitual. A vinda da 

criança ao Brasil foi requerida pela mãe - que se comprometeu expressamente 

a “retornar à jurisdição [americana] com a criança menor” -, e autorizada pela 6ª 

Vara Judiciária do Condado de Champaign, Illinois, nos seguintes termos: “Fica a 

Autora autorizada a conduzir a menor S.S. ao Brasil. A menor não deverá se afastar 

do estado de Illinois por mais de 15 (quinze) dias, incluindo os dias computados 

na viagem. Essa licença só é concedida com a condição de a Autora fornecer ao 

Réu, através do advogado deste, detalhadas informações a respeito de quando 

a criança irá deixar o Estado de Illinois, quando irá retornar, bem como o n. do 

telefone pelo qual a Autora da Ação e quem quer que estiver cuidando da criança 

possa falar.”

2. Não obstante, a Embargada não retornou aos EUA, caracterizando-se a 

retenção ilícita da menor, consoante o artigo 3º da Convenção da Haia sobre os 

Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças.

3. Como deixa claro o preâmbulo da Convenção: “Os Estados signatários da 

presente Convenção, fi rmemente convictos de que os interesses da criança são de 

primordial importância em todas as questões relativas à sua guarda; desejando 

proteger a criança, no plano internacional, dos efeitos prejudiciais resultantes de 

mudança de domicílio ou de retenção ilícitas e estabelecer procedimentos que 

garantam o retorno imediato da criança ao Estado de sua residência habitual, 

bem como assegurar a proteção do direito de visita; decidiram concluir uma 

Convenção para esse efeito e acordaram nas seguintes disposições”. Destarte, 

como decidiu a Suprema Corte da Argentina, “o objetivo da Convenção da Haia é 

precisamente procurar o melhor interesse da criança (Convenção dos Direitos da 

Criança), dando fi m ao deslocamento ou à manutenção ilícita.”

4. As exceções previstas no artigo 13, para não esvaziar a própria fi nalidade da 

Convenção, devem ser interpretadas restritivamente, sendo certo, como ensina 

Jacob Dolinger, que as exceções devem ser entendidas em caráter humanitário, 

“visando a evitar que a criança seja enviada a uma família perigosa ou abusiva, a 

um ambiente social ou nacional perigoso, como um país em plena convulsão” Mais 

à frente, em comentário à reunião da Comissão Especial da Conferência de DIP da 

Haia, de 1993, acentuou: “Aliás, as informações prestadas pelos participantes da 

reunião revelaram que as exceções fi xadas no artigo 13 são interpretadas pelos 

tribunais restritivamente, daí poucas vezes uma defesa nelas baseada é bem-

sucedida. Todas as hipóteses levantadas durante o debate sobre os perigos que 

podem advir, em certos casos, da devolução da criança, receberam a mesma 

resposta: caberá à jurisdição da origem da criança decidir sobre o paradeiro a ser 

dado à mesma, a fi m de protegê-la de quaisquer perigos, o que pode, aliás, ser 

sugerido pelo Estado devolvente ao Estado devolvido.”

5. Neste caso, ademais, a ordem de proteção (restraining order) concedida 

pela Justiça estadunidense, além de não se referir à criança, porquanto foi 
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mantida íntegra a visitação do pai, foi concedida inaudita altera parte e à vista 

da petição da requerente, sem falar que os fatos alegados, em si mesmos, não 

caracterizariam, a rigor, o caráter agressivo do genitor.

6. Por fi m, viola fl agrantemente a Convenção a tese de que o simples fato de 

uma criança, há três anos, não conviver com o pai, estar morando com a mãe 

num outro país representaria “perigo de ordem psíquica” sua restituição, pois 

seria a consagração da ilegalidade, a premiação do sequestrador, o repúdio ao 

compromisso internacional, além de ser falso o argumento, já que “o retorno 

da criança ao país de residência habitual pode ser efetuado sob a supervisão 

materna, para que a situação da menor seja apreciada pelo juiz natural”. Aliás, a 

idéia de “fato consumado pelo tempo” foi expressamente rejeitada pelo próprio 

voto-condutor, que foi taxativo: “Eu não levaria também em consideração o fato 

de que ela já está aqui há dois, três, anos. Não digo que este seja o caso. Mas, 

normalmente, infelizmente, constata-se que os ditos sequestradores que levam 

as crianças para fora da residência ou do domicílio se fazem valer da lentidão da 

Justiça exatamente para obter esse fato consumado. Para mim, isto é irrelevante: 

o tempo que está aqui.”

7. Embargos infringentes providos. (e-STJ fl s. 2.257-9).

Manejados embargos de declaração contra o acórdão que decidiu os 

infringentes, ocorreu o seu desprovimento.

F.H.S., genitora de S.H.S., apresentou recurso especial aos seguintes 

fundamentos: a) houve contrariedade ao artigo 535 do CPC, uma vez que 

verifi cadas omissões por parte do julgado recorrido, primeiro a respeito do fato 

consistente na ausência de consecução por parte de M.L.S., genitor da menor, 

de sua guarda, depois por ter deixado de considerar sobre os pareceres do 

Ministério Público Federal, por fi m diante da falta de exame sobre normativos 

apontados; b) ocorreu ofensa aos artigos 3º, a, 17, 13, a e b, e 20 da Convenção 

de Haia; 1.583, § 2º, e 21 do CCB; 33, 1º, 3º, 4º, caput e parágrafo único, a, 

5º, 6º, 15, 17 e 19 do ECA; 3º, alínea 1 e 16 da Convenção da ONU sobre 

os Direitos da Criança; e 5º, alínea 1, 11, alíneas 1, 2 e 3, 17, alínea 1 e 19, 

da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, na medida em que não 

se afi gura possível a retirada da posse de uma criança que subsiste há cinco 

anos de sua mãe, verifi cada no Brasil, para sucessiva entrega ao pai, que reside 

desempregado e só nos Estados Unidos, quando as famílias paterna e materna 

residem no Brasil, tudo isso sem a realização de estudo social e psicológico nos 

presentes autos, com curso na Justiça Federal; c) na forma do acompanhamento 

psicológico realizado na Justiça Estadual, a menor vem sendo adequadamente 

assistida no Brasil, não se demonstrando própria a sua retirada da família 
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materna para envio a país estranho; e d) houve dissídio jurisprudencial, já que 

os fundamentos do acórdão recorrido divergem do entendimento deste STJ, na 

linha dos acórdãos colacionados no recurso especial.

Muito embora relevantes os elementos fáticos alegados pela recorrente, 

entendo, de outra parte, que a presente súplica não merece ultrapassar os limites 

do juízo acerca de sua admissibilidade.

Nessa linha, a respeito da matéria aventada acima sob o tópico identifi cado 

pela alínea a, registro que deixaram de ser sufi cientemente evidenciadas as 

supostas omissões do acórdão recorrido. Asserções genéricas e despidas de 

demonstração sobre a sua efetividade quanto ao julgamento da demanda não 

têm o condão de permitir o trânsito do recurso com base em violação ao artigo 

535 do CPC, fazendo por atrair, de outro tanto, a aplicação da Súmula n. 284 

do STF, cujo enunciado afi rma que “É inadmissível o recurso extraordinário, 

quando a defi ciência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão 

da controvérsia.”

Assim a jurisprudência desta Corte:

Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Cobrança indevida. Falta de hidrômetro. Tarifa mínima. Artigo 535 

do CPC. Fundamentação defi ciente. Aplicação da Súmula n. 284-STF. Falta de 

prequestionamento. Súmula n. 282-STF. Dano moral. Inversão do julgado que 

demandaria o reexame do contexto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 

n. 7-STJ.

1. É defi ciente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa 

ao art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos 

pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro.

2. As matérias pertinentes aos arts. 12, § 1º, I e 40, V, da Lei n. 11.447/2005; 6º, 

§ 3º, II, da Lei n. 8.987/1995 e 18, § 1º, da Lei n. 6.528/1978, não foram apreciadas 

pela instância judicante de origem, tampouco foi ventilada nos embargos 

declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do 

necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula n. 282-STF.

3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como 

colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo 

exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em 

recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7-STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 554.604-RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

julgado em 4.11.2014, DJe 11.11.2014). (grifei)
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Em relação aos tópicos identificados pelas alíneas b e c averbados 

acima, anoto que vertem questões que importam de modo preponderante no 

revolvimento da matéria probatória carreada aos autos. Diante desse contexto, 

no tocante a tais pontos o recurso especial esbarra no enunciado da Súmula de 

n. 7 desta Corte, o qual preceitua no sentido de que “A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial.”

Novamente reporto precedente deste Tribunal, nesse caso com nítida 

vinculação ao tema ora debatido:

Convenção da Haia sobre aspectos civis do sequestro internacional de crianças. 

Cooperação jurídica entre Estados. Busca e apreensão de menores. Repatriação.

1. Cinge-se a controvérsia à aplicação da Convenção sobre os Aspectos Civis 

do Sequestro Internacional de Crianças, ratifi cada pelo ordenamento jurídico 

brasileiro vinte anos após sua conclusão mediante a edição do Decreto n. 

3.413, de 14.4.2000, que entrou em vigor na data de sua publicação no DOU 

em 17.4.2000, tendo como objetivo (artigo 1º): “a) assegurar o retorno imediato 

de crianças ilicitamente transferidas para qualquer Estado Contratante ou nele 

retidas indevidamente; b) “fazer respeitar de maneira efetiva nos outros Estados 

Contratantes os direitos de guarda e de visita existentes num Estado Contratante.”

2. A competência para a ação de repatriação proposta pela União em 

cumprimento a tratado internacional é da Primeira Seção (Regimento Interno, 

art. 9º, § 1º, XIII), ao contrário da ação de guarda, de direito de família, cuja 

competência é atribuída à Segunda Seção.

3. A Convenção da Haia sobre os Aspectos Civis do Seqüestro Internacional de 

Crianças tem como escopo a tutela do princípio do melhor interesse da criança, 

de modo que nos termos do caput do art. 12 da referida Convenção, “Quando 

uma criança tiver sido ilicitamente transferida ou retida nos termos do Artigo 3º e 

tenha decorrido um período de menos de 1 ano entre a data da transferência ou 

da retenção indevidas e a data do início do processo perante a autoridade judicial 

ou administrativa do Estado Contratante onde a criança se encontrar a autoridade 

respectiva deverá ordenar o retorno imediato da criança.”

4. De acordo com o REsp n. 1.239.777-PE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, a 

Convenção da Haia, não obstante apresente reprimenda rigorosa ao sequestro 

internacional de menores com determinação expressa de retorno deste ao país 

de origem, garante o bem estar e a integridade física e emocional da criança, o 

que deve ser avaliado de forma criteriosa, fazendo-se necessária a prova pericial 

psicológica.

5. Na hipótese dos autos, a ação foi proposta após o prazo de 1 (um) ano a 

que se refere o art. 12 caput da Convenção. Sendo que o acórdão recorrido, ao 

reformar a sentença para que a menor permanecesse em solo brasileiro assentou 
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que “diante da constatação no estudo psicológico de que a menor se encontra 

inteiramente integrada ao meio em que vive e que a mudança de domicílio poderá 

causar malefícios no seu futuro desenvolvimento -, e do próprio reconhecimento 

da Autoridade Central Administrativa de que “não seria prudente, portanto, 

arriscar que ela vivencie uma nova ‘ruptura’ de vínculos afetivos, especialmente 

em virtude de sua tenra idade” (três anos à época da avaliação) -, a “interpretação 

restritiva” dada pelo ilustre Juiz ao art. 12 da Convenção, determinando o imediato 

regresso à Argentina, quatro anos depois do seu ingresso em solo nacional (hoje 

conta com seis anos), vai de encontro à fi nalidade principal da Convenção, que é a 

proteção do interesse da criança.”

6. Nesse ponto, melhor destino não se revela o recurso, pois a tarefa de apreciar 

os elementos de convicção e apontar o “melhor interesse da criança” não ultrapassa 

a instância ordinária, soberana no exame do acervo fático-probatório dos autos. 

Incidência da Súmula n. 7-STJ. Precedentes: (REsp n. 900.262-RJ, Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21.6.2007, DJ 8.11.2007; REsp n. 954.877-SC, Rel. 

Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, 

julgado em 4.9.2008, DJe 18.9.2008) Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 1.293.800-MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 28.5.2013, DJe 5.6.2013). (grifei)

Por fi m, quanto ao tópico recursal identifi cado acima pela alínea d, consigno 

que a omissão na peça do recurso especial a propósito da exata demonstração 

do dissídio jurisprudencial aventado, com a ausência de realização de cotejo 

indicativo de modo preciso dos preceptivos legais interpretados divergentemente 

e das conclusões emanadas de seu exame, frustra a admissibilidade do especial. 

Tal é o teor da peça recursal apresentada, que deixou de desenvolver arrazoado 

segundo as exigências em comento.

Consoante esse entendimento colho o seguinte precedente deste Superior:

Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no agravo em recurso especial. 

Recurso especial interposto pela alínea c do permissivo constitucional. Ausência 

de indicação, no recurso especial, do dispositivo legal violado ou ao qual teria sido 

dada interpretação divergente. Fundamentação defi ciente. Incidência da Súmula 

n. 284-STF. Precedentes do STJ. Divergência jurisprudencial não demonstrada, nos 

moldes legais e regimentais. Agravo regimental improvido.

I. A jurisprudência desta Corte é assente, no sentido de que a ausência de 

indicação dos dispositivos legais supostamente violados ou que teriam recebido 

interpretação divergente não autoriza o conhecimento do Recurso Especial. Em 

tal sentido: “O Recurso Especial, apesar de interposto com base na alínea a do 

permissivo constitucional, não indica, especifi camente, o dispositivo de lei federal 

supostamente contrariado pelo acórdão recorrido. Aplicação, por analogia, da 
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Súmula n. 284-STF. Da mesma forma, incide o verbete da Súmula n. 284 do STF 

quando o recorrente deixa de indicar qual dispositivo de lei federal teve sua 

interpretação divergente pelo Tribunal, mesmo se o recurso tiver sido interposto 

pela alínea c do permissivo constitucional” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 

87.521-PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10.5.2013).

II. A Corte Especial do STJ consolidou o entendimento de que a ausência 

da indicação do dispositivo legal supostamente violado torna incabível o 

conhecimento do Recurso Especial, quer tenha sido interposto pela alínea a, 

quer pela c do permissivo constitucional (STJ, AgRg no REsp n. 1.346.588-DF, Rel. 

Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014).

III. Considera-se deficiente a fundamentação, quando o Recurso Especial 

suscita tese a ser apreciada pelo STJ, mas deixa de indicar o dispositivo legal 

violado ou ao qual teria sido dada interpretação divergente. Incidência da Súmula 

n. 284-STF. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no AREsp n. 87.521-PR, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10.5.2013; REsp n. 1.435.502-CE, Rel. 

Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 20.5.2014; EDcl no AgRg no 

AREsp n. 438.641-MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

de 21.3.2014, e AgRg no AREsp n. 382.843-RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe de 2.12.2013.

IV. Ademais, não havendo o recorrente demonstrado, mediante a realização do 

devido cotejo analítico, nos moldes legais e regimentais, a existência de similitude 

das circunstâncias fáticas e de direito, nos acórdãos recorrido e paradigmas, com 

soluções jurídicas diversas, fi ca desatendido o comando dos arts. 541 do CPC 

e 255 do RISTJ, o que impede o conhecimento do Recurso Especial, interposto 

pela alínea c do permissivo constitucional. Precedentes do STJ (AgRg no REsp n. 

1.438.487-SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23.5.2014).

V. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 531.420-PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda 

Turma, julgado em 6.11.2014, DJe 21.11.2014).

Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso especial.




