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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No. 
606.352-SP (2014/0270619-1)

Relatora: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES

Agravante: Ministério Público Federal

Agravado: Milton da Silva Araujo

Advogado: Paulo Roberto Brandão e outro(s)

Interes.: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo

EMENTA

Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental no 
agravo em recurso especial. Ato de improbidade administrativa. 
Condenação do agente ímprobo apenas no ressarcimento dos 
danos causados ao erário. Impossibilidade. Multa anteriormente 
imposta, por infringência às disposições da legislação eleitoral. 
Bis in idem. Não ocorrência. Art. 12 da Lei no. 8.429/1992. 
Independência das instâncias penal, civil e administrativa. 
Agravo regimental provido.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão que, 
reconhecendo a prática de ato de improbidade administrativa, 
pelo ora agravado, consubstanciado no uso de material e de 
recursos humanos do Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo, para efetuar campanha de candidata a 
deputada federal, condenou-o exclusivamente a ressarcir os 
danos causados ao Erário.

II. No caso, a solução da controvérsia não demanda a análise 
de matéria fática, mas a correta interpretação a ser dada ao art. 
12 da Lei no. 8.429/1992, a fi m de defi nir se (a) a imposição 
de multa ao agravado, pela Justiça Eleitoral, por afronta à Lei 
no. 9.504/1997, impediria a sua condenação, nos presentes 
autos, no pagamento de multa civil, por força da proibição de 
bis in idem; e (b) reconhecida a prática de ato de improbidade 
administrativa, seria possível a condenação do agente apenas em 
ressarcir o dano causado ao Erário.

III. O art. 12 da Lei no. 8.429/1992 é expresso ao 
determinar que as penalidades impostas pela prática de ato de 
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improbidade administrativa independem das demais sanções 
penais, civis e administrativas, previstas na legislação específi ca. 
Desta forma, o fato de o agravado ter sido condenado, pela 
Justiça Eleitoral, ao pagamento de multa, por infringência 
às disposições contidas na Lei no. 9.504/1997, não impede 
sua condenação em qualquer das sanções previstas na Lei no. 
8.429/1992, não havendo falar em bis in idem.

IV. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça, o ressarcimento não constitui sanção propriamente dita, mas 
sim conseqüência necessária do prejuízo causado. Caracterizada a 
improbidade administrativa por dano ao Erário, a devolução dos 
valores é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo menos uma 
das sanções legais que, efetivamente, visam a reprimir a conduta 
ímproba e a evitar o cometimento de novas infrações (STJ, REsp 
no. 1.184.897-PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
Segunda Turma, DJe de 27.4.2011).

V. Nesse contexto, afastada a existência de bis in idem com 
eventuais sanções impostas pela infringência às disposições da 
legislação eleitoral, e por ser o ressarcimento dos danos causados 
ao Erário mera consequência do reconhecimento do ato de 
improbidade administrativa, deve ser imposta, ao agravado, 
ao menos uma das demais sanções previstas no art. 12, III, da 
Lei no. 8.429/1992. Ocorre que, por ser tarefa que demanda o 
exame das circunstâncias fáticas do caso, mostra-se necessário o 
retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, levando em 
conta as premissas estabelecidas acima e com base nos princípios 
da proporcionalidade e da razoabilidade, fi xe as sanções que 
entender cabíveis.

VI. Agravo Regimental provido, para conhecer do Recurso 
Especial e dar-lhe provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, por unanimidade, dar provimento ao agravo regimental para 
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conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, nos termos do voto 
da Sra Ministra Relatora.

A Sra. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF 
da 3a. Região), os Srs. Ministros Humberto Martins, Herman Benjamin 
e Mauro Campbell Marques votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 15 de dezembro de 2015 (data do julgamento).

Ministra Assusete Magalhães, Relatora

DJe 10.2.2016

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Trata-se de Agravo Regimental, 
interposto pelo Ministério Público Federal, contra decisão de minha lavra, 
assim fundamentada, in verbis:

Trata-se de Agravo, interposto pelo Ministério Público Federal, 
em face de decisão que inadmitiu Recurso Especial, manejado contra 
acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a. Região.

Aduz o agravante, nas razões do seu Recurso Especial, ofensa aos 
arts. 11 e 12, III, da Lei no. 8.429/1992, sustentando a desproporção 
e a insuficiência da sanção aplicada em razão da prática de ato de 
improbidade administrativa.

Requer, ao final, que, “além do ressarcimento do dano, deve ser 
aplicada a multa civil de até cem vezes o valor da remuneração 
percebida pelo agente à época, como medida apta a proteger 
suficientemente o bem jurídico tutelado pela Lei de Improbidade 
Administrativa” (fl. 1.456e).

O recurso foi inadmitido na origem, o que ensejou a interposição 
do presente Agravo.

O Ministério Público Federal, em parecer de fls. 1.487-1.488e, 
opina pelo provimento do recurso.

Conheço do Agravo, todavia, o Recurso Especial não ultrapassa a 
admissibilidade.

O Tribunal de origem decidiu a questão relativa às penalidades 
decorrentes da prática do ato de improbidade administrativa, com 
base nos seguintes fundamentos:
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No caso dos autos, o que restou comprovado, indene de 
dúvidas, foi a extração indevida de 2.500 cópias (mala direta) 
para a campanha da candidata a Deputada Estadual Guiomar 
Kalil, bem assim a utilização de funcionários do CREMESP 
para a colocação daquelas no envelope.

É o que se depreende dos testemunhos de Rosângela Aparecida 
de Souza França (f. 856-7 v. e 864-5), Eliana D’Alma 
Paternostre (f. 860-v. e 866-7), Paulo Cambraia Cardoso (f. 
861-v.) e, em sede policial, Carla de Lima Rocha (f. 868-70).

Em se tratando de ato que gerou dano ao erário, in casu, 
afigura-se bastante a reparação do dano causado ao Poder 
Público (valor referente à extração de 2.500 cópias, além do valor 
relativo à utilização de pessoal em horário de expediente para a 
viabilização de mala direta com propaganda de campanha, a ser 
apurado em liquidação de sentença), máxime porque o réu foi 
demitido por justa causa (f. 885-6), condenado ao pagamento 
de 1.000 UFIRS, a título de multa, pelo TRE (f. 379-90) e 
em razão dos motivos que levaram o Ministério Público do 
Estado de São Paulo a promover o arquivamento do Inquérito 
Policial no. 050.07.074309-6 (f. 904-8). Nada obstante a 
independência das instâncias, é o que se mostra razoável no caso 
concreto.

No tocante à necessidade de condenação pelas demais sanções 
previstas pela Lei de Improbidade Administrativa “pagamento 
de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração 
percebida pelo agente; suspensão dos direitos políticos de três 
a cinco anos e proibição de contratar com o Poder Público ou 
receber beneficios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos”, a alegação 
do recorrente não merece prosperar, uma vez que, muito embora 
o ressarcimento seja mera consequência da comprovação do dano, 
o STJ já adotou o posicionamento de que é possível a condenação 
apenas quanto ao pedido de ressarcimento:

(...) (fls. 1.432-1.433e)

Assim, a pretensão de infirmar os fundamentos do acórdão recorrido 
com o fito de se caracterizar ser irrazoável ou desproporcional a sanção 
imposta, demandaria o revolvimento de matéria fática, incidindo, 
assim, como óbice ao Recurso Especial, a Súmula no. 7 desta Corte, 
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in verbis: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 
especial”.

A propósito:

Processual Civil. Agravo regimental no recurso especial. 
Violação do art. 535 do CPC. Inexistência de omissão. Alegações 
genéricas.

Fundamentação deficiente. Súmula no. 284-STF. Arts. 10 e 
11 da Lei no. 8.429/1992. Lesão ao erário e violação a princípios 
administrativos. Circunstâncias expressamente reconhecidas pelo 
Tribunal de origem. Revisão das sanções impostas. Princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade. Reexame de matéria fático 
probatória.

Impossibilidade. Súmula no. 7-STJ.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, 
todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão 
pela qual não há que se falar na suscitada ocorrência de violação 
do art. 535 do Código de Processo Civil.

2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido 
de que a simples alegação de violação genérica de preceitos 
infraconstitucionais, desprovida de fundamentação que 
demonstre de que maneira houve a negativa de vigência dos 
dispositivos legais pelo Tribunal de origem, não é suficiente para 
fundar recurso especial, atraindo a incidência da Súmula no. 
284-STF.

3. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem 
no sentido de que o recorrente deixou de tomar as medidas 
indicadas na Lei de Responsabilidade, a caracterizar os atos de 
improbidade administrativa tipificados nos arts. 10 e 11 da 
LIA, é necessário o reexame de matéria de fato, o que é inviável 
em sede de recurso especial, tendo em vista o disposto na Súmula 
no. 7-STJ.

4. A análise da pretensão recursal no sentido de que sanções 
aplicadas não observaram os princípios da proporcionalidade 
e razoabilidade, com a consequente reversão do entendimento 
manifestado pelo Tribunal de origem, exige o reexame de matéria 
fático-probatória dos autos, o que é vedado em sede de recurso 
especial, nos termos da Súmula no. 7-STJ.
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5. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no REsp 
no. 1.344.725-RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, Segunda Turma, DJe de 12.2.2015)

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo, com fundamento no art. 
544, § 4o., II, a, do CPC (fls. 1.490-1.492e).

Inconformado, sustenta o agravante que:

(...)

A decisão agravada apresenta a seguinte fundamentação (fls. 
1.491):

Assim, a pretensão de infirmar os fundamentos do acórdão 
recorrido com o fito de se caracterizar ser irrazoável ou 
desproporcional a sanção imposta, demandaria o revolvimento 
de matéria fática, incidindo, assim, como óbice ao Recurso 
Especial, a Súmula no. 7 desta Corte, in verbis: “a pretensão de 
simples reexame de prova não enseja recurso especial”.

O entendimento contido na decisão agravada merece ser revisto, 
pois o que se buscou, com o especial, não foi reexame do contexto 
fático-probatório, mas apenas a fixação de respostas estatais de caráter 
punitivo, em face da improbidade indubitavelmente reconhecida na 
instância ordinária, e com base nas mesmas premissas e provas em que 
baseada a motivação do acórdão recorrido. Ou seja, a intenção do 
recorrente é tão somente a correta aplicação de penalidades previstas 
pela Lei de Improbidade Administrativa, de forma suficiente a 
repreender atos ímprobos por parte do agente público, que deve agir 
em conformidade com os princípios da Administração Pública.

Isso porque, o aresto impugnado, não obstante tenha reconhecido 
a responsabilidade do recorrido pela prática de ato de improbidade, 
não lhe aplicou sanção alguma, o que, data venia, fere a lógica do 
razoável! Insista-se no ponto relevante: o acórdão da instância a quo 
reconhece a ocorrência de improbidade administrativa. Confira-se, 
com efeito, o seguinte trecho do aresto (fls. 1.432):

No caso dos autos, o que restou comprovado, indene de dúvidas, foi 
a extração indevida de 2.500 cópias (mala direta) para a campanha 
da candidata a Deputada Estadual Guiomar Kalil, bem assim a 
utilização de funcionários do CREMESP para a colocação daquelas 
no envelope.
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Reafirme-se, portanto, que o recurso especial não busca reexame 
do conjunto fático-probatório, mas tão somente assegurar a efetiva 
aplicação de sanção(ções), ante o reconhecimento, na instância 
ordinária, da ocorrência da improbidade administrativa. Isso 
porque, como será mais adiante assinalado, a cominação aplicada – 
ressarcimento – não possui timbre sancionatório.

Esse Superior Tribunal, em outras matérias, afasta a incidência da 
Súmula no. 7-STJ quando há demonstração evidente que o Tribunal 
de origem agiu em desrespeito aos princípios da proporcionalidade e 
da razoabilidade. Como exemplo, citem-se os casos em que o valor 
arbitrado a título de danos morais, quando irrisórios ou exorbitantes, 
são excepcionalmente revisados por meio de recurso especial (AgRg no 
AgRg no AREsp no. 243.090-CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 
Quarta Turma, julgado em 2.6.2015, DJe 11.6.2015). Da mesma 
forma ocorre com a fixação de honorários advocatícios, em que, 
mostrando-se ínfimos ou excessivos, são rearbitrados por essa Corte 
Superior, sem que isso implique violação à Súmula no. 7-STJ.

O caso em análise é similar, senão mais evidente! Verificada a 
prática da conduta ímproba – cujo quadro fático está devidamente 
assentado no acórdão – o que aqui se pede é tão somente a efetiva 
punição do recorrido, de forma proporcional e suficiente, pois 
simplesmente não restou aplicada qualquer sanção!

É sabido, com efeito, que o princípio da proporcionalidade possui 
duas facetas, a serem devidamente consideradas pelo julgador, à luz 
de cada caso concreto: a proibição de excesso e a proteção insuficiente. 
É em relação a essa segunda angulação do postulado que se lastreia 
a presente irresignação, uma vez que o Estado deve responder, com 
a intensidade necessária, aos ilícitos perpetrados aos bens jurídicos 
tutelados, de maneira a evitar-se proteção insuficiente aos valores 
sociais amparados pelo ordenamento jurídico. Nisso não há, como 
acima mencionado, qualquer reexame de matéria de fato. Nessa 
linha, também autoriza a jurisprudência dessa Corte:

(...)

E nem se diga que houve aplicação da sanção em decorrência da 
condenação ao ressarcimento do dano causado ao erário. Tal medida 
não possui natureza sancionatória, pois volta-se à recomposição do 
erário.

Não obstante o Tribunal a quo tenha deliberado no sentido de que 
as penas não são obrigatoriamente aplicadas de forma cumulativa, 
o ressarcimento não equivale à sanção ao ato de improbidade 
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administrativa que foi atribuído ao recorrido - e que se encarta 
no art. 11 da Lei no. 8.429/1992. A improbidade administrativa 
enquadrada nesse dispositivo legal enseja, dentre outras consequências, 
o ressarcimento integral dos danos causados aos cofres públicos, nos 
termos do art. 12, I, do mesmo diploma legal.

Como já dito, o ressarcimento dos danos causados ao erário pelos 
agentes públicos que praticam ato de improbidade administrativa não 
configura propriamente uma sanção – medida punitiva –, porquanto, 
como plasmado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 
aquele é medida de recomposição do dano:

(...)

De igual modo, pouco importa se houve condenação na Justiça 
Eleitoral, pois é sabido que a punição aplicada em instância diversa 
não tem influência em outra esfera, ante a independência das 
instâncias.

Portanto, tendo restado incontroversa a prática de ato de 
improbidade, a ausência de sanção implica efetiva violação aos arts. 
11 e 12 da LIA, pois a imposição de ressarcimento não se cuida de 
sanção e a total ausência dessa mostra-se desproporcional e irrazoável, 
tornando inócua a condenação imposta na instância ordinária, em 
face do ato de improbidade.

(...) (fls. 1.496-1.502e).

Por fi m, requer a reconsideração da decisão agravada, ou, se assim 
não entender Vossa Excelência, a submissão do presente agravo à apreciação 
do Colegiado, para que dele se conheça e, ao fi nal, dê-se provimento ao 
agravo e ao recurso especial, com a consequente reforma da decisão, para que 
retornem os autos ao Tribunal de origem para dosimetria da(s) sanção(ções) 
correspondente(s) ao ato de improbidade praticado, independentemente da 
medida de ressarcimento do erário (fl . 1.502e).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Relatora): O Agravo Regimental 
merece ser provido.
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Com efeito, melhor examinando a questão, verifi co que a solução 
da controvérsia não demanda a análise de matéria fática, mas a correta 
interpretação a ser dada ao art. 12 da Lei no. 8.429/1992.

De acordo com os autos, o agravante ajuizou Ação Civil Pública, 
postulando a condenação de Milton da Silva Araújo, ora agravado, pela 
prática de atos de improbidade administrativa, consubstanciado no uso 
da máquina pública para efetuar campanha de candidata a deputada 
federal.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com base na 
seguinte fundamentação:

Assim, dos fatos imputados ao Réu na inicial, restaram comprovadas 
através das provas anexadas e produzidas, a extração indevida de 
2.500 cópias Xerox para a campanha da candidata Guiomar Kalil 
e a utilização de pessoal para o envelopamento de cartas para mala 
direta para a campanha da mesma.

Há que se considerar que já houve punição, pelo E. TRE, por 
prática de conduta vedada, qual seja, a realização de campanha 
política dentro de órgão da administração indireta. Desta forma, já 
tendo sido aplicada a multa correspondente, a fim de não incidir bis 
in idem, reconheço a prática de tais atos e os tenho como julgados.

Em relação aos fatos comprovados temos que se aplica a legislação 
apontada pelo Ministério Público Federal, qual seja, a Lei de 
Improbidade Administrativa:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa 
que atenta contra os princípios da administração pública 
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidlade, e lealdade às instituições, e 
notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento 
ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

Deve, assim, ser acatado o pedido veiculado na inicial, conseqüente 
das atitudes do réu. Assim, tendo em vista a comprovação, nos autos, 
da extração indevida, para fins de beneficiar candidata apoiada pelo 
Réu, de 2.500 cópias utilizando-se de maquinário e material do 
CREMESP, deve ser apurado o valor que corresponde a tal gasto e ser 
ressarcido pelo Réu.
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Também deve ser apurado o valor da utilização de pessoal em 
horário de expediente para- a viabilização de mala direta com 
propaganda de campanha, valor esse que também deverá ser ressarcido 
pelo Réu.

Portanto, julgo parcialmente procedente o pedido, nos termos do 
artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil e condeno o Réu a 
ressarcir ao CREMESP os valores relativos à extração de 2.500 cópias 
utilizando-se de maquinário e material do CREMESP e também o 
valor relativo à utilização de pessoal em horário de expediente para 
a viabilização de mala direta com propaganda de campanha, a ser 
apurado em liquidação de sentença (fls. 1.353-1.354e).

Apenas o ora agravante apelou da sentença, requerendo, em síntese, 
a condenação do agravado nas demais sanções previstas na Lei no. 
8.429/1992. No acórdão ora recorrido, o Tribunal de origem negou 
provimento ao apelo, com base nos seguintes fundamentos:

No caso dos autos, o que restou comprovado, indene de dúvidas, foi 
a extração indevida de 2.500 cópias (mala direta) para a campanha 
da candidata a Deputada Estadual Guiomar Kalil, bem assim a 
utilização de funcionários do CREMESP para a colocação daquelas 
no envelope.

É o que se depreende dos testemunhos de Rosângela Aparecida de 
Souza França (f. 856-7 v. e 864-5), Eliana D’Alma Paternostre (f. 
860-v. e 866-7), Paulo Cambraia Cardoso (f. 861-v.) e, em sede 
policial, Carla de Lima Rocha (f. 868-70).

Em se tratando de ato que gerou dano ao erário, in casu, afigura-
se bastante a reparação do dano causado ao Poder Público (valor 
referente à extração de 2.500 cópias, além do valor relativo à 
utilização de pessoal em horário de expediente para a viabilização 
de mala direta com propaganda de campanha, a ser apurado em 
liquidação de sentença), máxime porque o réu foi demitido por justa 
causa (f. 885-6), condenado ao pagamento de 1.000 UFIRS, a 
título de multa, pelo TRE (f. 379-90) e em razão dos motivos que 
levaram o Ministério Público do Estado de São Paulo a promover o 
arquivamento do Inquérito Policial no. 050.07.074309-6 (f. 904-
8). Nada obstante a independência das instâncias, é o que se mostra 
razoável no caso concreto.

No tocante à necessidade de condenação pelas demais sanções 
previstas pela Lei de Improbidade Administrativa “pagamento de 
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multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida 
pelo agente; suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos e 
proibição de contratar com o Poder Público ou receber beneficios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que 
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo 
prazo de três anos”, a alegação do recorrente não merece prosperar, 
uma vez que, muito embora o ressarcimento seja mera consequência 
da comprovação do dano, o STJ já adotou o posicionamento de que é 
possível a condenação apenas quanto ao pedido de ressarcimento:

(...) (fls. 1.432-1.433e).

Assim, o que está em discussão nos autos é se (a) a imposição 
de multa ao agravado, pela Justiça Eleitoral, por afronta à Lei no. 
9.504/1997, impediria a condenação, nos presentes autos, no pagamento 
de multa civil, por força da proibição de bis in idem; e (b) reconhecida a 
prática de ato de improbidade administrativa, seria possível a condenação 
do agente apenas em ressarcir o dano causado ao Erário.

Nesse contexto, não incide, no caso, o óbice previsto na Súmula no. 
7-STJ, pois a solução da controvérsia demanda apenas a interpretação do 
art. 12 da Lei no. 8.429/1992, segundo o qual:

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

I - na hipótese do art. 9o., perda dos bens ou valores acrescidos 
ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando 
houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 
oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do 
acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público 
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual 
seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda 
dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer 
esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos 
políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas 
vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público 
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
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indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual 
seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se 
houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 
três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor 
da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o 
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica 
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

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

Assim, por expressa disposição legal, as penalidades impostas pela 
prática de ato de improbidade administrativa independem das demais 
sanções penais, civis e administrativas, previstas na legislação específi ca. 
Sobre o tema, Waldo Fazzio Júnior (Improbidade Administrativa: 
doutrina, legislação e jurisprudência, 2. ed., São Paulo: Atlas, 2014, pp. 
496-497) ensina que:

Conforme Nery e Nery (2005, p. 540),

pelo princípio da independência das responsabilidades, 
adotado pelo sistema brasileiro, o mesmo fato pode dar 
origem a sanções civis, penais e administrativas, aplicáveis 
cumulativamente.

Os atos de improbidade administrativa podem acarretar para 
o seu autor, agente público, além das sanções previstas no art. 12 
da Lei no. 8.429/1992, sanções penais decorrentes de processo por 
delitos correlatos e, inclusive, sanções de natureza administrativa, 
em consequência de processo administrativo disciplinar. É que há a 
possibilidade de incidência concomitante do estatuto funcional, da 
lei penal e da lei de improbidade administrativa. Cada processo, em 
cada instância, tem curso relativamente independente.

Assim, exemplificando, o agente público que comete o ato de 
improbidade do art. 9o., XI (incorporação ao seu patrimônio de 
bem móvel público), pode ser processado, simultaneamente, pelo 
delito de peculato (CP, art. 312). É suscetível de receber as sanções 
civis e político-administrativas pelo ato de improbidade praticado e, 
cumulativamente, as penas relativas ao delito.
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Nesse sentido, o art. 37, § 4o., in fine, da Constituição Federal, 
exibe a expressão “sem prejuízo da ação penal cabível”. Também, 
o art. 12, caput, da Lei no. 8.429/1992, começa com a ressalva 
“independentemente das sanções penais, civis e administrativas 
previstas na legislação específica”.

Não é de hoje que o ordenamento jurídico brasileiro consagra 
a independência entre as esferas administrativa, cível e penal. No 
que toca especificamente às ações de improbidade administrativa, 
tal independência está lastreada em texto constitucional (art. 37, 
§ 4o.). Segue-se que, mesmo que a ação de improbidade tenha por 
fundamento fatos idênticos aos já analisados em outras instâncias, 
não há que se falar em bis in idem, nem tampouco na indevida 
intromissão do Judiciário na esfera de atribuições privativas do 
administrador, tendo em vista o princípio da independência das 
instâncias.

Desta forma, o fato de o agravado ter sido condenado, pela Justiça 
Eleitoral, ao pagamento de multa, por infringência às disposições contidas 
na Lei no. 9.504/1997, não impede sua condenação em qualquer das 
sanções previstas na Lei no. 8.429/1992, não havendo falar em bis in 
idem.

Quanto à possibilidade de o agravado, após reconhecida a prática 
de ato de improbidade administrativa, ser condenado apenas no 
ressarcimento dos danos causados ao Erário, vale lembrar a lição de 
Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves (Improbidade Administrativa, 
6.ed., rev. e ampl. e atualizada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, pp. 
644-731), segundo a qual:

Aquele que causar dano a outrem tem o dever de repará-lo, dever 
que reside na necessidade de recompor o patrimônio do lesado, fazendo 
com que este, tanto quanto possível, retorne ao estado em que se 
encontrava por ocasião da prática do ato lesivo.

Essa concepção, hodiernamente, encontra-se amplamente difundida 
e erigida à categoria de princípio geral de direito, sendo integralmente 
aplicada em se tratando de danos causados ao patrimônio público. 
Note-se, no entanto, que o texto legal não tem o poder de alterar 
a essência ou a natureza dos institutos; in casu, observa-se que a 
reparação dos danos, em seus aspectos intrínsecos, não representa uma 
punição para o ímprobo, pois tão somente visa a repor o status quo.

(...)
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O ressarcimento integral do dano, na medida em que busca, apenas, 
recompor o status quo, não afasta, em linha de princípio, a aplicação 
das demais sanções cominadas ou, mesmo, a própria incidência da Lei 
no. 8.429/1992. Em outras palavras, ainda que o ressarcimento seja 
realizado em momento anterior ao ajuizamento da ação judicial, isso 
não terá qualquer influência na configuração do interesse de agir, já 
que o agente ainda é passível de ser sancionado pelo ilícito praticado. 
Por outro lado, tratando-se de ressarcimento espontâneo, promovido 
sem qualquer influência exógena, tal pode ser indicativo da ausência 
de dolo ou da boa-fé do agente público, devendo ser valorado sob a 
ótica do critério de proporcionalidade, tanto em relação à incidência 
da Lei no. 8.429/1992 no caso concreto como no que diz respeito à 
individualização das sanções a serem aplicadas.

(...)

No mais, é relevante observar ser inadmissível que ao ímprobo 
sejam aplicadas unicamente as sanções de ressarcimento do dano e de 
perda de bens, pois estas, em verdade, não são reprimendas, visando 
unicamente à recomposição do status quo.

Com base em tais fundamentos, o Superior Tribunal de Justiça 
possui jurisprudência no sentido de que, por não ser propriamente 
uma sanção, a condenação ao ressarcimento dos danos causados ao 
Erário não pode ser a única penalidade imposta ao agente que cometer 
ato de improbidade administrativa. Nesse sentido, cito os seguintes 
precedentes:

Processual Civil e Administrativo. Ação civil de improbidade 
administrativa. Ato ímprobo configurado. Imposição de devolução em 
dobro dos valores desviados. Inadequação. Necessidade de imposição 
das espécies de sanções previstas na Lei no. 8.429/1992. Recurso 
especial provido.

1. No caso dos autos, o Ministério Público do Estado do Rio 
Grande do Norte ajuizou ação civil de improbidade administrativa 
em razão de supostos desvios de alimentos e combustíveis praticados no 
âmbito do do 3o. Subgrupamento de Bombeiros Militar. Por ocasião 
da sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente e condenou 
alguns dos réus às seguintes sanções previstas na Lei no. 8.429/1992: 
a) suspensão dos direitos políticos; b) proibição de contratação com 
o Poder Público e recebimento de incentivo fiscais; c) a perda das 
funções públicas (fls. 1.256-1.270).
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2. O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, reformou 
parcialmente a sentença, tão somente no tocante à dosimetria das 
sanções impostas, com base no princípio da proporcionalidade, ao 
afastar as sanções impostas e determinar “a devolução em dobro 
das aludidas importâncias (representativa em pecúnia dos insumos 
‘desviados’), aqui já excluindo o cálculo dos bens já retornados” (fl. 
1.404).

3. Efetivamente, a imposição da pena consistente na “devolução 
em dobro” dos valores desviados não corresponde à nenhuma das 
espécies de sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa 
(art. 12 e incisos), especificamente: multa civil, suspensão dos direitos 
políticos, proibição de contratar com o Poder Público e receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, perda da função pública, 
ressarcimento integral do dano e perda de bens acrescidos ilicitamente 
ao patrimônio.

4. A aplicação das penalidades previstas na norma exige que o 
magistrado considere, no caso concreto, “a extensão do dano causado, 
assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente” (conforme 
previsão expressa contida no parágrafo único do art. 12 da Lei 
no. 8.429/1992). Assim, é necessária a análise da razoabilidade e 
proporcionalidade em relação à gravidade do ato de improbidade 
e à cominação das penalidades, as quais podem ocorrer de maneira 
cumulativa, embora não necessariamente. Nesse sentido: REsp no. 
1.091.420-SP, 1a. Turma, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe de 
5.11.2014; AgRg no AREsp no. 149.487-MS, 2a. Turma, Rel. Min. 
HUMBERTO MARTINS, DJe de 29.6.2012.

5. Todavia, apesar da cumulação das referidas sanções não ser 
obrigatória, é pacífico no âmbito desta Corte Superior o entendimento 
de que, caracterizado o prejuízo ao erário, o ressarcimento não pode 
ser considerado propriamente uma sanção, mas apenas conseqüência 
imediata e necessária de reparação do ato ímprobo, razão pela qual 
não pode figurar isoladamente como penalidade. Sobre o tema: REsp 
no. 1.315.528-SC, 2a. Turma, Rel. Min. MAURO CAMPBELL 
Marques, DJe de 9.5.2013; REsp no. 1.184.897-PE, 2a. Turma, 
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 27.4.2011; (REsp no. 
977.093-RS, 2a. Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 
DJe de 25.8.2009; REsp no. 1.019.555-SP, 2a. Turma, Rel. Min. 
CASTRO MEIRA, DJe de 29.6.2009.

6. Portanto, a sanção imposta pela Corte de origem - devolução em 
dobro dos valores desviados - não corresponde as sanções previstas na 
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Lei de Improbidade, o que viola o art. 12 da norma sancionadora. 
Tal consideração impõe o retorno dos autos ao Tribunal de origem 
para que aplique, em razão do reconhecimento da configuração 
de ato de improbidade administrativa, com base nos princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade, as sanções cabíveis previstas na Lei 
no. 8.429/1992.

7. Recurso especial provido (STJ, REsp no. 1.376.481-RN, Rel. 
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, 
DJe de 22.10.2015).

Administrativo. Recurso especial. Ausência de violação ao art. 
535 do CPC. Ação civil pública. Dano ao erário. Art. 12, inciso 
II, da Lei no. 8.429/1992. Ressarcimento. Única medida imposta 
como consequência da improbidade administrativa. Impossibilidade. 
Condenação em multa civil.

1. Na origem trata-se de ação civil pública interposta pelo 
Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra o ora 
recorrido que, no exercício do cargo de Prefeito do Município de 
Braço do Norte, deixou de comparecer a audiência preliminar na 
Justiça do Trabalho, acarretando a aplicação dos efeitos da revelia e a 
condenação do Município ao pagamento das verbas pleiteadas, que já 
haviam sido pagas anteriormente.

2. Não há a apontada violação ao art. 535 do CPC. É que os órgãos 
julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas 
pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as 
decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, 
em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição 
da República vigente.

3. As Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal 
de Justiça já se posicionaram no sentido de que, caracterizado o 
prejuízo ao erário, o ressarcimento não pode ser considerado 
propriamente uma sanção, senão uma conseqüência imediata e 
necessária do ato combatido, razão pela qual não se pode excluí-lo, 
a pretexto de cumprimento do paradigma da proporcionalidade das 
penas estampado no art. 12 da Lei no. 8.429/1992. Precedentes.

4. Tendo em vista a natureza patrimonial da lesão provocada, 
entendo por bem manter a imposição do ressarcimento e acrescentar 
a condenação em multa civil na razão da metade do valor do dano, 
atualizado monetariamente.
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5. Recurso especial parcialmente provido (STJ, REsp no. 
1.315.528-SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, Segunda Turma, DJe de 9.5.2013).

Administrativo. Improbidade. Dano ao erário. Culpa. Improbidade 
configurada. Ressarcimento. Insuficiência. Aplicação das sanções 
propriamente ditas. Necessidade. Dosimetria a cargo do julgador 
ordinário.

1. Cuidam os autos de Ação de Improbidade Administrativa movida 
contra ex-prefeita do Município de Rio Formoso-PE, com base em 
apuração feita pelo Tribunal de Contas das seguintes irregularidades: 
não-aplicação de material adquirido para saneamento básico e 
recuperação das vias públicas; dispêndios representados pelo excedente 
embutido nos custos globais de obras; aquisição de insumos por 
preços maiores que os praticados no mercado na recuperação de casas 
populares e escolas; e gastos com material de construção e serviços sem 
destinação definida.

2. A instância ordinária julgou o pedido procedente em parte para 
condenar a ré ao ressarcimento do Erário no valor de R$ 25.000,00, 
deixando, porém, de lhe impor sanções pela prática de improbidade 
administrativa, ao fundamento de não ter havido comprovação de 
dolo, mas apenas negligência.

3. O art. 10 da Lei no. 8.429/1992, que censura as condutas 
ímprobas por dano ao Erário, admite a modalidade culposa. 
Precedentes do STJ.

4. O ressarcimento não constitui sanção propriamente dita, mas 
sim conseqüência necessária do prejuízo causado. Caracterizada a 
improbidade administrativa por dano ao Erário, a devolução dos 
valores é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo menos uma das 
sanções legais que, efetivamente, visam a reprimir a conduta ímproba 
e a evitar o cometimento de novas infrações. Precedentes do STJ.

5. A repercussão do dano, o elemento subjetivo do agente e outras 
particularidades do caso concreto devem ser avaliados e ponderados 
pelo julgador ordinário na dosimetria das sanções, aplicáveis 
cumulativamente ou não, à luz dos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade.

6. Recurso Especial provido, com o retorno do processo ao Tribunal 
de origem (STJ, REsp no. 1.184.897-PE, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 27.4.2011).
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Administrativo e Processual Civil. Ministério Público. Competência 
funcional. Procurador de Justiça. Art. 31 da Lei no. 8.625/1993. 
Ação civil pública. Improbidade administrativa. Contratação de 
“funcionário-fantasma”. Ato ilícito. Sanções. Ressarcimento ao erário. 
Insuficiência. Art. 12 da Lei no. 8.429/1997.

1. O Ministério Público do Estado de São Paulo ingressou com ação 
civil pública reputando como ato de improbidade administrativa a 
contratação irregular pelo então Prefeito da Municipalidade do filho 
do então Vice-Prefeito, o qual percebeu vencimentos do cargo para o 
qual foi designado por 18 meses sem prestar efetivos serviços, como 
verdadeiro “funcionário-fantasma”.

2. Preliminarmente, o recorrido pugna pela inadmissibilidade do 
apelo nobre por falta de capacidade postulatória dos membros do 
Parquet que subscrevem a petição do especial.

3. Ao estabelecer a competência funcional dos Procuradores de 
Justiça, a Lei Orgânica do Ministério Público (Lei no. 8.625/1993) 
dispôs em seu art. 31 que “cabe aos Procuradores de Justiça exercer 
as atribuições junto aos Tribunais, desde que não cometidas ao 
Procurador-Geral de Justiça, e inclusive por delegação deste”.

4. Uma das subscritoras do recurso especial reveste-se da 
qualificação de Procuradora de Justiça, tornando-a competente para 
atuar perante Tribunais de 2a. instância, o que, a toda evidência, 
abarca a interposição de recursos especiais. A investidura no posto de 
“Secretária Executiva da Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos 
e Coletivos” constitui situação que não desnatura sua competência 
para agir como Procuradora de Justiça no âmbito do Tribunal a quo, 
tratando-se de mera circunstância afeita à organização interna do 
Parquet Estadual.

5. Não há necessidade de aplicação cumulada das sanções previstas 
no art. 12 da Lei no. 8.429/1997, cabendo ao julgador, diante das 
peculiaridades do caso concreto, avaliar, sob a luz dos princípios 
da proporcionalidade e da razoabilidade, a adequação das penas, 
decidindo quais as sanções apropriadas e suas dimensões, de acordo 
com a conduta do agente e o gravame impingido ao erário, dentre 
outras circunstâncias. Precedentes desta Corte.

6. Todavia, afastadas pelo Tribunal a quo as sanções de suspensão 
de direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público 
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, remanesceu 
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apenas a condenação solidária dos recorridos ao ressarcimento dos 
valores indevidamente percebidos, subtraída a parcela já devolvida.

7. Caracterizado o ato de improbidade administrativa, 
o ressarcimento ao erário constitui o mais elementar consectário 
jurídico, não se equiparando a uma sanção em sentido estrito e, 
portanto, não sendo suficiente por si só a atender ao espírito da Lei no. 
8.429/1997, devendo ser cumulada com ao menos alguma outra das 
medidas previstas em seu art. 12.

8. Pensamento diverso, tal qual o esposado pela Corte de origem, 
representaria a ausência de punição substancial a indivíduos que 
adotaram conduta de manifesto descaso para com o patrimônio 
público. Permitir-se que a devolução dos valores recebidos por 
“funcionário-fantasma” seja a única punição a agentes que 
concorreram diretamente para a prática deste ilícito significa conferir 
à questão um enfoque de simples responsabilidade civil, o que, à toda 
evidência, não é o escopo da Lei no. 8.429/1997.

9. “A ação de improbidade se destina fundamentalmente a 
aplicar as sanções de caráter punitivo acima referidas, que têm a 
força pedagógica e intimidadora de inibir a reiteração da conduta 
ilícita. Assim, embora seja certo que as sanções previstas na Lei no. 
8.429/1992 não são necessariamente aplicáveis cumuladamente 
(podendo o juiz, sopesando as circunstâncias do caso e atento ao 
princípio da proporcionalidade, eleger a punição mais adequada), 
também é certo que, verificado o ato de improbidade, a sanção não 
pode se limitar ao ressarcimento de danos” (Ministro Teori Albino 
Zavascki, Voto-Vista no REsp no. 664.440-MG, DJU 6.4.2006).

10. Como bem posto por Emerson Garcia “é relevante observar ser 
inadmissível que ao ímprobo sejam aplicadas unicamente as sanções 
de ressarcimento do dano e de perda de bens, pois estas, em verdade, 
não são reprimendas, visando unicamente à recomposição do status 
quo” (Improbidade Administrativa. Editora Lumen Juris: Rio de 
Janeiro, 2a. ed., 2004, p. 538).

11. O Ministério Público Estadual pediu de maneira explícita o 
restabelecimento das demais sanções cominadas na sentença reformada 
pela Corte de origem, quais sejam, (i) suspensão dos direitos políticos 
e (ii) proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios 
ou incentivos fiscais.

12. Em obséquio aos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, assiste razão ao Parquet.
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13. Dada a gravidade da conduta de um dos litisconsortes 
passivos, que demonstrou absoluto desprezo pelos princípios que 
regem a Administração Pública ao abrigar como “funcionário-
fantasma” – figura repugnante que acomete de maneira sistemática 
os órgãos públicos – o filho de um de seus aliados políticos, tem-se 
como indispensável a restauração das medidas previstas na sentença, 
inclusive no que respeita à suspensão dos direitos políticos por 5 
(cinco) anos.

14. Outrossim, a malícia demonstrada por outro litisconsorte ao 
passar 18 (dezoito) meses recebendo vencimentos de cargo em comissão 
sem prestar serviços à Municipalidade autoriza, a toda evidência, a 
volta da sanção prevista na sentença: proibição de contratar com o 
poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais por 10 (dez) 
anos.

15. Recurso especial provido (STJ, REsp no. 1.019.555-SP, Rel. 
Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe de 29.6.2009).

Nesse contexto, afastada a existência de bis in idem com eventuais 
sanções impostas pela infringência às disposições da legislação eleitoral, e 
por ser o ressarcimento dos danos causados ao Erário mera consequência 
do reconhecimento do ato de improbidade administrativa, deve ser 
imposta, ao agravado, ao menos uma das demais sanções previstas no art. 
12, III, da Lei no. 8.429/1992.

Ocorre que, por ser tarefa que demanda o exame das circunstâncias 
fáticas do caso, mostra-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de 
origem, para que, levando em conta as premissas estabelecidas acima e 
com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fi xe as 
sanções que entender cabíveis.

Ante o exposto, dou provimento ao Agravo Regimental. Em 
consequência, conheço do Recurso Especial, interposto pelo Ministério 
Público Federal, e dou-lhe provimento, para, reformando o acórdão 
recorrido, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para 
que aplique, em razão do reconhecimento da confi guração de ato de 
improbidade administrativa, com base nos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade, as sanções cabíveis, previstas na Lei no. 8.429/1992.

É o voto.
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RECURSO ESPECIAL No. 1.081.743-MG (2008/0180609-3)
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Advogado: Maria Catarina Dauare Pinho e outro(s)

Recorrido: Edson Vicente de Oliveira

Recorrido: Weliton Teixeira Gandra

Advogado: Mionesi Nogueira

EMENTA

Administrativo e Processual Civil. Improbidade 
administrativa. Policiais civis. Prisões ilegais. Ofensa aos 
princípios administrativos. Interesse processual do Ministério 
Público. Recurso especial provido.

Histórico da demanda

1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou 
Ação Civil Pública de improbidade administrativa contra 
policiais civis que efetuaram prisões ilegais, sem o respectivo 
mandado judicial, e mantiveram as vítimas detidas por várias 
horas, desrespeitando suas garantias constitucionais.

2. O Juiz de 1o. Grau assim consignou na sentença: Diante 
da conduta dos requeridos, percebe-se que estes ao efetuarem as 
prisões sem as formalidades de lei praticaram ato que atenta contra 
os princípios da Administração Pública, compreendendo uma 
lesão à moralidade administrativa, ato este previsto na legislação 
supracitada como de improbidade (fl . 705, grifo acrescentado).

3. Ao reformar a sentença, o Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais entendeu que a atitude dos policiais foi praticada apenas 
contra particulares e, assim, posicionou-se no sentido de que 
o Parquet seria carecedor de interesse processual para a Ação 
de Improbidade. Expressou ainda que, no caso, os policiais só 
seriam passíveis de punição no âmbito administrativo disciplinar. 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

240

In verbis: A prática de ato contra particular não autoriza o manejo 
da ação civil pública por improbidade administrativa, que deve 
ser extinta por carência de ação, ao reconhecimento da ausência de 
interesse processual (fl . 787, grifo acrescentado).

Prisão ilegal e graves violações a direitos humanos: 
possibilidade de cumulação de pena disciplinar e 

improbidade administrativa

4. Injustifi cável pretender que os atos mais gravosos à 
dignidade da pessoa humana e aos direitos humanos, entre 
os quais se incluem a tortura e prisões ilegais, praticados 
por servidores públicos, mormente policiais armados, sejam 
punidos apenas no âmbito disciplinar, civil e penal, afastando-se 
a aplicação da Lei da Improbidade Administrativa.

5. Conforme orientação jurisprudencial do STJ, eventual 
punição administrativa do servidor faltoso não impede a aplicação 
das penas da Lei de Improbidade Administrativa, porque 
os escopos de ambas as esferas são diversos; e as penalidades 
dispostas na Lei no. 8.429/1992, mais amplas. Precedentes: MS 
no. 16.183-DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Primeira 
Seção, DJe 21.10.2013, MS no. 15.054-DF, Rel. Ministro 
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão 
Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção, DJe 19.12.2011, MS 
no. 17.873-DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, Primeira Seção, DJe 2.10.2012, AgRg no AREsp 
no. 17.974-SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 
Primeira Turma,  DJe 11.11.2011, MS no. 12.660-DF, 
Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (Desembargadora 
Convocada do TJ-SE), Terceira Seção, DJe 22.8.2014, e MS 
no. 13.357-DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 
Terceira Seção, DJe 18.11.2013.

Universo dos sujeitos abrangidos pelas sanções da
Lei no. 8.429/1992

6. A Lei no. 8.429/1992 objetiva coibir, punir e afastar da 
atividade pública todos os agentes que demonstraram pouco apreço 
pelo princípio da juridicidade, denotando uma degeneração de 
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caráter incompatível com a natureza da atividade desenvolvida 
(REsp no. 1.297.021-PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 
Segunda Turma, julgado em 12.11.2013, DJe 20.11.2013).

Universo das vítimas protegidas pela Lei no. 8.429/1992

7. A detida análise da Lei no. 8.429/1992 demonstra 
que o legislador não determinou expressamente quais seriam 
as vítimas mediatas ou imediatas da atividade ímproba para 
fi ns de confi guração do ato ilícito. Impôs, sim, que o agente 
público respeite o sistema jurídico em vigor, pressuposto da 
boa e correta Administração Pública. Essa ausência de menção 
explícita certamente decorre da compreensão de que o ato 
ímprobo é, muitas vezes, fenômeno pluriofensivo, de tal modo 
que pode atingir bens jurídicos e pessoas diversos de maneira 
concomitante.

8. Na avaliação do ato de improbidade administrativa, o 
primordial é verifi car se, entre os bens atingidos pela postura 
do agente público, existe algum vinculado ao interesse e ao 
bem público. Se assim for, como consequência imediata a 
Administração Pública estará vulnerada e o art. 1o. da Lei no. 
8.429/1992, plenamente atendido.

Ofensa aos princípios administrativos por
policiais civis e militares

9. No caso dos autos, trata-se de discussão sobre 
séria arbitrariedade e grave atentado a direitos humanos 
fundamentais. Como resultado, tal postura imprópria tem o 
condão de afrontar não só a Constituição da República (arts. 
1o., III, e 4o., II) e a legislação infraconstitucional, mas também 
tratados e convenções internacionais, a exemplo da Convenção 
Americana de Direitos Humanos (promulgada pelo Decreto no. 
678/1992). Possibilidade, pois, de responsabilização nas ordens 
interna e externa.

10. Nos termos do art. 144 da Constituição Federal, as 
forças de segurança são vocacionadas à preservação da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas. Assim, o agente público 
incumbido da missão de garantir o respeito à ordem pública, 
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como é o caso do policial, ao descumprir com suas obrigações 
legais e constitucionais de forma frontal, mais que atentar 
apenas contra um indivíduo, atinge toda a coletividade e a 
corporação a que pertence de forma imediata.

11. O legislador, ao prever, no art. 11 da Lei no. 8.429/1992, 
que constitui ato de improbidade administrativa que atenta 
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou 
omissão que viole os deveres de lealdade às instituições, fi ndou 
por tornar de interesse público, e da própria Administração, a 
proteção da legitimidade social, da imagem e das atribuições dos 
entes/entidades estatais. Daí resulta que atividade que atente a 
esses bens imateriais gravemente tem a potencialidade de ser 
considerada improbidade administrativa.

12. A prisão ilegal tem ainda outro reflexo jurídico 
imediato, que é o de gerar obrigação indenizatória ao Estado, 
nos termos do art. 37, § 6o., da Constituição Federal. Há aí, 
como consequência, interesse direto da Administração Pública.

Uso ilegal de Bens e Prédios Públicos

13. Na hipótese dos autos, o ato ímprobo está caracterizado 
quando se constata que as vítimas foram, ilegalmente, privadas 
de sua liberdade, com uso de viaturas policiais e em instalações 
públicas, ou melhor, no gaiolão da Delegacia de Polícia. Afi rma 
o Juiz de 1o. Grau na sentença: ... foram privados de liberdade 
tanto que fi caram no ‘gaiolão’ e somente foram liberados ... graças 
à chegada da Promotora de Justiça ao local. Os ofendidos deixam 
claro que tais policiais chegaram a visitá-los no ‘gaiolão’, (...). (fl s. 
702-704, grifo acrescentado).

Conclusão: violência policial arbitrária é ato que viola 
frontalmente os mais elementares princípios da

Administração Pública

14. A violência policial arbitrária não é ato apenas contra 
o particular-vítima, mas sim contra a própria Administração 
Pública, ferindo suas bases de legitimidade e respeitabilidade. 
Tanto assim que essas condutas são tipifi cadas, entre outros 
estatutos, no art. 322 do Código Penal, que integra o Capítulo 
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I (Dos Crimes Praticados por Funcionário Público contra a 
Administração Pública, grifo acrescentado), que por sua vez 
está inserido no Título XI (Dos Crimes contra a Administração 
Pública), e também nos artigos 3o. e 4o. da Lei no. 4.898/1965, 
que trata do abuso de autoridade.

15. Em síntese, atentado à vida e à liberdade individual de 
particulares, praticado por agentes públicos armados – incluindo 
tortura, prisão ilegal e “justiciamento” –, afora repercussões nas 
esferas penal, civil e disciplinar, pode confi gurar improbidade 
administrativa, porque, além de atingir a pessoa-vítima, também 
alcança, simultaneamente, interesses caros à Administração em 
geral, às instituições de segurança pública em especial e ao 
próprio Estado Democrático de Direito.

16. Recurso Especial conhecido e provido para afastar a 
carência de ação decretada pelo Tribunal a quo e determinar 
o retorno dos autos à origem, a fi m de que o TJ-MG prossiga 
no julgamento do Recurso de Apelação em relação aos demais 
pontos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior 
Tribunal de Justiça: Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista 
do Sr. Ministro Og Fernandes, acompanhando o Sr. Ministro Herman 
Benjamin, dando provimento ao recurso, e o realinhamento de voto do 
Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, no mesmo sentido, a Turma, 
por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto 
do Sr. Ministro-Relator. Os Srs. Ministros Og Fernandes (voto-vista), 
Mauro Campbell Marques (Presidente), Assusete Magalhães e Humberto 
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 24 de março de 2015 (data do julgamento).

Ministro Herman Benjamin, Relator

DJe 22.3.2016
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de Recurso Especial 
(art. 105, III, a, da CF) interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça 
do Estado de Minas Gerais cuja ementa é a seguinte (fl . 787):

Ação civil pública. Improbidade administrativa. Ato contra 
particular. Carência de ação. A prática de ato contra particular 
não autoriza o manejo da ação civil pública por improbidade 
administrativa, que deve ser extinta por carência de ação, ao 
reconhecimento da ausência de interesse processual.

V.V.

Ação civil pública. Ministério Público. Ofensa aos princípios 
da legalidade e moralidade pública. Ônus da prova. Improbidade 
administrativa configurada.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados (fl . 811).

O Ministério Público Mineiro alega violação do art. 11 da Lei de 
Improbidade Administrativa. Sustenta que os recorridos, policiais civis, 
efetuaram manifesta prisão ilegal de André Luiz Zacarias e Antônio 
Valter de Jesus, por prática de furto e vadiagem. E mais, além de as 
prisões terem sido feitas sem mandado judicial, os recorridos mantiveram 
os detidos presos por várias horas sem qualquer comunicação à família.

Eis as razões:

O que se extrai das respeitáveis justificativas constantes do voto 
condutor é que, apesar de a prisão empreendida pelos policiais ter 
sido ilegal, tal ato não constitui uma improbidade administrativa 
porque praticado contra um particular, e a lei específica (Lei no. 
8.492/1992) trata de condutas praticadas contra a administração 
pública.

(...)

De fato, não há como admitir-se uma ilegalidade cometida por 
servidor público, ainda que não se traduza ela em enriquecimento 
ilícito ou danos ao patrimônio público, sem que se reconheça a 
ocorrência da improbidade administrativa, pois, em última análise, 
o funcionário violou um dever de lealdade à instituição à qual 
pertence, consubstanciando-se, dessa forma, uma lesão ao Estado que 
serve (fls. 574-575).
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Os recorridos Jefferson Lopes Oliveira e Márcio Dias Mattos 
apresentaram contraminuta às fl s. 832-837. Pugnaram pela manutenção 
do acórdão, nos termos em que proferido.

Os demais Recorridos deixaram transcorrer “em branco” o prazo das 
contrarrazões (fl . 838).

O Ministério Público Federal se manifestou, às fl s. 846-850, pelo 
conhecimento e provimento do Apelo Nobre, em parecer que recebeu a 
seguinte ementa:

1. Processual Civil e Administrativo. Recurso Especial. Ação Civil 
Pública. Improbidade Administrativa. Prisão ilegal e Arbitrária 
praticada por policiais civis contra particulares. Aplicação da Lei no. 
8.429/1992.

2. Caracteriza-se, atos de improbidade administrativa no exercício 
da função pública a restrição da liberdade sem a observância das 
formalidades legais.

3. Parecer do MPF pelo conhecimento e provimento do Recurso 
Especial, reformando-se, o acórdão recorrido para o fim de reconhecer 
como ímprobas as condutas ilegais praticadas pelos policiais civis (fl. 
596).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Herman Benjamin (Relator): Quando proferi meu 
primeiro voto, dei provimento ao Recurso Especial para considerar 
que a conduta dos agentes públicos, no caso, confi guraria, em tese, 
improbidade administrativa.

O eminente Ministro Mauro Campbell, com o brilhantismo de sempre, 
abriu a divergência, negando provimento ao Recurso Especial e mantendo o 
acórdão do Tribunal de origem.

Pedi vista regimental para readequar meu voto e reforçar meu 
posicionamento.

Passo a meu Voto.
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2. Objeto da Ação de Improbidade e do presente REsp

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou Ação 
Civil Pública de Improbidade Administrativa contra Welinton Teixeira 
Gandra, Édson Vicente de Oliveira, Jeff erson Lopes Oliveira e Márcio 
Dias Mattos. Eis os fatos narrados na inicial (fl s. 7-9):

Em fevereiro de 2001, foi levado ao conhecimento do Delegado 
de Polícia desta cidade de Mateus Leme, por meio do Boletim de 
Ocorrência de no. 302, lavrado pelo 33o. BPM, a prática de um 
crime de furto, com rompimento de obstáculo, ocorrido na marcenaria 
de propriedade de Claitom G.N.G Zambaldi. Diligências foram 
determinadas pela autoridade policial, sendo que Welinton Teixeira 
Gandra recebeu ordem para que tal delito fosse apurado.

Na manhã de 13 de março último, os réus, em viatura da polícia 
civil, sem disporem de mandado judicial, foram até a casa de André 
Luiz Zacarias, determinando que os acompanhasse. Levaram-no 
até a Delegacia de Polícia, onde foi indagado pelos mesmos acerca 
do furto mencionado. Como o detido negava ser o autor do delito, 
determinaram que este fosse para os fundos da Delegacia, onde os 
presos tomam sol, lá permanecendo até o final da tarde sem que lhe 
fosse dada a oportunidade de entrar em contato com qualquer dos 
membros de sua família.

Dando sequência à caravana, estiveram também na residência 
de Anderson Pereira Leal. De armas em punho, e sem que qualquer 
mandado fosse apresentado, algemaram-no para que fosse levado à 
Delegacia. Ali foi ouvido pela escrevente a respeito do furto. Depois, 
foi colocado na “gaiola”, recinto da cadeia pública onde os presos 
tomam banho de sol, para ser liberado apenas às 16:00 h., sem 
pudesse avisar qualquer dos familiares sobre o ocorrido.

Tendo recebido tais informações, este órgão de execução oficiou a 
autoridade policial acerca das notícias, ao que o mesmo respondeu 
não vislumbrar nenhum abuso de autoridade porquanto teria sido 
o trio preso em flagrante de vadiagem. Com vistas a justificar o 
injustificável, ainda fez acompanhar a sua resposta das peças de 
informação referentes ao já mencionado crime de furto, aduzindo que 
os mesmos seriam suspeitos de serem os autores, como o fato de serem 
suspeitos de um crime, autorizasse policiais civis a determinarem 
e executarem medida privativa de liberdade sem ordem do Poder 
Judiciário.
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Em primeiro grau, houve condenação dos recorridos, com base nos 
arts. 11, I, e 12, III, da Lei de Improbidade, e o Juiz assim consignou na 
sentença:

Diante da conduta dos requeridos, percebe-se que estes ao efetuarem 
as prisões sem as formalidades de lei praticaram ato que atenta contra 
os princípios da Administração Pública, compreendendo uma lesão à 
moralidade administrativa, ato este previsto na legislação supracitada 
como de improbidade. (fl. 705).

O TJ-MG, em voto majoritário, entendeu que, mesmo havendo 
ilegalidade nas prisões, o caso seria de mera responsabilidade funcional 
dos policiais, e não de improbidade administrativa. Assim, o feito foi 
extinto sem resolução do mérito. A fi m de melhor ilustrar a posição do 
Tribunal Mineiro, transcrevo parte do voto vencedor (fl s. 788-789):

Não obstante serem os réus servidores públicos, a conduta destes 
não se revela contra a Administração Pública. Os atos por eles 
praticados, embora condenáveis, não atentam contra a moralidade 
administrativa, especificamente no episódio narrado.

Pelo fato de terem efetuado medidas de restrição de liberdade sem 
observar as formalidades legais, sujeitaram-se os réus a outras punições, 
não à decorrente de ação civil pública por ato de improbidade 
administrativa.

Com efeito, prescreve o art. 11, da Lei no. 8.429/1992, que 
“constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que 
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade 
às instituições,...”. Também o art. 1o., e o próprio preâmbulo da 
citada lei, limitam o seu âmbito de incidência, ao condicionar a 
configuração da improbidade administrativa a que o ato praticado 
pelo agente público tenha a Administração Pública como destinatária, 
ou mesmo vítima.

No caso dos autos, incorreram os réus em infração funcional, e 
não em improbidade administrativa, ao efetuar as prisões de forma 
arbitrária e ilegal.

Fixado o cenário acima, uma consideração prévia é necessária, antes 
de analisar o foco central do recurso.
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Inicialmente, deve-se registrar que aqui só se discute a existência ou 
não de carência de ação. Isso é relevante, porque o Ministério Público 
Federal, no parecer de fls. 846 e ss., oficiou pelo conhecimento e 
provimento do recurso para o fi m de reconhecer, de logo, como ímprobas 
as condutas dos recorridos.

A questão é que o acórdão a quo não chegou a debater outros temas 
que faziam parte da matéria devolvida ao Tribunal de Minas, como a 
alegada prescrição e a desproporcionalidade na dosimetria da pena. As 
discussões se fi xaram apenas na matéria processual já indicada (carência 
de ação), mesmo que tangenciando matérias de mérito, de tal maneira 
que, em termos técnico-processuais, o STJ não tem como avançar no 
julgamento de outros pontos, levando-se em conta os estreitos limites do 
Recurso Especial.

Em conclusão, sob pena de supressão de instância, o objeto deste 
Recurso Especial será voltado apenas à análise da ausência de interesse 
processual, que diz respeito a se os policiais podem, em tese, responder 
judicialmente por ato de improbidade.

3. Voto Divergente do e. Ministro Mauro Campbell Marques

O Voto Divergente assim está ementado:

Administrativo. Improbidade administrativa. Prisões ilegais. 
Leitura dos arts. 9o., 10 e 11 da Lei no. 8.429/1992 (LIA) à luz 
do art. 1o. do mesmo diploma normativo. Necessidade de dolo na 
conduta para fins de enquadramento no art. 11 da LIA. Atos voltados 
diretamente contra particulares. Administração Pública apenas 
indiretamente afetada pelas condutas reputadas ímprobas. Carência 
de ação.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que 
extinguiu ação de improbidade administrativa sem resolução de 
mérito ao argumento de que prisões ilegais (atos reputados ímprobos 
pelo Ministério Público) seriam atos praticados contra particulares, 
e não contra a Administração Pública, motivo por que seria caso de 
entender pela carência de ação.

2. Embora, à primeira vista, o art. 11 da Lei de Improbidade 
Administrativa - LIA possa incidir no caso, em razão da patente 
ofensa ao princípio da legalidade perpetrada pela conduta dos 
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recorrentes (restrições à liberdade desacompanhadas de mandado 
judicial sem que as situações subjacentes pudesse ser enquadradas 
em qualquer das hipóteses de dispensa de interferência do Judiciário 
autorizadas pelo ordenamento jurídico), a leitura dos arts. 9o., 10 e 
11 da Lei no. 8.429/1992 deve ser sempre conjugada, por imperativos 
de hermenêutica, ao que previamente estipula o art. 1o. do mesmo 
diploma normativo.

3. Diz o referido dispositivo: “Os atos de improbidade praticados 
por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração 
direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de 
empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja 
criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 
cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos 
na forma desta lei” (negrito acrescentado).

4. Como é de fácil percepção, são dois os requisitos para a aplicação 
da Lei no. 8.429/1992: (i) atos cometidos por agente público - e esta 
exigência deve ser lida também com considerações ao art. 3o. da LIA, 
que inclui no âmbito de incidência deste conjunto de normas também 
os particulares, desde que participem da conduta, induzindo-a ou 
para ela concorrendo, ou que dela sejam beneficiários - e (ii) atos 
praticados contra a Administração Pública (aqui considerada não 
só a Administração direta e a indireta, como também as empresas 
incorporadas ao patrimônio público, as entidades para cuja criação 
ou custeio tenha o erário concorrido e as entidades elencadas no 
parágrafo único do art. 1o. da LIA).

5. Vê-se, portanto, que são dois requisitos, que, corretamente 
entendidos, podem ser considerados como subjetivos: o primeiro 
relacionado ao pólo ativo (relacionado ao agente que comete a conduta 
supostamente ímproba) e o segundo relacionado ao pólo passivo 
(relacionado aos órgãos e entidades que suportam o ato reputado 
ímprobo).

6. A parte recorrente sustenta que as prisões realizadas, além de 
serem ilegais, maculam a imagem das instituições a que pertencem os 
agentes públicos, daí porque seria possível dizer que houve conduta 
contra a Administração Pública.

7. Entende que a lesividade em prejuízo à Administração estaria 
consubstanciada na inobservância dos princípios da legalidade e da 
moralidade e do dever de lealdade às instituições. Um tipo, enfim, de 
rasgo ao patrimônio imaterial da Administração Pública.
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8. Ora, trata-se de raciocínio tautológico, inobstante a 
argumentação seja, em uma olhada inicial, bastante perspicaz e 
sedutora. É que, conferida essa qualificação jurídica aos fatos, a lei 
conteria palavras inúteis.

9. Um dos dogmas do Direito Administrativo, desde sempre, é 
aquele segundo o qual a Administração Pública está vinculada à 
legalidade. É verdade que mudam os sentidos da legalidade e as 
intenções por trás desta lição, mas a vinculação da Administração a 
ela sempre esteve presente no mundo jurídico.

10. Evitando maiores digressões relacionadas à evolução do 
instituto, é importante destacar que, na atualidade, marcada 
pela reaproximação entre o Direito e a ética, no mundo filosófico-
sociológico, e pela supremacia das normas constitucionais, no mundo 
jurídico - este fenômeno diretamente decorrente daquele primeiro, 
uma vez que, as constituições vêm sendo compreendidas como 
verdadeira tábua axiológica das sociedades que regem -, o princípio 
da legalidade vem sendo relido para ser reposicionado como princípio 
da juridicidade.

11. Não se trata de simples mudança de nomenclatura, mas de 
nova concepção, segundo a qual, mais do que vinculada à lei, a 
Administração está vinculada à Constituição, e, em relação a esta, 
de modo primário (quer dizer, no conflito entre Constituição e lei, 
prevalece a obediência direta à Constituição).

12. Se assim é, torna-se possível afirmar, até com certa segurança, 
que ter a LIA dito, em seu art. 1o., que, para fins de sua incidência, 
no pólo ativo da conduta deve estar um agente público já seria 
suficiente, sem necessidade de maiores reforços, de que a inobservância 
dos princípios da legalidade, da moralidade e da lealdade às 
instituições era caminho que levaria inevitavelmente à improbidade 
administrativa.

13. Desta forma, se um agente público, no exercício da função, 
matasse um particular, configurado o crime (i.e., devidamente 
aferidas a tipicidade, a antijuridicidade e culpabilidade da conduta), 
estaria automaticamente infrigido, p. ex., o princípio da legalidade, 
o que acarretaria, via de conseqüência, improbidade administrativa.

14. Mas não é assim. A LIA foi além, para exigir que a conduta 
seja perpetrada contra a Administração Pública (entendida, repise-
se, na forma como dispõe o art. 1o., caput e p. ún.). E a esfera da 
Administração Pública deve ser atingida de forma direta, e não de 
maneira meramente indireta.
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15. Do contrário, a ressalva da Lei no. 8.429/1992 seria inútil, 
pois, como já demonstrado, estando todo agente público jungido ao 
princípio da juridicidade, qualquer conduta alheia ao ordenamento 
jurídico, de forma indireta, atingirá a Administração (seja sob a 
perspectiva da legalidade, da eticidade ou da lealdade) - até porque, 
lembre-se que por aplicação da teoria do órgão, a Administração 
manifesta-se, em última análise, por seus agentes.

16. Aqui entra outro argumento essencial, qual seja, para o 
enquadramento do ato de improbidade no art. 11 da LIA (que é o 
que pretende o recorrente), é necessário a presença do dolo, ou seja, 
a intenção de produzir um resultado ou a assunção do risco neste 
sentido.

17. Seria, então, factível considerar, à luz do que foi descrito 
nos autos, que a realização de prisões ilegais perpetradas em face de 
particulares atingiria de modo direto a esfera da Administração? 
E mais: os recorridos teriam domínio final, vontade consciente, de 
realizar as condutas para lesar o patrimônio moral da Administração... 
enfim, pretenderam intimamente agir de modo a macular a imagem 
das instituições a que pertencem?

18. A resposta só pode ser negativa. Os atos apontados como ilegais 
apenas voltaram-se diretamente contra particulares, inclusive, é fato, 
lesionando-se aspectos ligados à dignidade humana. Trata-se, frise-se, 
de ilegalidade, por evidente. Mas, como dito antes, qualquer conduta 
contrária ao ordenamento jurídico será espécie de malferimento ao 
princípio da juridicidade. É preciso perquirir se, de algum modo, a 
Administração foi especialmente lesada (material ou imaterialmente, 
mas de forma direta).

19. A vontade dos agentes foi dirigida à prática da prisões. Nem 
remotamente o domínio intelectual dos agentes perpassou pela 
possibilidade de denegrir a imagem da instituição pública. Tem-
se, aí, resultado finalístico tão distante do ato inicial que, mesmo 
objetivamente, não pode ser considerado como inerente à representação 
da cadeia dos acontecimentos.

20. Portanto, apenas indiretamente as prisões efetuadas podem ser 
consideradas como atos contra a Administração Pública, razão pela 
qual, de fato, tal como compreendido pela origem, milita contra a 
parte recorrente a carência da ação.

21. Digno de nota, por fim, trazer à baila um argumento 
pragmático - cujas conseqüências, entretanto, não podem ser ignoradas 
pelo Judiciário.
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22. O fato de que as condutas aqui discutidas não configurem 
improbidade administrativa não as tornam um indiferente jurídico. 
Ao contrário, em razão da independência das esferas, a recomposição 
da paz social através da punição da ilegalidade poderá ser alcançada 
com recomposição cível, instauração de procedimento administrativo 
disciplinar e, até mesmo, através da tutela penal - embora talvez seja 
o caso de esta Corte Superior, em outra oportunidade, reavaliar a 
extensão da independência de instâncias à luz do princípio do ne bis 
in idem.

23. Recurso especial não provido.

Como se percebe da transcrição da ementa acima, o e. Ministro 
Mauro Campbell entende que só por “raciocínio tautológico” poderia 
aplicar a LIA a policiais que praticassem, contra particulares, atos de 
tortura e ofensivos à dignidade da pessoa humana.

Prossegue sua Excelência asseverando que exigir que a conduta seja 
perpetrada contra a Administração Pública (entendida, repise-se, na forma 
como dispõe o art. 1o., caput e p. ún.). E a esfera da Administração Pública 
deve ser atingida de forma direta, e não de maneira meramente indireta.

E, retoricamente, indaga: Seria, então, factível considerar, à luz do 
que foi descrito nos autos, que a realização de prisões ilegais perpetradas em 
face de particulares atingiria de modo direto a esfera da Administração? E 
mais: os recorridos teriam domínio fi nal, vontade consciente, de realizar 
as condutas para lesar o patrimônio moral da Administração... enfim, 
pretenderam intimamente agir de modo a macular a imagem das instituições 
a que pertencem?

Tudo para concluir: 

A resposta só pode ser negativa. Os atos apontados como ilegais 
apenas voltaram-se diretamente contra particulares, inclusive, é fato, 
lesionando-se aspectos ligados à dignidade humana. Trata-se, frise-se, 
de ilegalidade, por evidente. Mas, como dito antes, qualquer conduta 
contrária ao ordenamento jurídico será espécie de malferimento ao 
princípio da juridicidade. É preciso perquirir se, de algum modo, a 
Administração foi especialmente lesada (material ou imaterialmente, 
mas de forma direta).

A vontade dos agentes foi dirigida à prática da prisões. Nem 
remotamente o domínio intelectual dos agentes perpassou pela 



253

Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 28, (241): 217-427, janeiro/março 2016

possibilidade de denegrir a imagem da instituição pública. Tem-
se, aí, resultado finalístico tão distante do ato inicial que, mesmo 
objetivamente, não pode ser considerado como inerente à representação 
da cadeia dos acontecimentos.

Portanto, apenas indiretamente as prisões efetuadas podem ser 
consideradas como atos contra a Administração Pública, razão pela 
qual, de fato, tal como compreendido pela origem, milita contra a 
parte recorrente a carência da ação.

4. Voto do e. Ministro Og Fernandes acompanhando o Relator

O Ministro Og Fernandes, com seu brilhantismo habitual, assim 
conclui o seu Voto:

Tomando-se por base a alegativa do Ministério Público, a 
atitude dos policiais civis em questão não atentou apenas contra três 
indivíduos, mas, isto sim, atingiu a coletividade, bem como a imagem 
e a própria legitimidade social da corporação a que pertencem.

Assevera Waldo Fazzio Júnior que o agir que ofende os princípios 
que informam o Estado Democrático de Direito - no caso, o atentado 
recai principalmente sobre a cidadania e a dignidade humana - 
configura ato de improbidade administrativa, entendido no conceito 
de infração pluriofensiva:

Os atos ilícitos cometidos por servidores contra a Administração 
ofendem a dignidade administrativa, enquanto dignidade do 
serviço social; a lealdade administrativa, enquanto préstimo 
para a cidadania; a fidelidade administrativa, como dever 
de preservar a confiança de um número indeterminado de 
pessoas em relação aos que cuidam de seus interesses comuns. Só 
nesse sentido essas noções têm razão de ser, isto é, objetivamente 
consideradas, à luz dos princípios que informam o Estado de 
Direito conforme a tríade: soberania popular, cidadania e 
dignidade humana.

O consórcio de normas civis e político-administrativas, que 
é a Lei no. 8.429/1992, protege o exercício probo de potestades 
administrativas (segundo a legalidade, a moralidade, a 
imparcialidade, a publicidade e a eficiência), e a segurança 
do patrimônio público econômico. Apreende, por isso, as 
improbidades de agentes públicos e terceiros, como ilícitos 
pluriofensivos.
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(FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Improbidade administrativa: 
doutrina, legislação e jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2012, 
p. 27.)

Com efeito, a prática de prisão ilegal e tortura por agente armado a 
serviço do Estado é repudiada pela Constituição Federal e por diversos 
tratados, entre os quais a Convenção Interamericana de Direitos 
Humanos, consoante exposto no brilhante voto do em. Relator.

Eventual lesão causada à liberdade do cidadão e à dignidade 
humana não pode ser apreendida como qualquer violação de 
princípios administrativos, porquanto a tutela ao núcleo rígido dos 
direitos fundamentais recebe tratamento especialíssimo, conforme 
visto acima.

Disso resulta que a ofensa à Administração, no caso, é intrínseca ao 
cometimento do ato (in re ipsa), uma vez que produz reflexos diretos 
na imagem, reputação e confiabilidade da Polícia Civil do Estado de 
Minas Gerais, tanto no âmbito nacional, quanto no exterior.

Ante o exposto, peço licença para acompanhar o Ministro Relator, a 
fim de dar provimento ao recurso especial.

É como voto.

5. Interesse processual e Legitimidade do Ministério Público

Superado o registro acima, passemos propriamente ao objeto deste 
Recurso.

No caso, a tese majoritária do TJ-MG está assentada na conclusão 
de que, se o ato ilegal não é voltado diretamente contra a Administração 
Pública, não se pode falar em ato ímprobo, mas, sim, em mera 
responsabilização funcional, nos termos das leis disciplinares.

Já aqui é importante salientar que, conforme orientação 
jurisprudencial do STJ, a eventual punição administrativa do servidor 
faltoso não impede a aplicação das penas da Lei de Improbidade 
Administrativa. Este Tribunal Superior entende que os âmbitos 
de incidência dos respectivos diplomas são diversos e as penalidades 
dispostas na Lei de Improbidade mais amplas. Nesse sentido, aponto:

Administrativo. Servidor público. Processo disciplinar. Demissão. 
Improbidade administrativa.
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A Lei no. 8.429, de 1992, não revogou o art. 132, IV, da Lei no. 
8.112, de 1990, que prevê a demissão de servidor público flagrado 
em falta funcional assimilada à improbidade administrativa. A 
punição, mesmo que implique a demissão, se dá no âmbito do processo 
disciplinar, ainda que se trate de improbidade administrativa.

O poder disciplinar não se confunde com as medidas judiciais, 
previstas na Lei no. 8.429, de 1992, que também visam penalizar a 
improbidade administrativa, mas com alcance mais amplo.

Ordem denegada.

(MS 16.183/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Primeira 
Seção, DJe 21.10.2013) (grifei).

Mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. 
Infração disciplinar grave. Ato de improbidade. Contratação direta 
sem licitação para desenvolvimento de projeto de pesquisa. Demissão 
aplicada em processo administrativo.

Infração disciplinar grave que constitui ato de improbidade é causa 
de demissão independente de processo judicial prévio.

Independência das instâncias administrativa e instância judicial 
civil e penal.

O que distingue o ato de improbidade administrativa da infração 
disciplinar por improbidade, e assim a necessidade ou não de prévia 
ação judicial, é a natureza da infração, pois a lei funcional tutela a 
conduta do servidor estabelecendo regime jurídico próprio enquanto 
a lei de improbidade dispõe sobre sanções aplicáveis a todos os agentes 
públicos, servidores ou não, no interesse da preservação e integridade 
do patrimônio público.

Quando o ato do servidor é ato típico de improbidade em sentido 
estrito tipificado nos arts. 9o., 10 ou 11 da Lei no. 8.492/1992 e se 
pretende a aplicação das penalidades ali previstas, além da demissão, 
a investigação prévia deve ser judicial. As improbidades não previstas 
ou fora dos limites da lei de improbidade ainda quando se recomende 
a demissão, sujeitam-se à lei estatutária, prevalecendo portanto o art. 
132, IV da Lei no. 8.112/1990.

Caso em que o servidor desatendeu regra de administração 
caracterizando comportamento infringente da disciplina estatutária.

Falta grave que justifica a demissão.
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Precedentes do STF que não ficam desautorizados pelo acórdão no 
MS no. 24.699-DF (Eros Grau, 1a. Turma) em sentido contrário. 
Precedentes da 3a. Seção do STJ unânimes.

Mandado de Segurança denegado, cassada a medida liminar.

(MS 15.054/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, Terceira 
Seção, DJe 19.12.2011) (grifei).

Administrativo. Servidor público. Demissão. Processo 
administrativo disciplinar. Independência das esferas administrativa 
e penal.

1. Pacificou-se na doutrina e na jurisprudência o entendimento 
segundo o qual a esfera administrativa só se subordina à penal na 
hipótese de sentença criminal absolutória que reconheça a não-
ocorrência do fato ou negue a sua autoria, o que não é o caso dos 
autos, em que a absolvição veio lastreada no inciso VII do art. 386 do 
Código de Processo Penal, ou seja, por insuficiência de provas.

2. Impõe-se considerar que, na esfera administrativa, restou 
devidamente comprovada a existência de prática dolosa de infração 
administrativa, consistente no validamento do cargo para lograr 
interesse pessoal e de outrem, em detrimento da dignidade da função 
pública, pois o impetrante propiciou proveito à empresa Navegação 
Mansur S/A, ao deixar de constituir regularmente créditos relativos 
a contribuições previdenciárias devidas, bem como de emitir 
Representação Fiscal para fins penais por indícios de crime contra a 
Previdência Social.

3. Embora possam se originar a partir do mesmo fato ilícito, 
a aplicação de penalidade de demissão realizada no Processo 
Administrativo Disciplina decorreu da aplicação da Lei no. 
8.112/1990 (arts. 116, II, e 117, IX), e, de forma alguma, confunde-
se com a ação de improbidade administrativa, processada perante 
o Poder Judiciário, a quem incumbe a aplicação das penalidades 
previstas no art. 12 da Lei no. 8.429/1992.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(MS 17.873/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, Primeira Seção, DJe 2.10.2012) (grifei).

Administrativo. Agravo regimental no agravo em recurso especial. 
Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Vereador 
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que nomeia funcionários sob condição de entrega de parte de seus 
salários. Violação do art. 535 do CPC. Não ocorrência. Omissão 
de matéria constitucional. Impossibilidade de aferição em recurso 
especial. Art. 935 do CC e art. 66 do CPP. Não dependência da 
ação de improbidade administrativa em relação à ação penal. 
Não declaração de inexistência do fato ou de negativa de autoria. 
Precedentes. Arts. 9o. e 12 da Lei no. 8.429/1992. Enriquecimento 
ilícito consignado pelo Tribunal de origem. Impossibilidade de revisão 
das penalidades aplicadas. Reexame fático-probatório. Súmula no. 
7-STJ.

1. Hipótese na qual se discute ato de improbidade administrativa 
decorrente da apropriação, pelo vereador, de parte dos salários dos 
funcionários de seu gabinete.

2. O Tribunal de origem, soberano em matéria de fatos e provas, 
com suporte em análise circunstancial do acervo fático-probatório, 
consignou ter havido enriquecimento ilícito, porquanto o requerido, 
“no período de março de 1.996 a dezembro de 1.997 auferiu 
vantagem patrimonial indevida (.....)conduta ímproba capitulada no 
caput do art. 9o. da Lei no. 8.429/1992”.

3. Cabe afastar a alegada nulidade do acórdão recorrido por 
omissão quanto à comprovação do enriquecimento ilícito, pois o 
tribunal de origem consignou expressamente que o recorrente “auferiu 
vantagem patrimonial indevida”, não sendo obrigado, por outro 
lado, a enfrentar meros aspectos ou questões da lide, os quais ficam, 
implicitamente rejeitados.

4. Não se confundem pontos da lide, pretensões resistidas, com 
argumentos da parte, e uma vez tendo o acórdão consignado qual o 
direito aplicável para solução do caso concreto a prestação jurisdicional 
foi entregue.

5. Quanto à suposta omissão sobre o art. 37 da CF, sob o argumento 
de que a Lei no. 8.429/1992 extrapolou o limite regulamentar 
quando estabeleceu outras duas penas não previstas na Lei Maior, 
não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, a pretexto de examinar 
suposta ofensa ao art. 535, II, do CPC, aferir a existência de omissão 
do Tribunal de origem acerca de matéria constitucional, sob pena de 
usurpar a competência reservada à Suprema Corte.

6. Quanto à alegada violação dos arts. 935 do CC e 66 do CPP, 
o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento reinante no 
STJ, de que, não havendo sentença penal que declare a inexistência 
do fato ou a negativa de autoria, remanesce a independência 
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das esferas penal, cível e administrativa, permitindo-se que a 
Administração imponha ao servidor a pena de demissão, pois não há 
interferência daquelas premissas no âmbito da ação por improbidade 
administrativa.

7. Acerca dos arts. 9o. e 12 da LIA, uma vez tendo a instância 
ordinária asseverado haver dano ao erário ou enriquecimento 
ilícito no caso concreto, rever esta conclusão a fim de desconstituir a 
ocorrência de prejuízo esbarra na Súmula no. 7 desta Corte Superior.

8. Da mesma forma, as penas fixadas em juízo de proporcionalidade 
e com base em critérios como a extensão do dano e/ou o proveito 
patrimonial obtido pelo agente não pode ser revista por esta Corte em 
sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula no. 7 do STJ.

9. Ademais, o entendimento desta Corte é de que, caracterizada 
a improbidade administrativa por dano ao Erário, a devolução dos 
valores é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo menos uma das 
sanções legais que, efetivamente, visam a reprimir a conduta ímproba 
e a evitar o cometimento de novas infrações.

10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 17.974/SP, Rel. Ministro BENEDITO 
GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 11.11.2011) (grifei).

Mandado de segurança. Servidor público. Auditor da Receita 
Federal do Brasil. Cassação de aposentadoria. Improbidade 
administrativa. Nulidades do PAD não configuradas. Ausência de 
prova pré-constituída. Impossibilidade de dilação probatória. Poder 
Judiciário. Competência para aferir a regularidade do procedimento e 
legalidade da demissão. Sanções disciplinares da Lei no. 8.112/1990. 
Aplicação. Independência em relação às penalidades da LIA. Trânsito 
em julgado da ação de improbidade. Desnecessidade. Variação 
patrimonial a descoberto. Licitude da evolução. Ônus do investigado. 
Conduta ímproba não precisa estar vinculada ao exercício do cargo. 
Art. 11 da Lei no. 8.429/1992. Dolo genérico. Falta de transparência 
e apresentação de declarações de bens falsas. Conduta que se amolda 
na hipótese de cassação de aposentadoria. Discricionariedade 
administrativa inexistente. Direito líquido e certo não configurado.

- Não há falar em nulidade do Processo Administrativo Disciplinar.

a) A quebra do sigilo bancário se deu após a instauração do Processo 
Administrativo Disciplinar no. 10768.005194/2003-72 e mediante 
prévia autorização judicial, nos termos do art. 3o., § 1o. da Lei 
Complementar no. 105, de 10.1.2001.
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b) Quanto ao sigilo fiscal, ao que se tem, foram emitidos mandados 
de procedimento, ao contrário do afirmado. Consoante o art. 198, § 
1o., II, do CTN, com a redação dada pela LC no. 104/2001, desde 
que instaurado processo administrativo, com o objetivo de investigar 
o servidor pela prática de infração administrativa, os dados fiscais 
podem ser divulgados, de forma fundamentada e reservada, como 
ocorreu in casu.

c) No que se refere à indevida utilização da Portaria COGER 
no. 007, de 28.1.2003, anoto que carece a impetração de prova 
do direito líquido e certo alegado, porquanto inexistem elementos 
pré-constituídos de que o Procedimento Administrativo Disciplinar 
no. 10768.005194/2003-72 tenha sido instaurado originalmente 
pela Portaria COGER no. 07/2003, bem como de que o impetrante 
não fazia parte do rol de investigados naquele outro PAD 
(PROPINODUTO I).

d) Também não se verificou o alegado cerceamento de defesa, a 
autoridade coatora se negou a deferir a prova pericial, em razão 
do seu intuito protelatório e considerando a impossibilidade de sua 
realização sobre fatos já comprovados por provas documentais. Há 
relato de que foi entregue ao acusado documento com a exposição de 
motivos do indeferimento do pleito.

- O STJ tem jurisprudência firmada no sentido de que não cabe ao 
Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, mas somente aferir 
a regularidade do procedimento e a legalidade do ato de demissão.

- Orienta-se esta Corte no sentido de que as sanções disciplinares 
previstas na Lei no. 8.112/1990 são independentes em relação às 
penalidades previstas na LIA, não havendo necessidade de se aguardar 
o trânsito em julgado da ação de improbidade administrativa para 
aplicação das penas de demissão ou de cassação de aposentadoria.

- Restou comprovado no Processo Administrativo Disciplinar a 
existência de variação patrimonial a descoberto e que o indiciado 
não conseguiu comprovar a origem desse patrimônio. É do servidor 
acusado o ônus da prova no sentido de demonstrar a licitude da 
evolução patrimonial constatada pela administração. Precedentes.

- A conduta do servidor tida por ímproba não precisa estar 
necessariamente vinculada com o exercício do cargo público.

Precedente.

- É entendimento deste Tribunal o de que os atos de improbidade 
administrativa, descritos no art. 11, caput, da Lei no. 8.429/1992, 
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dependem da presença de dolo genérico, ou seja, dispensam a 
demonstração de ocorrência de dano para a administração pública ou 
enriquecimento ilícito do agente.

- No caso dos autos, o dolo se configura pela manifesta vontade 
do agente em realizar conduta contrária ao dever de legalidade, 
consubstanciada na falta de transparência da evolução patrimonial 
e da movimentação financeira, principalmente se considerado que 
foram apresentadas declarações de bens falsas, referentes aos anos 
calendários sob exame.

- Esta Corte firmou orientação no sentido de que a Administração 
Pública, quando se vê diante de situações em que a conduta do 
investigado se amolda nas hipóteses de demissão e de cassação de 
aposentadoria de servidor público, não dispõe de discricionariedade 
para aplicar pena menos gravosa.

Segurança denegada.

(MS 12.660/DF, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD 
(Desembargadora Convocada do TJ/SE), Terceira Seção, DJe 
22.8.2014) (grifei).

Mandado de segurança. Administrativo. Servidor público 
federal. Demissão. Nulidade do processo administrativo disciplinar. 
Inexistência. Exercício de atividades incompatíveis com o cargo e 
com o horário. Apresentação de atestados médicos irregulares ao 
órgão público. Comprovação do exercício de atividade laboral em 
instituições privadas durante o período de licença médica. Exercício 
de gerência de empresa. Subsunção dos fatos aos dispositivos que 
configuram infrações passíveis de demissão.

1. A penalidade de demissão decorreu da configuração das 
infrações indicadas, comprovadas nos autos do processo administrativo 
disciplinar, diante de todo o lastro probatório produzido pela comissão 
processante.

2. Tendo a penalidade decorrido da comprovação, nos autos do 
processo administrativo disciplinar, da infração administrativa 
perpetrada pelo servidor e constando do relatório da comissão 
processante que embasou a portaria demissória os motivos (fatos, 
provas e fundamentos) que justificaram a penalidade aplicada pela 
autoridade julgadora, não há falar em falta de motivação ou nulidade 
do processo administrativo.
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3. Diante da comprovação da conduta prevista no art. 132, IV 
e XII, c/c o art. 117, X, da Lei no. 8.112/1990 (participar de 
gerência ou administração de sociedade privada ou exercer comércio, 
exceto como acionista, cotista ou comanditário), outra não poderia 
ser a penalidade aplicada, sob pena de ofensa ao princípio da 
legalidade, motivo pelo qual não há falar em pena administrativa 
desproporcional.

4. É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de 
que a infração disciplinar que configura ato de improbidade acarreta 
demissão, independentemente de ação judicial prévia, consequência 
direta da independência das esferas administrativa, civil e penal.

5. O julgamento da autoridade julgadora, fundado no lastro 
probatório constante dos autos do processo administrativo disciplinar, 
mostra-se em consonância com os princípios legais e constitucionais, 
inexistindo qualquer nulidade.

6. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo 
disciplinar não ofende a Constituição (Súmula Vinculante no. 
5-STF).

7. A extrapolação do prazo em processos administrativos 
disciplinares não enseja a nulidade do feito quando não demonstrado 
prejuízo à defesa.

8. A Terceira Seção desta Corte já se manifestou no sentido de que o 
excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar 
não é causa de sua nulidade quando não demonstrado prejuízo à 
defesa do servidor (MS no. 8.928/DF, Ministra MARIA THEREZA 
DE ASSIS MOURA, Terceira Seção, DJe 7.10.2008).

9. Segurança denegada.

(MS 13.357/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 
Terceira Seção, DJe 18.11.2013) (grifei).

Diante desse contexto, mesmo que exista a responsabilização 
funcional no âmbito meramente disciplinar, a discussão do assunto no 
âmbito judicial se apresenta legítima, uma vez que ela é o meio próprio e 
exclusivo para a aplicação das penas previstas na Lei no. 8.429/1992.

Por isso, o acórdão a quo contrariou a orientação jurisprudencial do 
STJ.

Sob outro enfoque, e agora já adentrando no ponto mais importante 
de debate, entendo que a análise do ato veiculado na presente ação, nos 
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termos em que feito pelo Tribunal a quo, simplifi cou o fenômeno da 
improbidade.

No início das disposições da Lei no. 8.429/1992, o legislador 
estabeleceu premissa que deve orientar o agente público em toda a sua 
atividade, a saber:

 Art. 4o. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são 
obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que 
lhe são afetos.

Em reforço, o art. 11, I, da mesma Lei, reitera que configura 
improbidade a violação a qualquer princípio da administração, bem 
como a deslealdade às instituições, notadamente a prática de ato visando 
a fi m proibido em lei ou regulamento. Eis o texto legal:

 Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que 
atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação 
ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 
legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

 I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou 
diverso daquele previsto, na regra de competência;

Tais disposições evidenciam que o legislador teve preocupação 
redobrada em estabelecer que a grave desobediência - por parte de 
agentes públicos - ao sistema normativo em vigor pode signifi car ato de 
improbidade.

Com base nessas premissas, a Segunda Turma já teve oportunidade 
de decidir que A Lei no. 8.429/1992 objetiva coibir, punir e afastar 
da atividade pública todos os agentes que demonstraram pouco apreço 
pelo princípio da juridicidade, denotando uma degeneração de caráter 
incompatível com a natureza da atividade desenvolvida (REsp no. 
1.297.021/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, 
julgado em 12.11.2013, DJe 20.11.2013).

É certo que o STJ, em alguns momentos, mitiga a rigidez da 
interpretação literal dos dispositivos acima, porque não se pode confundir 
improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é ilegalidade tipifi cada 
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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 no. 8.429/1992, ou pelo menos 
eivada de culpa grave, nas do artigo 10 (AIA no. 30/AM, Rel. Ministro 
TEORI ALBINO ZAVASCKI, Corte Especial, DJe 28.9.2011). Isso, 
entretanto, ocorre apenas naqueles casos sem gravidade, sem densidade 
jurídica relevante e sem demonstração do elemento subjetivo.

De qualquer maneira, a detida análise da Lei no. 8.429/1992 
demonstra que o legislador, ao dispor sobre o assunto, não determinou 
expressamente quais seriam as vítimas mediatas ou imediatas da atividade 
desonesta para fi ns de confi guração do ato como ímprobo. Impôs, sim, 
que o agente público respeite o sistema jurídico em vigor e o bem 
comum, que é o fi m último da Administração Pública.

Essa ausência de menção explícita certamente decorre da 
compreensão de que o ato ímprobo é, muitas vezes, um fenômeno 
pluriofensivo. Ou seja, ele pode atingir bens jurídicos diversos.

De fato, o ato que apenas atingir bem privado e individual jamais 
terá a qualifi cação de ímprobo, nos termos do ordenamento em vigor. 
O mesmo não ocorre, entretanto, com o ato que atingir bem/interesse 
privado e público ao mesmo tempo. Aqui, sim, haverá potencial 
ocorrência de ato de improbidade.

Por isso, o primordial é verifi car se, entre todos os bens atingidos 
pela postura do agente, existe algum que seja vinculado ao interesse e ao 
bem público. Se assim for, como consequência imediata, a Administração 
Pública estará atingida de forma concomitante. Reza o art. 1o. da Lei no. 
8.429/1992:

 Os atos de improbidade praticados por qualquer agente 
público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta 
ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa 
incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação 
ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta 
por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma 
desta lei.
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No caso dos autos, trata-se de discussão sobre séria arbitrariedade 
praticada por policiais civis, que, em tese, pode ter signifi cado gravíssimo 
atentado contra direitos humanos.

Com base nessa constatação, várias ilações surgem de forma 
consequente.

O respeito aos direitos fundamentais, para além de mera acepção 
individual, é fundamento da nossa República, conforme o art. 1o., III, 
da Constituição Federal, e é objeto de preocupação permanente da 
Administração Pública, de maneira geral.

De tão importante, a prevalência dos direitos humanos, na forma 
em que disposta no inciso II do art. 4o. da CF/1988, é vetor de regência 
da República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Não 
por outra razão, inúmeros são os tratados e convenções assinados pelo 
nosso Estado a respeito do tema.

Dentre vários, lembro aqui que a Convenção Americana de Direitos 
Humanos (promulgada via o Decreto no. 678/1992), já no seu art. 1o., 
dispõe explicitamente que os Estados signatários são obrigados a respeitar 
as liberdades públicas, a saber:

Artigo 1o. - Obrigação de respeitar os direitos

1. Os Estados-partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar 
os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e 
pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem 
discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, 
opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou 
social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição 
social.

E, de forma mais eloquente, os arts. 5o. e 7o. da referida Convenção 
reforçam as suas disposições introdutórias ao prever:

Artigo 5o. - Direito à integridade pessoal

1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, 
psíquica e moral.

2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos 
cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade 
deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser 
humano.
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....

Artigo 7o. - Direito à liberdade pessoal

1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais.

2. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas 
causas e nas condições previamente fixadas pelas Constituições políticas 
dos Estados-partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas.

3. Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento 
arbitrários.

4. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da 
detenção e notificada, sem demora, da acusação ou das acusações 
formuladas contra ela.

5. Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem 
demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por 
lei a exercer funções judiciais e tem o direito de ser julgada em prazo 
razoável ou de ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga 
o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que 
assegurem o seu comparecimento em juízo.

6. Toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um 
juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida, sem demora, 
sobre a legalidade de sua prisão ou detenção e ordene sua soltura, 
se a prisão ou a detenção forem ilegais. Nos Estados-partes cujas leis 
prevêem que toda pessoa que se vir ameaçada de ser privada de sua 
liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, 
a fim de que este decida sobre a legalidade de tal ameaça, tal recurso 
não pode ser restringido nem abolido. O recurso pode ser interposto 
pela própria pessoa ou por outra pessoa.

A essas previsões, oportuno ressaltar que o art. 144 da Constituição 
Federal é taxativo sobre as atribuições gerais das forças de segurança na 
missão de proteger os direitos e garantias acima:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 
seguintes órgãos:

 I - polícia federal;

 II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;
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 IV - polícias civis;

 V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

Se assim é, parece-me que, no caso de prisões manifestamente 
ilegais, as vítimas não são apenas aquelas pessoas que sofreram a restrição 
indevida de liberdade.

Isso seria reduzir demais o fenômeno ocorrido!

Injustifi cável pretender que os atos mais gravosos à dignidade da 
pessoa humana e aos direitos humanos, entre os quais a tortura e prisões 
ilegais, praticados por servidores públicos, mormente policiais armados, 
sejam punidos apenas no âmbito disciplinar, civil e penal, afastando-se a 
aplicação da Lei da Improbidade Administrativa.

Essas práticas ofendem diretamente a Administração Pública, 
porque o Estado brasileiro tem a obrigação de garantir a integridade 
física, psíquica e moral de todos, sob pena de inúmeros refl exos jurídicos, 
inclusive na ordem internacional.

Pondere-se que o agente público incumbido da missão de garantir 
o respeito à ordem pública, como é o caso do policial, ao descumprir 
com suas obrigações legais e constitucionais de forma frontal, mais 
que atentar apenas contra um indivíduo, atinge toda a coletividade e a 
própria corporação a que pertence de forma imediata.

Neste ponto, pertinente reforçar que o legislador, ao prever que 
constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole 
os deveres de lealdade às instituições, fi ndou por tornar de interesse 
público, e da própria Administração em si, a proteção da imagem e das 
atribuições dos entes/entidades públicas. Disso resulta que qualquer 
atividade atentatória a esse bem por parte de agentes públicos tem a 
potencialidade de ser considerada como improbidade administrativa.

A detida análise da Lei no. 8.429/1992 demonstra que o legislador 
não determinou expressamente quais seriam as vítimas mediatas ou 
imediatas da atividade ímproba para fi ns de confi guração do ato ilícito. 
Impôs, sim, que o agente público respeite o sistema jurídico em vigor, 
pressuposto da boa e correta Administração Pública. Essa ausência de 
menção explícita certamente decorre da compreensão de que o ato 
ímprobo é, muitas vezes, fenômeno pluriofensivo, de tal modo que pode 
atingir bens jurídicos e pessoas diversos de maneira concomitante.
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Na avaliação do ato de improbidade administrativa, o primordial 
é verifi car se, entre os bens atingidos pela postura do agente público, 
existe algum vinculado ao interesse e ao bem público. Se assim for, como 
consequência imediata a Administração Pública estará vulnerada e o art. 
1o. da Lei no. 8.429/1992, plenamente atendido.

Afora isso, as prisões ilegais têm outro refl exo jurídico imediato. 
Ao agir de tal forma, o agente público cria, de maneira praticamente 
automática, uma obrigação ao Estado, que é o dever de indenizar, nos 
termos do art. 37, § 6o., da Constituição Federal.

Não há, pois, como afastar a constatação de que prisões ilegais, 
além de atingirem a incolumidade física e mental do preso, repercutem 
diretamente no âmbito de interesse do Poder Público.

Numa análise mais pragmática, exemplifi co o perigo de se analisar o 
fenômeno da improbidade de forma apenas compartimentada.

Vamos imaginar a seguinte hipótese. Um servidor resolve “cobrar 
propina” para praticar um ato que já teria de executar de qualquer forma, 
porque recebera previamente ordem direta do chefe para tanto. Não 
obstante, resolve se valer da fragilidade de um cidadão e, com o intuito 
de obter vantagem fi nanceira deste, lhe cobra uma propina.

Note-se que o desfalque patrimonial em si não é sofrido pela 
Administração. Além disso, a obtenção do recurso privado é o que o 
agente público visou de forma mais imediata naquela situação hipotética.

Ora, se formos enxergar o ato acima apenas sob o enfoque do 
objetivo mais direto do autor, poderemos chegar ao ponto de não 
considerá-lo como ímprobo.

Com base nisso, tenho a convicção de que o fenômeno da 
improbidade não pode ser visto por prisma meramente reducionista. Os 
atos tidos como ímprobos, complexos que são no mais das vezes, devem 
ser enxergados de forma ampla, porque podem atingir bens jurídicos 
diversos de forma concomitante, ainda que possa existir certa gradação 
relativa aos objetivos imediatos do autor.

Nesse cenário, atentados contra a liberdade individual, afora 
repercussões nas esferas penal e disciplinar, podem sim confi gurar a 
prática de improbidade, porque, em sendo pluriofensivos, também 
atingem a própria Administração Pública.
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Enfim, no caso dos autos, trata-se de discussão sobre séria 
arbitrariedade e grave atentado a direitos humanos fundamentais. 
Como resultado, tal postura imprópria tem o condão de afrontar não 
só a Constituição da República (arts. 1o., III, e 4o., II) e a legislação 
infraconstitucional, mas também tratados e convenções internacionais, 
a exemplo da Convenção Americana de Direitos Humanos (promulgada 
pelo Decreto no. 678/1992). Possibilidade, pois, de responsabilização 
nas ordens interna e externa.

O legislador, ao prever, no art. 11 da Lei no. 8.429/1992, que 
constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole 
os deveres de lealdade às instituições, fi ndou por tornar de interesse 
público, e da própria Administração, a proteção da legitimidade social, 
da imagem e das atribuições dos entes/entidades estatais. Daí resulta 
que atividade que atente a esses bens imateriais gravemente tem a 
potencialidade de ser considerada improbidade administrativa.

A prisão ilegal tem ainda outro refl exo jurídico imediato, que é o 
de gerar obrigação indenizatória ao Estado, nos termos do art. 37, § 6o., 
da Constituição Federal. Há aí, como consequência, interesse direto da 
Administração Pública.

Na hipótese dos autos, o ato ímprobo está caracterizado quando se 
constata que as vítimas foram, ilegalmente, privadas de sua liberdade, 
com uso de viaturas policiais e em instalações públicas, ou melhor, no 
gaiolão da Delegacia de Polícia. Afi rma o Juiz de 1o. Grau na sentença: ... 
foram privados de liberdade tanto que fi caram no ‘gaiolão’ e somente foram 
liberados ... graças à chegada da Promotora de Justiça ao local. Os ofendidos 
deixam claro que tais policiais chegaram a visitá-los no ‘gaiolão’, (...). (fl s. 
702-704, grifo acrescentado).

Por fim, violência policial arbitrária não é ato apenas contra o 
particular-vítima, mas sim contra a própria Administração Pública, 
ferindo suas bases de legitimidade e respeitabilidade. Tanto assim que essas 
condutas são tipifi cadas, entre outros estatutos, no art. 322, do Código 
Penal, que integra o Capítulo I (Dos Crimes Praticados por Funcionário 
Público contra a Administração Pública, grifo acrescentado), que por sua vez 
está inserido no Título XI (Dos Crimes contra a Administração Pública), e 
também nos artigos 3o. e 4o. da Lei no. 4.898/1965, que trata do abuso 
de autoridade.



269

Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 28, (241): 217-427, janeiro/março 2016

Em síntese, atentado à vida e à liberdade individual de particulares, 
praticado por agentes públicos armados – incluindo tortura, prisão ilegal e 
“justiciamento” –, afora repercussões nas esferas penal, civil e disciplinar, pode 
confi gurar improbidade administrativa, porque, além de atingir a pessoa-
vítima, também alcança, simultaneamente, interesses caros à Administração 
em geral, às instituições de segurança pública em especial e ao próprio Estado 
Democrático de Direito.

Em conclusão, no caso concreto, é evidente que as disposições do 
art. 11 da Lei no. 8.429/1992 foram violadas.

4. Conclusão

Forte nas razões acima, conheço do Recurso Especial e dou-lhe 
provimento para afastar a carência de ação decretada pelo Tribunal a quo 
e determinar o retorno dos autos à origem, com o intuito de viabilizar 
a continuidade do julgamento do Recurso de Apelação em relação aos 
demais pontos.

Observo, fi nalmente, que, na sessão de 24 de março de 2015, o 
eminente Ministro Mauro Campbell reposicionou-se, acompanhando o 
Voto do Relator, daí porque desnecessário analisar e rebater, ponto por 
ponto, os argumentos trazidos no Voto divergente de sua Excelência, 
originalmente apresentado.

É como voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Administrativo. Improbidade administrativa. 
Prisões ilegais. Leitura dos arts. 9o., 10 e 11 da Lei no. 
8.429/1992 (LIA) à luz do art. 1o. do mesmo diploma normativo. 
Necessidade de dolo na conduta para fi ns de enquadramento no 
art. 11 da LIA. Atos voltados diretamente contra particulares. 
Administração Pública apenas indiretamente afetada pelas 
condutas reputadas ímprobas. Carência de ação.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que 
extinguiu ação de improbidade administrativa sem resolução de 
mérito ao argumento de que prisões ilegais (atos reputados 
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ímprobos pelo Ministério Público) seriam atos praticados contra 
particulares, e não contra a Administração Pública, motivo por 
que seria caso de entender pela carência de ação.

2. Embora, à primeira vista, o art. 11 da Lei de Improbidade 
Administrativa - LIA possa incidir no caso, em razão da patente 
ofensa ao princípio da legalidade perpetrada pela conduta 
dos recorrentes (restrições à liberdade desacompanhadas de 
mandado judicial sem que as situações subjacentes pudesse 
ser enquadradas em qualquer das hipóteses de dispensa de 
interferência do Judiciário autorizadas pelo ordenamento 
jurídico), a leitura dos arts. 9o., 10 e 11 da Lei no. 8.429/1992 
deve ser sempre conjugada, por imperativos de hermenêutica, 
ao que previamente estipula o art. 1o. do mesmo diploma 
normativo.

3. Diz o referido dispositivo: Os atos de improbidade 
praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra 
a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, 
de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou 
de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido 
ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio 
ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei (negrito 
acrescentado).

4. Como é de fácil percepção, são dois os requisitos para 
a aplicação da Lei no. 8.429/1992: (i) atos cometidos por 
agente público - e esta exigência deve ser lida também com 
considerações ao art. 3o. da LIA, que inclui no âmbito de 
incidência deste conjunto de normas também os particulares, 
desde que participem da conduta, induzindo-a ou para ela 
concorrendo, ou que dela sejam beneficiários - e (ii) atos 
praticados contra a Administração Pública (aqui considerada 
não só a Administração direta e a indireta, como também as 
empresas incorporadas ao patrimônio público, as entidades para 
cuja criação ou custeio tenha o erário concorrido e as entidades 
elencadas no parágrafo único do art. 1o. da LIA).
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5. Vê-se, portanto, que são dois requisitos, que, corretamente 
entendidos, podem ser considerados como subjetivos: o primeiro 
relacionado ao pólo ativo (relacionado ao agente que comete a 
conduta supostamente ímproba) e o segundo relacionado ao 
pólo passivo (relacionado aos órgãos e entidades que suportam 
o ato reputado ímprobo).

6. A parte recorrente sustenta que as prisões realizadas, 
além de serem ilegais, maculam a imagem das instituições a que 
pertencem os agentes públicos, daí porque seria possível dizer 
que houve conduta contra a Administração Pública.

7. Entende que a lesividade em prejuízo à Administração 
estaria consubstanciada na inobservância dos princípios da 
legalidade e da moralidade e do dever de lealdade às instituições. 
Um tipo, enfim, de rasgo ao patrimônio imaterial da 
Administração Pública.

8. Ora, trata-se de raciocínio tautológico, inobstante a 
argumentação seja, em uma olhada inicial, bastante perspicaz e 
sedutora. É que, conferida essa qualifi cação jurídica aos fatos, a 
lei conteria palavras inúteis.

9. Um dos dogmas do Direito Administrativo, desde 
sempre, é aquele segundo o qual a Administração Pública está 
vinculada à legalidade. É verdade que mudam os sentidos da 
legalidade e as intenções por trás desta lição, mas a vinculação da 
Administração a ela sempre esteve presente no mundo jurídico.

10. Evitando maiores digressões relacionadas à evolução do 
instituto, é importante destacar que, na atualidade, marcada pela 
reaproximação entre o Direito e a ética, no mundo fi losófi co-
sociológico, e pela supremacia das normas constitucionais, 
no mundo jurídico - este fenômeno diretamente decorrente 
daquele primeiro, uma vez que, as constituições vêm sendo 
compreendidas como verdadeira tábua axiológica das sociedades 
que regem -, o princípio da legalidade vem sendo relido para ser 
reposicionado como princípio da juridicidade.

11. Não se trata de simples mudança de nomenclatura, 
mas de nova concepção, segundo a qual, mais do que vinculada 
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à lei, a Administração está vinculada à Constituição, e, em 
relação a esta, de modo primário (quer dizer, no confl ito entre 
Constituição e lei, prevalece a obediência direta à Constituição).

12. Se assim é, torna-se possível afi rmar, até com certa 
segurança, que ter a LIA dito, em seu art. 1o., que, para fi ns 
de sua incidência, no pólo ativo da conduta deve estar um 
agente público já seria sufi ciente, sem necessidade de maiores 
reforços, de que a inobservância dos princípios da legalidade, da 
moralidade e da lealdade às instituições era caminho que levaria 
inevitavelmente à improbidade administrativa.

13. Desta forma, se um agente público, no exercício 
da função, matasse um particular, configurado o crime 
(i.e., devidamente aferidas a tipicidade, a antijuridicidade e 
culpabilidade da conduta), estaria automaticamente infrigido, 
p. ex., o princípio da legalidade, o que acarretaria, via de 
conseqüência, improbidade administrativa.

14. Mas não é assim. A LIA foi além, para exigir que 
a conduta seja perpetrada contra a Administração Pública 
(entendida, repise-se, na forma como dispõe o art. 1o., caput e 
p. ún.). E a esfera da Administração Pública deve ser atingida de 
forma direta, e não de maneira meramente indireta.

15. Do contrário, a ressalva da Lei no. 8.429/1992 
seria inútil, pois, como já demonstrado, estando todo agente 
público jungido ao princípio da juridicidade, qualquer conduta 
alheia ao ordenamento jurídico, de forma indireta, atingirá a 
Administração (seja sob a perspectiva da legalidade, da eticidade 
ou da lealdade) - até porque, lembre-se que por aplicação 
da teoria do órgão, a Administração manifesta-se, em última 
análise, por seus agentes.

16. Aqui entra outro argumento essencial, qual seja, para o 
enquadramento do ato de improbidade no art. 11 da LIA (que 
é o que pretende o recorrente), é necessário a presença do dolo, 
ou seja, a intenção de produzir um resultado ou a assunção do 
risco neste sentido.

17. Seria, então, factível considerar, à luz do que foi 
descrito nos autos, que a realização de prisões ilegais perpetradas 
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em face de particulares atingiria de modo direto a esfera da 
Administração? E mais: os recorridos teriam domínio fi nal, 
vontade consciente, de realizar as condutas para lesar o 
patrimônio moral da Administração... enfim, pretenderam 
intimamente agir de modo a macular a imagem das instituições 
a que pertencem?

18. A resposta só pode ser negativa. Os atos apontados 
como ilegais apenas voltaram-se diretamente contra particulares, 
inclusive, é fato, lesionando-se aspectos ligados à dignidade 
humana. Trata-se, frise-se, de ilegalidade, por evidente. Mas, 
como dito antes, qualquer conduta contrária ao ordenamento 
jurídico será espécie de malferimento ao princípio da juridicidade. 
É preciso perquirir se, de algum modo, a Administração foi 
especialmente lesada (material ou imaterialmente, mas de forma 
direta).

19. A vontade dos agentes foi dirigida à prática da prisões. 
Nem remotamente o domínio intelectual dos agentes perpassou 
pela possibilidade de denegrir a imagem da instituição pública. 
Tem-se, aí, resultado fi nalístico tão distante do ato inicial que, 
mesmo objetivamente, não pode ser considerado como inerente 
à representação da cadeia dos acontecimentos.

20. Portanto, apenas indiretamente as prisões efetuadas 
podem ser consideradas como atos contra a Administração 
Pública, razão pela qual, de fato, tal como compreendido pela 
origem, milita contra a parte recorrente a carência da ação.

21. Digno de nota, por fi m, trazer à baila um argumento 
pragmático - cujas conseqüências, entretanto, não podem ser 
ignoradas pelo Judiciário.

22. O fato de que as condutas aqui discutidas não 
confi gurem improbidade administrativa não as tornam um 
indiferente jurídico. Ao contrário, em razão da independência 
das esferas, a recomposição da paz social através da punição 
da ilegalidade poderá ser alcançada com recomposição cível, 
instauração de procedimento administrativo disciplinar e, até 
mesmo, através da tutela penal - embora talvez seja o caso de 
esta Corte Superior, em outra oportunidade, reavaliar a extensão 
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da independência de instâncias à luz do princípio do ne bis in 
idem.

23. Recurso especial não provido.

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trata-se de recurso 
especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 
com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra 
acórdão do Tribunal de Justiça do mesmo ente federativo assim ementado 
(fl . 540):

Ação civil pública. Improbidade administrativa. Ato contra 
particular. Carência de ação. A prática de ato contra particular 
não autoriza o manejo da ação civil pública por improbidade 
administrativa, que deve ser extinta por carência de ação, ao 
reconhecimento da ausência de interesse processual.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl . 562).

Nas razões recursais (fls. 568/578), sustenta o recorrente ter 
havido violação ao art. 11 da Lei no. 8.429/1992 (Lei de Improbidade 
Administrativa ou, simplesmente, LIA), ao argumento de que, embora 
reconhecendo a ilegalidade da conduta dos recorridos, a origem deixou 
de aplicar as sanções do art. 12, inc. III, do mencionado diploma 
normativo.

Contra-razões às fl s. 582/587.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo 
provimento do recurso especial.

Tendo subido os autos, após devidamente distribuídos e analisados, 
o Min. Herman Benjamin, relator, entendeu por prover a irresignação 
especial. Sustentou, para tanto, que, uma conduta praticada por um 
servidor público que seja arbitrária e ilegal é certamente passível de ser 
caracterizada como improbidade administrativa por violar a lei e o dever de 
lealdade à instituição a que pertencem.

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a demanda, considerando 
a magnitude das conseqüências que podem derivar de um precedente 
que passe sem maiores discussão por esta Corte Superior. Adianto, com 
vênias ao relator, que dele discordarei.
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É que, embora, à primeira vista, o art. 11 da Lei de Improbidade 
Administrativa - LIA possa incidir no caso, em razão da patente ofensa 
ao princípio da legalidade perpetrada pela conduta dos recorrentes 
(restrições à liberdade desacompanhadas de mandado judicial sem que as 
situações subjacentes pudesse ser enquadradas em qualquer das hipóteses 
de dispensa de interferência do Judiciário autorizadas pelo ordenamento 
jurídico), a leitura dos arts. 9o., 10 e 11 da Lei no. 8.429/1992 deve ser 
sempre conjugada, por imperativos de hermenêutica, ao que previamente 
estipula o art. 1o. do mesmo diploma normativo.

Diz o referido dispositivo (negrito acrescentado):

Os atos de improbidade praticados por qualquer agente 
público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta 
ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa 
incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação 
ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta 
por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma 
desta lei.

Como é de fácil percepção, são dois os requisitos para a aplicação 
da Lei no. 8.429/1992: (i) atos cometidos por “agente público” - e esta 
exigência deve ser lida também com considerações ao art. 3o. da LIA, 
que inclui no âmbito de incidência deste conjunto de normas também os 
particulares, desde que participem da conduta, induzindo-a ou para ela 
concorrendo, ou que dela sejam benefi ciários - e (ii) atos praticados contra 
a Administração Pública (aqui incluída não só a Administração direta e a 
indireta, como também as empresas incorporadas ao patrimônio público, 
as entidades para cuja criação ou custeio tenha o erário concorrido e as 
entidades elencadas no parágrafo único do art. 1o. da LIA).

Vê-se, portanto, que são dois requisitos, que, corretamente 
entendidos, podem ser considerados como subjetivos: o primeiro 
relacionado ao pólo ativo (relacionado ao agente que comete a conduta 
supostamente ímproba) e o segundo relacionado ao pólo passivo 
(relacionado aos órgãos e entidades que suportam o ato reputado 
ímprobo).

Pois bem. A parte recorrente (e também o Min. Herman Benjamin) 
sustenta que as prisões realizadas, além de serem ilegais, maculam a 
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imagem das instituições a que pertencem os agentes públicos, daí porque 
seria possível dizer que houve conduta contra a Administração Pública.

Entendem ambos que a lesividade em prejuízo à Administração 
estaria consubstanciada na inobservância dos princípios da legalidade e 
da moralidade e do dever de lealdade às instituições. Um tipo, enfi m, de 
rasgo ao patrimônio imaterial da Administração Pública.

Ora, parece-me que se trata de raciocínio tautológico, inobstante a 
argumentação seja, em uma olhada inicial, bastante perspicaz e sedutora 
- como, de resto, é a marca dos votos do e. relator. É que, conferida essa 
qualifi cação jurídica aos fatos, a lei conteria palavras inúteis. Explico.

Um dos dogmas do Direito Administrativo, desde sempre, é aquela 
segundo a qual a Administração Pública está vinculada à legalidade. É 
verdade que mudam os sentidos da legalidade e as intenções por trás 
desta lição, mas a vinculação da Administração a ela sempre esteve 
presente no mundo jurídico.

Poupando-me de maiores digressões relacionadas à evolução do 
instituto, penso que é importante destacar que, na atualidade, marcada 
pela reaproximação entre o Direito e a ética, no mundo filosófico-
sociológico, e pela supremacia das normas constitucionais, no mundo 
jurídico - este fenômeno diretamente decorrente daquele primeiro, uma 
vez que, as constituições vêm sendo compreendidas como verdadeira 
tábua axiológica das sociedades que regem -, o princípio da legalidade 
vem sendo relido para ser reposicionado como princípio da juridicidade.

Não se trata de simples mudança de nomenclatura, mas de nova 
concepção, segundo a qual, mais do que vinculada à lei, a Administração 
está vinculada à Constituição, e, em relação a esta, de modo primário 
(quer dizer, no confl ito entre Constituição e lei, prevalece a obediência 
direta à Constituição).

Se assim é, torna-se possível afi rmar, até com certa segurança, que 
ter a LIA dito, em seu art. 1o., que, para fi ns de sua incidência, no pólo 
ativo da conduta deve estar um agente público já seria sufi ciente, sem 
necessidade de maiores reforços, de que a inobservância dos princípios da 
legalidade, da moralidade e da lealdade às instituições era caminho que 
levaria inevitavelmente à improbidade administrativa.

Desta forma, se um agente público, no exercício da função, 
matasse um particular, confi gurado o crime (i.e., devidamente aferidas 
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a tipicidade, a antijuridicidade e culpabilidade da conduta), estaria 
automaticamente infrigido, p. ex., o princípio da legalidade, o que 
acarretaria, via de conseqüência, improbidade administrativa.

Mas não é assim. A LIA foi além, para exigir que a conduta seja 
perpetrada contra a Administração Pública (entendida, repise-se, na 
forma como dispõe o art. 1o., caput e p. ún.). E a esfera da Administração 
Pública deve ser atingida de forma direta, e não de maneira meramente 
indireta.

Do contrário, a ressalva da Lei no. 8.429/1992 seria inútil, pois, 
como já demonstrado, estando todo agente público jungido ao princípio 
da juridicidade, qualquer conduta alheia ao ordenamento jurídico, 
de forma indireta, atingirá a Administração (seja sob a perspectiva da 
legalidade, da eticidade ou da lealdade) - até porque, lembre-se que por 
aplicação da teoria do órgão, a Administração manifesta-se, em última 
análise, por seus agentes.

Aqui entra outro argumento que reputo essencial, qual seja, para 
o enquadramento do ato de improbidade no art. 11 da LIA (que é o 
que pretende o recorrente), é necessário a presença do dolo, ou seja, a 
intenção de produzir um resultado ou a assunção do risco neste sentido.

Fico pensando se seria factível considerar, à luz do que foi descrito 
nos autos, que a realização de prisões ilegais perpetradas em face de 
particulares atingiria de modo direto a esfera da Administração. E mais: 
se os recorridos teriam domínio fi nal, vontade consciente, de realizar as 
condutas para lesar o patrimônio moral da Administração (mencionado 
pelo Min. Herman Benjamin em seu voto)... enfi m, se pretenderam 
intimamente agir de modo a macular a imagem das instituições a que 
pertencem.

Entendo que os atos apontados como ilegais apenas voltaram-se 
diretamente contra particulares, inclusive, é fato, lesionando-se aspectos 
ligados à dignidade humana. Trata-se, frise-se, de ilegalidade, por 
evidente. Mas, como sustentei antes, qualquer conduta contrária ao 
ordenamento jurídico será espécie de malferimento ao princípio da 
juridicidade. É preciso perquirir se, de algum modo, a Administração foi 
especialmente lesada (material ou imaterialmente, mas de forma direta).

Ora, a vontade dos agentes foi dirigida à prática da prisões. 
Nem remotamente, a meu sentir, o domínio intelectual dos agentes 
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perpassaram pela possibilidade de denegrir a imagem da instituição 
pública. Tem-se, aí, resultado finalístico tão distante do ato inicial 
que, mesmo objetivamente, não pode ser considerado como inerente à 
representação da cadeia dos acontecimentos.

Portanto, apenas indiretamente as prisões efetuadas podem ser 
consideradas como atos contra a Administração Pública, razão pela 
qual, de fato, tal como compreendido pela origem, milita contra a parte 
recorrente a carência da ação.

Digno de nota, por fi m, trazer à baila um argumento pragmático - 
cujas conseqüências, entretanto, não podem ser ignoradas pelo Judiciário.

O fato de que as condutas aqui discutidas não configurem 
improbidade administrativa não as tornam um indiferente jurídico. 
Ao contrário, em razão da independência das esferas, a recomposição 
da paz social através da punição da ilegalidade poderá ser alcançada 
com recomposição cível, instauração de procedimento administrativo 
disciplinar e, até mesmo, através da tutela penal - embora talvez seja o 
caso de esta Corte Superior, em outra oportunidade, reavaliar a extensão 
da independência de instâncias à luz do princípio do ne bis in idem.

Com essas considerações, e renovando as vênias ao Min. Herman 
Benjamin, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Og Fernandes: O Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais interpõe recurso especial, com amparo no art. 105, III, a, 
da CF/1988, contra acórdão proferido pelo respectivo Tribunal de Justiça 
no sentido de que o Parquet seria carecedor de interesse processual para o 
ajuizamento de ação de improbidade administrativa contra policiais civis 
que efetuaram prisões ilegais, sem mandado judicial, e mantiveram suas 
vítimas detidas por várias horas, ao arrepio da lei e da Constituição.

O em. Relator, Ministro Herman Benjamin, deu provimento ao 
recurso para afastar a carência de ação e determinar o retorno dos autos 
à origem, a fi m de que o TJ/MG prossiga no julgamento da apelação, 
ao fundamento de que o atentado à vida e à liberdade individual de 
particulares, praticado por agentes públicos armados - incluindo tortura, 
prisão ilegal e ‘justiciamento’ -, afora as repercussões nas esferas penal, civil 
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e disciplinar, pode confi gurar improbidade administrativa, porque, além de 
atingir a pessoa-vítima, também alcança, simultaneamente, interesses caros à 
Administração em geral, às instituições de segurança pública em especial e ao 
próprio Estado Democrático de Direito.

Dissentiu o em. Ministro Mauro Campbell Marques, ao argumento 
de que são dois os requisitos subjetivos necessários à imputação pela 
prática de ato de improbidade administrativa: “o primeiro, relacionado 
ao polo ativo (ao agente que comete a conduta supostamente ímproba) 
e o segundo relacionado ao polo passivo (aos órgãos e entidades que 
suportam o ato reputado ímprobo).

Acrescentou que a esfera da Administração Pública deve ser atingida de 
forma direta, e não de maneira meramente indireta. Do contrário, prossegue 
o ilustre Ministro Mauro Campbell, a ressalva da Lei no. 8.429/1992 
seria inútil, pois (...), estando todo agente público jungido ao princípio da 
juridicidade, qualquer conduta alheia ao ordenamento jurídico, de forma 
indireta, atingirá a Administração (seja sob a perspectiva da legalidade, da 
eticidade ou da lealdade), até porque, lembre-se que por aplicação da teoria 
do órgão, a Administração manifesta-se, em última análise, por seus agentes.

Assim, conclui o voto divergente: Nem remotamente o domínio 
intelectual dos agentes perpassou pela possibilidade de denegrir a imagem 
da instituição pública. Tem-se, aí, resultado fi nalístico tão distante do ato 
inicial que, mesmo objetivamente, não pode ser considerado como inerente à 
representação da cadeia dos acontecimentos.

Eis, sumariados, os aspectos mais relevantes dos posicionamentos 
dos Ministros que votaram anteriormente de mim.

Renovado o julgamento, pedi vista dos autos.

No pertinente aos sujeitos da ação de improbidade administrativa, 
dispõe o art. 1o. da Lei no. 8.429/1992:

Art. 1o. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente 
público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta 
ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa 
incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação 
ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta 
por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma 
desta lei.
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Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os 
atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que 
receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão 
público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário 
haja concorrido ou concorra com menos de cinquenta por cento do 
patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção 
patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres 
públicos. - grifos acrescidos

Sobre o tema, leciona Pedro Roberto Decomain:

O ato, segundo diz o artigo, deverá ser praticado “contra” a 
Administração Pública, compreendendo o termo aqui em sua acepção 
mais ampla, de sorte a englobar todas as entidades mencionadas 
no artigo. Haverá de ocorrer, portanto, violação ao patrimônio, a 
interesses, a serviços ou a princípios constitucionais envolvendo a 
Administração Pública, para que o ato cometido possa ser enquadrado 
como ato de improbidade administrativa.

(...)

O que se deve entender, portanto, como atividade empreendida 
contra a Administração Pública, é não só aquela atividade que a ela 
impõe prejuízo patrimonial, como também toda atividade que ofenda 
princípio constitucional norteador da atividade estatal de modo geral.

(DECOMAIN, Pedro Roberto. Improbidade Administrativa. 
São Paulo: Dialética, 2007, p. 63.)

Na espécie, consta da inicial que os policiais civis nela indicados 
dirigiram-se, na manhã de 13.3.2001, em viatura ofi cial, à residência 
da vítima, suspeita da prática de furto, determinando que esta os 
acompanhasse. Como o detido não confessou o delito, resolveram 
prendê-lo no local da cadeia pública onde os presos tomam banho de sol.

Semelhantes condutas foram verifi cadas com mais dois suspeitos, 
todas elas sem mandado judicial.

Tomando-se por base a alegativa do Ministério Público, a atitude 
dos policiais civis em questão não atentou apenas contra três indivíduos, 
mas, isto sim, atingiu a coletividade, bem como a imagem e a própria 
legitimidade social da corporação a que pertencem.
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Assevera Waldo Fazzio Júnior que o agir que ofende os princípios 
que informam o Estado Democrático de Direito - no caso, o atentado 
recai principalmente sobre a cidadania e a dignidade humana - confi gura 
ato de improbidade administrativa, entendido no conceito de infração 
pluriofensiva:

Os atos ilícitos cometidos por servidores contra a Administração 
ofendem a dignidade administrativa, enquanto dignidade do 
serviço social; a lealdade administrativa, enquanto préstimo para a 
cidadania; a fidelidade administrativa, como dever de preservar a 
confiança de um número indeterminado de pessoas em relação aos 
que cuidam de seus interesses comuns. Só nesse sentido essas noções têm 
razão de ser, isto é, objetivamente consideradas, à luz dos princípios 
que informam o Estado de Direito conforme a tríade: soberania 
popular, cidadania e dignidade humana.

O consórcio de normas civis e político-administrativas, que é a Lei 
no. 8.429/1992, protege o exercício probo de potestades administrativas 
(segundo a legalidade, a moralidade, a imparcialidade, a publicidade 
e a eficiência), e a segurança do patrimônio público econômico. 
Apreende, por isso, as improbidades de agentes públicos e terceiros, 
como ilícitos pluriofensivos.

(FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Improbidade administrativa: 
doutrina, legislação e jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2012, p. 27.)

Com efeito, a prática de prisão ilegal e tortura por agente armado a 
serviço do Estado é repudiada pela Constituição Federal e por diversos 
tratados, entre os quais a Convenção Interamericana de Direitos 
Humanos, consoante exposto no brilhante voto do em. Relator.

Eventual lesão causada à liberdade do cidadão e à dignidade 
humana não pode ser apreendida como qualquer violação de princípios 
administrativos, porquanto a tutela ao núcleo rígido dos direitos 
fundamentais recebe tratamento especialíssimo, conforme visto acima.

Disso resulta que a ofensa à Administração, no caso, é intrínseca ao 
cometimento do ato (in re ipsa), uma vez que produz refl exos diretos na 
imagem, reputação e confi abilidade da Polícia Civil do Estado de Minas 
Gerais, tanto no âmbito nacional, quanto no exterior.

Ante o exposto, peço licença para acompanhar o Ministro Relator, a 
fi m de dar provimento ao recurso especial.

É como voto.
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RETIFICAÇÃO DE VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Na sessão de julgamento 
realizada no dia 2.3.2010 apresentei voto-vista, nos seguintes termos:

Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais, com fundamento na alínea a do permissivo 
constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais, assim ementado (fl. 540):

Ação civil pública. Improbidade administrativa. Ato contra 
particular. Carência de ação. A prática de ato contra particular 
não autoriza o manejo da ação civil pública por improbidade 
administrativa, que deve ser extinta por carência de ação, ao 
reconhecimento da ausência de interesse processual.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 562).

Nas razões recursais (fls. 568/578), sustenta o recorrente ter havido 
violação ao art. 11 da Lei no. 8.429/1992 (Lei de Improbidade 
Administrativa ou, simplesmente, LIA), ao argumento de que, embora 
reconhecendo a ilegalidade da conduta dos recorridos, a origem deixou 
de aplicar as sanções do art. 12, inc. III, do mencionado diploma 
normativo.

Contra-razões às fls. 582/587.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo 
provimento do recurso especial.

Tendo subido os autos, após devidamente distribuídos e analisados, 
o Min. Herman Benjamin, relator, entendeu por prover a irresignação 
especial. Sustentou, para tanto, que, “uma conduta praticada por um 
servidor público que seja arbitrária e ilegal é certamente passível de 
ser caracterizada como improbidade administrativa por violar a lei e 
o dever de lealdade à instituição a que pertencem”.

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a demanda, considerando 
a magnitude das conseqüências que podem derivar de um precedente 
que passe sem maiores discussão por esta Corte Superior. Adianto, com 
vênias ao relator, que dele discordarei.

É que, embora, à primeira vista, o art. 11 da Lei de Improbidade 
Administrativa - LIA possa incidir no caso, em razão da patente 
ofensa ao princípio da legalidade perpetrada pela conduta dos 
recorrentes (restrições à liberdade desacompanhadas de mandado 



283

Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 28, (241): 217-427, janeiro/março 2016

judicial sem que as situações subjacentes pudesse ser enquadradas 
em qualquer das hipóteses de dispensa de interferência do Judiciário 
autorizadas pelo ordenamento jurídico), a leitura dos arts. 9o., 10 e 
11 da Lei no. 8.429/1992 deve ser sempre conjugada, por imperativos 
de hermenêutica, ao que previamente estipula o art. 1o. do mesmo 
diploma normativo.

Diz o referido dispositivo (negrito acrescentado):

Os atos de improbidade praticados por qualquer agente 
público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta 
ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa 
incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja 
criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais 
de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão 
punidos na forma desta lei.

Como é de fácil percepção, são dois os requisitos para a aplicação 
da Lei no. 8.429/1992: (i) atos cometidos por “agente público” 
- e esta exigência deve ser lida também com considerações ao art. 
3o. da LIA, que inclui no âmbito de incidência deste conjunto de 
normas também os particulares, desde que participem da conduta, 
induzindo-a ou para ela concorrendo, ou que dela sejam beneficiários 
- e (ii) atos praticados contra a Administração Pública (aqui incluída 
não só a Administração direta e a indireta, como também as empresas 
incorporadas ao patrimônio público, as entidades para cuja criação 
ou custeio tenha o erário concorrido e as entidades elencadas no 
parágrafo único do art. 1o. da LIA).

Vê-se, portanto, que são dois requisitos, que, corretamente 
entendidos, podem ser considerados como subjetivos: o primeiro 
relacionado ao pólo ativo (relacionado ao agente que comete a conduta 
supostamente ímproba) e o segundo relacionado ao pólo passivo 
(relacionado aos órgãos e entidades que suportam o ato reputado 
ímprobo).

Pois bem. A parte recorrente (e também o Min. Herman Benjamin) 
sustenta que as prisões realizadas, além de serem ilegais, maculam a 
imagem das instituições a que pertencem os agentes públicos, daí 
porque seria possível dizer que houve conduta contra a Administração 
Pública.

Entendem ambos que a lesividade em prejuízo à Administração 
estaria consubstanciada na inobservância dos princípios da legalidade 
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e da moralidade e do dever de lealdade às instituições. Um tipo, 
enfim, de rasgo ao patrimônio imaterial da Administração Pública.

Ora, parece-me que se trata de raciocínio tautológico, inobstante 
a argumentação seja, em uma olhada inicial, bastante perspicaz e 
sedutora - como, de resto, é a marca dos votos do e. relator. É que, 
conferida essa qualificação jurídica aos fatos, a lei conteria palavras 
inúteis. Explico.

Um dos dogmas do Direito Administrativo, desde sempre, é aquela 
segundo a qual a Administração Pública está vinculada à legalidade. 
É verdade que mudam os sentidos da legalidade e as intenções por trás 
desta lição, mas a vinculação da Administração a ela sempre esteve 
presente no mundo jurídico.

Poupando-me de maiores digressões relacionadas à evolução do 
instituto, penso que é importante destacar que, na atualidade, 
marcada pela reaproximação entre o Direito e a ética, no mundo 
filosófico-sociológico, e pela supremacia das normas constitucionais, 
no mundo jurídico - este fenômeno diretamente decorrente daquele 
primeiro, uma vez que, as constituições vêm sendo compreendidas 
como verdadeira tábua axiológica das sociedades que regem -, o 
princípio da legalidade vem sendo relido para ser reposicionado como 
princípio da juridicidade.

Não se trata de simples mudança de nomenclatura, mas de 
nova concepção, segundo a qual, mais do que vinculada à lei, a 
Administração está vinculada à Constituição, e, em relação a esta, 
de modo primário (quer dizer, no conflito entre Constituição e lei, 
prevalece a obediência direta à Constituição).

Se assim é, torna-se possível afirmar, até com certa segurança, que 
ter a LIA dito, em seu art. 1o., que, para fins de sua incidência, no pólo 
ativo da conduta deve estar um agente público já seria suficiente, sem 
necessidade de maiores reforços, de que a inobservância dos princípios 
da legalidade, da moralidade e da lealdade às instituições era caminho 
que levaria inevitavelmente à improbidade administrativa.

Desta forma, se um agente público, no exercício da função, matasse 
um particular, configurado o crime (i.e., devidamente aferidas a 
tipicidade, a antijuridicidade e culpabilidade da conduta), estaria 
automaticamente infrigido, p. ex., o princípio da legalidade, o que 
acarretaria, via de conseqüência, improbidade administrativa.

Mas não é assim. A LIA foi além, para exigir que a conduta 
seja perpetrada contra a Administração Pública (entendida, repise-
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se, na forma como dispõe o art. 1o., caput e p. ún.). E a esfera da 
Administração Pública deve ser atingida de forma direta, e não de 
maneira meramente indireta.

Do contrário, a ressalva da Lei no. 8.429/1992 seria inútil, 
pois, como já demonstrado, estando todo agente público jungido ao 
princípio da juridicidade, qualquer conduta alheia ao ordenamento 
jurídico, de forma indireta, atingirá a Administração (seja sob a 
perspectiva da legalidade, da eticidade ou da lealdade) - até porque, 
lembre-se que por aplicação da teoria do órgão, a Administração 
manifesta-se, em última análise, por seus agentes.

Aqui entra outro argumento que reputo essencial, qual seja, para 
o enquadramento do ato de improbidade no art. 11 da LIA (que é 
o que pretende o recorrente), é necessário a presença do dolo, ou seja, 
a intenção de produzir um resultado ou a assunção do risco neste 
sentido.

Fico pensando se seria factível considerar, à luz do que foi descrito 
nos autos, que a realização de prisões ilegais perpetradas em face de 
particulares atingiria de modo direto a esfera da Administração. E 
mais: se os recorridos teriam domínio final, vontade consciente, de 
realizar as condutas para lesar o patrimônio moral da Administração 
(mencionado pelo Min. Herman Benjamin em seu voto)... enfim, 
se pretenderam intimamente agir de modo a macular a imagem das 
instituições a que pertencem.

Entendo que os atos apontados como ilegais apenas voltaram-
se diretamente contra particulares, inclusive, é fato, lesionando-se 
aspectos ligados à dignidade humana. Trata-se, frise-se, de ilegalidade, 
por evidente. Mas, como sustentei antes, qualquer conduta contrária 
ao ordenamento jurídico será espécie de malferimento ao princípio da 
juridicidade. É preciso perquirir se, de algum modo, a Administração 
foi especialmente lesada (material ou imaterialmente, mas de forma 
direta).

Ora, a vontade dos agentes foi dirigida à prática da prisões. 
Nem remotamente, a meu sentir, o domínio intelectual dos agentes 
perpassaram pela possibilidade de denegrir a imagem da instituição 
pública. Tem-se, aí, resultado finalístico tão distante do ato inicial 
que, mesmo objetivamente, não pode ser considerado como inerente à 
representação da cadeia dos acontecimentos.

Portanto, apenas indiretamente as prisões efetuadas podem ser 
consideradas como atos contra a Administração Pública, razão pela 
qual, de fato, tal como compreendido pela origem, milita contra a 
parte recorrente a carência da ação.
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Digno de nota, por fim, trazer à baila um argumento pragmático 
- cujas conseqüências, entretanto, não podem ser ignoradas pelo 
Judiciário.

O fato de que as condutas aqui discutidas não configurem 
improbidade administrativa não as tornam um indiferente jurídico. 
Ao contrário, em razão da independência das esferas, a recomposição 
da paz social através da punição da ilegalidade poderá ser alcançada 
com recomposição cível, instauração de procedimento administrativo 
disciplinar e, até mesmo, através da tutela penal - embora talvez seja 
o caso de esta Corte Superior, em outra oportunidade, reavaliar a 
extensão da independência de instâncias à luz do princípio do ne bis 
in idem.

Com essas considerações, e renovando as vênias ao Min. Herman 
Benjamin, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial.

No momento da apresentação do voto transcrito, não existia 
entendimento fi rmado sobre o tema, entretanto, recentes precedentes 
da Segunda Turma desta Corte Superior tem reconhecido a confi guração 
de ato de improbidade administrativa tipifi cado no art. 11 da Lei no. 
8.429/1992 em face de atos praticados por agentes públicos diretamente 
contra particulares.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 
Atentado violento ao pudor. Professor municipal. Alunas menores. 
Violação do art. 535 do CPC não caracterizada. Violação dos 
princípios da Administração Pública. Art. 11 da Lei no. 8.429/1992. 
Enquadramento. Independência das esferas. Elemento subjetivo. Dolo 
genérico.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal 
de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao 
julgamento da lide.

2. O ilícito previsto no art. 11 da Lei no. 8.249/1992 dispensa a 
prova de dano, segundo a jurisprudência do STJ.

3. Não se enquadra como ofensa aos princípios da administração 
pública (art. 11 da LIA) a mera irregularidade, não revestida do 
elemento subjetivo convincente (dolo genérico).

4. É possível a responsabilização do agente público, no âmbito 
do art. 11 da Lei no. 8.429/1992, ainda que este responda pelos 
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mesmos fatos nas demais searas, em consideração à autonomia da 
responsabilidade jurídica por atos de improbidade administrativa 
em relação as demais esferas. Precedentes envolvendo assédio sexual e 
moral.

5. A repugnante prática de atentado violento ao pudor, praticado 
por professor municipal, em sala de aula, contra crianças de 6 (seis) 
e 7 (sete) anos de idade, não são apenas crimes, mas também se 
enquadram em ‘atos atentatórios aos princípios da administração 
pública’, conforme previsto no art. 11 da LIA, em razão de sua 
evidente imoralidade.

6. A Lei no. 8.429/1992 objetiva coibir, punir e/ou afastar da 
atividade pública os agentes que demonstrem caráter incompatível 
com a natureza da atividade desenvolvida.

7. Esse tipo de ato, para configurar-se como ato de improbidade 
exige a demonstração do elemento subjetivo, a título de dolo lato sensu 
ou genérico, presente na hipótese.

8. Recurso especial provido.

(REsp 1.219.915/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 
Segunda Turma, julgado em 19.11.2013, DJe 29.11.2013)

Processual Civil. Administrativo. Improbidade administrativa. 
Assédio de professor da rede pública. Prova testemunhal suficiente. 
Violação aos princípios da Administração Pública. Ausência de 
prequestionamento. Súmula no. 282-STF. Matéria constitucional. 
Competência da excelsa Corte. Dolo do agente. Ato ímprobo. 
Caracterização.

1. Cinge-se a questão dos autos a possibilidade de prática de assédio 
sexual como sendo ato de improbidade administrativa previsto no 
caput do art. 11 da Lei no. 8.429/1992, praticado por professor 
da rede pública de ensino, o qual fora condenado pelas instâncias 
ordinárias à perda da função pública.

2. A tese inerente à atipicidade da conduta em razão da 
inexistência de nexo causal entre o ato e a atividade de educador 
exercida pelo Professo não foi abordada pelo Corte de origem, o que 
atrai a incidência da Súmula no. 282 do STF.

3. O recorrente também tratou de questão constitucional, qual seja, 
a dignidade da pessoa humana, matéria que refoge da competência 
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desta Corte Superior, sob pena de usurpação da competência do 
Supremo Tribunal Federal.

4. É firme a orientação no sentido da imprescindibilidade de dolo 
nos atos de improbidade administrativa por violação a princípio, 
conforme previstos no caput do art. 11 da Lei no. 8.429/1992 - o que 
foi claramente demonstrado no caso dos autos, porquanto o professor 
atuou com dolo no sentido de assediar suas alunas e obter vantagem 
indevida em função do cargo que ocupava, o que subverte os valores 
fundamentais da sociedade e corrói sua estrutura.

5. O recurso não pode ser conhecido em relação à alínea c do 
permissivo constitucional, porquanto o recorrente não demonstrou 
suficientemente a divergência, o que atrai, por analogia, a incidência 
da Súmula no. 284-STF.

Recurso especial conhecido em parte e improvido.

(REsp 1.255.120/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 
Segunda Turma, julgado em 21.5.2013, DJe 28.5.2013)

Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 
Assédio moral. Violação dos princípios da Administração Pública. 
Art. 11 da Lei no. 8.429/1992. Enquadramento. Conduta que 
extrapola mera irregularidade. Elemento subjetivo. Dolo genérico.

1. O ilícito previsto no art. 11 da Lei no. 8.249/1992 dispensa a 
prova de dano, segundo a jurisprudência do STJ.

2. Não se enquadra como ofensa aos princípios da administração 
pública (art. 11 da LIA) a mera irregularidade, não revestida do 
elemento subjetivo convincente (dolo genérico).

3. O assédio moral, mais do que provocações no local de trabalho - 
sarcasmo, crítica, zombaria e trote -, é campanha de terror psicológico 
pela rejeição.

4. A prática de assédio moral enquadra-se na conduta prevista no 
art. 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa, em razão 
do evidente abuso de poder, desvio de finalidade e malferimento à 
impessoalidade, ao agir deliberadamente em prejuízo de alguém.

5. A Lei no. 8.429/1992 objetiva coibir, punir e/ou afastar da 
atividade pública os agentes que demonstrem caráter incompatível 
com a natureza da atividade desenvolvida.
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6. Esse tipo de ato, para configurar-se como ato de improbidade 
exige a demonstração do elemento subjetivo, a título de dolo lato sensu 
ou genérico, presente na hipótese.

7. Recurso especial provido.

(REsp 1.286.466/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 
Segunda Turma, julgado em 3.9.2013, DJe 18.9.2013)

A análise dos precedentes citados permite afi rmar que somente a 
Segunda Turma já se manifestou sobre o tema, inexistindo julgamento 
da Primeira Turma e Primeira Seção sobre a importante tese, motivo pelo 
qual ressalvo meu ponto de vista para manifestação oportuna.

Entretanto, em respeito a jurisprudência fi rmada por este Órgão 
Julgador, retifi co meu voto para acompanhar o entendimento da douta 
maioria.

Ante o exposto, retifi co meu voto, com ressalva de entendimento, 
para acompanhar o voto do Relator Ministro Herman Benjamin, a fi m 
de dar provimento ao recurso especial.

VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Sr. Presidente, trata-se de 
violência policial arbitrária. Li o voto do eminente Relator, a divergência 
de V. Exa., agora reconsiderada, o voto do Ministro OG FERNANDES, e 
convenci-me de que essa violência policial, tal como perpetrada, violaria, 
inicialmente, aqueles princípios da Administração Pública, previstos 
no art. 11 da Lei de Improbidade, ferindo as bases de legitimidade 
e respeitabilidade da Administração Pública, atingindo essa conduta 
interesses e princípios caros da Administração.

Penso que o Ministro OG FERNANDES foi muito feliz, quando 
concluiu o seu voto, dizendo o seguinte: Disso resulta que a ofensa à 
Administração, no caso, é intrínseca ao cometimento do ato (in re ipsa), uma 
vez que produz refl exos diretos na imagem, reputação e confi abilidade da 
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, tanto no âmbito nacional, quanto 
no exterior.

Assim, acompanho o voto do eminente Relator.
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RECURSO ESPECIAL No. 1.337.911-PE (2011/0173874-0)

Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS

Recorrente: Ministério Público do Estado de Pernambuco

Recorrido: Raimundo Carreiro de Barros Filho e outro

Advogado: Manoel Luciano de Lima

EMENTA

Processo Civil. Administrativo. Improbidade administrativa. 
Aplicação subsidiária do CPC. Cabimento. Gravação de CD de 
canto gregoriano dos Monges do Mosteiro de São Bento de 
Garanhuns. Celebração de convênio com pessoa jurídica de 
direito privado que tenha fi ns lucrativos. Ausência de vedação 
legal. Possibilidade. Finalidade cultural. Inexistência de interesse 
comercial atestada pelo Tribunal de origem. Prática de atos 
ímprobos. Não caracterização.

1. Na origem, o Ministério Público do Estado de 
Pernambuco pleiteou a condenação dos recorridos pela prática de 
atos de improbidade administrativa, supostamente decorrentes 
da celebração de “convênio” com sociedade empresária que 
desenvolve atividades com fi ns lucrativos, a fi m de que esta 
realizasse a gravação do CD de canto gregoriano dos Monges 
Beneditinos do Mosteiro de São Bento de Garanhuns. Aduziu o 
Parquet que a alegada celebração teria se valido da terminologia 
“convênio” para burlar a lei, pois, na realidade, seria um “contrato 
administrativo” realizado sem licitação.

2. Após o Juízo de primeiro grau indeferir o processo 
sem julgamento de mérito, o Tribunal de origem, em sede de 
apelação, entendeu que se tratava de matéria unicamente de 
direito e em condições de imediato julgamento, proferindo 
o juízo de mérito para reconhecer a adequação do convênio 
à hipótese, a teor do art. 515, § 3o., do CPC, bem como a 
inexistência de prática de ato ímprobo.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível 
aplicar subsidiariamente o Código de Processo Civil nas ações 
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de improbidade administrativa, apesar da ausência de norma 
expressa na Lei no. 8.429/1992 (REsp no. 1.098.669-GO, Rel. 
Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Primeira Turma, DJe 
12.11.2010.).

4. Não existe óbice legal à celebração de convênio entre a 
Administração e a pessoa jurídica de direito privado que tenha 
fins lucrativos, nada impedindo a cooperação do partícipe 
privado com o Poder Público. Ademais, atestando a Corte 
de origem a finalidade documental e cultural (sem apelo 
comercial) da gravação do CD dos monges beneditinos, dá-
se por inexistente o prejuízo à concorrência a justifi car prévia 
licitação para eventual celebração de contrato administrativo.

Recurso especial improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal 
de Justiça: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos 
termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a). Os Srs. Ministros Og 
Fernandes (Presidente), Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães 
votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Herman Benjamin.

Brasília (DF), 8 de setembro de 2015 (data do julgamento).

Ministro Humberto Martins, Relator

DJe 16.9.2015

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Martins: Cuida-se de recurso especial 
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, da 
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de Pernambuco.
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O aresto recorrido deu parcial provimento ao recurso de apelação do 
Parquet somente para admitir a legitimidade ativa deste, mas extinguiu o 
feito nos termos desta ementa:

Processual Civil. Ação civil pública por ato de improbidade 
administrativa. Legitimidade ativa do Ministério Público. 
Inexistência, porém, de evidências de improbidade.

1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o Ministério 
Público tem legitimidade para propor ação civil pública por ato de 
improbidade, para a proteção do patrimônio público e social.

2. A confecção de um CD de cantos gregorianos do Monges 
Beneditinos do Mosteiro de São Bento de Garanhuns, embora sem 
apelo comercial, possui grande valor artístico e cultural, de modo que 
cabe à FUNDARPE o apoio e o fomento às manifestações culturais 
desta natureza.

3. Inexistência, no caso, dos elementos caracterizadores do ato de 
improbidade administrativa, isto a ensejar a extinção do feito, nos 
termos do art. 17, § 8o., da Lei Federal no. 8.429/1992.

4. Decisão unânime (fl. 183, e-STJ).

Os embargos de declaração foram providos apenas para fi ns de 
prequestionamento, sem efeitos infringentes (fl . 21, e-STJ).

No recurso especial, o Parquet alega que o acórdão vergastado 
contrariou o art. 515, caput e § 3o., do CPC e o art. 17, § 8o., da Lei no. 
8.429/1992.

Sustenta que, ao modifi car a sentença para reconhecer a legitimidade 
ativa ad causam do Parquet, o Tribunal de origem julgou improcedente a 
ação civil pública, adentrando mérito que nem sequer foi analisado pelo 
juiz de primeiro grau, o qual se limitou a declarar a ilegitimidade do MP.

Acresce que não poderia o Tribunal de Justiça adentrar o mérito da 
causa para rejeitar liminarmente a Ação Civil Pública, uma vez que a 
apelação devolveu ao Tribunal tão só conhecimento de matéria devidamente 
impugnada pela parte (tantum devolutum quantum appellatum) (fl . 38, 
e-STJ).

Sem apresentação de contrarrazões, sobreveio o juízo de 
admissibilidade negativo da instância de origem (fl s. 48-50, e-STJ), 
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o que deu ensejo à interposição de agravo, o qual foi provido por esta 
relatoria para subida do recurso especial (fl s. 54-62, e-STJ).

Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do 
recurso especial para reconhecimento da existência de improbidade 
administrativa no caso concreto (fl s. 117-123, e-STJ).

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator):

DA CONTROVÉRSIA

Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO promoveu ação civil pública para condenação de 
RAIMUNDO CARREIRO DE BARROS FILHO (à época presidente 
da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco – 
FUNDARPE) e MATO PROMOÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.

O Parquet pleiteou, na inicial, a condenação dos ora recorridos pela 
prática de ato de improbidade administrativa, decorrente de “convênio” 
fi rmado pela Fundarpe com a sociedade empresária Mato Promoções e 
Produções Ltda, a fi m de que, em suma, esta última realizasse a produção 
e divulgação do Canto Gregoriano com os Monges Beneditinos do Mosteiro 
de São Bento de Garanhuns (fl . 7, e-STJ), sob o pagamento da quantia de 
R$ 14.140,00 (catorze mil, cento e quarenta reais).

Aduziu que a alegada celebração teria se valido da terminologia 
“convênio” para burlar a legislação, pois, na realidade, era “contrato 
administrativo” realizado sem licitação, a partir do qual a sociedade 
empresária auferira lucros com a gravação do CD dos Monges 
Beneditinos do Mosteiro de Garanhuns, além do dano ao erário estadual.

A sentença de primeiro grau extinguiu o processo, sem julgamento 
de mérito, e indeferiu a petição inicial (arts. 267, VI, e 285 do CPC), 
entendendo que o Parquet não possuía legitimidade ativa ad causam.

Irresignado, o Ministério Público do Estado de Pernambuco interpôs 
recurso de apelação, o qual foi provido em parte, pois, embora a Corte 
estadual reconhecesse a legitimidade ativa do Parquet para a propositura 
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da ação civil pública, entendeu não configurada a improbidade 
administrativa quanto ao mérito, determinando a extinção do feito 
(com julgamento do mérito não apreciado pelo magistrado de piso), 
porquanto não confi gurada a improbidade administrativa.

DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO 
CPC ÀS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

No recurso especial, o Ministério Público do Estado de Pernambuco 
alega que não poderia o Tribunal de Justiça adentrar o mérito da causa para 
rejeitar liminarmente a Ação Civil Pública, uma vez que a apelação devolveu 
ao Tribunal tão só o conhecimento de matéria devidamente impugnada pela 
parte (tantum devolutum quantum appellatum) (fl . 38, e-STJ).

Verifi ca-se que, na hipótese, o Tribunal de origem entendendo que 
a controvérsia era de matéria de direito e em condições de imediato 
julgamento, proferiu o juízo de mérito, o que se afi gura perfeitamente 
possível perante o art. 515, § 3o., do CPC.

Não há a alegada violação do art. 515, caput e § 3o., do CPC, uma 
vez que é entendimento assente neste Tribunal Superior que se aplica 
subsidiariamente o Código de Processo Civil nas ações de improbidade 
administrativa, apesar da ausência de norma expressa na Lei no. 8.429/1992 
(REsp no. 1.098.669-GO, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, 
Primeira Turma.). Confi ra-se a ementa do julgado:

Administrativo. Recurso especial. Ação civil pública. Improbidade 
administrativa. Juntada de documentos. Ausência de manifestação 
da parte contrária. Aplicação subsidiária do Código de Processo 
Civil. Microssistema de tutela coletiva. Arts. 19 da Lei da Ação Civil 
Pública. Art. 90 do CDC. Violação dos arts. 326 e 398 do CPC. Dies 
a quo do prazo prescricional. Data em que o fato se torna conhecido 
para a Administração Pública. Art. 23, II, da Lei no. 8.429/1990. 
Fato ilícito. Prazo. 5 anos. Recurso parcialmente conhecido e, nessa 
extensão, parcialmente provido.

1. Não há conhecer de matéria não analisada pelas instâncias 
ordinárias, em face da ausência do necessário prequestionamento da 
questão suscitada. Incidência das Súmulas no. 282 e 356 do Supremo 
Tribunal.
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2. Os arts. 21 da Lei da Ação Civil Pública e 90 do CDC, 
como normas de envio, possibilitaram o surgimento do denominado 
Microssistema ou Minissistema de proteção dos interesses ou direitos 
coletivos amplo senso.

3. Aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil nas 
ações de improbidade administrativa, apesar da ausência de norma 
expressa na Lei no. 8.429/1992, nos termos dos arts. 19 da Lei no. 
7.347/1985 e 90 da Lei no. 8.078/1990.

4. O reconhecimento da prescrição sem a prévia oitiva do autor da 
ação civil pública implica ofensa aos arts. 326 e 398 do CPC.

5. Cumpre ao magistrado, em observância ao devido processo legal, 
assegurar às partes paridade no exercício do contraditório, é dizer, no 
conhecimento das questões e provas levadas aos autos e na participação 
visando influir na decisão judicial.

6. O dies a quo, nos termos do art. 142, § 1o., da Lei no. 
8.112/1990 é a data em que a Administração Pública tomou ciência 
do fato.

7. O art. 23, II, da Lei no. 8.429/1992 estabelece o “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”.

8. “...havendo ação penal e ação de improbidade administrativa 
ajuizadas simultaneamente, impossível considerar que a aferição do 
total lapso prescricional nesta última venha a depender do resultado 
final da primeira demanda (quantificação final da pena aplicada em 
concreto), inclusive com possibilidade de inserção, no âmbito cível-
administração, do reconhecimento de prescrição retroativa” (REsp no. 
1.106.657-SC).

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente 
provido para, afastando a prescrição, determinar o regular curso do 
processo.

(REsp no. 1.098.669-GO, Rel. Ministro ARNALDO 
ESTEVES LIMA, Primeira Turma, julgado em 4.11.2010, DJe 
12.11.2010.)

No mesmo sentido:

Processual Civil e Administrativo. Ação de ressarcimento de danos. 
Improbidade administrativa. Acordo entre as partes. Vedação. Art. 
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17, § 1o., da Lei no. 8.429/1992. Microssistema de tutela coletiva. 
Aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Inviabilidade de 
extinção com base no art. 267, VIII, do CPC. Nomenclatura da ação. 
Fundamentação.

1. Tratando-se de ação de improbidade administrativa, cujo 
interesse público tutelado é de natureza indisponível, o acordo entre a 
municipalidade (autor) e os particulares (réus) não tem o condão de 
conduzir à extinção do feito, porque aplicável as disposições da Lei no. 
8.429/1992, normal especial que veda expressamente a possibilidade 
de transação, acordo ou conciliação nos processos que tramitam sob a 
sua égide (art. 17, § 1o., da LIA).

2. O Código de Processo Civil deve ser aplicado somente de forma 
subsidiária à Lei de Improbidade Administrativa. Microssistema de 
tutela coletiva. Precedente do STJ.

3. Não é a nomenclatura utilizada na exordial que define a 
natureza da demanda, que é irrelevante, mas sim o exame da causa 
de pedir e do pedido.

4. Recurso especial não provido.

(REsp no. 1.217.554-SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 
Segunda Turma, julgado em 15.8.2013, DJe 22.8.2013.)

DA APLICAÇÃO DO ART. 17, § 8o., DA LEI No. 8.429/1992

Tampouco o acórdão recorrido violou o art. 17, § 8o., da Lei no. 
8.429/1992 ao apreciar, de modo fundamentado, o mérito da ação civil 
pública não analisado pelo Juízo de primeiro grau.

Por oportuno, extrai-se do aresto estadual, fundamentado no art. 17, 
§ 8o., da Lei no. 8.429/1992, o seguinte excerto (fl s. 188-190, e-STJ):

Via de consequência, compete também ao Tribunal revisor rejeitar 
a ação, em análise prefacial, se convencido da inexistência do ato de 
improbidade ou da improcedência da mesma.

No caso dos autos, para enquadrar a alegação de improbidade 
nos casos descritos na lei, o Ministério Público acentua: “evidencia-
se tratar-se de contrato administrativo, tendo-se nominado como 
convênio com o fim evidente de burlar a legislação pertinente às 
licitações e contratos públicos.”

Cuida-se, então, de examinar, em sucessivo, os aspectos factuais que 
levariam a essa conclusão.
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O raciocínio ministerial parte do fato de que a empresa que se 
propôs a produzir o CD dos monges beneditinos do Mosteiro de São 
Bento de Garanhuns exerce atividade com fins lucrativos e, portanto, 
passível firmar contrato administrativo com a fundação pública 
estadual, desde que precedido do regular procedimento licitatório.

Aduz, ainda, a existência de vontades divergentes e de prestações 
recíprocas, o que desnaturaria o instituto do convênio, que, por sua 
vez, pressupõe a ocorrência de interesses convergentes e contraprestações.

Ocorre que tal declaração, no contexto fático e jurídico revelado 
nos autos, não conduz, ao meu sentir, à visualização da alegada 
improbidade administrativa.

Isso porque não me parece que a celebração de convênio dependa, 
necessariamente, da celebração com entidade sem fins lucrativos para 
que se configure a convergência de vontades entre os convenentes.

Tampouco vislumbro a ocorrência de contraprestações recíprocas ou 
a existência de interesses divergentes, no caso em tela.

Bem o demonstra o caso vertente, em que os monges beneditinos 
dificilmente deteriam o conhecimento técnico para produzir sozinhos 
um CD de cantos gregorianos, de modo que, inevitavelmente, 
necessitariam de uma produtora especializada para fazê-lo.

Em que pese o convênio empregar a expressão “contrapartida”, 
verifico que se trata, na verdade, de mera cláusula de “ajuste” entre 
os convenentes, visto que a FUNDARPE, no papel de colaboradora, 
apenas pontua que a sua logomarca constará nos encartes dos Cds e 
algumas unidades ficarão no seu acervo para preservação da memória 
cultural.

Com efeito, parece-me claro que, ao optar pelo convênio, a Fundação 
de Cultura levou a efeito um juízo de mérito político-administrativo, 
consistente em uma escolha relativa a um determinado conteúdo, 
cujo objeto - confecção de um CD de cantos gregorianos - não contém 
apelo comercial, dependente, portanto, de financiamento por parte 
do Poder Público, cabendo à FUNDARPE o apoio e o fomento às 
manifestações culturais desta natureza.

Ademais, importa verificar se as condutas atribuídas ao ex-gestor 
e à empresa produtora, litisconsortes passivos na ação civil pública - 
consubstanciaram atos de improbidade administrativa.

Nessa perspectiva, ressalto que improbidade não se resume à 
ilegalidade (e, por isso, com esta não se confunde).
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Tem-se na improbidade uma ilegalidade qualificada, coadjuvada 
pela mácula da imoralidade administrativa, da desonestidade, da 
busca de vantagem indevida - para o agente público ou para terceiros 
-, da intenção dolosa de causar prejuízo ao erário.

(...).

In casu, inexiste qualquer imputação no sentido de que o (ex)gestor 
requerido tenha-se locupletado ou a qualquer título se beneficiado com 
o convênio firmado, haja vista o intuito eminentemente documental e 
cultural da confecção do referido CD.

Nessa ordem de ideias, por não visualizar, na espécie, os elementos 
caracterizadores de improbidade administrativa, é de ser mantida, 
sob outros fundamentos, o decreto de extinção do feito.

Visto isso, e sendo certo que o feito em lume tem por objeto único e 
exclusivo a celebração de convênio retro mencionada, da qual não se 
extrai, à luz da exordial, ato de improbidade administrativa, cuido 
ser de rigor a rejeição liminar da ação, nos termos do art. 17, § 8o., 
da Lei Federal no. 8.429/1992, com redação dada pela Medida 
Provisória no. 2.225, de 4.9.2001.

In casu, para o deslinde da controvérsia, não se mostra necessária 
produção de prova pelo Juízo de primeiro grau, mas tão somente saber 
se o convênio se presta à contratação pela FUNDARPE, sem licitação, 
de pessoa jurídica que exerce fi ns lucrativos para a produção do CD de 
cantos gregorianos dos Monges do Mosteiro de São Bento de Garanhuns, 
produção voltada ao fomento da cultura local.

Consignou o Tribunal de origem que o fato de a MATO 
PROMOÇÕES E PRODUÇÕES LTDA. ser uma pessoa jurídica 
privada que exerce atividade com fi ns lucrativos não afasta a possibilidade 
desta celebrar convênio com a Administração (fl . 189, e-STJ).

Logo, atestou a Corte estadual que, ao optar pelo convênio, a Fundação 
de Cultura levou a efeito um juízo de mérito político-administrativo, 
consistente em uma escolha relativa a um determinado conteúdo, cujo objeto 
- confecção de um CD de cantos gregorianos - não contém apelo comercial, 
dependente, portanto, de fi nanciamento por parte do Poder Público, cabendo 
à FUNDARPE o apoio e o fomento às manifestações culturais desta natureza 
(fl . 189, e-STJ).
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Com efeito, não existe óbice legal quanto à celebração de convênio 
com pessoa jurídica de direito privado que tenha fins lucrativos, 
constituição jurídica esta que não impede a cooperação do partícipe 
privado com a Administração Pública. Ademais, na maioria das 
vezes, o ganho do partícipe privado é indireto, como a melhora de 
sua imagem, principalmente quando não há interesse concorrencial de 
demais entes privados (MARRARA, Th iago. Identifi cação de convênios 
administrativos no direito brasileiro. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, v. 100, p. 551-571, jan./dez. 2005, p. 559.)

Ora, atestando a Corte de origem a fi nalidade documental e cultural 
(sem apelo comercial) da gravação do CD de cantos gregorianos dos 
monges do Mosteiro de São Bento de Garanhuns, mostra-se inexistente 
o prejuízo à concorrência a justificar prévia licitação para eventual 
celebração de contrato administrativo, de forma que não se vislumbra 
ofensa ao art. 17, § 8o., da Lei no. 8.429/1992.

A propósito:

Administrativo e Processual Civil. Ação civil pública. Pedido de 
efeito suspensivo nas razões do recurso especial. Via inadequada. 
Art. 288 do RISTJ. Improbidade administrativa. Art. 10, IX, da 
Lei 8.429/1992. Ausência de fundamentação. Error in procedendo. 
Ocorrência. Penalidade aplicada. Ausência de fundamentação.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública, contra ato de 
improbidade administrativa formulada, pelo Ministério Público 
do Estado de Pernambuco, visando condenação do ex-prefeito de 
Brejinhos-PE à devolução aos cofres públicos dos valores de R$ 
77.581,87, alegando ato ímprobo de dispensar ilicitamente 
procedimento licitatório, bem como pagamento sem autorização legal 
ou regulamentar, no valor de R$ 2.500,00, na emissão de segundas 
vias de documentos públicos (certidão de casamento e nascimento).

(...).

3. Em se tratando de ato ímprobo, mesmo sendo caso de pronta 
rejeição da ação (artigo 17, § 8o., da Lei no. 8.429/1992) em que o 
magistrado se encontra plenamente convencido da inexistência do ato 
de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via 
eleita ou sendo caso de regular instrução processual em que se poderá 
concluir pela existência ou não de atos de improbidade administrativa 
configurados nos artigos 9, 10 e 11 da Lei no. 8.429/1992, deve o 
juiz/tribunal fundamentar suas decisões.
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4. Não obstante, para a correta fundamentação da condenação por 
improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do 
fato à norma, caracterizar do elemento subjetivo. No caso do artigo 
10 da Lei no. 8.429/1992, para a sua consumação, é necessário se 
perquirir quanto ao dolo ou a culpa.

5. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa 
não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele 
desprovido de lealdade e boa-fé; e por isso, necessário o dolo genérico 
na conduta do agente e, no caso de dano ao erário, dolo ou culpa.

(...).

9. Recurso Especial provido.

(REsp no. 1.512.047-PE, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 21.5.2015, DJe 
30.6.2015.)

DA NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS DO 
CONVÊNIO E DE REEXAME DE PROVAS DOCUMENTAIS

O Tribunal de origem afastou a existência de vontades divergentes, 
de contraprestações recíprocas e de intenção dolosa (ainda que genérica). 
Para tanto, ao analisar o termo de celebração do convênio, concluiu 
que o emprego da expressão “contrapartida” tem o mesmo sentido de 
cláusula de ajuste entre os convenentes, visto que a FUNDARPE, no papel de 
colaboradora, apenas pontua que a sua logomarca constará dos encartes dos 
CDs e algumas unidades fi carão no seu acervo para preservação da memória 
cultural (fl . 189, e-STJ).

Afirmou o acórdão estadual, ainda, que inexiste qualquer 
imputação no sentido de que o (ex-)gestor requerido tenha se locupletado 
ou a qualquer título se benefi ciado com o convênio fi rmado, haja vista o 
intuito eminentemente documental e cultural da confecção do referido CD 
(fl . 189, e-STJ), bem como, por não visualizar, na espécie, os elementos 
caracterizadores de improbidade administrativa, é de ser mantido, sob outros 
fundamentos, o decreto de extinção do feito (fl . 190, e-STJ).

Portanto, não pode o Superior Tribunal de Justiça afi rmar, como 
pleiteia o Parquet, que houve contraprestações ilegais ou ato ímprobo, 
pois tal providência demandaria análise das cláusulas do convênio 
e incursão nos elementos de convicção dos autos, o que é vedado, 
respectivamente, pelas Súmulas no. 5 e 7 do STJ.
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É a jurisprudência desta Corte Superior:

Administrativo. Processual Civil Ação civil pública. Improbidade 
administrativa. Cumulação indevida de cargos públicos. Análise 
dos elementos caracterizadores do ato de improbidade. Incidência da 
Súmula no. 7-STJ.

1. A configuração dos atos de improbidade administrativa 
previstos no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa (atos de 
improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário), à luz 
da atual jurisprudência do STJ, exige a presença do efetivo dano ao 
erário (critério objetivo) e, ao menos, culpa, o mesmo não ocorrendo 
com os tipos previstos nos arts. 9o. e 11 da mesma Lei (enriquecimento 
ilícito e atos de improbidade administrativa que atentam contra 
os princípios da administração pública), os quais se prendem ao 
elemento volitivo do agente (critério subjetivo), exigindo-se o dolo.

2. Rever as conclusões do Tribunal de origem sobre a existência de 
dolo na conduta do agente, bem como os elementos que ensejaram 
os atos de improbidade implica o reexame dos elementos fático-
probatórios, o que não é possível pela via eleita (Súmula no. 7-STJ).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp no. 666.459-SP, Rel. Ministro OG 
FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 23.6.2015, DJe 
30.6.2015.)

Administrativo. Agravo regimental. Agravo em recurso especial. 
Ação de improbidade administrativa. Ausência do elementos objetivo 
e subjetivo. Reexame de provas. Impossibilidade. Súmula no. 7-STJ. 
Súmula no. 83-STJ.

1. Hipótese em que o tribunal de origem deu provimento à 
apelação, julgando improcedente o pedido formulado nos autos da 
Ação de Improbidade Administrativa, ao fundamento da inexistência 
da prática de ato de improbidade administrativa.

2. Rever a conclusão do acórdão recorrido, quanto à ausência dos 
elementos objetivo e subjetivo da conduta, demandaria o reexame de 
prova, inviável no âmbito do recurso especial (Súmula no. 7 do STJ).

3. O Tribunal de origem decidiu em harmonia com a orientação 
predominante deste Superior Tribunal de Justiça, incidindo no caso a 
Súmula no. 83 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.
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(AgRg no AREsp no. 637.945-SC, Rel. Ministro OLINDO 
MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1a. Região), 
Primeira Turma, julgado em 16.6.2015, DJe 26.6.2015.)

Processual Civil. Administrativo. Ação civil pública. Programa 
Saúde da Família. Justiça Federal. Competência. Improbidade 
administrativa. Violação de enunciado sumular. Ausência de indicação 
de dispositivo infraconstitucional. Deficiência na fundamentação. 
Súmula no. 284-STF. Violação à súmula e portaria ministerial. 
Descabimento. Lei local. Súmula no. 280-STF. Convênio. Súmula 
no. 5-STJ.

1. Nas razões recursais, verifica-se que a parte não indicou qual 
o dispositivo legal supostamente violado, limitando-se a alegar que 
teria ocorrido violação das Súmulas no. 150 e 209, ambas editadas 
pelo Superior Tribunal de Justiça. Patente, portanto, a incidência 
da Súmula no. 284-STF. Ademais, é inviável, em sede de recurso 
especial, a análise de eventual negativa de vigência às Súmulas desta 
Corte Superior, pois tais enunciados não estão inseridos no conceito de 
“lei federal”, nos termos do art. 105, III, alínea a, da Constituição 
Federal.

2. Na mesma linha, a insurgência da parte recorrente acerca das 
disposições contidas na Portaria no. 1.886/97 do Ministério da Saúde 
torna inviável a revisão do julgado no âmbito de recurso especial, uma 
vez que o mencionado ato administrativo não se enquadra no conceito 
de “tratado ou lei federal” inserido no permissivo constitucional.

3. Para a resolução da controvérsia, seria imprescindível 
a interpretação da legislação local, no caso, a Lei Municipal no. 
1.301/05, bem como a apreciação do Convênio firmado entre 
o Município de Irani e o Ministério da Saúde, o que impede a 
revisão por esta Corte, ante o óbice descrito, respectivamente, na 
Súmula no. 280 do STF (“Por ofensa a direito local não cabe recurso 
extraordinário”) e na Súmula no. 5 do STJ (“A simples interpretação 
de cláusula contratual não enseja recurso especial”).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp no. 241.278-SC, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 
27.11.2012, DJe 5.12.2012.)

Ante o exposto, conheço do recurso especial, mas lhe nego 
provimento.

É como penso. É como voto.
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RECURSO ESPECIAL No. 1.407.862-RO (2013/0150469-8)

Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES

Recorrente: Silvernani César Santos

Advogado: Alexandre Camargo

Recorrente: Rodrigo Erse Moreira Mendes

Recorrente: Ricardo Erse Moreira Mendes

Recorrente: Guilherme Moreira Mendes Filho

Advogados: Igor Sant’Ana Tamasauskas e outro(s)

      Pierpaolo Cruz Bottini

Recorrente: Jacqueline Moraes de Mello

Advogado: Manoel Flávio Medici Jurado

Recorrente: Rubens Moreira Mendes Filho

Advogado: Admar Gonzaga

Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia

Interes.: Estado de Rondônia

Procurador: João Ricardo Valle Machado e outro(s)

Interes.: Mario Sergio Almeida Lemos

Advogado: Joselia Valentim da Silva e outro(s)

EMENTA

Processual Civil e Administrativo. Recursos especiais. Ação 
civil pública por improbidade administrativa. Fornecimento 
de passagens aéreas para a Assembléia Legislativa do Estado de 
Rondônia. Licitação fraudulenta. Preliminar de cerceamento 
de defesa por defi ciência de digitalização do processo. Não 
confi guração. Negativa de vigência do art. 535, II, do CPC 
não evidenciada. Ausência de prequestionamento. Súmulas 
no. 211-STJ e 282-STF. Divergência jurisprudencial. 
Descumprimento dos requisitos legais. Agente político. Foro 
por prerrogativa de função. Inexistência. Ação de natureza cível. 
Atual entendimento dos Tribunais Superiores. Aplicabilidade 
da Lei de Improbidade Administrativa aos agentes políticos. 
Litisconsórcio necessário entre agentes públicos ímprobos e 
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terceiros benefi ciários. Não-confi guração. Interpretação do art. 
47 do CPC. Laudo pericial particular juntado na apelação. 
Alegação de error in procedendo por ausência de exame adequado 
da prova. Expressa impertinência da prova pericial afi rmada pela 
Corte a quo. Fundamento autônomo não atacado. Súmula no. 
283-STF. Elemento subjetivo presente na conduta individual 
dos recorrentes reconhecido expressamente pelo Tribunal de 
origem. Reexame de matéria fático-probatória. Inadequação. 
Súmula no. 7-STJ. Ato de improbidade que cause lesão ao 
erário. Condenação solidária. Multa civil. Natureza pecuniária 
transmissão aos herdeiros (art. 8o. da LIA). Possibilidade. 
Revisão das sanções impostas. Princípios da proporcionalidade 
e razoabilidade. Reexame de matéria fático probatória. 
Inadequação. Súmula no. 7-STJ. Precedentes do STJ. Recursos 
especiais parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.

1. CASO CONCRETO: No caso dos autos, o Ministério 
Público do Estado de Rondônia ajuizou ação civil pública 
por ato de improbidade administrativa contra Silverani Cesar 
Santos e Outros, em razão da contratação irregular de empresa 
de turismo para prestar serviços de venda de passagens aéreas 
à Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia. Por ocasião 
da sentença, os pedidos foram julgados procedentes a fi m de 
condenar os réus nos termos dos arts. 3o., 4o., 5o. e 10 c/c 12, 
II, da Lei no. 8.429/1992, o que foi mantido pelo Tribunal de 
origem.

2. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA 
EM RAZÃO DA DEFICIÊNCIA DE DIGITALIZAÇÃO 
DO PROCESSO

2.1 O recorrente Rubens Moreira Mendes Filho apresentou 
petição indicando a existência genérica de falhas na digitalização 
dos autos, especialmente em relação aos apensos e anexos do 
processo principal (fls. 3.893-3.901). Após determinação 
deste Relator, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia encaminhou ofício no qual informa a remessa por 
mídia de 52 anexos e 28 apensos vinculados aos autos principais 
(fl . 3.925). Em nova petição, esse recorrente afi rma que o TJRO 



305

Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 28, (241): 217-427, janeiro/março 2016

se nega a apresentar a exceção de suspeição, além de outros elementos 
que podem permitir verifi car a culpabilidade do Recorrente (fl s. 
3.935-3.938). Especifi camente, alega que não foi encaminhado 
cópia da íntegra dos autos da exceção de suspeição do perito e 
do contrato social da empresa TAMATUR.

2.2. Efetivamente, é manifesta a intenção do recorrente 
Rubens Moreira Mendes Filho em provocar tumulto processual 
sob alegação de cerceamento de defesa decorrente de falhas na 
digitalização do processo, pois os principais argumentos do 
requerente relacionados ao “cerceamento de defesa” - contrato 
social da empresa TAMATUR e a íntegra dos autos da exceção 
de suspeição do perito - não são signifi cativos ou indispensáveis 
ao julgamento do mérito do presente recurso especial, pois 
o acórdão recorrido e o acórdão dos embargos declaratórios 
permitem o julgamento integral de todos as teses e violações de 
normas infraconstitucionais indicadas nos recursos especiais.

2.3. Por outro lado, é evidente o equívoco desse recorrente 
ao atribuir ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
condutas de “desobediência” e “descumprimento a determinações 
judiciais” desta Corte Superior, aptas a justifi car a “eventual 
demora” no julgamento do recurso especial, principalmente 
porque a Corte de origem cumpriu todas as determinações deste 
Tribunal Superior, inclusive a remessa da digitalização dos 52 
anexos e 28 apensos ao processo principal (fl . 3.925). Aliás, é 
no mínimo inusitado admitir que o Tribunal de origem tenha 
interesse em “prejudicar” os interesses do requerente através 
do subterfúgio de não encaminhar a esta C. Corte os elementos 
necessários ao conhecimento e compreensão do caso em sua inteireza. 
Portanto, no caso concreto, não há de se falar em cerceamento 
de defesa apontado pelo recorrente.

3. PRELIMINARES DE MÉRITO E REQUISITOS DE 
ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS ESPECIAIS

3.1. Inexiste violação do art. 535, II, do Código de Processo 
Civil quando o aresto recorrido adota fundamentação sufi ciente 
para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação 
expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 
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Além disso, todas as supostas omissões suscitadas pelos 
recorrentes foram enfrentas pela Corte a quo nos julgamentos 
do acórdão recorrido e dos embargos declaratórios.

3.2. A confi guração do questionamento prévio não exige 
que o Tribunal de origem mencione expressamente o dispositivo 
infraconstitucional tido como violado. Todavia, é imprescindível 
que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e 
decidida fundamentadamente, sob pena de não-preenchimento 
do requisito do prequestionamento, indispensável para o 
conhecimento do recurso especial. Incidência das Súmulas no. 
282-STF e 211-STJ.

3.3. A alegação de violação genérica de preceitos 
infraconstitucionais, desprovida de fundamentação que 
demonstre de que maneira houve a negativa de vigência dos 
dispositivos legais pelo Tribunal de origem, não é sufi ciente para 
fundar recurso especial, atraindo a incidência da Súmula no. 
284-STF.

3.4. O recurso especial fundado na divergência 
jurisprudencial exige a observância do contido nos arts. 541, 
parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 255, § 1o., a, 
e § 2o., do RISTJ, sob pena de não conhecimento do recurso. 
No caso examinado, os recorrentes não realizaram o necessário 
cotejo analítico, indispensável para a demonstração do dissídio 
jurisprudencial e comprovação de similitude fática entre os 
arestos confrontados.

3.5. O atual entendimento das Cortes Superiores é no 
sentido de que nas ações civis de improbidade administrativa 
não há de se falar em foro por prerrogativa de função ajuizadas 
em face de agentes políticos. Sobre o tema: STF - RE no. 
540.712 AgR-AgR-SP, 2a. Turma, Rel. Min. CÁRMEN 
LÚCIA, DJe de 13.12.2012; AI no. 556.727 AgR-SP, 1a. 
Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26.4.2012; 
AI no. 678.927 AgR-SP, 1a. Turma, Rel. Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI, DJe de 1º.2.2011; AI no. 506.323 AgR-
PR, 2a. Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 
1º.7.2009; em decisões monocráticas: Rcl no. 15.831-DF, 
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Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20.6.2013; Rcl no. 
2.509-BA, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 6.3.2013; Pet no. 
4.948-RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22.2.2013; 
Pet no. 4.932-RN, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 
17.2.2012; STJ - AgRg na Rcl no. 12.514-MT, Corte Especial, 
Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJe de 26.9.2013; REsp no. 
1.135.158-SP, 2a. Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 
de 1º.7.2013; AgRg no AREsp no. 322.262-SP, 2a. Turma, Rel. 
Min. HUMBERTO MARTINS, DJe de 18.6.2013.

3.6. É pacífi co o entendimento deste Tribunal Superior 
no sentido de que a Lei no. 8.429/1992 é aplicável aos agentes 
políticos: AgRg no AREsp no. 532.658-CE, 2a. Turma, Rel. 
Min. HUMBERTO MARTINS, DJe de 9.9.2014; REsp no. 
1.147.564-MG, 1a. Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES 
MAIA FILHO, DJe de 2.9.2013).

3.7. O litisconsórcio necessário, nos termos do art. 47 do 
Código de Processo Civil, é caracterizado pela indispensável 
presença de co-legitimados na formação da relação processual, 
o que pode ocorrer por disposição legal ou pela natureza da 
relação. Assim, nas ações civis de improbidade administrativa 
não há de se falar em formação de litisconsórcio necessário entre 
o agente público e os eventuais terceiros benefi ciados com o 
ato de improbidade administrativa, pois não está justifi cada em 
nenhuma das hipóteses previstas na lei. Confi ra-se: AgRg no 
REsp no. 1.280.560-PA, 2a. Turma, Rel. Min. HUMBERTO 
MARTINS, DJe de 9.2.2012; REsp no. 1.243.334-SP, 1a. 
Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 10.5.2011; 
REsp no. 896.044-PA, 2a. Turma, Rel. Min. HERMAN 
BENJAMIN, DJe 19.4.2011.

3.8. Os recorrentes defendem a confi guração de error in 
procedendo em razão da ausência de exame adequado de laudo 
pericial juntado por ocasião da interposição de recurso de 
apelação por um dos apelantes e a consequente violação dos arts. 
517 e 515, § 4o., do CPC. O Tribunal de origem, ao analisar 
essa tese, consignou: a) no que diz respeito a (sic) ausência da 
análise de livros e documentos contábeis, conforme já mencionado, 
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a regularidade fi nanceira da ALE e da TAMATUR não são questões 
que deveriam ser objeto de prova, pois não são fatos controvertidos, 
relevantes e pertinentes ao deslinde da causa. O objeto da produção 
de prova estava relacionado diretamente com a emissão de bilhetes 
de passagens aéreas, seu cancelamento, sua emissão em duplicidade, 
a divergência de valores e pagamentos de bilhetes não emitidos; b) 
a prova pericial analisou os documentos pertinentes ao deslinde da 
causa, quais sejam, os bilhetes emitidos, as notas fi scais emitidas pela 
empresa, as notas de empenho e cheques emitidos pela ALE para 
pagamento e, conforme acima demonstrado, após o confronto dos 
documentos constatou todas as irregularidades apontadas na peça 
inicial e outras ilegalidades, assim, delineou de forma satisfatória os 
atos ilícitos objeto da demanda. (2.895-2.896).

3.9. Entretanto, nas razões dos recursos especiais, não houve 
impugnação aos fundamentos destacados, os quais devem ser 
considerado aptos, por si só, para manter o julgado impugnado 
no tópico, o que atrai a incidência da Súmula no. 283-STF. 
Além disso, é evidente que a modifi cação de tais fundamentos 
exigiria o reexame de matéria fático probatória, inviável em sede 
de recurso especial nos termos da Súmula no. 7-STJ.

4. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA

4.1. O Tribunal a quo, ao julgar a controvérsia, 
expressamente consignou: o convite é a modalidade de licitação 
mais simples, destinada ás contratações de pequeno valor, consistindo 
na solicitação escrita a pelo menos três interessados do ramo, 
registrados ou não, para que apresentem suas propostas no prazo 
mínimo de cinco dias úteis (art. 21, § 2o., IV); diante dos critérios 
previstos na Lei no. 8.666/1993, não havendo justifi cativa para a 
modalidade de licitação adotada no caso concreto, confi gurando a 
ilegalidade do certame, além do que não foi atendido ao comando 
previsto no art. 195, § 3o., da CF de 1988, e também violado o 
art. 9o., inc. III, da mesma lei, pela presença no quadro societário 
da contratada de dois servidores da Assembléia Legislativa; a 
ausência de observância de procedimentos legais na contratação 
e as ilegalidade cometidas no fornecimento de passagens aéreas 
(cancelamento de passagens pagas e reembolso ao titular do bilhete; 
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venda de bilhetes em duplicidade; divergência de valores na emissão 
do bilhetes e das faturas; cobrança de passagens sem emissão de 
bilhetes são atos sufi cientes para confi gurarem atos de improbidade 
na forma prevista na Lei no. 8.429/1992 (fl . 2.714); Nenhum 
dos recorrentes impugnou o fundamento transcrito, apto, por si 
só, para manter o julgado impugnado nesse tópico, atraindo a 
incidência da Súmula no. 283-STF.

4.2. Por outro lado, a Corte de origem analisou de maneira 
individual e detalhada a conduta de cada um dos envolvidos 
no ato de improbidade administrativa, e o fato de estarem 
expressamente fundadas nas provas produzidas nos autos, 
reconhecendo a presença do indispensável elemento subjetivo 
(culpa ou dolo) com a consequente imposição das sanções 
previstas na Lei no. 8.429/1992. Assim, é manifesto que a 
pretendida reversão dos termos do acórdão recorrido depende 
de prévio exame fático-probatório dos autos, o que é inviável em 
sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula no. 7-STJ.

4.3. A orientação deste Tribunal Superior é no sentido de 
que, nos atos de improbidade administrativa que causem lesão 
ao erário, a responsabilidade entre ímprobos é solidária, o que 
poderá ser reavaliado por ocasião da instrução fi nal do feito ou 
somente em fase de liquidação, inexistindo violação ao princípio 
da individualização da pena. Nesse sentido: REsp no. 1.119.458-
RO, 1a. Turma, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 
de 29.4.2010; AgRg na MC no. 15.207-RJ, 2a. Turma, Rel. 
Min. HUMBERTO MARTINS, DJe de 18.9.2009.

4.4. As sanções de natureza pecuniária prevista na Lei de 
Improbidade Administrativa, especifi camente a multa civil e o 
ressarcimento ao erário, são transferidas aos herdeiros nos limites 
da herança, nos termos do art. 8o. da Lei no. 8.429/1992 (REsp 
no. 951.389-SC, 1a. Seção, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 
DJe de 4.5.2011).

4.5. A análise da pretensão recursal no sentido de que sanções 
de perda da função pública e suspensão de direitos políticos 
aplicadas não observaram os princípios da proporcionalidade 
e razoabilidade, com a consequente reversão do entendimento 
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manifestado pela Corte a quo, exige o reexame de matéria fático-
probatória dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, 
nos termos da Súmula no. 7-STJ. Nesse sentido: REsp no. 
1.203.149-RS, 2a. Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 
de 7.2.2014; EDcl no AREsp no. 360.707-PR, 2a. Turma, Rel. 
Min. HUMBERTO MARTINS, DJe de 16.12.2013; AgRg 
no AREsp no. 39.018-MG, 1a. Turma, Rel. Min. ARNALDO 
ESTEVES LIMA, DJe de 27.8.2012.

5. DISPOSITIVO: Recursos especiais parcialmente 
conhecidos e, nessa parte, não providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas, o seguinte 
resultado de julgamento: A Turma, por unanimidade, conheceu em parte 
dos recursos e, nessa parte, negou-lhes provimento, nos termos do voto 
do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).

A Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs. Ministros Humberto 
Martins, Herman Benjamin e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro 
Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.

Brasília (DF), 9 de dezembro de 2014 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 19.12.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trata-se de recursos 
especiais interpostos por SILVERANI CÉSAR SANTOS, RUBENS 
MOREIRA MENDES FILHO e OUTROS e JACQUELINE 
MORAES DE MELLO, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:
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Apelações cíveis. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 
Agravos retidos. Inépcia da inicial. Inexistência. Legitimidade do 
Ministério Público. Súmula no. 329-STJ. Ilegitimidade passiva. 
Teoria da asserção. Aplicação. Irretroatividade da lei processual. 
Notificação prévia. Inaplicabilidade. Indeferimento de produção de 
prova pericial. Juízo de retratação. Recurso prejudicado. Principio da 
dialeticidade. Não observância. Decisão agravada. Não identificação. 
Recursos não conhecidos. Prova pericial. Ausência de documentos. 
Nulidade não verificada. Preliminares. Pedido de justiça gratuita. 
Redução da capacidade financeira. Comprovação. Deferimento. Ação 
civil pública por ato de improbidade administrativa. Agente político. 
Aplicação da Lei no. 8.429/1992. Competência. Juízo de primeiro 
grau. Sentença. Sanções impostas. Motivação. Nulidade afastada. 
Ação popular. Litispendência. Não ocorrência. Reconhecimento 
de conexão. Cerceamento de defesa. Inexistência. Beneficiários das 
passagens aéreas. Ausência. Inexistência Litisconsórcio Necessário. 
Questões prejudiciais de mérito. Inconstitucionalidade formal da 
Lei no. 8.429/1992. Inconstitucionalidade material do art. 10 
da Lei no. 8.429/1992. Precedentes do STF. Mérito. Licitação. 
Modalidade. Carta convite. Inadequação. Servidor público. Sócio da 
empresa contratada. Violação do art. 9o., III, da Lei no. 8.666/1993. 
Regularidade fiscal. Ausência. Violação do art. 195, § 3o., da 
CF/1988. Arts. 10 e 11 da Lei no. 8.429/1992. Agentes públicos 
e terceiros. Condutas ilícitas. Comprovação. Elemento subjetivo. 
Dolo e culpa. Sanções do art. 12 da LIA. Aplicação razoável. Prova 
pericial. Valor do Dano. Ressarcimento. Responsabilidade solidária. 
Manutenção da sentença.

1. Agravos Retidos:

a) não há que se falar em inépcia da inicial quando se verifica que 
o apelante teve oportunidade de se defender, não só dos fatos alegados 
na inicial, que ficaram delimitados no tempo e no espaço, mas, 
também das consequências jurídicas apontadas pelo autor;

b) Súmula no. 329-STJ, in verbis: “O Ministério Público tem 
legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio 
público”;

c) pela teoria da asserção, a legitimidade passiva, como condição 
da ação, é analisada de acordo com as asserções descritas na inicial, 
o que não se confunde com a declaração de veracidade dos fatos a ser 
apurada durante a instrução;

d) cuidando-se de norma processual, não tem aplicação retroativa, 
haja vista a aplicação do princípio do tempus regit actum;
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e) não deve ser conhecido o agravo retido interposto contra a decisão 
que indeferiu a produção de prova e, posteriormente, determinou a 
sua realização;

f ) em obediência ao principio da dialeticidade deve o agravante 
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando cada um 
de seus fundamentos, não se afigurando suficiente a impugnação 
genérica ao decisum combatido;

g) não deve ser conhecido o agravo retido que não identifica de 
forma precisa qual a decisão agravada e, da leitura das razões, não é 
possível a sua identificação;

h) não há que se falar em nulidade da sentença quando a questão 
relativa à prova técnica e os documentos por ela analisados devem ser 
verificados no mérito do recurso;

2. Preliminares:

a) a declaração da parte no sentido de não estar em condições 
de suportar os ônus do processo, aliado ao fato de se encontrar 
desempregada e acometida de doença grave, consistem em motivos 
satisfatórios a ensejarem o deferimento da gratuidade da justiça;

b) não há norma constitucional que imunize os agentes políticos, 
sujeitos a crime de responsabilidade, de quaisquer das sanções por ato 
de improbidade previstas no art. 37, § 4o., tratando-se de ação civil 
por improbidade administrativa (Lei no. 8.429/1992), mostra-se 
irrelevante, para efeito de definição da competência originária dos 
Tribunais, que se cuide de ocupante de cargo público ou de titular 
de mandato eletivo, ainda no exercício das respectivas funções, pois 
a ação civil em questão deverá ser ajuizada perante magistrado de 
primeiro grau;

c) não há nenhuma nulidade na sentença por ausência de 
motivação, quando esta descreve de forma pormenorizada, os atos que 
entendeu o juiz de primeiro grau caracterizarem atos de improbidade;

d) nos termos do art. 301, § 1o., do Código de Processo Civil, ocorre 
litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ou  
seja, ações que tenham os mesmos elementos: partes, causa de pedir 
e pedido; não havendo litispendência entre a ação civil pública e 
a ação popular, ainda que tenham o mesmo objetivo, pois ambas 
são instrumentos processuais concorrentes de defesa dos interesses 
transindividuais, caracterizando, portanto, na hipótese, o instituto 
da conexão, o que as tornam semelhantes e passíveis de decisões 
unificadas;
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e) não há que se falar em cerceamento de defesa quando o terceiro 
deixa de exibir documento em juízo e a parte não se desincumbe do 
seu ônus de demonstrar que a recusa era inconsistente, nos termos 
estabelecidos pelo art. 357 do CPC;

f ) sendo o objeto da demanda a verificação de prática de atos de 
improbidade administrativa em razão da ilegalidade na contratação 
e na prestação dos serviços de fornecimento de passagens aéreas, para 
validade e eficácia da sentença condenatória não se faz necessária a 
presença na lide de todas as pessoas que dele se beneficiaram, por não 
estarem presentes nenhuma das hipóteses previstas no art. 47 do CPC 
(disposição legal ou relação jurídica unitária).

3. Prejudiciais de mérito:

a) a Lei no. 8.429/1992 não padece de vício de 
inconstitucionalidade formal, conforme já decidiu o STF no controle 
de constituciona1idade concentrado - ADIN no. 2.182; b) as 
sanções civis impostas pelo art. 12 da Lei no. 8.429/1992 aos atos 
de improbidade administrativa estão em sintonia com os princípios 
constitucionais que regem a Administração Pública, não havendo que 
se falar em inconstitucionalidade do art. 10, por prever modalidade 
culposa de conduta ímproba que cause prejuízo ao erário;

4. Mérito:

a) o convite é a modalidade de licitação mais simples, destinada 
às contratações de pequeno valor, consistindo na solicitação escrita 
a pelo menos três interessados do ramo, registrados ou não, para que 
apresentem suas propostas no prazo mínimo de cinco dias úteis (art. 
21, § 2o., IV); diante dos critérios previstos na Lei no. 8.666/1993, 
não havendo justificativa para a modalidade de licitação adotada 
no caso concreto, configurando a ilegalidade do certame, além do 
que não foi atendido ao comando previsto no art. 195, § 3o., da CF 
de 1988, e também violado o art. 9o., inc. III, da mesma lei, pela 
presença no quadro societário da contratada de dois servidores da 
Assembléia Legislativa; a ausência de observância de procedimentos 
legais na contratação e as ilegalidade cometidas no fornecimento de 
passagens aéreas (cancelamento de passagens pagas e reembolso ao 
titular do bilhete; venda de bilhetes em duplicidade; divergência de 
valores na emissão do bilhetes e das faturas; cobrança de passagens 
sem emissão de bilhetes) são atos suficientes para configurarem atos de 
improbidade na forma prevista na Lei no. 8.429/1992;

b) o caráter sancionador da Lei no. 8.429/1992 é aplicável aos 
agentes públicos que, por ação ou omissão, importem enriquecimento 
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ilícito (art. 9o.), e causem prejuízo ao erário (art. 10) ou atentem 
contra os princípios da administração pública (art. 11); a probidade 
administrativa é uma forma de moralidade administrativa que 
merece consideração da própria Constituição, que pune o ímprobo 
(art. 37, § 4o.); a probidade administrativa consiste no dever do 
funcionário de servir à Administração com honestidade e eficiência, 
(art. 4o. da LIA) configurando, portanto, a culpa do agente que  não 
age dessa forma no munus público que lhe foi conferido, bem como o 
particular que, por ação ou omissão, dolosa ou culposa, contribui para 
a lesão ao erário (arts. 3o. e 5o. da LIA);

c) as sanções do art. 12, incs. I, II e III, da Lei no. 8.429/1992, 
não são necessariamente cumulativas, cabendo ao magistrado a sua 
dosimetria; em consonância com os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, que, evidentemente, perpassam pela adequação, 
necessidade e proporcionalidade estríto senso, aliás, como deixa 
entrever o parágrafo único do referido dispositivo, a fim de que 
a reprimenda a ser aplicada ao agente ímprobo seja suficiente à 
repressão e a prevenção da improbidade;

d) no ato de improbidade administrativa, do qual resulta prejuízo, 
a responsabilidade dos agentes em concurso é solidária;

e) deve ser mantido o valor da condenação de ressarcimento do dano 
suportado pelo erário quando este se mostra adequado á conclusão 
da prova pericial e da análise da prova documental, tanto mais 
quando as partes se limitam a afirmarem o desacerto do quantum 
sem comprovar suas alegações.

Houve a oposição de embargos de declaração, que foram rejeitados 
pelo Tribunal de origem (fl s. 2.886/2.906):

Embargos de declaração. Ação civil pública. Acórdão. Omissão. 
Contradição, Erro de fato. Não ocorrência.

Os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na 
decisão embargada, obscuridade, contradição ou omissão em ponto 
sobre o qual deveria o julgador ter se pronunciado expressamente.

O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizada mente, todas as 
questões trazidas pela parte. A negativa de prestação jurisprudencial 
se configura apenas quando o Tribunal deixa de se manifestar sobre 
questão que seria necessária ao deslinde do litígio - Precedentes do 
STJ.
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Nega-se provimento aos embargos de declaração que visam rediscutir 
a matéria que foi objeto de julgamento de forma fundamentada no 
acórdão embargado.

O inconformismo com o conteúdo da decisão embargada deve ser 
objeto de recurso próprio, uma vez que a via estreita dos embargos não 
é a adequada ao rejulgamento da causa.

Nas razões do recurso especial interposto por SILVERNANI 
CÉSAR SANTOS, com fundamento nas alíneas a e c do permissivo 
constitucional, a parte recorrente aduz, além do dissídio, a ocorrência 
das seguintes violações: (a) art. 535, II, do CPC, por entender que o 
Tribunal a quo não enfrentou as questões cujas omissões foram alegadas 
nos embargos de declaração que ali foram opostos, em específico: 
(a.1) falta de defesa prévia; (a.2) impossibilidade jurídica do pedido e 
incompetência absoluta; (a.3) litispendência; e, (a.4) nulidade da perícia; 
(b) art. 9o. da Lei no. 1.079/1950, por entender pela inaplicabilidade 
da Lei de Improbidade Administrativa aos agentes políticos, sendo 
que, por isso, deve o presente processo ser extinto sem julgamento de 
mérito a teor do art. 267, VI, do CPC; e, (c) arts. 1o., 9o., 10 e 11 da 
Lei no. 8.429/1992, por entender pela inexistência, no caso em tela, de 
prática de ato de improbidade administrativa sob o argumento de que, 
enquanto estava na Presidência da Assembléia Legislativa de Rondônia, 
não autorizou a emissão de passagens aéreas (salvo aquelas dentro de sua 
cota parlamentar e no exercício da presidência) e também não autorizou 
o pagamento por supostos bilhetes cancelados ou em duplicidade. Além 
disso, alega a ausência de dolo ou de culpa grave na presente hipótese.

Nas razões do recurso especial interposto por JACQUELINE 
MORAES DE MELLO, com fundamento na alínea a do permissivo 
constitucional, a recorrente sustenta a ocorrência das seguintes violações: 
(a) art. 47 do CPC c/c art. 3o. da Lei no. 8.429/1992 e 6o. da Lei 
no. 4.717/1965 tendo em vista a necessidade de litisconsórcio passivo 
necessário entre todos os benefi ciários dos atos questionados; (b) art. 
517 e 515, § 4o. do CPC por entender incabível o laudo trazido com 
o apelo de um dos recorrentes. Assim, entende que o julgamento deve 
ser convertido em diligência para análise dos pontos então levantados, 
sob pena de cerceamento de defesa; e, (c) arts. 10 e 12, II, da Lei no. 
8.429/1992, tendo em vista que não pode haver reconhecimento de ato 
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de improbidade administrativa sem que haja má-fé do agente, o que não 
teria sido demonstrado nos presentes autos.

Por fi m, no recurso especial interposto por RUBENS MOREIRA 
MENDES FILHO e OUTROS, com fundamento nas alíneas a e 
c do permissivo constitucional, a parte refere, além da divergência 
jurisprudencial, a ocorrência das seguintes violações: (a) arts. 93 e 113 
do CPC c/c arts. 1o. e 2o. da Lei no. 8.429/1992, por entender pelo 
direito à prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal tendo 
em vista que um dos recorrentes ocupa o cargo de Deputado Federal; 
(b) art. 47 do CPC c/c art. 3o. da Lei no. 8.429/1992 por entender pela 
ocorrência de litisconsórcio passivo necessário que, não obstante, não 
abrangeu todos os benefi ciários do ato tido como questionado; (c) arts. 
517 e 515, § 4o., do CPC, por entender a ocorrência de nulidade no 
acórdão recorrido em face da falta de exame adequado do laudo crítico 
anexado à apelação de um dos recorrentes; (d) art. 267, VI e § 3o. c/c 
art. 301, § 4o. do CPC c/c art. 12, caput e parágrafo único da Lei no. 
8.429/1992 sob o argumento de que é juridicamente impossível o pedido 
de perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos de um 
Deputado Federal, sendo que tal questão deveria ter sido apreciada pelo 
Tribunal a quo mesmo porque foi devidamente provocado por meio de 
embargos de declaração; (e) arts. 3o. e 12, II, da Lei no. 8.429/1992 
em razão da desproporcionalidade da aplicação das penas em bloco 
e a falta de individualização das condutas; (f ) art. 10 e 12, II, da Lei 
no. 8.429/1992 por entender pela inexistência de má-fe do agente e 
da intenção do agente em praticar ato de improbidade administrativa; 
(g) art. 12, parágrafo único da Lei no. 8.429/1992 c/c art. 924, caput, 
do Código Civil sob o argumento de que não há justifi cativa para a 
condenação solidária na restituição dos eventuais danos causados ao 
erário; (h) art. 406 e 2.044 do Código Civil, por entender que o índice 
dos juros de mora não podem ser alterados em função do advento do 
Código Civil, uma vez que os atos sindicados e a citação dos réus se 
deram antes do advento deste diploma normativo; (i) art. 267, IX do 
CPC e art. 8o. da Lei no. 8.429/1992, uma vez que o processo deve ser 
extinto sem resolução de mérito, ainda que parcialmente, para a falecida 
Sra. Maria Helena Erse Mendes, afastando seus sucessores do pagamento 
da multa civil imposta pelo acórdão; (j) art. 535, I e II do CPC, por 
entender como prequestionadas as questões de direito infraconstitucional 
sobre as quais versa o presente recurso especial.
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O recorrido apresentou contrarrazões dos recursos especiais (fl s. 
3.573-3.594).

Foram juntadas as decisões de inadmissibilidade de todos os recursos 
especiais (fl s. 3.618-3.626, 3.610-3.617 e 3.596-3.603), impugnadas por 
agravos pelos recorrentes.

Nesta Corte Superior, determinou-se a reautuação dos agravos em 
recursos especiais (fl s. 3.825-3.827).

O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento do recurso 
para reconhecer a competência absoluta do Supremo Tribunal Federal para 
processar e julgar a causa (fl s. 3.844-3.856).

O recorrente Rubens Moreira Mendes Filho ajuizou no STJ a 
MC no. 22.831-RO (16.6.2014) com o objetivo de atribuir efeito 
suspensivo ao presente recurso especial (REsp no. 1.407.862-RO). A 
medida cautelar foi julgada pela Segunda Turma desta Corte Superior 
(sessão de julgamento realizada no dia 18.6.2014), por unanimidade, 
no sentido de indeferir a liminar e julgar improcedente a pretensão 
cautelar. Esse julgamento foi objeto da Reclamação no. 17.994-RO no 
Supremo Tribunal Federal (Rel. Min. Gilmar Mendes), na qual prestei 
informações e, ao que consta dos presentes autos, não houve deferimento 
de pedido liminar ou julgamento de mérito dessa ação constitucional.

Por ocasião do julgamento da medida cautelar consignei no voto 
condutor o trâmite desse recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, 
o que deve ser atualizado para a adequada compreensão da controvérsia:

1) o processo foi incluído na pauta de julgamento do dia 
4.2.2014, sendo adiado por este Relator em razão de petição do 
advogado do requerente, Dr. Cássio Scarpinella Bueno (protocolada 
em 4.2.2014), que informou a impossibilidade de comparecimento 
em sessão de julgamento para a realização de sustentação oral, em 
razão de outros compromissos profi ssionais, bem como requereu a 
inclusão em pauta de julgamento nas sessões marcadas para os dias 
18, 20 ou 25 de fevereiro (fl s. 3.861-3.876);

2) em 13.2.2014, o gabinete deste Relator realizou contato 
telefônico com o procurador, citado supra, para informar que o 
processo seria incluído em pauta quando houvesse a composição 
integral do órgão julgador, incompleto em face da aposentadoria da 
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Ministra Eliana Calmon, o que ocorreu em 20.2.2014, data em que 
a Ministra Assusete Magalhães integrou a Segunda Turma;

3) o processo foi incluído em pauta de julgamento da sessão 
marcada para o dia 18.3.2014;

4) o advogado Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, novo procurador 
do requerente, marcou audiência com este Relator para o dia 
12.3.2014, entretanto, nesse dia, houve sessão plenária desta Corte 
Superior e todas as audiências foram desmarcadas e remarcadas para 
o dia 17.3.2014;

5) em 12.3.2014, o advogado protocolou petição indicando 
a existência de falhas na digitalização dos autos, especialmente 
em relação aos apensos e anexos do processo principal (fl s. 3.893-
3.901);

6) na sessão de 18.3.2014, o processo foi retirado de pauta 
por determinação deste Relator, em razão da petição indicando 
eventuais falhas na remessa dos autos ao STJ;

7) também foi determinada a intimação do Ministério Público 
do Estado de Rondônia para manifestação sobre o teor da petição (fl . 
3.905), o que ocorreu com refutação dos argumentos do requerente 
(fl s. 3.913-3.920);

8) em 21.5.2014, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
de Rondônia encaminhou ofício no qual informa a remessa por 
mídia de 52 anexos e 28 apensos vinculados aos autos principais (fl . 
3.925), com conclusão dos autos ao Relator em 26.5.2014;

9) em 4.6.2014, este Relator determinou a intimação das partes 
e do Ministério Público Federal para se manifestarem sobre os 
apensos 1/12 juntados e para eventual complementação do parecer 
(fl . 3.930);

10) em 10.6.2014, o recorrente Rubens Moreira Mendes 
Filho apresentou nova petição na qual afi rma que o TJRO se nega a 
apresentar a exceção de suspeição, além de outros elementos que podem 
permitir verifi car a culpabilidade do Recorrente (fl s. 3.935-3.938);

11) o Estado de Rondônia apresentou ciência da remessa da 
documentação pelo TJRO (fl s. 3.941-3.942);
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12) o Ministério Público do Estado de Rondônia apresentou 
manifestação (fl s. 3.945-3.947);

13) o Ministério Público Federal apresentou novo parecer 
no sentido do conhecimento parcial e, nessa extensão, pelo não 
provimento dos recursos especiais (fl s. 4.000-4.023);

14) o recorrente Rubens Moreira Mendes Filho formulou 
petição na qual afi rmou que o Ministério Público Federal não se 
manifestou sobre a defendida falha nas digitalizações e requereu 
nova intimação do Parquet Federal. (fl s. 4.027-4.031).

15) o processo foi incluído na pauta de julgamento de 
4.12.2014, entretanto, houve novo pedido de adiamento de 
julgamento do procurador do recorrente (fl. 4.036), o que foi 
deferido por este Relator em caráter excepcional.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator):

CASO CONCRETO:

No caso dos autos, o Ministério Público do Estado de Rondônia 
ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra 
Silverani Cesar Santos e Outros, em razão da contratação irregular de 
empresa de turismo (TAMATUR - Viagens e turismo Ltda) para prestar 
serviços de venda de passagens aéreas à Assembléia Legislativa do Estado 
de Rondônia.

Por ocasião da sentença, os pedidos foram julgados procedentes a 
fi m de condenar os réus nos termos dos arts. 3o., 4o., 5o. e 10 c/c 12, II, 
da Lei no. 8.429/1992, o que foi mantido pelo Tribunal de origem.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA POR 
DEFICIÊNCIA DE DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO

Preliminarmente, deve ser enfrentada a alegação de cerceamento de 
defesa em razão da ausência de peças indispensáveis ao julgamento do 
presente recurso especial.
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Conforme já relatado, o recorrente Rubens Moreira Mendes 
Filho apresentou petição indicando a existência genérica de falhas na 
digitalização dos autos, especialmente em relação aos apensos e anexos do 
processo principal (fl s. 3.893-3.901).

Após determinação deste Relator, o Presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado de Rondônia encaminhou ofício no qual informa a remessa 
por mídia de 52 anexos e 28 apensos vinculados aos autos principais (fl . 
3.925), com conclusão dos autos ao Relator em 26.5.2014.

Em nova petição, esse mesmo recorrente afi rma que o TJRO se 
nega a apresentar a exceção de suspeição, além de outros elementos que 
podem permitir verifi car a culpabilidade do Recorrente (fl s. 3.935-3.938). 
Especifi camente, alega que não foi encaminhada cópia da íntegra dos 
autos da exceção de suspeição do perito e do contrato social da empresa 
TAMATUR.

O recorrido Ministério Público do Estado de Rondônia impugnou 
com precisão tais alegações (fl s. 3.945-3.947):

Da análise dos apensos constata-se que se tratam de cópia do 
inquérito civil realizado pelo Ministério Público de Rondônia, 
contendo todos os atos de instrução (Termos de Declarações, Ofícios 
Expedidos, Ofícios Recebidos etc), bem como documentos que foram 
apreendidos em medida cautelar de busca e apreensão referentes à 
compra de passagens aéreas pela Assembléia Legislativa de Rondônia 
junto à empresa TAMATUR.

Após a juntada desses apensos é possível constatar o que já havia 
sido certificado nos autos (e-STJ fl. 3.900), ou seja, o extenso volume 
de documentos em sua maioria são cópias de requisições de passagens 
aéras, de bilhetes de passagens e recibos de cancelamento apreendidos 
em ação cautelar. Sendo certa também a existência de documentos 
referentes à contratatação, sem a devida celebração de contrato, da 
empresa TAMATUR para fornecer passagens aéreas à Casa de Leis 
Rondoniense, mormente pela presença de cópia do procedimento 
licitatório realizado (Apenso 3-e-STJ fl. 6 e ss.).

No mais, também constam cópias de processo administrativo do 
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e de processo da Comissão 
Parlamentar de Inquérito da ALE/RO, ambos referentes ao caso da 
compra de passagens aéreas pelo Poder Legislativo Rondoniense.
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Como se vê, tais documentos são de fato dispensáveis para a 
análise do recurso especial, haja vista que, reiterando o que foi dito 
na manifestação ministerial anterior, os apensos são referentes à 
matéria probatória, enquanto que o recurso envolve questões apenas 
de matéria de direito. Sem dúvida a discussão recursal situa-se no 
campo normativo, interpretativo do direito e não no campo fático. 
Logo, a juntada de cópias de processos administrativos relativos a (sic) 
compra, emissão e cancelamento de bilhetes aéreos em nada altera o 
campo de análise das razões recursais.

Dentro desse contexto, é oportuno observar que a manifestação do 
Recorrente Rubens Moreira Mendes Filho (e-STJ fls. 3.935-3.938) 
sobre os apensos juntados mais uma vez tem a nítida intenção de 
tumultuar o regular andamento do processo, tendo em vista que ele 
insiste em argumentar sobre a falta de documentos indispensáveis 
para o julgamento do recurso: contrato social da empresa TAMATUR 
e íntegra da exceção de suspeição do perito.

Diante dessa postura do Recorrente, o Ministério Público reforça 
que o incidente de suspeição do perito não é ato discutido no recurso 
especial, não havendo razoabilidade de sua juntada se não se 
solicitou a análise de qualquer fato a ele relacionado no momento da 
interposição do recurso. E inaceitável que o Recorrente queira, após a 
interposição do recurso, rediscutir o valor da prova pericial realizada 
utilizando como argumento a “falta de documentos” que se quer 
foram mencionados ou relacionados aos fundamentos do recurso.

Quanto à ausência do contrato social da empresa TAMATUR é de 
se esclarecer que, apesar do o Recorrente não ter indicado em nenhum 
momento a relevância desse documento para o julgamento do seu 
recurso, consta no Apenso 1-e-STJ fl. 17 a Certidão Simplificada da 
Junta Comercial do Estado de Rondônia da empresa TAMATUR 
- Viagens e Turismo Ltda., onde é possível verificar as principais 
informações da empresa, constando como um dos sócios gerente o 
Senhor Moreira Mendes Filho, ora Recorrente.

Ainda para confirmar que o Recorrente tenta a todo momento 
retardar o julgamento do presente recurso, vale ressaltar que ele propôs 
uma medida cautelar (MC no. 22.83l-RO) nesta Corte Superior, 
com pedido liminar, objetivando a atribuição de efeito suspensivo a 
este recurso especial que foi julgada improcedente, uma vez que os 
Excelentíssimos Ministros constataram a clara intenção do Recorrente 
em provocar tumulto processual.
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Sendo assim, considerando que o conteúdo dos documentos juntados 
comprova que é dispensável sua análise para apreciação do presente 
recurso, entende-se que não houve qualquer falha ou “má-fé” do 
Tribunal de Justiça de Rondônia ao deixar de efetuar a remessa dos 
52 anexos e 28 apensos, o que inclusive foi feito de forma certificada 
nos autos.

Diante do exposto, considerando que o Recorrente apenas busca 
retardar o julgamento do processo, procurando desconstituir prova 
documental robusta por meio de frágeis argumentos, o Ministério 
Público manifesta-se pelo regular andamento do feito, bem assim, o 
improvimento do Recurso Especial.

 Efetivamente, é manifesta a intenção do recorrente em provocar 
tumulto processual sob alegação de cerceamento de defesa decorrente 
de falhas na digitalização do processo, pois os principais argumentos 
do requerente relacionados ao “cerceamento de defesa” - contrato social 
da empresa TAMATUR e a íntegra dos autos da exceção de suspeição 
do perito - não são signifi cativos ou indispensáveis ao julgamento do 
mérito do presente recurso especial, pois o acórdão recorrido e o acórdão 
dos embargos declaratórios permitem o julgamento integral de todos as 
teses e violações de normas infraconstitucionais indicadas nos recursos 
especiais.

Por outro lado, é evidente o equívoco desse recorrente ao 
atribuir ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia condutas de 
“desobediência” e “descumprimento a determinações judiciais” desta 
Corte Superior, aptas a justifi car a “eventual demora” no julgamento 
do recurso especial, principalmente porque a Corte de origem cumpriu 
todas as determinações deste Tribunal Superior, inclusive a remessa da 
digitalização dos 52 anexos e 28 apensos ao processo principal (fl . 3.925). 
Aliás, é no mínimo inusitado admitir que o Tribunal de origem tenha 
interesse em “prejudicar” os interesses do requerente através do subterfúgio 
de não encaminhar a esta C. Corte os elementos necessários ao conhecimento 
e compreensão do caso em sua inteireza.

Por fi m, não há de se falar em nulidade por ausência de manifestação 
explícita do Ministério Público Federal sobre as apontadas irregularidades 
da digitalização, pois aberta regular vista ao Parquet Federal (fl . 3.943).

Assim, o presente processo reúne as condições necessárias ao seu 
regular julgamento, inexistindo a hipótese de cerceamento de defesa.
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PRELIMINARES DE MÉRITO E REQUISITOS DE 
ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS ESPECIAIS

As pretensões recursais não merecem acolhimento.

Em razão da especificidade da hipótese examinada, os recursos 
especiais dos recorrentes serão examinados concomitantemente.

Inicialmente, não há falar em violação do art. 535, II, do Código de 
Processo Civil quando o aresto recorrido adota fundamentação sufi ciente 
para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa 
sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. Além disso, 
todas as supostas omissões suscitadas pelos recorrentes foram enfrentas 
pela Corte a quo nos julgamentos do acórdão recorrido e dos embargos 
declaratórios.

 Sobre o tema, os seguintes precedentes:

Processual Civil e Tributário. Recurso especial. Violação ao art. 
535 do CPC. Inocorrência. Ausência de prequestionamento. Súmula 
no. 211-STJ. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Ausência de 
similitude fática. IPTU, TIP E TCLLP. Pretensão de anulação do 
crédito tributário. Prescrição.

1. É entendimento sedimentado o de não haver omissão no acórdão 
que, com fundamentação suficiente, ainda que não exatamente a 
invocada pelas partes, decide de modo integral a controvérsia posta.

(...)

6. Recurso especial a que se dá parcial provimento.

(REsp no. 767.250-RJ, 1a. Turma, Rel. Min. TEORI ALBINO 
ZAVASCKI, DJe de 10.6.2009)

Processual Civil. Violação ao art. 535 não configurada. Recurso 
especial. Divergência jurisprudencial não comprovada. Incidência da 
Súmula no. 13 STJ. Inadmissibilidade.

1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC quando os fundamentos da 
decisão a quo que são claros e nítidos, sem haver omissões, obscuridades, 
dúvidas ou contradições. O não-acatamento das teses contidas no 
recurso não implica cerceamento de defesa, pois ao magistrado cabe 
apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide.

(...)
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3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.

(REsp no. 977.216-PE, 2a. Turma, Rel. Min. ELIANA 
CALMON, DJe de 24.11.2008)

Por outro lado, não houve apreciação pelo Tribunal de origem sobre 
os dispositivos legais supostamente violados (arts. 267, IX, 301, § 4o., 
924 do Código de Processo Civil, 406 e 2044 do Código Civil) o que 
impossibilita o julgamento do recurso neste aspecto, por ausência de 
prequestionamento, nos termos das Súmulas no. 282-STF e 211-STJ, 
respectivamente: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não 
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada; Inadmissível 
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos 
declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo.

Efetivamente, para a configuração do questionamento prévio 
não é necessário que o Tribunal de origem mencione expressamente 
o dispositivo infraconstitucional tido como violado. Todavia, é 
imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida 
e decidida fundamentadamente, sob pena de não-preenchimento do 
requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do 
recurso especial.

Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Tribunal Superior:

Processo Civil. Preclusão consumativa. Inovação indesejável. 
Princípio tempus regit actum. Ausência de prequestionamento. 
Incidência dos Enunciados no. 211 da Súmula do STJ e no. 282 e 
356, ambos do STF.

1. Em razão da preclusão consumativa, não pode a parte inovar 
sua tese recursal em agravo regimental, quando a matéria não foi 
impugnada oportunamente.

2. Com olhos voltados ao Princípio tempus regit actum, o STJ 
considera inaplicável, nas relações jurídicas derivadas do instituto da 
compensação de tributos declarados inconstitucionais, a incidência de 
legislação superveniente.

3. A ausência de debate, na origem, acerca da matéria vertida na 
insurgência recursal, implica, in casu, a incidência dos Enunciados 
no. 211 da Súmula do STJ e no. 282 e 356, ambos do STF.

4. A agravante não cotejou argumentos capazes de infirmar os 
fundamentos do decisum agravado, razão que enseja a negativa do 
provimento ao agravo regimental.
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Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp no. 1.101.616-SP, 2a. Turma, Rel. Min. 
HUMBERTO MARTINS, DJe de 27.5.2009)

Tributário. Agravo regimental e agravo de instrumento. Ausência 
de prequestionamento. Aplicação da Súmula no. 282 do STF. Súmula 
no. 211 do STJ. Análise fático-probatória. Aplicação da Súmula no. 
7 do STJ. Contribuições previdenciárias. Responsabilidade solidária.

1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que 
veda-se a apreciação, em sede de Recurso Especial, de matéria sobre a 
qual não se pronunciou o tribunal de origem.

2. Ademais, como de sabença, “é inadmissível o recurso 
extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão 
federal suscitada” (Súmula no. 282-STF), e “Inadmissível recurso 
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos 
declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo”. (Súmula no. 
211 do STJ)

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Ag no. 918.758-SP, 1a. Turma, Rel. Min. LUIZ 
FUX, DJe de 17.12.2008)

Outrossim, é pacífi co o entendimento desta Corte Superior no 
sentido de que a simples alegação de violação genérica de preceitos 
infraconstitucionais, desprovida de fundamentação que demonstre 
de que maneira houve a negativa de vigência dos dispositivos legais 
pelo Tribunal de origem, não é sufi ciente para fundar recurso especial, 
atraindo a incidência da Súmula no. 284-STF: É inadmissível o recurso 
extraordinário, quando a defi ciência na sua fundamentação não permitir a 
exata compreensão da controvérsia.

Sobre o tema, os seguintes precedentes:

Processual Civil. Recurso especial. Fundamentação recursal 
deficiente.

1. A falta de demonstração da negativa de vigência dos dispositivos 
legais invocados atrai a incidência da Súmula no. 284-STF.

2. “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência 
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da 
controvérsia” (Súmula no. 284-STF).
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3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp no. 576.294-PR, 2a. Turma, Rel. Min. 
CASTRO MEIRA, DJ de 7.3.2005)

Processual Civil e Tributário. Recurso especial. Admissibilidade. 
Súmula no. 284 STF. Súmula no. 13-STJ.

1. Deficiente a fundamentação do recurso, em cujas razões não 
logra o recorrente demonstrar qual o dispositivo legal violado, não há 
ensejo à abertura da instância especial pela alínea a.

2. A ausência da devida fundamentação revela a deficiência das 
razões do Recurso Especial, fazendo incidir a Súmula no. 284 do STF: 
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua 
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 
Da mesma forma, não há dissídio jurisprudencial de julgados do 
mesmo tribunal (Súmula no. 13-STJ)

3. A admissão do Recurso Especial pela alínea c reclama 
a demonstração do dissídio na forma prevista pelo RISTJ, 
com a demonstração das circunstâncias que assemelham os casos 
confrontados, bem como pela juntada de certidão ou de cópia integral 
do acórdão paradigma, ou, ainda, a citação do repositório oficial de 
jurisprudência que o publicou, não bastando, para tanto, a simples 
transcrição das ementas dos paradigmas.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp no. 638.725-PE, 1a. Turma, Rel. Min. LUIZ 
FUX, DJ de 28.2.2005)

Por sua vez, é necessário consignar que a interposição do recurso 
especial fundado na alínea c do permissivo constitucional exige que o 
recorrente cumpra as disposições previstas nos arts. 541, parágrafo único, 
do Código de Processo Civil, e 255, § 1o., a, e § 2o., do RISTJ. Com 
efeito, é inviável a apreciação de recurso especial fundado em divergência 
jurisprudencial quando o recorrente não demonstrar o suposto dissídio 
pretoriano por meio: a) da juntada de certidão ou de cópia autenticada 
do acórdão paradigma, ou, em sua falta, da declaração pelo advogado 
da autenticidade dessas; b) da citação de repositório ofi cial, autorizado 
ou credenciado em que o acórdão divergente foi publicado; c) do cotejo 
analítico, com a transcrição dos trechos dos acórdãos em que se funda a 
divergência, além da demonstração das circunstâncias que identifi cam ou 
assemelham os casos confrontados.
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Além disso, o conhecimento do recurso especial fundado em 
divergência jurisprudencial também pressupõe a indicação dos 
dispositivos de lei federal com interpretação divergente entre os 
Tribunais. Deixando o recorrente de assim proceder, fi ca defi ciente a 
fundamentação recursal, incidindo o princípio contido na Súmula no. 
284-STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a defi ciência na 
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Na hipótese examinada, verifi ca-se que os recorrentes limitaram a 
transcrever as ementas e os trechos dos julgados paradigma, não atendendo 
aos requisitos estabelecidos pelos dispositivos legais supramencionados, 
restando ausente o necessário cotejo analítico a comprovar o dissídio 
pretoriano, bem como a indicação dos dispositivos legais supostamente 
analisados de maneira divergente. Assim, é descabido o recurso interposto 
pela alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

Sobre o tema, o entendimento desta Corte Superior:

Processual Civil. Ausência de violação do art. 557 do CPC. Não-
indicação do dispositivo legal. Súmula no. 284-STF. Tributário. 
Imposto de renda retido na fonte. Repetição de indébito. Aposentadoria 
complementar. Previdência privada. Lei no. 7.713/1988. Isenção do 
beneficiário. Art. 543-C do CPC.

1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a 
ausência de indicação dos dispositivos em torno dos quais teria 
havido interpretação divergente por outros Tribunais não autoriza 
o conhecimento do recurso especial quando interposto com base na 
alínea c do permissivo constitucional.

(...)

Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no REsp no. 1.082.801-RJ, 2a. Turma, Rel. 
Min. HUMBERTO MARTINS, DJe de 11.5.2009)

Administrativo. Recurso especial. Responsabilidade objetiva do 
Estado. Morte de pessoa causada por policiais em serviço. Violação 
ao art. 535 do CPC. Inocorrência. Dissídio jurisprudencial não 
comprovado. Apresentação de razões dissociadas. Súmula no. 284 do 
STF. Reexame do valor da indenização e dos honorários advocatícios. 
Impossibilidade. Súmula no. 7-STF. Decisão ultra petita. Ausência 
de prequestionamento. Reexame necessário. Súmula no. 325 do STJ.
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(...)

2. A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada mediante 
identificação clara do dissídio entre os casos confrontados, identificando 
os trechos que os assemelhem, visto que a simples transcrição de 
ementas não é suficiente para a comprovação do dissídio. No caso, não 
houve o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, 
com a indicação das circunstâncias que os identificam ou assemelham. 
Ademais, a ausência de indicação dos dispositivos tidos por violados 
não autoriza o conhecimento do recurso especial, mesmo quando 
interposto com base na alínea c do permissivo constitucional (Súmula 
no. 284-STF).

(...)

9. Recurso especial dos autores parcialmente conhecido e, nessa 
parte, desprovido.

(REsp no. 956.037-RN, 1a. Turma, Rel. Min. TEORI 
ALBINO ZAVASCKI, DJe de 26.3.2009)

FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO EM AÇÃO 
CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E APLICAÇÃO 
DA LIA AOS AGENTES POLÍTICOS

O tema relacionado à existência ou não de foro por prerrogativa de 
função em ação de improbidade administrativa já foi objeto de inúmeros 
debates no âmbito dos Tribunais Superiores.

A prerrogativa de foro em processo de improbidade administrativa 
foi objeto de discussão por parte do Supremo Tribunal Federal no 
julgamento da ADI no. 2.797-DF, Relator. Min. Sepúlveda Pertence. 
Naquela ocasião, a Suprema Corte, por maioria, julgou procedente a ação 
para declarar inconstitucional a Lei no. 10.628/2002, que inseriu novos 
parágrafos ao art. 84 do Código de Processo Penal, decidindo não haver 
foro privilegiado para os agentes públicos processados por improbidade 
administrativa. Eis a ementa do citado julgado, no que importa:

[...]

III. Foro especial por prerrogativa de função: extensão, no tempo, 
ao momento posterior à cessação da investidura na função dele 
determinante. Súmula no. 394-STF (cancelamento pelo Supremo 
Tribunal Federal). Lei no. 10.628/2002, que acrescentou os §§ 1o. 
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e 2o. ao artigo 84 do C. Processo Penal: pretensão inadmissível de 
interpretação autêntica da Constituição por lei ordinária e usurpação 
da competência do Supremo Tribunal para interpretar a Constituição: 
inconstitucionalidade declarada.

1. O novo § 1o. do art. 84 CPrPen constitui evidente reação 
legislativa ao cancelamento da Súmula no. 394 por decisão tomada 
pelo Supremo Tribunal no Inq no. 687-QO, 25.8.97, rel. o em. 
Ministro Sydney Sanches (RTJ 179/912), cujos fundamentos a lei 
nova contraria inequivocamente.

2. Tanto a Súmula no. 394, como a decisão do Supremo Tribunal, 
que a cancelou, derivaram de interpretação direta e exclusiva da 
Constituição Federal.

3. Não pode a lei ordinária pretender impor, como seu objeto 
imediato, uma interpretação da Constituição: a questão é de 
inconstitucionalidade formal, ínsita a toda norma de gradação 
inferior que se proponha a ditar interpretação da norma de hierarquia 
superior.

4. Quando, ao vício de inconstitucionalidade formal, a lei 
interpretativa da Constituição acresça o de opor-se ao entendimento 
da jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal - guarda 
da Constituição -, às razões dogmáticas acentuadas se impõem 
ao Tribunal razões de alta política institucional para repelir a 
usurpação pelo legislador de sua missão de intérprete final da Lei 
Fundamental: admitir pudesse a lei ordinária inverter a leitura pelo 
Supremo Tribunal da Constituição seria dizer que a interpretação 
constitucional da Corte estaria sujeita ao referendo do legislador, ou 
seja, que a Constituição - como entendida pelo órgão que ela própria 
erigiu em guarda da sua supremacia -, só constituiria o correto 
entendimento da Lei Suprema na medida da inteligência que lhe 
desse outro órgão constituído, o legislador ordinário, ao contrário, 
submetido aos seus ditames.

5. Inconstitucionalidade do § 1o. do art. 84 C.Pr.Penal, acrescido 
pela lei questionada e, por arrastamento, da regra final do § 2o. do 
mesmo artigo, que manda estender a regra à ação de improbidade 
administrativa.

IV. Ação de improbidade administrativa: extensão da competência 
especial por prerrogativa de função estabelecida para o processo 
penal condenatório contra o mesmo dignitário (§ 2o. do art. 84 
do C Pr Penal introduzido pela L. no. 10.628/2002): declaração, 
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por lei, de competência originária não prevista na Constituição: 
inconstitucionalidade.

1. No plano federal, as hipóteses de competência cível ou criminal 
dos tribunais da União são as previstas na Constituição da República 
ou dela implicitamente decorrentes, salvo quando esta mesma remeta 
à lei a sua fixação.

2. Essa exclusividade constitucional da fonte das competências dos 
tribunais federais resulta, de logo, de ser a Justiça da União especial 
em relação às dos Estados, detentores de toda a jurisdição residual.

3. Acresce que a competência originária dos Tribunais é, por 
definição, derrogação da competência ordinária dos juízos de primeiro 
grau, do que decorre que, demarcada a última pela Constituição, só a 
própria Constituição a pode excetuar.

4. Como mera explicitação de competências originárias implícitas 
na Lei Fundamental, à disposição legal em causa seriam oponíveis as 
razões já aventadas contra a pretensão de imposição por lei ordinária 
de uma dada interpretação constitucional.

5. De outro lado, pretende a lei questionada equiparar a ação de 
improbidade administrativa, de natureza civil (CF, art. 37, § 4o.), 
à ação penal contra os mais altos dignitários da República, para o 
fim de estabelecer competência originária do Supremo Tribunal, em 
relação à qual a jurisprudência do Tribunal sempre estabeleceu nítida 
distinção entre as duas espécies.

6. Quanto aos Tribunais locais, a Constituição Federal - salvo as 
hipóteses dos seus arts. 29, X e 96, III -, reservou explicitamente às 
Constituições dos Estados-membros a definição da competência dos 
seus tribunais, o que afasta a possibilidade de ser ela alterada por lei 
federal ordinária.

V. Ação de improbidade administrativa e competência 
constitucional para o julgamento dos crimes de responsabilidade.

1. O eventual acolhimento da tese de que a competência 
constitucional para julgar os crimes de responsabilidade haveria de 
estender-se ao processo e julgamento da ação de improbidade, agitada 
na Rcl no. 2.138, ora pendente de julgamento no Supremo Tribunal, 
não prejudica nem é prejudicada pela inconstitucionalidade do novo 
§ 2o. do art. 84 do C.Pr.Penal.

2. A competência originária dos tribunais para julgar crimes de 
responsabilidade é bem mais restrita que a de julgar autoridades 
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por crimes comuns: afora o caso dos chefes do Poder Executivo - cujo 
impeachment é da competência dos órgãos políticos - a cogitada 
competência dos tribunais não alcançaria, sequer por integração 
analógica, os membros do Congresso Nacional e das outras casas 
legislativas, aos quais, segundo a Constituição, não se pode atribuir a 
prática de crimes de responsabilidade.

3. Por outro lado, ao contrário do que sucede com os crimes comuns, 
a regra é que cessa a imputabilidade por crimes de responsabilidade 
com o termo da investidura do dignitário acusado.

(ADI no. 2.797-DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. SEPÚLVEDA 
PERTENCE DJ de 19.12.2006, p. 37)

Assim, houve manifesta declaração de inconstitucionalidade da 
prerrogativa de função nos caso de atos administrativos passíveis de 
sofrerem ação civil pública por atos de improbidade administrativa.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Pet 
no. 3.211 QO-DF (Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ 
acórdão Min. Menezes Direito, DJe de 27.6.2008) afi rmou que Compete 
ao Supremo Tribunal Federal julgar ação de improbidade administrativa 
contra seus membros (excerto da ementa).

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da 
Rcl no. 2.790-SC (Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Dje de 4.3.2010), 
com base no precedente da Corte Constitucional, reformulou seu 
entendimento sobre o tema para reconhecer a existência de foro por 
prerrogativa de função nas ações de improbidade administrativa. No 
mesmo sentido: Rcl no. 8.473-RJ, Corte Especial, Rel. Min. ELIANA 
CALMON, DJe de 4.12.2012; Rcl no. 4.927-DF, Corte Especial, Rel. 
Min. FELIX FISCHER, DJe de 29.6.2011; AgRg na Sd no. 208-AM, 
Corte Especial, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 
de 12.5.2010; AgRg na Rcl no. 2.115-AM, Corte Especial, Rel. Min. 
TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 16.12.2009.

Efetivamente, com o máximo respeito ao entendimento exposto, 
entendo que o precedente da Corte Constitucional (Pet no. 3.211 
QO-DF) permite ponderações. O julgado é expresso ao reconhecer 
a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ações de 
improbidade contra seus próprios membros, entretanto, não houve 
o reconhecimento da existência de foro por prerrogativa de função 
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aos demais agentes políticos processados em ações civis por ato de 
improbidade administrativa.

Por outro lado, o entendimento foi proclamado em questão de 
ordem na Petição, especifi camente em face do caso concreto examinado, 
cujos efeitos não possuem efi cácia vinculante aos demais órgãos do Poder 
Judiciário, ao contrário dos efeitos decorrentes do julgamento da ADI 
no. 2.797-DF.

 O Tribunal Pleno da Corte Constitucional afi rmou, em recente 
precedente, a jurisprudência pacífi ca do Supremo Tribunal Federal no 
sentido de que não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem 
efi cácia geral e vinculante de cuja relação processual o reclamante não fez 
parte (excerto da ementa da Rcl no. 6.383 AgR-SP, Rel. Min. Dias 
Toff oli, DJe de 6.2.2013).

Nesse contexto, é possível afi rmar que o Supremo Tribunal Federal 
tem afi rmado reiteradamente, por seus órgãos julgadores e por decisões 
monocráticas de seus membros, a inexistência de foro por prerrogativa de 
função em ação civil de improbidade administrativa.

Nesse sentido, os precedentes da Excelsa Corte (apreciados após o 
julgamento da Pet no. 3.211 QO-DF):

Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário. 
Recurso contra decisão monocrática. Constitucional e Administrativo. 
Ação civil pública de improbidade. 1. A Lei no. 8.429/1992 não 
contraria o art. 65, parágrafo único, da Constituição da República. 
Precedente do Plenário. 2. Ausência de prequestionamento do art. 
129, inc. IX, da Constituição. Súmulas no. 282 e 356 do Supremo 
Tribunal Federal. 3. Necessidade de reexame de fatos e provas e análise 
de dispositivos infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 
3. Inexistência de prerrogativa de foro em ação de improbidade. 4. 
Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(RE no. 540.712 AgR-AgR-SP, 2a. Turma, Rel. Min. 
CÁRMEN LÚCIA, DJe de 13.12.2012)

Agravo regimental em agravo de instrumento. Administrativo. 
Improbidade administrativa. Prerrogativa de foro. Aplicação a 
agentes políticos. Inconstitucionalidade. Agravo improvido. I – A 
prerrogativa de função para prefeitos em processo de improbidade 
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administrativa foi declarada inconstitucional pela ADI no. 2.797-
DF. II – Agravo regimental improvido.

(AI no. 556.727 AgR-SP, 1a. Turma, Rel. Min. DIAS 
TOFFOLI, DJe de 26.4.2012)

Agravo regimental em agravo de instrumento. Administrativo. 
Improbidade administrativa. Prerrogativa de foro. Aplicação a 
agentes políticos. Inconstitucionalidade. Agravo improvido. I – A 
prerrogativa de função para prefeitos em processo de improbidade 
administrativa foi declarada inconstitucional pela ADI no. 2.797-
DF. II – Agravo regimental improvido.

(AI no. 678.927 AgR-SP, 1a. Turma, Rel. Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI, DJe de 1º.2.2011)

Recurso extraordinário. Alegada impossibilidade de aplicação 
da Lei no. 8.429/1992, por magistrado de primeira instância, a 
agentes políticos que dispõem de prerrogativa de foro em matéria 
penal. Ausência de prequestionamento explícito. Conhecimento, 
pelo Supremo Tribunal Federal, de ofício, da questão constitucional. 
Matéria que, por ser estranha à presente causa, não foi examinada 
na decisão objeto do recurso extraordinário. Invocação do princípio 
jura novit curia em sede recursal extraordinária. Descabimento. Ação 
civil por improbidade administrativa. Competência de magistrado 
de primeiro grau, quer se cuide de ocupante de cargo público, quer se 
trate de titular de mandato eletivo ainda no exercício das respectivas 
funções. Recurso de agravo improvido. - Não se revela aplicável o 
princípio jura novit curia ao julgamento do recurso extraordinário, 
sendo vedado, ao Supremo Tribunal Federal, quando do exame do 
apelo extremo, apreciar questões que não tenham sido analisadas, 
de modo expresso, na decisão recorrida. Precedentes. - Esta Suprema 
Corte tem advertido que, tratando-se de ação civil por improbidade 
administrativa (Lei no. 8.429/1992), mostra-se irrelevante, para 
efeito de definição da competência originária dos Tribunais, que se 
cuide de ocupante de cargo público ou de titular de mandato eletivo 
ainda no exercício das respectivas funções, pois a ação civil em questão 
deverá ser ajuizada perante magistrado de primeiro grau. Precedentes.

(AI no. 506.323 AgR-PR, 2a. Turma, Rel. Min. CELSO DE 
MELLO, DJe de 1º.7.2009)

Em decisões monocráticas: Rcl no. 15.831-DF, Rel. Min. MARCO 
AURÉLIO, DJe de 20.6.2013; Rcl no. 2.509-BA, Rel. Min. ROSA 
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WEBER, DJe de 6.3.2013; Pet no. 4.948-RO, Rel. Min. GILMAR 
MENDES, DJe de 22.2.2013; Pet no. 4.932-RN, Rel. Min. JOAQUIM 
BARBOSA, DJe de 17.2.2012.

No mesmo sentido, os recentes precedentes deste Tribunal Superior:

Administrativo e Processual Civil. Ação civil pública. Improbidade 
administrativa. Violação do art. 535 do CPC não caracterizada. 
Legitimidade do Ministério Público e propriedade da via eleita. 
Foro por prerrogativa de função. Inexistência. Aplicação da Lei 
no. 8.429/1992 aos agentes políticos. Contratação sem concurso 
público. Extinta empresa estadual. Art. 11 da Lei no. 8.429/1992. 
Configuração do dolo genérico. Prescindibilidade de dano ao erário. 
Cominação das sanções. Art. 12 da LIA. Redução da multa civil.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal 
de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao 
julgamento da lide.

2. O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil 
pública objetivando a defesa do patrimônio público e da moralidade 
administrativa,

3. Descabe falar em foro por prerrogativa de função, em ação 
de improbidade administrativa, ante o julgamento da ADIn no. 
2.797 pelo STF, que declarou a inconstitucionalidade da Lei no. 
10.628/2002, que alterou a redação do art. 84, §§ 1o. e 2o., do CPP.

4. Os sujeitos ativos dos atos de improbidade administrativa não 
são apenas os servidores públicos, mas todos aqueles que estejam 
abarcados no conceito de agente público, previsto nos arts. 1o., 2o. e 
3o. da Lei no. 8.429/1992. Precedentes.

5. Aplica-se a Lei no. 8.429/1992 aos agentes políticos. Precedente.

6. A caracterização do ato de improbidade por ofensa a princípios 
da administração pública exige a demonstração do dolo lato sensu ou 
genérico. Precedentes.

7. O ilícito previsto no art. 11 da Lei no. 8.249/1992 dispensa a 
prova de dano, segundo a jurisprudência desta Corte.

8. Multa civil reduzida para 25 (vinte e cinco) vezes o valor 
percebido pelo agente no cargo de governador de Estado à época dos 
fatos.

9. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp no. 1.135.158-SP, 2a. Turma, Rel. Min. ELIANA 
CALMON, DJe de 1º.7.2013 - sem destaque no original)
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Administrativo e Processual Civil. Inquérito civil. Violação do art. 
332 do CPC. Inexistência. Improbidade administrativa. Aplicação 
aos agentes políticos. Precedentes. Súmula no. 83-STJ. Agravo 
conhecido para negar seguimento ao recurso especial.

1. O reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte 
não enseja o sobrestamento do julgamento dos recursos especiais que 
tramitam no Superior Tribunal de Justiça.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no. 2.797-
DF, declarou a inconstitucionalidade das normas vertidas pelos §§ 
1o. e 2o. do art. 84 do Código de Processo Penal, que garantiam a 
prerrogativa de foro em ações civis de improbidade administrativa. 
Precedentes.

3. Esta Corte segue a jurisprudência do STF na mesma questão, 
qual seja, prefeito não tem foro privilegiado nas ações de improbidade 
administrativa, devendo ser julgado pelo juiz de primeiro grau. 
Precedentes.

4. Quanto à violação do art. 332 do Código de Processo Civil, 
a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de 
que “o inquérito civil, como peça informativa, tem por fim embasar 
a propositura da ação, que independe da prévia instauração do 
procedimento administrativo. Eventual irregularidade praticada na 
fase pré processual não é capaz de inquinar de nulidade a ação civil 
pública, assim como ocorre na esfera penal, se observadas as garantias 
do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório” (REsp 
no. 1.119.568-PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 
Primeira Turma, DJe 23.9.2010). Precedentes.

5. A Corte Especial deste Tribunal, no julgamento da Rcl no. 
2.790-SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, pacificou o entendimento 
no sentido de que cabe a submissão dos Agentes Políticos à Lei de 
Improbidade Administrativa. Precedentes.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp no. 322.262-SP, 2a. Turma, Rel. Min. 
HUMBERTO MARTINS, DJe de 18.6.2013 - sem destaque no 
original)

A Corte Especial, no julgamento do AgRg na Rcl no. 12.514/
MT (Rel. Min. Ari Pargendler, DJe de 26.9.2013), reformulou seu 
entendimento a fim de reconhecer que a ação de improbidade 
administrativa deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias, ainda 
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que proposta contra agente político que tenha foro privilegiado no âmbito 
penal e nos crimes de responsabilidade.

Portanto, é possível afirmar que o atual entendimento das 
Cortes Superiores é no sentido de que nas ações civis de improbidade 
administrativa não há de se falar em foro por prerrogativa de função 
ajuizadas em face de agentes políticos.

Por outro lado, é pacífi co o entendimento deste Tribunal Superior 
no sentido de que a Lei no. 8.429/1992 é aplicável aos agentes políticos:

Processual Civil e Administrativo. Ação de improbidade 
administrativa. Preliminar. Inépcia da inicial. Inaplicabilidade da 
Lei no. 8.429/1992 a agentes políticos. Rejeitada. Comprovação 
de irregularidades na aplicação de recursos federais. Aplicação 
das penas do art. 12, II, da Lei de Improbidade Administrativa. 
Proporcionalidade. Razoabilidade. Reexame de provas. Súmula no. 
7-STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento 
de que a Lei no. 8.429/1992 se aplica aos agentes políticos. Nesse 
sentido, vide: Rcl no. 2.790-SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO 
ZAVASCKI, Corte Especial, DJe 4.3.2010.

2. A Corte de origem, com amparo nos elementos de convicção dos 
autos, assentou que ficou configurada improbidade administrativa na 
conduta do agente público. Desse modo, inviável a revisão do referido 
entendimento, nesta via recursal, por demandar reexame de matéria 
fática, defeso em recurso especial, nos termos da Súmula no. 7-STJ.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp no. 532.658-CE, 2a. Turma, Rel. Min. 
HUMBERTO MARTINS, DJe de 9.9.2014)

Administrativo. Improbidade administrativa. Os agentes políticos 
submetem-se à Lei no. 8.429/1992. Entendimento firmado pela 
Corte Especial do STJ (Rcl no. 2.790-SC, rel. Min. TEORI 
ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.3.2010). Enquadramento do acusado 
em dispositivo diverso do indicado na inicial. Violação ao art. 460 
do CPC configurada. Princípio da congruência. Decisão extra petita.

1. A Corte Especial do STJ, no julgamento da Rcl no. 2.790-SC, 
pacificou o entendimento de que os agentes políticos se submetem à 
Lei de Improbidade Administrativa (8.429/1992).
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(...)

(REsp no. 1.147.564-MG, 1a. Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO 
NUNES MAIA FILHO, DJe de 2.9.2013)

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

O litisconsórcio necessário, nos termos do art. 47 do Código 
de Processo Civil, é caracterizado pela indispensável presença de co-
legitimados na formação da relação processual, a qual pode ocorrer por 
disposição legal ou pela natureza da relação.

Assim, nas ações civis de improbidade administrativa não há de se 
falar em formação de litisconsórcio necessário entre o agente público e os 
eventuais terceiros benefi ciados com o ato de improbidade administrativa, 
pois não está justifi cada em nenhuma das hipóteses previstas na lei.

Nesse sentido, a orientação pacífi ca deste Tribunal Superior:

Administrativo. Improbidade. Dano ao erário. Terceiro. Ausência 
de litisconsórcio passivo necessário.

1. A questão jurídica nos autos refere-se à necessidade de o agente 
público figurar como litisconsorte na ação civil pública por ato de 
improbidade administrativa.

2. A posição sedimentada desta Corte apresenta-se no sentido de 
que, “nas Ações de Improbidade, inexiste litisconsórcio necessário entre 
o agente público e os terceiros beneficiados com o ato ímprobo, por não 
estarem presentes nenhuma das hipóteses previstas no art. 47 do CPC 
(disposição legal ou relação jurídica unitária).” (Precedente: REsp no. 
896.044-PA, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, 
julgado em 16.9.2010, DJe 19.4.2011)

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp no. 1.280.560-PA, 2a. Turma, Rel. Min. 
HUMBERTO MARTINS, DJe de 9.2.2012 - sem destaque no 
original)

Administrativo e Processual Civil. Recurso especial. Ação civil 
pública. Improbidade administrativa. Dispensa indevida, fraude 
e frustração da licitude de procedimentos licitatórios diversos. 
Movimentação de dinheiro público em conta-corrente particular. 
Contratação irregular de funcionários públicos. Utilização de 
bens públicos para fins particulares. Município de Jardinópolis-SP. 
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Violação do art. 47 do CPC e do art. 19 da Lei no. 7.347/1985 não 
caracterizada. Ausência de hipótese de litisconsórcio passivo necessário. 
Pretensão recursal relacionada aos artigos 330 do CPC e 10, 11 e 12 
da Lei no. 8.429/1992. Necessidade de reexame fático-probatório. 
Súmula no. 7 do STJ.

1. Recurso especial no qual se discute a existência de nulidade no 
processo, por ausência de citação de litisconsortes passivos necessários e 
por não realização prova pericial, bem como a inexistência de prática 
de atos ímprobos e a desproporcionalidade da pena imposta ao agente 
político.

2. Não procede a alegação de violação do artigo 47 do Código 
de Processo Civil e do art. 19 da Lei no. 7.347/1985, pois, à luz 
do entendimento firmado no STJ, não há falar em formação de 
litisconsórcio passivo necessário entre eventuais réus e as pessoas 
participantes ou beneficiárias das supostas fraudes e irregularidades 
nas ações civis públicas movidas para o fim de apurar e punir atos de 
improbidade administrativa, pois “não há, na Lei de Improbidade, 
previsão legal de formação de litisconsórcio entre o suposto autor do ato 
de improbidade e eventuais beneficiários, tampouco havendo relação 
jurídica entre as partes a obrigar o magistrado a decidir de modo 
uniforme a demanda, o que afasta a incidência do art. 47 do CPC” 
(AgRg no REsp no. 759.646-SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO 
ZAVASCKI, Primeira Turma, DJe 30.3.2010). Precedentes: AgRg 
no Ag no. 1.322.943-SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 
Segunda Turma, DJe 4.3.2011; AgRg no REsp no. 759.646-SP, 
Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, DJe 
30.3.2010; REsp no. 809.088-RJ, Rel. Ministro FRANCISCO 
FALCÃO, Primeira Turma, DJ 27.3.2006.

3. Não se verifica nenhuma relação jurídica que implique na 
formação de litisconsórcio necessário entre os réus e as diversas 
sociedades empresárias que se beneficiaram ou participaram dos 
procedimentos licitatórios suspeitos.

4. O recurso especial não merece ser conhecido, quanto à alegação 
de violação do art. 330 do Código de Processo Civil, conforme 
preceitua a Súmula no. 7 do STJ, pois a aferição da necessidade de 
produção de prova pericial demanda reexame do conjunto fático-
probatório dos autos. Da mesma forma, não merece conhecimento a 
pretensão recursal, no que se relaciona com a alegação de violação dos 
artigos 10 e 11 da Lei no. 8.429/1992, pois a revisão da conclusão do 
Tribunal de origem, naquilo que diz respeito à presença do elemento 
volitivo e à constatação de prejuízo ao erário, depende de incursão no 
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campo fático-probatório, o que não é adequado em sede de recurso 
especial. Precedentes: AgRg no Ag no. 1.331.116-PR, Rel. Ministro 
HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 16.3.2011; AgRg 
no REsp no. 1.125.634-MA, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 
LIMA, Primeira Turma, DJe 2.2.2011.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no 
sentido de que, para o enquadramento de condutas no art. 11 da Lei 
no. 8.429/1992, é despicienda a caracterização do dano ao erário ou 
do enriquecimento ilícito. Precedente: EREsp no. 654.721-MT, Rel. 
Ministra ELIANA CALMON, Primeira Seção, DJe 1º.9.2010.

6. Também não se conhece do recurso especial, na parte em que se 
alega violação do artigo 12 da Lei no. 8.429/1992, pois a aferição 
a respeito da observância do princípio da proporcionalidade, na 
quantidade de pena que foi imposta ao recorrente, demanda o 
reexame de fatos e provas. Súmula no. 7 do STJ. Precedentes: REsp no. 
1.134.461-SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, 
DJe 12.8.2010; REsp no. 924.439-RJ, Rel. Ministra ELIANA 
CALMON, Segunda Turma, DJe 19.8.2009; EDcl no REsp no. 
895.530-PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 
6.5.2009; REsp no. 785.232-SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO 
ZAVASCKI, Primeira Turma, DJe 2.2.2010.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não 
provido.

(REsp no. 1.243.334-SP, 1a. Turma, Rel. Min. BENEDITO 
GONÇALVES, DJe 10.5.2011 - sem destaque no original)

Processual Civil e Administrativo. Improbidade. Dano ao erário. 
Empresa beneficiada. Ausência de litisconsórcio passivo necessário.

1. Cuidam os autos de Ação Civil Pública fundada em 
improbidade administrativa decorrente de pagamentos indevidos, 
supostamente respaldados em contratos fraudulentos e sem ter havido 
efetiva contraprestação, feitos com verba da Fundação Nacional de 
Saúde no Pará às empresas Timbira Serviços Gerais Ltda. e Timbira 
Serviços de Vigilância, em 1998.

2. A ação foi proposta contra Roberto Jorge Maia Jacob, então 
Coordenador-Geral da fundação, por autorizar a despesa; Noélia 
Maria Maues Dias Nascimento, servidora que efetivou os pagamentos 
por meio de ordens bancárias, a despeito da ciência da irregularidade; 
e Carlos Gean Ferreira de Queiroga, gerente responsável pelas empresas 
beneficiadas.
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3. O Juízo de 1o. grau reconheceu a ocorrência de improbidade 
diante da comprovação de pagamentos irregulares e posterior 
celebração de contratos com data retroativa, tendo julgado o pedido 
parcialmente procedente por constatar que alguns serviços foram 
prestados. Os réus foram condenados a ressarcir, solidariamente, o 
montante de R$ 39.658,62 (trinta e nove mil, seiscentos e cinqüenta 
e oito reais e sessenta e dois centavos), além das sanções de suspensão 
dos direitos políticos, pagamento de multa e proibição temporária de 
contratar com o Poder Público.

4. As apelações foram julgadas prejudicadas pelo Tribunal Regional 
Federal da 1a. Região, que, de ofício, declarou nula a sentença e 
determinou o retorno dos autos para citação das empresas e de seus 
representantes legais.

5. Nas Ações de Improbidade, inexiste litisconsórcio necessário entre 
o agente público e os terceiros beneficiados com o ato ímprobo, por não 
estarem presentes nenhuma das hipóteses previstas no art. 47 do CPC 
(disposição legal ou relação jurídica unitária). Precedentes do STJ.

6. É certo que os terceiros que participem ou se beneficiem de 
improbidade administrativa estão sujeitos aos ditames da Lei no. 
8.429/1992, nos termos do seu art. 3o., porém não há imposição legal 
de formação de litisconsórcio passivo necessário.

7. A conduta dos agentes públicos, que constitui o foco da LIA, 
pauta-se especificamente pelos seus deveres funcionais e independe da 
responsabilização da empresa que se beneficiou com a improbidade.

8. Convém registrar que a recíproca não é verdadeira, tendo em 
vista que os particulares não podem ser responsabilizados com base na 
LIA sem que figure no pólo passivo um agente público responsável pelo 
ato questionado, o que não impede, contudo, o eventual ajuizamento 
de Ação Civil Pública comum para obter o ressarcimento do Erário. 
Precedente do STJ.

9. Na hipótese, o Juízo de 1o. grau condenou os agentes públicos 
responsáveis pelas irregularidades e também o particular que 
representava as empresas beneficiadas com pagamentos indevidos, 
mostrando-se equivocada a anulação da sentença por ausência de 
inclusão, no pólo passivo, da pessoa jurídica beneficiada.

10. Recurso Especial provido.

(REsp no. 896.044-PA, 2a. Turma, Rel. Min. HERMAN 
BENJAMIN, DJe 19.4.2011 - sem destaque no original)
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ERROR IN PROCEDENDO DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO 
POR FALTA DE EXAME ADEQUADO DO LAUDO CRITICO 
ANEXADO À APELAÇÃO DE UM DOS RECORRENTES. 
CONTRARIEDADE AOS ARTS. 517 E 515, § 4o., DO CPC.

Os recorrentes defendem a confi guração de error in procedendo em 
razão da ausência de exame adequado de laudo pericial juntado por 
ocasião da interposição de recurso de apelação por um dos apelantes.

O Tribunal de origem, ao analisar essa tese, consignou (fl s. 2.762-
2.763):

O apelante Rubens Moreira Mendes, em sede de apelação, 
colacionou aos autos o que nominou de “Laudo Pericial de 
Verificação”, realizado por economista, perita judicial que atua 
perante o Poder Judiciário da Comarca de São Paulo.

Da análise da referida manifestação, o que se verifica é que a 
profissional que assina o laudo tão somente buscou encontrar erros 
nas perícias realizadas nos autos. Apontou, em síntese: a) ausência de 
análise dos livros e documentos contábeis da ALE e da TAMATUR; 
b) ausência de “testemunhos de conhecedores do objeto da perícia”; c) 
ausência de análise de 12 volumes de documentos.

Primeiro, com relação à alegação de ausência de oitiva de 
pessoas com conhecimento sobre o objeto da perícia judicial, houve 
requerimento do apelante e indeferimento expresso nos autos. Dessa 
decisão houve interposição de agravo na forma retida que, nesta sede, 
não foi conhecido por ausência de dialeticidade.

Cumpre ressaltar que a presente manifestação técnica deveria ter 
sido apresentada na fase instrutória, ou seja, após a intimação para 
manifestação sobre os laudos periciais. Assim, as alegações restam 
atingidas pela preclusão consumativa, já que o apelante se manifestou 
sobre os laudos períciais no tempo e forma previstos em lei.

Apenas para que não se alegue cerceamento de defesa, no que 
diz respeito a ausência da análise de livros e documentos contábeis, 
conforme já mencionado, a regularidade financeira da ALE e da 
TAMATUR não são questões que deveriam ser objeto de prova, pois 
não são fatos controvertidos, relevantes e pertinentes ao deslinde da 
causa. O objeto da produção de prova estava relacionado diretamente 
com a emissão de bilhetes de passagens aéreas, seu cancelamento, sua 
emissão em duplicidade, a divergência de valores e pagamentos de 
bilhetes não emitidos.
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Nesse sentido, a prova pericial analisou os documentos pertinentes 
ao deslinde da causa, quais sejam, os bilhetes emitidos, as notas 
fiscais emitidas pela empresa, as notas de empenho e cheques emitidos 
pela ALE para pagamento e, conforme acima demonstrado, após 
o confronto dos documentos constatou todas as irregularidades 
apontadas na peça inicial e outras ilegalidades, assim, delineou de 
forma satisfatória os atos ilícitos objeto da demanda.

No que diz respeito à afirmação de ausência de análise de 12 volumes 
na perícia confirmatória, esta questão já restou fundamentada no 
sentido de que a documentação constante dos autos e dos anexos, objeto 
de análise pelo próprio juiz de primeiro grau, evidenciou que foram 
efetivados pagamentos pela ALE sem que houvesse emissão de passagens.

Conforme bem ressaltou a motivação da sentença, se há prova 
nos autos que concluiu pela ilegalidade apontada na inicial e pelo 
pagamento sem emissão de passagem aérea, aos apelantes competia 
o ônus de demonstrar a insubsistência dessas provas, do que não se 
desincumbiram. Limitaram-se a impugnar a prova sem demonstrar 
de forma especifica a qual está o seu desacerto, e, ainda, não 
produziram prova que pudesse servir para demonstrar a veracidade de 
suas alegações.

A prova documental, pericial e testemunhal, produzida nos autos 
em contraditório, teve por objetivo a reconstrução dos fatos ocorridos 
no passado para a busca da verdade substancial, sua valoração e, por 
consequência, a subsunção da norma abstrata ao caso concreto. Nesse 
contexto, o resultado da atividade lógica do conhecimento concluiu 
pera prática de atos de improbidade administrativa e, as alegações dos 
apelantes são desacompanhadas de contraprova apta a respaldar a tese 
da defesa. (sem destaque no original)

Entretanto, nas razões dos recursos especiais (fl s. 3.354-3.361 e 
3.397-3.399), não houve impugnação aos fundamentos destacados, os 
quais devem ser considerado aptos, por si só, para manter o julgado 
impugnado nesse tópico, atraindo a incidência da Súmula no. 283-STF: 
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta 
em mais de um fundamento sufi ciente e o recurso não abrange todos eles.

Sobre o tema, os seguintes precedentes desta Corte Superior:

Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no agravo 
em recurso especial. Ausência de violação aos arts. 458 e 535 do 
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CPC. Acórdão devidamente fundamentado. Sentença anulada. 
Determinação de produção de prova pericial. Cerceamento de defesa 
reconhecido. Manutenção da concessionária de energia elétrica no 
polo passivo da demanda, por ora. Reexame. Súmulas no. 7 do 
STJ. Fundamento não atacado. Súmula no. 283 do STF. Agravo 
regimental desprovido.

1. A alegada violação aos arts. 458 e 535 do CPC não ocorreu, 
uma vez que a lide foi fundamentadamente resolvida nos limites 
propostos. As questões postas a debate foram decididas, não tendo 
havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de 
Declaração.

2. (...)

3. A alteração dessas conclusões, na forma pretendida, demandaria 
necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos. 
Contudo, tal medida encontra óbice na Súmula no. 7 do STJ, 
segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja 
Recurso Especial.

4. Ademais, o referido fundamento, autônomo e suficiente à 
manutenção do aresto recorrido, não foi devidamente impugnado 
nas razões do Recurso Especial, permanecendo, portanto, incólume. 
Aplicável, à espécie, por analogia, a Súmula no. 283 do STF, segundo 
a qual é inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a decisão 
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso 
não abrange todos eles.

5. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no AREsp no. 221.507-RJ, 1a. Turma, Rel. Min. 
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 20.6.2014)

Processual Civil. Ambiental. Liberação de veículo apreendido 
pelo Ibama. Proprietário nomeado depositário fiel. Decreto no. 
6.514/2008. Ausência de impugnação a fundamento autônomo. 
Súmula no. 283-STF. Reexame do conjunto fático-probatório. 
Impossibilidade. Súmula no. 7-STJ.

1. (...)

2. Tal fundamentação, contudo, não foi atacada pela parte 
recorrente, que, como é apta, por si só, para manter o decisum 
combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, o óbice da 
Súmula no. 283 do STF, ante a ausência de impugnação de 
fundamento autônomo.
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3. Alterar as conclusões adotadas pela Corte local, analisando as 
circunstâncias do caso concreto, tal como colocada a questão nas razões 
recursais, demanda reexame do acervo fático-probatório constante 
dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice 
previsto na Súmula no. 7-STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp no. 1.438.549-AL, 2a. Turma, Rel. Min. HERMAN 
BENJAMIN, DJe de 20.6.2014)

Além disso, é evidente que a modificação de tais fundamentos 
exigiria o reexame de matéria fático probatória, inviável em sede de 
recurso especial nos termos da Súmula no. 7-STJ.

MÉRITO

LICITAÇÃO FRUSTRADA

O Tribunal a quo, ao julgar a controvérsia, expressamente 
consignou: o convite é a modalidade de licitação mais simples, destinada 
ás contratações de pequeno valor, consistindo na solicitação escrita a pelo 
menos três interessados do ramo, registrados ou não, para que apresentem suas 
propostas no prazo mínimo de cinco dias úteis (art. 21, § 2o., IV); diante dos 
critérios previstos na Lei no. 8.666/1993, não havendo justifi cativa para a 
modalidade de licitação adotada no caso concreto, confi gurando a ilegalidade 
do certame, além do que não foi atendido ao comando previsto no art. 195, 
§ 3o., da CF de 1988, e também violado o art. 9o., inc. III, da mesma 
lei, pela presença no quadro societário da contratada de dois servidores da 
Assembléia Legislativa; a ausência de observância de procedimentos legais na 
contratação e as ilegalidade cometidas no fornecimento de passagens aéreas 
(cancelamento de passagens pagas e reembolso ao titular do bilhete; venda de 
bilhetes em duplicidade; divergência de valores na emissão do bilhetes e das 
faturas; cobrança de passagens sem emissão de bilhetes são atos sufi cientes para 
confi gurarem atos de improbidade na forma prevista na Lei no. 8.429/1992 
(fl . 2.714);

Nenhum dos recorrentes impugnou o fundamento transcrito, que 
deve ser considerado apto, por si só, para manter o julgado impugnado 
no referido tópico, o que atrai a incidência da Súmula no. 283-STF.
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ELEMENTO SUBJETIVO

Por outro lado, no tocante à presença de elemento subjetivo apto 
à confi guração do ato de improbidade administrativa, o Tribunal de 
origem analisou individualmente a conduta dos ora recorrentes, nos 
seguintes termos (fl s. 2.765-2.773 - sem destaques no original):

4.2 - Da Conduta dos Apelantes na Prática dos Atos ímprobos 
Comprovados nos Autos.

a) Silvernani César dos Santos.

O apelante Silvernani Santos afirmou que não praticou qualquer 
ato ilegal, pois, quanto à licitação, havia uma Comissão encarregada 
de selecionar corretamente as empresas contratadas. Sobre os 
cancelamentos de passagens, emissões irregulares e divergência de 
preços, aduziu que esses atos foram praticados de forma alheia à sua 
administração, mesmo porque o favorecido com a passagem poderia se 
dirigir diretamente perante a empresa ou companhia aérea e fazer o 
cancelamento (f ]. 641 - vol. 3/10).

Ocorre que, o apelante confirmou saber que Rubens Moreira 
Mendes era servidor da Casa de Leis e sócio da empresa contratada 
para prestar o serviço de fornecimento de passagens. Com relação á 
apelante Maria Helena, pela anáise das provas dos autos verifica-se 
que sua lotação na ALE era na Presidência, e, o apelante afirmou em 
juízo que não sabia que ela era servidora da Casa de Leis.

(fl. 641 - vol. 3/10) Sobre os cancelamentos de passagens ou sua 
emissão por meio de fraude para ser utilizada por pessoa diversa da 
beneficiada pela ALE ou para reembolso, de fato o que se verifica 
é que esse procedimento ilegal não passava pelo crivo do apelante, 
pois era feito diretamente na agência de viagens Tamatur ou na 
companhia aérea, pelas pessoas indicadas no bilhete.

Contudo, o que se constata dos autos é que o apelante, apesar de não 
anuir diretamente com a referida conduta, dela tinha conhecimento 
e, como presidente da ALE, nenhuma providência tomou para fazer 
cessar o prejuízo ao erário, ao contrário, afirmou em juízo que não 
havia regulamentação acerca do uso e concessão de passagens; não 
era necessário, em função das prerrogativas da função, justificar a 
destinação da passagem; que não competia ao MP ou ao Judiciário 
qualquer indagação sobre a questão, pois os deputados somente devem 
satisfação aos seus eleitores (fls. 68, vol. 1/10 - fls. 640-642, vol. 3110).
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Nesse contexto verifica-se que, por conduta ativa, o apelante 
permitiu que as demais ilegalidades fossem cometidas, pois, anuiu à 
contratação da empresa Tamatur por meio de convite, da qual sabia 
ser sócio servidor da ALE e, por ato pessoal, dispensou a celebração 
de contrato com a referida empresa, instrumento apto a ensejar o 
controle administrativo.

Além disso, conforme demonstrado nos autos solicitou por meio de 
“bilhetes” manuscritos várias emissões de passagens, o que demonstra 
sua total falta de cuidado com a coisa pública (fls. 211-237 - vol. 
1/10).

Como administrador público, ordenador de despesas, o apelante 
tinha o dever de agir e impedir que os cancelamentos de passagens 
fossem objeto de reembolso direto aos beneficiários dos bilhetes pagos 
pela ALE.

Deveria e detinha poderes para determinar providências que 
assegurassem a fiscalização da correta emissão e pagamento das 
passagens.

(...)

Dai porque não há que se falar na falta de dolo, pois de modo livre 
e espontâneo anuiu o apelante com as condutas impugnadas, violando 
principios norteadores da licitação e causando prejuízo ao erário, com 
o que sua conduta se subsome ao disposto nos arts. 10 e 11 da Lei no. 
8.429/1992.

Não fosse esse o entendimento, ou seja, de que agiu com dolo, a 
manutenção da condenação do apelante se impõe, pois, o prejuízo ao 
erário ficou comprovado e, se como administrador público, ordenador 
de despesa, foi negligente, também nos termos do art. 10 combinado 
com o inc. II do art. 12 da LIA tem o dever de reparar.

b) Mário Sérgio Almeida Lemos

O apelante, apesar de afirmar que não participou do processo 
de licitação, foi o responsável pela criação do critério de seleção da 
empresa contratada (fls. 857-858 -vol. 5110), o que demonstra sua 
participação no processo licitatório ilegal.

Ainda, a conduta ímproba imputada ao apelante se constata pela 
apreensão de requisições de passagens aéreas, assinadas em branco, 
que foram encontradas dentro da empresa Tamatur durante a busca e 
apreensão de documentos.
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A justificativa apresentada pelo apelante, foi de que agiu dessa forma 
em razão de doença que acometeu a então deputada Ivone Abraão e 
a necessidade de seu deslocamento, por meio de maca que implicaria 
a compra de cerca de 5 passagens e, ainda, dos acompanhantes “5 ou 
6 médicos”. Afirmou que não estaria na cidade e, portanto, entregou 
as requisições assinadas em branco para a servidora Regina El Raphi, 
para preenchimento, após ser definida a empresa que prestaria o 
serviço (Tamatur ou Líder Táxi Aéreo) (fls. 625-626 - vol. 3/10).

O fato foi confirmado em juízo pela funcionária da Tamatur, 
Flaviana Alves (fls. 627, vol. 3/10), bem como pela deputada Ivone 
Abraão (fls. 1.160-1.161 - vol. 5/10), Ocorre que, a justificativa não 
faz cessar a ilegalidade, pois não era da responsabilidade da Casa de 
Leis o pagamento de transporte particular para tratamento de saúde 
dos deputados, muito menos de 5 ou 6 médicos para acompanhar a 
paciente.

Não há como não reconhecer que o apelante, juntamente 
com os demais réus, tratou a coisa pública como se particular 
fosse, desvirtuando e infringindo todos os princípios que regem a 
administração e, com sua conduta, causou prejuízo ao erário.

Ressalte-se que, mesmo que se admitisse que o apelante teve um justo 
motivo para assinar as requisições em branco, que foram encontradas 
dentro da empresa Tamatur, é da prova dos autos que o apelante 
praticou e foi conivente com outros atos de improbidade.

Em depoimento prestado em juízo, o apelante Mário Sérgio confessa 
que tinha conhecimento das irregularidades cometidas, pois afirma 
que houve solicitação por parte dos deputados, de ressarcimento 
parcial ou total, dos valores de passagens não utilizadas; de deputados 
que conseguiam, à revelia da Assembléia, o cancelamento do bilhete 
e a emissão de outro em nome de outra pessoa que efetivamente 
fazia uso da passagem; a conversão em pecúnia com a Tamatur de 
passagens emitidas e não utilizadas (fls. 625-626 - vol. 3/10 O 
apelante era diretor administrativo financeiro da ALE e, portanto, 
detinha condições de fiscalizar, não só a licitação e contratação da 
empresa Tamatur, mas também e, principalmente, a correta prestação 
do serviço de fornecimento de passagens, o que está demonstrado nos 
autos não o fez.

Não se mostra razoável imaginar que uma pessoa que exerceu o 
importante cargo de diretor financeiro da ALE, ao efetuar o pagamento 
de serviços que custaram milhões de reais (R$ 2.268.646,24), não 
tivesse o dever de se informar se eles estariam sendo prestados de forma 
adequada.
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A servidora Caria Maria Martins Lobo, em depoimento prestado 
perante a (sic) CIP afirmou que sempre levou ao conhecimento do 
superior Mário Sérgio a existência de irregularidades, porém não 
foram adotadas as providências (fl. 480 - vol. 3/10 - autos ação civil 
pública).

Nesse sentido registre-se, mais uma vez, o que estabelece o art. 4o. 
da LIA, ou seja, a imposição de que os agentes públicos de qualquer 
nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no 
trato dos assuntos que lhe são afetos. Dessa forma, está demonstrado o 
dolo do apelante que, com sua conduta, livre e espontânea, anuiu aos 
fatos impugnados, conduta esta que violou princípios norteadores da 
licitação e da administração em geral, e que causou prejuízo ao erário.

Assim a conduta do apelante se subsome (sic) perfeitamente ao 
disposto no art. 10 c/c art. 12, inc. II, da Lei ni. 8.429/1992.

c) Rubens Moreira Mendes Filho

As condutas ímprobas imputadas ao apelante consistiram, primeiro, 
como servidor da ALE não poderia ter participado da licitação que 
teve como vencedora a empresa Tamatur, da qual era sócio, o que se 
subsome ao disposto no art. 10, inc. VIII, da LIA.

Segundo, todos os atos ilícitos confirmados nos autos, relacionados 
a (sic) emissão e cancelamento de passagens aéreas, foram praticados 
com autorização direta do apelante, ou com sua anuência, conforme 
ficou demonstrado pela produção da prova testemunhal (art. 10, inc. 
I, da LIA).

A prova testemunhal confirmou a participação efetiva do apelante 
nas condutas improbas constatadas pela prova pericial, e outra não 
poderia ser a conclusão, pois era sócio administrador da empresa 
Tamatur, logo, não seria sequer razoável concluir que não tinha 
conhecimento das fraudes praticadas no contrato de fornecimento de 
passagens aéreas para a ALE.

Ressalte-se que, como bem fundamentou a sentença, o próprio 
apelante confirmou que durante a vigência do contrato atendia 
pessoalmente os mais diversos pedidos dos deputados; além disso, 
as funcionárias da Tamatur confirmaram que os atos ilícitos eram 
praticados diretamente pelo apelante ou por ordem sua.

A conduta do apelante na condução pessoal do contrato de prestação 
de serviços foi ativa e dolosa; causou prejuízo ao erário, subsumindo-se 
ao disposto no art. 10 da LIA.
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d) Maria Helena Erse Mendes

No que diz respeito à apelante Maria Helena, é incontroverso que 
era sócia da empresa Tamatur e participou diretamente do processo 
licitatório da Carta Convite no. 013/94. Assinou o recebimento da 
Carta e outros documentos que instruíram o procedimento licitatório.

Também constou dos autos que quando da contratação da empresa a 
apelante exercia a função de servidora da ALE, em cargo comissionado 
no Gabinete da Presidência daquela Casa Legislativa, o que violou o 
disposto no art. 9o., inciso III, § 3o. da Lei no. 8.666/1993.

Além disso, é fato que a apelante era gerente legalmente constituída 
e, seja na administração ou na realização de pacotes, não poderia 
alegar desconhecimento dos atos que aconteciam dentro da empresa 
da qual era sócia gerente, os quais eram de conhecimento inclusive dos 
funcionários. Registro o entendimento do colendo STJ, no sentido de 
que não há que se falar em conduta ímproba do agente, apenas por ser 
sócio da empresa que é condenada por improbidade, devendo, nesta 
hipótese, restar demonstrado que houve conduta dolosa ou culposa, ou 
ao menos a percepção pelo sócio, de benefícios que ultrapassem a esfera 
patrimonial da sociedade empresária (REsp no. 1.127.143-RS, Rel. 
Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 22.6.2010, 
DJe 3.8.2010).

Ocorre que, este não é o caso dos autos, a apelante exercia a gerência 
da empresa e nessa condição praticou atos que comprovam o prejuízo 
suportado pela administração, ou seja, sua responsabilidade por ato 
de improbidade vai além do fato de ser sócia da empresa Tamatur á 
época dos fatos.

(...)

Por estas razões, a condenação em ressarcimento se adequa ao 
disposto no art. 10 da LIA.

Ressalte-se que, em razão do falecimento da apelante, as sanções 
civis impostas restam extintas, salvo a de multa civil e o ressarcimento 
ao erário que, nos termos do art. 8o. da Lei no. 8.429/1992, são 
transferidos aos sucessores da apelante até o limite do valor da herança.

(...)

e) Jaqueline Moraes de Melo

A apelante Jaqueline alega que não há na demanda qualquer 
conduta dolosa ou culposa a ela imputada e que foi condenada apenas 
e tão somente por ser sócia da empresa Tamatur.
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De fato nenhuma conduta pessoal é imputada à apelante, contudo, 
a condenação não se deu de forma objetiva, pois como sócia da 
empresa, da qual também participava ativamente da administração, 
não há como reconhecer que não tivesse conhecimento dos atos ilícitos 
que foram constatados nos autos.

Não houve condenação apenas por figurar como sócia da empresa, o 
que, conforme já fundamentado, não se coaduna com a jurisprudência 
do colendo STJ.

A apelante, participava ativamente da administração da Tamatur, 
e, registre-se, por relevante, que a presente demanda se iniciou por 
denúncia perante o Ministério Público, a qual foi apresentada por 
Fernando Enes Filho, companheiro da apelante à época dos fatos.

Está evidenciado que a apelante, se não praticou pessoalmente 
qualquer das condutas ilícitas constatadas nos autos, como sócia 
administradora da empresa anuiu, mesmo que de forma omissiva, 
com os atos ímprobos, deles inclusive se beneficiando.

(...)

Dessa forma, a condenação imposta na sentença não foi presumida, 
sendo devido o ressarcimento constatado por meio de prova pericial 
conclusiva, já que, como administradora da empresa Tamatur, foi 
ao menos negligente da condução do contrato celebrado com a ALE, 
subsumindo-se tal conduta ao disposto no ato. 10 da LIA que admite 
a improbidade dolosa ou culposa.

Ainda, a condenação ao ressarcimento de forma solidária, e não de 
forma proporcional como quer a apelante, encontra respaldo na lei.

(...)

Assim, a imposição à apelante, de condenação ao ressarcimento, de 
forma solidária, não merece qualquer reparo, pois sua conduta causou 
prejuízo ao erário e violou princípios que regem a administração, o 
que se subsume ao disposto no art. 10 da Lei no. 8.429/1992.

A leitura dos trechos transcritos permitem afi rmar que a Corte de 
origem analisou de maneira individual e detalhada a conduta de cada 
um dos envolvidos no ato de improbidade administrativa e observou o 
fato de estarem expressamente fundadas nas provas produzidas nos autos, 
reconhecendo a presença do indispensável elemento subjetivo (culpa 
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ou dolo) com a consequente imposição das sanções previstas na Lei no. 
8.429/1992. Assim, é manifesto que a pretendida reversão dos termos do 
acórdão recorrido depende de prévio exame fático-probatório dos autos, 
o que é inviável em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 
no. 7-STJ.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

Administrativo. Agravo regimental no agravo em recurso especial. 
Improbidade administrativa. Elemento subjetivo da conduta. 
Ausência de comprovação assentada pela instância judicante de 
origem. Revisão em sede especial. Impossibilidade. Óbice do Verbete 
Sumular 7-STJ. Precedentes do STJ. Agravo não provido.

1. “A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo 
elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a 
jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização 
de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a 
tipificação das condutas descritas nos artigos 9o. e 11 da Lei no. 
8.429/1992, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10” 
(AIA no. 30-AM, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Corte 
Especial, DJe 28.9.2011).

2. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido demandaria 
o reexame de matéria fática-probatória, o que é vedado em sede 
especial, nos termos do Enunciado Sumular no. 7-STJ. Precedentes 
do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp no. 291.244-MG, 1a. Turma, Rel. Min. 
ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 29.10.2013)

Processual Civil e Administrativo. Improbidade administrativa. 
Necessidade de reexame probatório. Súmula no. 7-STJ.

1. Não cabe na via especial a revisão das premissas fáticas de 
julgamento. Na espécie, a Corte de origem concluiu pela existência de 
improbidade administrativa consistente em pagamento de propina a 
oficial de Justiça. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp no. 39.022-RS, 2a. Turma Rel. Min. 
CASTRO MEIRA, DJe 21.6.2013)
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CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA POR ATO DE IMPROBIDADE 
LESIVO AO ERÁRIO

Os recorrentes apresentaram irresignação no tocante à condenação 
solidária na restituição de eventuais danos causados ao erário. 
Entretanto, a orientação deste Tribunal Superior é no sentido de que, 
nos atos de improbidade administrativa que causem lesão ao erário, a 
responsabilidade entre ímprobos é solidária, o que poderá ser reavaliado 
por ocasião da instrução fi nal do feito ou ainda em fase de liquidação, 
inexistindo violação ao princípio da individualização da pena. Confi ra-
se:

Recurso especial. Improbidade administrativa. Responsabilidade 
solidária. Indisponibilidade de bens. Limite da constrição. Quantum 
suficiente ao integral ressarcimento do dano.

1. No ato de improbidade administrativa do qual resulta prejuízo, 
a responsabilidade dos agentes em concurso é solidaria.

2. É defeso a indisponibilidade de bens alcançar o débito total em 
relação a cada um dos co-obrigados, ante a proibição legal do excesso 
na cautela.

3. Os patrimônios existentes são franqueados à cautelar, tanto 
quanto for possível determinar, até a medida da responsabilidade de 
seus titulares obrigados à reparação do dano, seus acréscimos legais e à 
multa, não havendo, como não há, incompatibilidade qualquer entre 
a solidariedade passiva e as obrigações divisíveis.

2. Recurso especial improvido.

(REsp no. 1.119.458-RO, 1a. Turma, Rel. Min. HAMILTON 
CARVALHIDO, DJe de 29.4.2010)

Processual Civil. Administrativo. Medida cautelar. Bloqueio 
de bens. Responsabilidade solidária. Improbidade administrativa. 
Ausência de perigo da demora e de fumaça do bom direito. 
Insuficiência dos bens e valores bloqueados para o ressarcimento ao 
erário. Impossibilidade de liberação da constrição por esta Corte.

1. É entendimento assente que, nos casos de improbidade 
administrativa, a responsabilidade é solidária até, ao menos, a 
instrução final do feito, em que se poderá delimitar a quota de 
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responsabilidade de cada agente para o ressarcimento. Não existe, 
portanto, ofensa alguma aos preceitos de individualização da sanção.

2. Os bens e valores bloqueados são insuficientes para o ressarcimento 
do prejuízo causado ao Poder Público, o que impossibilita a sua 
disponibilização irrestrita e incondicionada por decisão desta Corte.

3. O levantamento parcial da constrição pode ser feito, com 
base na situação concreta, pelo juízo competente de acordo com 
o seu livre convencimento motivado, utilizando do princípio da 
proporcionalidade e razoabilidade para liberar as verbas constritas, 
a fim de se evitar que as empresas envolvidas venham a ter sua 
atividade comercial inviabilizada.

4. Ausente fumus boni iuris e periculum in mora justificadores da 
medida excepcional.

Agravo regimental improvido.

(AgRg na MC no. 15.207-RJ, 2a. Turma, Rel. Min. 
HUMBERTO MARTINS, DJe de 18.9.2009)

MULTA TRANSMISSÍVEL AOS HERDEIROS

As sanções de natureza pecuniária prevista na Lei de Improbidade 
Administrativa, especifi camente a multa civil e o ressarcimento ao erário, 
são transferidas aos herdeiros nos limites da herança, nos termos do 
art. 8o. da Lei no. 8.429/1992: O sucessor daquele que causar lesão ao 
patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações 
desta lei até o limite do valor da herança.

A Primeira Seção desta Corte Superior, ao interpretar o mencionado 
dispositivo legal, afi rmou que a multa civil é transmissível aos herdeiros, 
‘até o limite do valor da herança’, somente quando houver violação aos arts. 
9o. e 10 da referida lei (dano ao patrimônio público ou enriquecimento 
ilícito), sendo inadmissível quando a condenação se restringir ao art. 11 
(excerto da ementa do REsp no. 951.389-SC, Rel. Min. HERMAN 
BENJAMIN, DJe de 4.5.2011).

No caso concreto, os recorrentes foram condenados por ato de 
improbidade administrativa tipifi cado no art. 10 da Lei no. 8.429/1992 
em face da lesão causada ao erário, o que justifica a imposição do 
pagamento da multa civil aos herdeiros da falecida Maria Helena Erse 
Mendes.
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PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS 
SANÇÕES

Por outro lado, é importante consignar que os integrantes do Órgão 
Julgador divergiram tão somente no tocante a manutenção das sanções 
de perda das funções públicas e suspensão de direitos políticos pelo 
prazo de cinco anos. O voto vencedor da manutenção das penalidades 
consignou (fl s. 2.777-2.783):

A Lei no. 8.429/1992 apresenta-se como notável instrumento para 
assegurar a probidade administrativa, resguardando, com a prudência 
que se exige, a incolumidade do patrimônio público e o respeito aos 
princípios da sã Administração, com o ressarcimento do erário, a 
punição dos culpados e seu afastamento, ainda que momentâneo, do 
cenário político-administrativo.

Desde logo, ressalto não se está a defender aqui a aplicação 
desmedida das sanções previstas na LIA c/c o art. 37, § 4o. da 
Constituição Federal de 1988, pois consagrado na doutrina e na 
jurisprudência a necessidade de se levar em conta a extensão do dano 
causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente (art. 
12, parágrafo único).

(...)

Conquanto, não se pode “tabelar” a gravidade das condutas para 
fins de se aferir o grau e, por consequência, enquadrá-las como 
proporcionais e razoáveis, ou não. Deve-se, para tanto, guardar 
correlação na qualidade e quantidade da sanção, com a dimensão 
funcional e o grau de responsabilidade do agente público.

A aplicação das sanções, portanto, deve-se direcionar pela 
gravidade do ato de improbidade, analisada de forma casuística, 
e pela necessidade de restringir determinado direito que o improbo 
demonstra não ser digno de possuir.

Mergulhando-se no caso concreto e seu reflexo perante a 
Administração Pública, extrai-se a grave lesividade das condutas 
perpetradas pelos agentes, que, além de violarem princípios por 
demais basilares no trato da coisa pública, lesionaram o erário 
em R$ 674.797,27 (seiscentos e setenta e quatro mil, setecentos e 
noventa e sete reais e vinte e sete centavos), valor este corrigido até 
30.6.2002, mediante procedimentos fraudulentos (cancelamento, 
venda em duplicidade e divergência de valores nos bilhetes emitidos) 
para pagamento à Tamatur por emissão de passagens aéreas.
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Extrai-se dos fatos apontados na sentença recorrida, e aqui 
repisados, que a aplicação da perda da função pública e suspensão 
dos direitos políticos ocorreu de forma fundamentada, proporcional e 
razoável.

E inequívoco que as condutas dos Apelantes encerram improbidade 
palmar, evidenciando um reprovável malbaratamento do patrimônio 
público com a) a anuência direta e ilegal á contratação da empresa 
Tamatur por meio de licitação do tipo convite; b) a ausência de 
fiscalização na emissão e no pagamento das passagens; c) confusão 
entre a coisa pública e o patrimônio privado, desvirtuando-se, assim, 
todos os princípios que regem o Poder Público.

Como cediço, a Lei de Improbidade Administrativa objetiva, 
além do ressarcimento integral do dano, afastar todos os agentes 
que demonstram uma degeneração de caráter incompatível com 
a natureza da atividade desenvolvida, o que torna, no mínimo, 
insensato restringir os seus efeitos quando patente sua pertinência, 
como na espécie. Ao prevalecer entendimento diverso, ter-se-á a 
inusitada situação de permanência no cenário político-administrativo 
de agentes exercendo atividades de interesse coletivo que exigem 
aptidões e virtudes que já demonstraram não possuir.

E isto serviria, mesmo, como paliativo ao dano sofrido pela 
sociedade, trazendo a atitude improba para a esfera do normal numa 
sociedade de Direito e, com isso, o Judiciário não pode pactuar.

(...)

Não estou a olvidar, ainda, que a perda da função pública e 
suspensão dos direitos políticos são as mais drásticas das sanções 
estipuladas pela Lei no. 8.429/1992 e que suas imposições traduzem 
impedir, de forma justificada e temporária, o exercício de direitos 
fundamentais; entretanto, atos de improbidades como os concatenados 
pelos Apelantes, neste feito, coadunam-se com suas aplicações.

Destarte, a firme conclusão de que o sentenciante prestigiou os 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois, como se 
vê, a devolução ao erário do montante então dilapidado, a multa 
civil e o impedimento de receber beneficios ou incentivos fiscais ou 
creditícios não seriam, por si sós, punições equivalentes. às condutais 
dos Apelantes (pessoas físicas) nem teria o aspecto profilático que a 
LIA deve ter.

(...)
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E ressalto, como dito alhures, que o foro por prerrogativa de função 
se restringe ao campo penal e, ainda que atualmente um dos apelantes 
exerça cargo eletivo, a competência para processamento e julgamento 
de ação civil pública, na origem, estende-se ao magistrado de primeiro 
grau, juiz natural da causa, conforme entendimento do Supremo 
Tribunal Federal:

Ante o exposto, identificada a incompatibilidade entre a gestão 
da coisa pública e as condutas de todos os agentes/apelantes, o que se 
tornou claro com a prática do ato de improbidade administrativa, 
acompanho em parte o voto do e. relator, dele divergindo apenas para 
manter as sanções de perda das funções púbicas e suspensão dos direitos 
políticos pelo prazo de 5 anos.

A simples leitura do trecho transcrito permite afi rmar que a análise da 
pretensão recursal no sentido de que as sanções aplicadas não observaram 
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com a consequente 
reversão do entendimento manifestado pelo Tribunal de origem, exige o 
reexame de matéria fático-probatória dos autos, o que é vedado em sede 
de recurso especial, nos termos da Súmula no. 7-STJ.

Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte Superior:

Processual Civil e Administrativo. Recurso especial. Ação civil 
pública. Improbidade administrativa. Servidor público. Município 
de Erechim. Aquisição de imóveis pela prefeitura municipal. 
Expropriação amigável. Apropriação ilegal de parte do valor por 
servidor público e terceiro. Incidência dos arts. 1o. e 3o. da Lei 
no. 8.429/1992. Art. 535 do CPC. Violação não caracterizada. 
Dosimetria. Art. 12 da LIA. Princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade. Súmula no. 7-STJ. Dissídio jurisprudencial não 
demonstrado.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, se o Tribunal de origem 
decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da 
lide.

2. Os arts. 1o. e 3o. da Lei no. 8.429/1992 são expressos ao prever a 
responsabilização de todos, agentes públicos ou não, que induzam ou 
concorram para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficiem 
sob qualquer forma, direta ou indireta.

3. Diante do óbice da Súmula no. 7-STJ, a verificação da 
proporcionalidade e da razoabilidade da sanção aplicada pelo 
Tribunal de origem não pode ser feita em recurso especial.
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4. Não havendo violação aos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade, modificar o quantitativo da sanção aplicada pela 
instância de origem, no caso concreto, enseja reapreciação dos fatos e 
provas, obstado nesta instância especial (Súmula no. 7-STJ).

5. Recursos especiais conhecidos em parte e não providos.

(REsp no. 1.203.149-RS, 2a. Turma, Rel. Min. ELIANA 
CALMON, DJe de 7.2.2014)

Administrativo. Improbidade administrativa. Penalidades. 
Cumulação. Possibilidade. Art. 12 da Lei no. 8.429/1992, com 
redação dada pela Lei no. 12.120/2009. Princípios da razoabilidade 
e proporcionalidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. 
Incidência da Súmula no. 7-STJ.

1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em 
obediência aos princípios da economia processual e da fungibilidade.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, cada inciso do art. 12 da 
Lei no. 8.429/1992 traz uma pluralidade de sanções, que podem ser 
aplicadas cumulativamente, cabendo ao magistrado a sua dosimetria, 
como bem assegura o seu parágrafo único.

3. Hipótese em que as penalidades foram aplicadas de forma 
razoável e proporcional ao ato praticado não merecendo reforma o 
acórdão recorrido. Ademais, modificar o posicionamento adotado pela 
instância ordinária envolve o reexame de provas, o que é inviável em 
recurso especial, ante o óbice da Súmula no. 7-STJ.

Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, mas 
improvido.

(EDcl no AREsp no. 360.707-PR, 2a. Turma, Rel. Min. 
HUMBERTO MARTINS, DJe de 16.12.2013)

Administrativo. Processual Civil. Agravo regimental no agravo em 
recurso especial. Ação civil pública. Ato de improbidade. Cumulação 
de cargo. Requisitos constitucionais. Ausência. Sanção de reparação 
do dano causado ao Poder Público. Revolvimento do conjunto fático-
probatório. Súmula no. 7-STJ. Acórdão em consonância com o 
entendimento do STJ. Súmula no. 83-STJ. Agravo não provido.

1. A desconstituição do julgado para se verificar a a presença 
dos elementos essenciais a configuração de ato de improbidade não 
encontra campo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento 
do conjunto fático-probatório, procedimento de análise próprio das 
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instâncias ordinárias e vedado ao Superior Tribunal de Justiça, a teor 
da Súmula no. 7-STJ.

2. O Superior de Justiça já adotou o posicionamento de que é possível 
a condenação apenas quanto ao pedido de ressarcimento (REsp no. 
928.725-DF, Rel. Min. DENISE ARRUDA, Rel. p/ acórdão Min. 
TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, DJe 5.8.2009).

3. No caso em exame, o Tribunal a quo, fundamentadamente, 
fixou apenas a sanção de reparação do dano causado ao Poder 
Público, prevista na Lei de Improbidade Administrativa, levando em 
consideração os elementos do caso concreto, bem como os princípios 
da razoabilidade e proporcionalidade em relação à gravidade do ato 
ímprobo e à cominação das penalidades.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp no. 39.018-MG, 1a. Turma, Rel. Min. 
ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 27.8.2012)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, os RECURSOS ESPECIAIS devem ser 
PARCIALMENTE CONHECIDOS e, nessa parte, NÃO PROVIDOS.

É o voto.

VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Senhor Presidente, V. Exa. 
disponibilizou o voto com antecedência e o li atentamente, como 
também ouvi, com atenção, a sustentação oral.

O voto de V. Exa., efetivamente, é exaustivo, examina toda a matéria 
discutida nos autos e não tenho dúvida em acompanhá-lo.

RECURSO ESPECIAL No. 1.414.757-RN (2013/0160791-7)

Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS

Recorrente: José Robson de Souza
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Advogados: Esequias Pegado Cortez Neto

Daniel da Frota Pires Censoni e outro(s)

Recorrido: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte

EMENTA

Processo Civil e Administrativo. Prescrição. Reeleição. 
Prefeito municipal. Interregno entre mandatos. Eleição anulada. 
Posse do Presidente da Câmara por determinação da Justiça 
Eleitoral. Novo pleito. Posse com conclusão do mandato na 
reeleição. Mandatos consecutivos. Termo inicial da prescrição. 
Término do segundo mandato. Inexistência de prescrição. 
Precedentes. Aplicação da Lei de Improbidade Administrativa 
aos agentes políticos. Possibilidade. Precedentes.  Elemento 
subjetivo. Dolo caracterizado. Contrato sem licitação de 
pessoa vedado pela Lei Orgânica. Violação dos princípios da 
impessoalidade, moralidade e legalidade. Precedentes. Revisão 
da dosimetria das penas. Impossibilidade reexame de matéria 
fático-probatória. Súmula no. 7-STJ.

1. Cinge-se a controvérsia dos autos, a saber se ocorreu 
ou não a prescrição da ação civil pública, por improbidade 
administrativa, uma vez que houve um lapso temporal 
entre o primeiro mandato de prefeito municipal, cumprido 
integralmente, e o segundo, após anulação do pleito eleitoral, 
com posse provisória do Presidente da Câmara, por determinação 
da Justiça Eleitoral.

2. Reeleição pressupõe mandatos consecutivos. A legislatura 
corresponde a um período, atualmente, em caso de prefeitos, 
de quatro anos. O fato de o Presidente da Câmara Municipal 
ter assumido provisoriamente, conforme determinação da 
Justiça Eleitoral, até que fosse providenciada nova eleição, não 
descaracterizou a legislatura, esta correspondente ao período de 
01 de janeiro de 2005 a 31 dezembro de 2008.

3. Não ocorrendo a prescrição, prevalece o entendimento 
jurisprudencial pacífi co desta Corte, no sentido de que, no caso 
de agente político detentor de mandato eletivo ou de ocupantes 
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de cargos de comissão e de confi ança inseridos no polo passivo 
da ação, inicia-se a contagem do prazo com o fi m do mandato. 
Exegese do art. 23, I, da Lei no. 8.429/1992. Precedentes.

4. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o 
entendimento de que a Lei no. 8.429/1992 se aplica aos agentes 
políticos. Precedentes.

5. No caso dos autos, fi cou comprovada a utilização de 
recursos públicos na contratação de transporte escolar, sem 
licitação, sendo o contratado pai de um vereador, conduta 
vedada pela Lei Orgânica Municipal. Caso em que a conduta do 
agente se amolda ao disposto no art. 11 da Lei no. 8.429/1992, 
pois atenta contra os princípios da administração pública, 
em especial a impessoalidade, a moralidade e a legalidade. 
Precedentes.

6. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido 
de que a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ações 
de improbidade administrativa implica reexame do conjunto 
fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula no. 7-STJ, 
salvo em hipóteses excepcionais, nas quais, da leitura do acórdão 
recorrido, exsurgir a desproporcionalidade entre o ato praticado 
e as sanções aplicadas, o que não é o caso vertente.

Recurso especial improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal 
de Justiça: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, 
nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a). Os Srs. Ministros 
Herman Benjamin, Og Fernandes (Presidente), Mauro Campbell 
Marques e Assusete Magalhães votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 6 de outubro de 2015 (data do julgamento).

Ministro Humberto Martins, Relator

DJe 16.10.2015
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Martins: Cuida-se de recurso especial 
interposto por JOSÉ ROBSON DE SOUZA, com fulcro na alínea a 
do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio Grande do Norte assim ementado (fl s. 413-
415, e-STJ):

Apelação cível. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 
Ex-prefeito. Preliminares de prescrição e de nulidade da sentença. 
Transferência para o mérito. Reeleição. Termo a quo do prazo 
prescricional para ajuizamento de ação de improbidade. Término do 
segundo mandato. Inteligência do art. 23, I, da Lei no. 8.429/1992. 
Precedentes do STJ. Nulidade da sentença. Ausência de interesse 
processual. Agente político. Alegação de impossibilidade de sujeição à 
Lei de Improbidade Administrativa. Rejeição. Aplicabilidade da Lei 
no. 8.429/1992 a prefeitos e ex-prefeitos. Reclamação no. 2.138 do 
STF que não tem efeitos erga omnes e eficácia vinculante. Precedentes 
do STF, do STJ e desta Corte. Serviço de transporte escolar. Dispensa 
de licitação. Contratação de parente de vereador. Afronta à Lei 
Orgânica Municipal. Violação aos princípios da impessoalidade, 
legalidade e moralidade. Configuração de ato ímprobo. Art. 11, 
caput e inciso I, da Lei no. 8.429/1992. Ausência de dano ao 
erário e de enriquecimento ilícito do agente. Irrelevância para a 
caracterização do ato de improbidade. Presença do elemento subjetivo 
doloso. Precedentes do STJ. Dosimetria das penalidades aplicadas. 
Observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
Apelo conhecido e desprovido.

- “O termo inicial do prazo prescricional da ação de improbidade 
administrativa, no caso de reeleição de prefeito, se aperfeiçoa após o 
término do segundo mandato” (STJ, 1T, REsp no. 1.153.079-BA, 
Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 29.4.2010).

- “Ex-prefeito não se enquadra dentre aquelas autoridades que 
estão submetidas à Lei no. 1.070/1950, que dispõe sobre os crimes 
de responsabilidade, podendo responder por seus atos na via da ação 
civil pública de improbidade administrativa e, por outro lado, o 
eg. STF já decidiu que a Reclamação no. 2.138 traduz caso de 
ex-Ministro de Estado, não possuindo qualquer efeito vinculante 
a outras hipóteses” (STJ, 1T, REsp no. 1.103.011-ES, Rel. Min. 
FRANCISCO FALCÃO, DJe 20.5.2009).
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- A contratação, sem licitação e sem justificativa razoável para 
tanto, do pai de um dos vereadores do município para prestar serviços 
de transporte escolar, remunerando este para que levasse à escola as 
suas próprias netas, revela a indisfarçável intenção do prefeito (agora 
ex-prefeito) de burlar regras legais, representando o malferimento de 
princípios da Administração Pública (moralidade, impessoalidade 
e legalidade) e caracterizando, portanto, a prática de ato ímprobo 
descrito no caput e no inciso I do art. 11 da Lei no. 8.429/1992.

- “As condutas descritas no artigo 11 da Lei de Improbidade 
dependem da presença do dolo genérico, mas dispensam a 
demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública 
ou enriquecimento ilícito do agente. Precedentes” (STJ, 2T, REsp no. 
1.227.849-PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Rel. p/ Acórdão 
Min. CASTRO MEIRA, DJe 13.4.2012).

- À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade 
(proibição de excesso), as sanções aplicadas na sentença guardam 
relação de pertinência com o ilícito praticado, sendo bastantes 
para coibir e/ou reprimir a conduta atentatória à moralidade 
administrativa, porém sem se revelarem desnecessárias e inadequadas 
à finalidade pretendida pela lei

- Apelação cível conhecida e desprovida.

No recurso especial, o recorrente alega violação dos arts. 1o., 2o., 11 
e 23 da Lei no. 8.429/1992 e 3o. do Código de Processo Civil.

Assevera que (fl s. 438-439, e-STJ):

O Recorrente foi Prefeito de Afonso Bezerra-RM no período 
2001/2004, tendo tomado posse no dia 1º de janeiro de 2001 e 
terminado seu mandato em 31 de dezembro de 2004.

Mesmo eleito em 3 de outubro de 2004, sequer chegou a assumir 
e dar continuidade ao mandato, pois teve seu registro de candidatura 
cassado no dia 14 de dezembro de 2004, em virtude de condenação 
na Representação Eleitoral no. 005/04, que tramitou perante a 54a. 
Zona Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, com sede no 
Município de Afonso Bezerra-RN.

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte 
– TRE-RN, dando provimento parcial ao recurso interposto pelo ora 
Recorrente, manteve a cassação do registro e determinou a renovação 
do pleito, aplicando-se ao caso o artigo 224 do Código Eleitoral. O 
Tribunal Superior Eleitoral manteve esta decisão, conforme inteiro 
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teor do Acórdão ora anexado, LUIZ ELIZEU BEZERRA NETO, 
eleito vereador em 3 de outubro de 2004 e então Presidente da 
Câmara Municipal de Afonso Bezerra-RN, tomou posse no cargo de 
Prefeito em 1º de janeiro de 2005.

Em 24 de novembro de 2005, foi editada a Resolução do TRE-RN 
no. 16/2005 (doc. anexo), marcando eleição em Afonso Bezerra-RN 
para o dia 22 de janeiro de 2006, abrindo-se o processo eleitoral 
em 15 de dezembro de 2005, primeiro dia para a realização das 
Convenções Partidárias.

Nessa eleição, o Recorrente foi eleito Prefeito, tendo tomado posse no 
dia 17 de fevereiro de 2006.

Como visto, houve uma interrupção de 1 ano, 1 mês e 17 dias, 
entre os mandatos do Réu como Prefeito de Afonso Bezerra-RN.

Alega que, como se vê, não há interesse na presente demanda, razão 
pela qual requer o acolhimento das razões aqui apontadas para extinguir a 
presente ação, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, ou 
outra que essa Corte entender, uma vez que os agentes políticos não aderem ás 
normas da Lei no. 8.429/1992 (fl . 442, e-STJ).

Aduz que não há má-fé nem dolo por parte do gestor, ao contratar 
pessoa em pé de igualdade com outras no Município de Afonso Bezerra-RN, 
como é plenamente permitido na Lei Orgânica. Se há permissão expressa 
nesse sentido, deve ser afastado o tipo do art. 11, I da Lei no. 8.429/1992 (fl . 
449, e-STJ).

Alerta que, volvendo ao assunto do elemento subjetivo, o ímpeto doloso 
de descumprir os princípios constitucionais resta plenamente demonstrado 
que inexistiu no caso dos autos, principalmente porque houve igualdade entre 
as demais pessoas do Município para concorrência ao pleito e posto que não 
houve dolo, má-fé, dano ao erário, nem enriquecimento ilícito do Recorrente 
(fl . 456, e-STJ).

Por fi m, alega que, ademais, as sanções aplicadas ao Recorrente são por 
demais excessivas, pelo que se requer a devida reforma por essa Colenda Corte 
(fl . 464, e-STJ).

Apresentadas as contrarrazões (fl s. 470-498, e-STJ), sobreveio o 
juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fl s. 501-505, 
e-STJ).
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Interposto agravo, este relator achou por bem dar-lhe provimento 
para convertê-lo em recurso especial.

Parecer ministerial assim ementado (fl . 579, e-STJ):

1. Processual Civil e Administrativo. Recurso Especial. Ação Civil 
Pública. Improbidade Administrativa. Ex-Prefeito. Contratação de 
Serviço de Transporte Escolar. Parente de Vereador. Dispensa indevida 
de Licitação. Reexame de provas. Incidência do Enunciado no. 7 da 
Súmula do STJ. Prescrição. Inocorrência.

2. Violação aos princípios da Administração Pública. Improbidade 
Administrativa. Caracterizada. Art. 11 da LIA. Dolo genérico. 
Configurado.

3. Parecer do MPF pelo não conhecimento e improvimento do 
Recurso Especial para manter o acórdão recorrido.

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator): O recurso não merece 
prosperar.

Cinge-se a controvérsia dos autos, a saber se ocorreu ou não a 
prescrição da ação civil pública, por improbidade administrativa, uma 
vez que houve um lapso temporal entre o primeiro mandato de prefeito 
municipal, cumprido integralmente, e o segundo, após anulação do 
pleito eleitoral, com posse provisória do Presidente da Câmara, por 
determinação da Justiça Eleitoral.

O recorrente, ex-prefeito da cidade de Afonso Bezerra-RN, exerceu 
seu primeiro mandato no período de janeiro de 2001 e 31 de dezembro 
de 2004.

No ano de 2004 foi reeleito, porém teve seu registro de candidatura 
cassado.

Tomou posse o Presidente da Câmara Municipal, permanecendo 
na função de Chefe do Executivo até 17 de janeiro de 2006, quando o 
recorrente, após novamente ter sucesso em seu pleito eleitoral, exerceu 
seu mandato até 31.12.2008.
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O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte ajuizou 
ação civil pública, por improbidade administrativa, em 27.7.2010.

O recorrente alega ocorrência de prescrição, uma vez que ocorreu 
mais de cinco ano do fi nal do mandato – 31.12.2004 – e quase dez anos 
do ato tido por improbo.

O cerne da controvérsia, a saber, é se o interregno entre o fi nal 
do mandato, conforme alega o recorrente – 1 ano, 1 mês e 17 dias –, 
interrompeu ou não a prescrição.

Sua tese não merece prosperar.

Reeleição pressupõe mandatos consecutivos. A legislatura 
corresponde a um período, atualmente. Em caso de prefeitos, de quatro 
anos.

O fato de o Presidente da Câmara Municipal ter assumido 
provisoriamente, conforme determinação da Justiça Eleitoral, até que 
fosse providenciada nova eleição, não descaracterizou a legislatura, esta 
correspondente ao período de 01 de janeiro de 2005 a 31 dezembro de 
2008.

Não ocorrendo a prescrição, prevalece o entendimento 
jurisprudencial pacífi co desta Corte, no sentido de que, no caso de 
agente político detentor de mandato eletivo ou de ocupantes de cargos 
de comissão e de confi ança inseridos no polo passivo da ação, inicia-se a 
contagem do prazo com o fi m do mandato. Exegese do art. 23, I, da Lei 
no. 8.429/1992.

Nessa direção, os seguintes precedentes:

Administrativo. Improbidade administrativa. Prescrição. Art. 23, 
I, da Lei no. 8.429/1992. Reeleição. Termo inicial encerramento 
do segundo mandato. Ato ímprobo. Elemento subjetivo culpa 
caracterizada. Precedentes. Súmula no. 83-STJ.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é assente em estabelecer 
que o termo inicial do prazo prescricional da ação de improbidade 
administrativa, no caso de reeleição de prefeito, se aperfeiçoa após o 
término do segundo mandato.

(...)

(AgRg no AREsp no. 161.420-TO, Rel. Ministro 
HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 
3.4.2014, DJe 14.4.2014.)
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Administrativo e Processual Civil. Ação de improbidade 
administrativa. Prescrição. Art. 23, I, da Lei no. 8.429/1992. 
Reeleição. Termo inicial encerramento do segundo mandato.

1. É firme a jurisprudência do STJ, no sentido de se contar o 
prazo prescricional previsto no art. 23, I, da Lei no. 8.429/1992, 
nos casos de reeleição, a partir do encerramento do segundo mandato, 
considerando a cessação do vínculo do agente ímprobo com a 
Administração Pública.

2. Recursos especiais providos.

(REsp no. 1.290.824-MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 
Segunda Turma, julgado em 19.11.2013, DJe 29.11.2013.)

Administrativo. Improbidade administrativa. Prescrição. Termo 
inicial. Reeleição. Término do segundo mandato.

1. O prazo prescricional nas ações de improbidade administrativa 
deve ser contado a partir do segundo mandato em caso de reeleição 
porquanto, em que pesem sejam mandatos diferentes, existe uma 
continuidade no exercício da função pública pelo agente público.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp no. 1.259.432-PB, Rel. Ministro CASTRO 
MEIRA, Segunda Turma, julgado em 6.12.2012, DJe 4.2.2013.)

Administrativo. Agravo. Recurso especial. Improbidade. Prefeito. 
Reeleição. Prazo prescricional. Dies a quo. Término do segundo 
mandato. Alínea c. Súmula no. 83-STJ.

1. A questão resume-se a saber se o prazo prescricional da ação 
de improbidade administrativa contra ato praticado no primeiro 
mandato de Prefeito será contado a partir do término deste mandato 
ou, no caso de reeleição, do segundo mandato.

2. A Lei de Improbidade associa, no artigo 23, inciso I, o início 
da contagem do prazo prescricional a cessação do vínculo temporário 
do agente ímprobo com a Administração Pública, ou, em outras 
palavras, o término do exercício de mandato eletivo.

(...)

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp no. 119.023-MG, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 
12.4.2012, DJe 18.4.2012.)
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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E OS AGENTES 
POLÍTICOS

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de 
que a Lei no. 8.429/1992 se aplica aos agentes políticos.

Nesse sentido:

Processual Civil. Administrativo. Agravo regimental no recurso 
especial. Improbidade administrativa. Contrariedade a dispositivo 
constitucional. Competência do STF. Ausência de prequestionamento. 
Súmula no. 211-STJ. Agente político. Prefeito. Submissão às normas 
da Lei no. 8.429/1992. Precedentes do STJ. Art. 10 da Lei no. 
8.429/1992. Elemento subjetivo. Configuração de culpa. Lesão ao 
erário. Circunstância expressamente reconhecida pelo Tribunal de 
origem. Revisão das sanções impostas. Princípios da proporcionalidade 
e razoabilidade. Reexame de matéria fático probatória. 
Impossibilidade. Súmula no. 7-STJ. Dissídio jurisprudencial não 
demonstrado.

1. O Superior Tribunal de Justiça não é competente para analisar, 
em sede de recurso especial, eventual violação de dispositivos 
constitucionais, sob pena de usurpar-se da competência do Supremo 
Tribunal Federal.

2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos 
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é 
imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida 
e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do 
requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento 
do recurso. Incidência da Súmula no. 211-STJ.

3. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido da 
aplicabilidade das normas da Lei de Improbidade Administrativa aos 
agentes políticos, haja vista que ela não se mostra incompatível com o 
Decreto-Lei no. 201/1967.

(...)

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp no. 1.513.451-CE, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 
18.6.2015, DJe 26.6.2015.)

Processual Civil. Agravo regimental. Administrativo. Lei de 
Improbidade Administrativa. Aplicabilidade aos agentes políticos. 
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Reconhecimento de repercussão geral pelo STF. Desnecessidade de 
sobrestamento do julgamento do recurso especial.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a pendência de julgamento 
pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, não implica o 
sobrestamento de recursos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

2. O Superior Tribunal de Justiça admite “a possibilidade de 
ajuizamento de ação de improbidade em face de agentes políticos, em 
razão da perfeita compatibilidade existente entre o regime especial de 
responsabilização política e o regime de improbidade administrativa 
previsto na Lei no. 8.429/1992, cabendo, apenas e tão-somente, 
restrições em relação ao órgão competente para impor as sanções 
quando houver previsão de foro privilegiado ratione personae na 
Constituição da República vigente” (REsp no. 1.282.046, RJ, Relator 
o Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 27.2.2012).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no REsp no. 1.316.294-RJ, Rel. Ministro 
OLINDO MENEZES, Desembargador convocado do TRF 1a. 
Região, Primeira Turma, julgado em 16.6.2015, DJe 24.6.2015)

Processual Civil. Agravo regimental nos embargos de divergência 
em recurso especial. Improbidade administrativa. Elemento subjetivo 
do tipo ímprobo. Reexame dos requisitos de admissibilidade do recurso 
especial. Impossibilidade. Ausência de similitude fática entre os 
acórdãos confrontados. Aplicação da Lei de Improbidade aos agentes 
políticos. Acórdão embargado em harmonia com a jurisprudência do 
STJ. Súmula no. 168-STJ.

1. A Corte Especial firmou compreensão segundo a qual não 
cabem embargos de divergência com a finalidade de discutir eventual 
equívoco quanto ao exame dos requisitos de admissibilidade de recurso 
especial, tais como aqueles referentes à deficiência de fundamentação, 
ausência de prequestionamento, ao reexame de provas, à necessidade 
de interpretação de cláusulas contratuais.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente 
quanto à aplicação da Lei de Improbidade Administrativa aos agentes 
políticos. Incidência do óbice da Súmula no. 168-STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EREsp no. 1.294.456-SP, Rel. Ministro 
BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, julgado em 
13.5.2015, DJe 19.5.2015.)
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DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

No caso dos autos, ficou comprovada a utilização de recursos 
públicos na contratação de transporte escolar, sem licitação, sendo o 
contratado pai de um vereador, conduta vedada pela Lei Orgânica 
Municipal.

É o que se extrai do seguinte trecho do acórdão recorrido (fl s. 426-
428, e-STJ):

O apelante foi acionado pelo parquet porque, no ano de 2001, na 
condição de Prefeito Municipal de Afonso Bezerra, contratou. sem 
licitação, o pai do então Vereador ELIAS NÓIA PEREIRA, senhor 
JOSÉ PEREIRA NETO. para prestar serviço de transporte escolar, 
pagando o valor de R$ 4.220,00. dividido em 10 parcelas mensais, 
ferindo, desta feita, o disposto no art. 37, capul, da Constituição 
Federal, assim como o que prevê o art. 101. caput, da Lei Orgânica 
Municipal1.

Os documentos de fls. 17-54 (Notas de Empenho. Ordens de 
Serviço, Recibos, Contratos de Locação de Veiculo e Termo de Dispensa 
de Licitação) demonstram, extreme dc dúvidas, a contratação, sem 
concorrência, do senhor JOSÉ PEREIRA NETO para realizar o 
transporte de estudantes da comunidade de Santa Maria;’Alto da 
Felicidade para Nova Descoberta no ano de 2001.

Já o Ofício no. 001/2006 da Câmara Municipal de Afonso Bezerra 
(fl. 58) atesta que. na legislatura de 2001 a 2004, ELIAS NÓIA 
PEREIRA era vereador e o documento dc fl. 69 revela ser ele filho 
de JOSÉ PEREIRA NETO - que veio a óbito em 18.5.2006 (fl. 
98) demonstrando-se. assim, que o MUNICÍPIO DE AFONSO 
BEZERRA, na gestão do apelante, firmou contrato de prestação de 
serviços com pessoa cuja contratação era vedada pelo caput do art. 
101 da Lei Orgânica Municipal (fl. 122).

De mais a mais, veja-se que as estudantes transportadas pelo serviço 
contratado (fl. 76) eram, nada mais nada menos, do que as próprias 
netas do senhor JOSÉ PEREIRA NETO. sobrinhas do vereador 
ELIAS NÓIA PEREIRA (vide Termo de Declaração à fl. 103).

Em conclusão: o apelante, Prefeito de Afonso Bezerra, dolosamente 
contratou (porque sem licitação e sem justificativa razoável para 
tanto), o pai de um dos vereadores do município, o que era vedado por 
lei, remunerando este último para que transportasse as suas próprias 
netas à escola!
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De forma irrepreensível, o MM. juiz de primeira instância pontuou 
que:

“(...) o demandado, mesmo ciente de que a Lei Orgânica Municipal, 
inspirada na Constituição Federal, impedia a contratação de parentes 
de ocupantes de cargo no município, no intuito de fulminar o 
famigerado nepotismo, não hesitou em, por ato voluntário, firmar 
contrato de prestação de serviços de transporte escolar com o Sr. José 
Pereira Neto, que era genitor do então vereador Elias Nóia Pereira, 
fato este que não chegou a ser contestado e que está documentalmente 
comprovado nos autos. (...).

(...).

Acrescente-se que o Vereador Elias Nóia Pereira, em seu depoimento 
perante o Ministério Público (fls. 103), admitiu que vários alunos 
que eram transportados por seu genitor era parentes do mesmo, o que, 
por si só, agrava a reprovabilidade da conduta do demandado.

Com efeito, observa-se que o Sr. José Pereira Neto foi contratado e 
pago pelo município de Afonso Bezerra para conduzir os seus próprios 
netos à escola, o que representa inegável conduta atentatória aos 
princípios da Administração Pública.

(...).

Observa-se, por oportuno, que não existe prova nos autos de que 
tenha havido concorrência de terceiros, até mesmo porque a licitação 
foi dispensada, conforme demonstrado supra.

Do mesmo modo, inexiste no processo qualquer estudo ou laudo 
técnico atestando que não havia outros veículos aptos a realizar o 
transporte dos estudantes da região, o que corrobora a ilicitude da 
conduta do réu.

Verifica-se, pois, que o ex-Prefeito contratou parente de vereador, de 
forma ilegal e imoral, para fazer o transporte escolar, com dispensa de 
licitação, sendo patente a intenção de se beneficiarem em detrimento 
de outras pessoas que não tiveram a oportunidade de concorrer, 
apresentado as suas propostas, na forma dos trâmites legais.

É sobre estes fundamentos que se faz possível concluir pela prática 
de ato ímprobo por parte dos demandados [sic), materializado na 
prática inserta no artigo 11, caput. e inciso l, da Lei no. 8.429/1992.

(...).

A despeito do ato ímprobo praticado pelo réu, cumpre verificar que. 
de fato, não há prova de prejuízo patrimonial para o ente municipal, 
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sobretudo porque inexiste nos autos qualquer indício de prova de que 
a conduta tenha causado lesão ao erário.

(...).

Destarte, entende-se que não há subsunção da conduta do réu aos 
artigos 9o. e 10.” da Lei no. 8.429/1992, mas tão somente em seu 
art. 11, que sc refere aos ‘Atos de Improbidade Administrativa que 
Atentam contra os Princípios da Administração Pública.

(...).” (Fls. 247/8. Itálico, negritos e sublinhados no original).

Como se vê, o julgador monocrático não ignorou as provas dos autos, 
proferindo sentença nos mesmos moldes de outras já prolatadas contra 
o apelante, como afirmado nas razões recursais, mas. ao contrário, 
fez detida análise do conjunto probatório existente, motivando 
fundamentadamente sua decisão condenatória.

O fato é que se mostra inconteste a prática de ato de improbidade 
na espécie, pois a contratação levada a termo contrariou expressa 
disposição legal, evidenciando-se no intencional proceder do apelante 
uma clara violação aos princípios da moralidade administrativa, da 
impessoalidade e da legalidade.

Caso em que a conduta do agente se amolda ao disposto no art. 11 
da Lei no. 8.429/1992, pois atenta contra os princípios da administração 
pública, em especial a impessoalidade, a moralidade e a legalidade.

Nesse sentido, as ementas dos seguintes julgados:

Recurso especial. Administrativo e Processual Civil. Omissão 
inexistente. Art. 535 não violado. Ação civil de improbidade 
administrativa. Contratação por município de escritório de advocacia 
sem licitação. Hipótese em que não há inexigibilidade. Serviços 
técnicos não singulares. Violação dos arts. 25, II, § 1o. c/c 13, V, da 
Lei no. 8.666/1993. Improbidade administrativa. Art. 11 da Lei no. 
8.429/1992.

(...)

7. A contratação de serviços sem procedimento licitatório quando 
não caracterizada situação de inexigibilidade viola os princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência e os deveres de 
legalidade e imparcialidade. Improbidade administrativa - art. 11 
da Lei no. 8.429/1992.
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8. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o ato 
de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei no. 
8.429/1992 não requer a demonstração de dano ao erário ou de 
enriquecimento ilícito, mas exige a demonstração de dolo, o qual, 
contudo, não necessita ser específico, sendo suficiente o dolo genérico.

9. Recurso parcialmente conhecido e nessa parte provido, com a 
devolução dos autos para a instância de origem para a apreciação das 
penalidades cabíveis.

(REsp no. 1.444.874-MG, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 3.2.2015, DJe 
31.3.2015.)

Processual Civil. Agravo regimental no recurso especial. Ação civil 
de improbidade administrativa. Ausência de prequestionamento. 
Súmula no. 211-STJ. Fundamento autônomo não atacado. Súmula 
no. 283-STF. Arts. 10 e 11 da Lei no. 8.429/1992. Lesão ao erário 
e violação a princípios administrativos. Atos ímprobos expressamente 
reconhecidos pelo Tribunal de origem. Revisão. Reexame de matéria 
fático probatória. Impossibilidade. Súmula no. 7-STJ. Agravo 
regimental não provido.

(...)

3. Rever o entendimento adotado no acórdão recorrido de que, 
apesar da pouca expressão econômica, houve perda patrimonial do 
Erário, bem como que “foram malferidos os princípio da administração 
pública, notadamente os da moralidade e impessoalidade”, é necessário 
o reexame de matéria de fato e provas, o que é inviável em sede de 
recurso especial, tendo em vista o disposto na Súmula no. 7-STJ.

4.  Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp no. 1.488.051-SC, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 
18.12.2014, DJe 19.12.2014.)

Processual Civil e Administrativo. Improbidade administrativa. 
Art. 11 da Lei no. 8.429/1992. Dolo genérico. Licitação. Conluio 
entre membros da comissão de recebimento de material e empresa 
vencedora da licitação. Falsidade documental. Violação de princípios 
administrativos.

(...)



373

Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 28, (241): 217-427, janeiro/março 2016

2. Conforme o quadro fático delineado no acórdão, restou 
claramente demonstrado o dolo genérico na inobservância das regras 
editalícias da licitação em comento. Tal conduta, atentatória aos 
princípios da impessoalidade, da moralidade e da legalidade, nos 
termos da jurisprudência desta Corte, é suficiente para configurar o 
ato de improbidade capitulado no art. 11 da Lei no. 8.429/1992.

3. Este Tribunal Superior tem reiteradamente se manifestado no 
sentido de que “o elemento subjetivo, necessário à configuração de 
improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 
no. 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente 
contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a 
presença de dolo específico” (REsp no. 951.389-SC, Rel. Ministro 
HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, DJe 4.5.2011).

4. Agravo regimental a que nega provimento.

(AgRg no AREsp no. 324.640-RO, Rel. Ministro SÉRGIO 
KUKINA, Primeira Turma, julgado em 26.8.2014, DJe 
2.9.2014.)

DA SÚMULA No. 7-STJ

O Tribunal de origem manteve a sentença de piso, assim, fi xada:

1) suspensão dos direito políticos pelo prazo de três anos;

2) ao pagamento de multa civil, de caráter pedagógico-punitivo, 
em favor da municipalidade em valor equivalente à 5 (cinco) vezes o 
valor do último subsidio que tenha recebido dos cofres do Município 
de Afonso Bezerra-RN; e

3) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios 
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda 
que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 
pelo prazo de três anos, na forma descrita na fundamentação desta 
sentença.

A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a 
revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ações de improbidade 
administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, 
o que esbarra na Súmula no. 7-STJ, salvo em hipóteses excepcionais, nas 
quais, da leitura do acórdão recorrido, exsurgir a desproporcionalidade 
entre o ato praticado e as sanções aplicadas, o que não é o caso vertente.
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A propósito:

Processual Civil e Administrativo. Recurso especial. Ação civil 
pública. Improbidade administrativa. Servidor público. Município 
de Erechim. Aquisição de imóveis pela prefeitura municipal. 
Expropriação amigável. Apropriação ilegal de parte do valor por 
servidor público e terceiro. Incidência dos arts. 1o. e 3o. da Lei 
no. 8.429/1992. Art. 535 do CPC. Violação não caracterizada. 
Dosimetria. Art. 12 da LIA. Princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade. Súmula no. 7-STJ. Dissídio jurisprudencial não 
demonstrado.

(...)

3. Diante do óbice da Súmula no. 7-STJ, a verificação da 
proporcionalidade e da razoabilidade da sanção aplicada pelo 
Tribunal de origem não pode ser feita em recurso especial.

4. Não havendo violação aos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade, modificar o quantitativo da sanção aplicada pela 
instância de origem, no caso concreto, enseja reapreciação dos fatos e 
provas, obstado nesta instância especial (Súmula no. 7-STJ).

5. Recursos especiais conhecidos em parte e não providos.

(REsp no. 1.203.149-RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 
Segunda Turma, julgado em 17.12.2013, DJe 7.2.2014.)

Constitucional e Administrativo. Ação civil pública de 
improbidade. Exclusão de parte das sanções aplicadas pelo juízo 
de primeiro grau. Pretensão de reexame da dosimetria das penas. 
Impossibilidade. Incidência da Súmula no. 7-STJ.

1. Insurge-se o recorrente contra acórdão que, ao examinar os fatos 
e as circunstâncias do caso concreto, concluiu pela desproporção das 
penalidades cominadas pelo juízo de primeiro grau e dessa forma 
afastou as sanções de suspensão dos direitos políticos e proibição de 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

(...)

3. A regra geral, assentada na jurisprudência do STJ, é no sentido 
de que “modificar o quantitativo da sanção aplicada pela instância 
de origem enseja reapreciação dos fatos e da prova, obstado nesta 
instância especial (Súmula no. 7-STJ).” (REsp no. 1.229.495-SP, 
Rel. Min. Eliana Calmon).

(...)
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5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp no. 1.326.762-SE, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 3.9.2013, DJe 
17.9.2013.)

Processual Civil. Violação do art. 535 do CPC. Alegação genérica. 
Súmula no. 284-STF. Administrativo. Improbidade administrativa. 
Dano ao erário. Vereadores, empresa e terceiros beneficiados. Ausência 
de litisconsórcio passivo necessário. Ato ímprobo. Arts. 10 e 11 da 
Lei no. 8.429/1992. Dolo genérico. Configuração. Aplicação de 
sanções. Art. 12 da LIA. Decorrência lógica. Dosimetria. Revisão. 
Ausência de hipóteses excepcionais. Dissídio jurisprudencial. Ausência 
de cotejo analítico. Não-indicação do dispositivo legal ao qual foi 
dada interpretação divergente. Fundamentação deficiente.

(...)

6. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a 
revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ações de improbidade 
administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório 
dos autos, o que esbarra na Súmula no. 7-STJ, salvo em hipóteses 
excepcionais, nas quais, da leitura do acórdão recorrido exsurge a 
desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções aplicadas, o 
que não é o caso vertente.

(...)

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para 
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.

(EDcl no AgRg no REsp no. 1.314.061-SP, Rel. Ministro 
HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 
25.6.2013, DJe 5.8.2013.)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como penso. É como voto.

RECURSO ESPECIAL No. 1.438.344-SP (2013/0175588-5)

Relatora: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES

Recorrente: Nutriplus Alimentação e Tecnologia Ltda
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Advogados: Jose Manoel de Arruda Alvim Netto e outro(s)

      Eduardo Pellegrini de Arruda Alvim

      Guilherme Pimenta da Veiga Neves

      Aluízio José Almeida Cherubini

Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo

Interes.: Paulo Bururu Henrique Barjud e outros

EMENTA

Administrativo. Recurso especial. Ação civil pública por 
ato de improbidade administrativa. Indisponibilidade de 
bens. Alegada ausência de fundamentação. Ofensa aos arts. 
131, 458, II, e 535, II, do CPC. Não ocorrência. Alegação de 
inexistência de provas para o deferimento da medida. Reexame 
de matéria fática. Impossibilidade. Súmula no. 7-STJ. Limite 
da constrição. Valor necessário ao integral ressarcimento do 
dano. Art. 7o., parágrafo único, da Lei no. 8.429/1992. Recurso 
especial conhecido e parcialmente provido.

I. Recurso Especial manifestado contra acórdão que negou 
provimento a Agravo de Instrumento interposto de decisão 
que, nos autos de Ação Civil Pública por ato de improbidade 
administrativa, deferiu o pedido de indisponibilidade dos bens 
de todos os demandados, até o valor total atribuído à causa.

II. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da 
parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação 
jurisdicional. Ademais, os Embargos de Declaração têm como 
objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão 
existentes na decisão recorrida. Não há omissão no acórdão 
recorrido quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma 
clara, precisa e fundamentada, sobre a questão posta nos autos, 
assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a 
decisão. Inocorrência de violação aos 131, 458, II, e 535, II, do 
CPC.

III. A análise da irresignação da recorrente, no sentido de 
que não existem provas de sua participação no cartel objeto de 
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investigação, demandaria o reexame de matéria fática, o que é 
vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula no. 7-STJ.

IV. De acordo com o art. 7o., parágrafo único, da Lei 
no. 8.429/1992, a indisponibilidade dos bens dos réus deve 
assegurar o integral ressarcimento do dano ou recair sobre o 
acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito, 
acrescido do valor do pedido de condenação em multa civil, se 
houver.

V. No caso, não obstante a ação ajuizada, na origem, tenha 
como objetivo a apuração de irregularidades praticadas, por 
diversos agentes – doze, no total –, na licitação e contratação de 
fornecimento de merenda escolar, pelo Município de Jandira-
SP, ocorridas no período compreendido entre 2001 e 2008, 
a inicial restringe a atuação da recorrente ao Contrato no. 
98/2007, fi rmado entre o Município de Jandira-SP e a empresa 
SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, em 1º.10.2007, 
cujos valores foram pagos em 2007 e 2008, totalizando R$ 
8.093.118,62. Assim, mostra-se descabida a decretação de 
indisponibilidade dos seus bens até o valor total atribuído à 
causa – R$ 110.215.834,72, correspondente a vários outros 
contratos, nos quais não se envolveu a recorrente, nos termos 
da inicial da ação de improbidade administrativa –, pois, em 
caso de procedência do pedido, sua condenação pecuniária 
será restrita ao ressarcimento do valor pago em 2007 e 2008, 
em decorrência do Contrato no. 98/2007 – R$ 8.093.118,62 
–, acrescido de multa civil correspondente a até três vezes o 
valor que teria sido ilicitamente acrescido ao patrimônio do 
ex-Prefeito PAULO BURURU HENRIQUE BARJUD e de 
JULIO EDUARDO DE LIMA, conforme pedido expresso na 
vestibular do aludido processo. Precedentes do STJ (AgRg no 
REsp no. 1.307.137-BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, Segunda Turma, DJe de 28.9.2012; REsp no. 
1.119.458-RO, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, 
Primeira Turma, DJe de 29.4.2010).

VI. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-
se no sentido de que, nos casos de improbidade administrativa, a 
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responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução fi nal do 
feito em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de 
cada agente para o ressarcimento (STJ, MC no. 15.207-RJ, Rel. 
Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe de 
10.2.2012).

VII. Na hipótese dos autos, além de ainda não ter sido 
apurado o grau de participação de cada agente nas condutas 
tidas por ímprobas, não há notícias no sentido de que tenha 
sido efetivada a medida de indisponibilidade de bens dos demais 
réus, motivo pelo qual é inviável, no presente momento, o 
acolhimento da pretensão da recorrente no sentido de que, 
além de limitada a indisponibilidade ao valor do Contrato no. 
98/2007, a medida seja restrita ao resultado da divisão de tal 
valor com os demais réus da ação. Precedente: STJ, MC no. 
9.675-RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
Segunda Turma, DJe de 3.8.2011.

VIII. Recurso Especial conhecido e parcialmente provido, 
para determinar que a medida de indisponibilidade dos bens 
da recorrente seja limitada ao valor necessário ao integral 
ressarcimento do dano indicado no item E, IX, do pedido 
formulado na inicial da Ação Civil Pública.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos 
termos do voto da Sra. Ministra-Relatora.

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Herman Benjamin, Og 
Fernandes e Mauro Campbell Marques (Presidente) votaram com a Sra. 
Ministra Relatora.

Brasília (DF), 2 de outubro de 2014 (data do julgamento).

Ministra Assusete Magalhães, Relatora

DJe 9.10.2014
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RELATÓRIO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Trata-se de Recurso Especial, 
interposto por NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA 
LTDA., com base no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra 
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

Ação civil pública. Improbidade administrativa. Indisponibilidade 
de bens. Admissibilidade. Presença dos requisitos necessários à concessão 
da medida. O STJ tem entendido que a medida prevista no art. 7o., 
da Lei no. 8.429/1992 tem natureza cautelar e seu deferimento 
depende da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. 
A decretação de indisponibilidade dos bens não está condicionada à 
comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou com 
intenção de fazê-lo. Decisão mantida. Recurso não provido (fl. 278e).

No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem negou 
provimento a Agravo de Instrumento interposto, pela recorrente, de 
decisão que, nos autos de Ação Civil Pública por ato de improbidade 
administrativa, deferiu o pedido de indisponibilidade dos bens dos 
demandados.

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados, pelo acórdão de 
fl s. 305-307e.

A recorrente sustenta, nas razões de seu Recurso Especial, 
preliminarmente, ofensa aos arts. 131 e 458, II, do CPC, por entender 
que o acórdão recorrido não restou devidamente fundamentado, pois 
o julgamento do caso fi cou, apenas e tão somente, no plano abstrato, sem 
que fosse analisado se, na situação concreta, estariam presentes os requisitos 
necessários para a concessão da liminar pretendida pelo Ministério Público 
(fl . 320e).

Alega que não basta aludir aos requisitos necessários para a concessão da 
liminar e, genericamente, apontar que tais requisitos estariam presentes pela 
argumentação ou documentos juntados; é preciso analisar e confrontar tais 
argumentos e documentos com o comando legal e com os argumentos expostos 
pela parte contrária, para que, somente então, conclua-se pela presença ou 
não dos requisitos necessários para a concessão de liminar (fl . 320e).

Ainda preliminarmente, sustenta ofensa ao art. 535, II, do CPC, 
pois não foram sanadas as omissões apontadas nos Embargos de 
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Declaração, consistentes na (a) ausência de fundamentação do acórdão 
recorrido; (b) ausência de análise dos requisitos objetivos (fortes indícios) 
e subjetivos (dolo ou culpa) para a concessão de liminar (arts. 5o. e 
7o. da Lei no. 8.429/1992) e (c) ausência de análise da inexistência de 
proporcionalidade da medida de constrição impugnada no Agravo de 
Instrumento.

No mérito, alega ofensa aos arts. 5o. e 7o. da Lei no. 8.429/1992, por 
entender que não estão presentes os requisitos necessários à decretação 
liminar de indisponibilidade de seus bens. Para tanto, aduz que, no 
caso, não existem provas de sua suposta participação no mencionado cartel, 
formado para atuar no fornecimento de merendas para o Município de 
Jandira. E isso é incontroverso nos autos (fl . 327e).

Por fi m, sustenta ofensa ao art. 7o., parágrafo único, da Lei no. 
8.429/1992, por entender desproporcional a indisponibilidade 
impugnada, pois:

No caso em tela, o excesso de constrição ou a desproporcionalidade 
da medida evidencia-se de duas formas: (1) a demanda abrange 
o período compreendido entre 2001 e 2009, enquanto a suposta 
participação da Recorrente estaria adstrita ao certame de 2007; e 
(2) tendo sido a demanda proposta contra diversos réus, é evidente 
que a constrição, além de proporcional no tempo e na participação 
financeira, deveria ter sido proporcional quantitativamente, para que 
a constrição realizada no patrimônio de cada um atingisse o valor 
da causa e, não, como se fez, para que a constrição atingisse todo 
o patrimônio de cada um deles, até o limite do valor da causa (fl. 
330e).

Alega, ainda, in verbis:

Quanto ao primeiro aspecto, usando o mesmo raciocínio do 
Ministério Público para atribuição do valor da causa, mas para a 
específica situação da Recorrente, tem-se que:

I. o Contrato no. 98/2007 e aditivos montam a quantia 
nominal de R$ 8.093.118,62 (aproximadamente 29% do total 
nominal dos contratos e aditamentos);

(...)
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II. a multa do art. 12, 1, da Lei no. 8.429/1992, pelo teto 
máximo e sobre a quantia mencionada no item ‘a’ equivale a R$ 
24.279.355,86;

III. item ‘a’ + item ‘b’ = R$ 32.372.474,48.

Portanto, a suposta participação da indireta da Nutriplus estaria 
adistrita a, aproximadamente, 29% do valor da causa.

Essa constatação, por si só, já demonstra a desproporção da ordem 
de bloqueio indiscriminado de bens da Recorrente, até o limite do 
valor da causa.

Mas não é só. Essa desproporção é ainda mais abissal do que parece.

De fato, o segundo aspecto da desproporcionalidade da constrição 
patrimonial determinada pela r. decisão recorrida, consubstancia-
se na existência de diversos réus na demanda e, despeito disso, na 
determinação de constrição genérica da totalidade de bens de cada um 
deles, até o limite do valor da causa.

Isso, com o devido respeito, não se pode admitir, porque acaba por 
violar o artigo 7o., da Lei no. 8.429/1992 que, como se viu, limita 
a constrição de bens ao valor da causa, o que significa dizer que, 
havendo mais de um réu na demanda, a soma da constrição realizada 
no patrimônio de cada um deles deve corresponder ao valor da causa, 
mas nunca a montante superior a ele.

(...) havendo mais de um réu, é preciso que a constrição determinada 
seja proporcional à responsabilidade de cada um deles.

No caso em tela, independentemente do desfecho da demanda e da 
apuração a ser feita em oportuna dilação probatória, existem alguns 
elementos objetivos capazes de apontar a “medida da responsabilidade” 
de cada um dos réus: (i) período de suposta participação de cada um 
dos réus e equivalente correspondência financeira em abstrato e (iii) 
número de réus.

Como se procurou demonstrar, se participação do Recorrente 
tivesse havido – o que se admite por mera argumentação – esta 
teria sido indireta e equivaleria a apenas 29% do valor da causa 
(aproximadamente, 19% do período de vigência dos contratos) e 
concorreria com a participação de mais 5 empresas e 6 pessoas físicas 
arroladas na ação.

Portanto, além do recorte temporal e financeiro feito, é necessário 
que o valor apurado acima seja dividido pelo número de concorrentes 
do certame que culminou no Contrato no. 98/2007 e que estão 
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arrolados como réus (5 participantes), bem como pelo número de 
pessoas físicas arroladas como rés (6). O produto dessa operação 
corresponde a R$ 2.942.952,22.

Consequentemente, a suposta cota de responsabilidade atribuída 
à Recorrente, sem qualquer discussão a respeito da matéria de fundo 
(que será levada a efeito em momento adequado), equivaleria a 
pouco mais de 2,5% do valor da causa, o que demonstra a absurda 
desproporção da ordem de constrição emanada do MM. Juízo a quo.

Nessa ordem de idéias, como já decidido pelo Superior Tribunal 
de Justiça, “o levantamento parcial da constrição pode ser feito, com 
base na situação concreta, pelo juízo, competente de acordo com 
o seu livre convencimento motivado, utilizando do princípio da 
proporcionalidade e razoabilidade para liberar as verbas constritas, 
a fim de se evitar que as empresas envolvidas venham a ter sua 
atividade comercial inviabilizada.”

Posto isso, a desoneração do patrimônio da Recorrente é medida 
necessária ou, na remota hipótese de assim não se entender, deverá 
haver diminuição do valor bloqueado, para equivaler a R$ 
2.942.952,22, nos termos acima demonstrados (fls. 331-334e).

Requer, a fi nal, a anulação do acórdão de 2o. Grau, por violação aos 
arts. 131, 458, II, e 535, II, do CPC, com prolação de novo julgamento, 
ou, noutra hipótese, que seja provido o Recurso Especial, para indeferir a 
indisponibilidade de bem, ou, senão, para modulá-la, de modo a refl etir a 
posição da Recorrente nos autos (fl . 335e).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
apresentou contrarrazões (fl s. 339-346e).

O Recurso Especial não foi admitido, pelo Tribunal de origem 
(fl s. 349-350e). Irresignada, a recorrente interpôs Agravo em Recurso 
Especial.

O Ministério Público Federal, pela Subprocuradora-Geral da 
República ANA BORGES COÊLHO SANTOS, opinou pelo 
conhecimento e não provimento do Agravo em Recurso Especial.

Na decisão de fls. 403-406e, a Ministra ELIANA CALMON, 
então Relatora, conheceu do Agravo, para negar seguimento ao 
Recurso Especial. Interposto Agravo Regimental, a Ministra ELIANA 
CALMON reconsiderou a decisão e deu provimento ao Agravo, apenas 
para determinar sua reautuação como recurso especial (fl . 427e).
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Em novo parecer, o Ministério Público Federal, pelo Subprocurador-
Geral da República MOACIR GUIMARÃES MORAIS FILHO, opina 
pelo improvimento do Recurso Especial (fl s. 435-438e).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Relatora): Conforme relatado, 
o Tribunal de origem negou provimento a Agravo de Instrumento, 
interposto pela recorrente, de decisão que, nos autos de Ação Civil 
Pública por ato de improbidade administrativa, deferiu o pedido de 
indisponibilidade dos bens dos demandados.

De início, cabe ressaltar que não se pode confundir decisão contrária 
ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de 
prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp no. 801.101-MG, Rel. 
Ministra DENISE ARRUDA, Primeira Turma, DJe de 23.4.2008; STJ, 
AgRg no AG no. 1.397.322-RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 
LIMA, Primeira Turma, DJe de 25.6.2014.

Além disso, os Embargos de Declaração têm como objetivo sanar 
eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão 
recorrida. Não há omissão no acórdão recorrido, quando o Tribunal 
de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre a questão posta 
nos autos, assentando-se em fundamentos sufi cientes para embasar a 
decisão. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os 
argumentos trazidos pela parte. Nesse sentido: STJ, REsp no. 739.711-
MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJU de 14.12.2006.

No caso, as razões que levaram o Tribunal de origem a negar 
provimento ao Agravo de Instrumento, interposto pela recorrente, foram 
devidamente expostas no acórdão recorrido, pelo que não há falar em 
ofensa aos arts. 131, 458, II, e 535, II, do CPC.

Quanto ao mérito, a análise da irresignação da recorrente – no 
sentido de que não existiriam provas de sua participação, no cartel objeto 
de investigação, e, em consequência, estariam ausentes os requisitos para 
a decretação da indisponibilidade de seus bens – demandaria o reexame 
de matéria fática, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da 
Súmula no. 7-STJ.
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Entretanto, no que se refere à alegada ausência de proporcionalidade 
da medida impugnada, entendo que o Recurso Especial merece ser 
parcialmente provido.

De acordo com os autos, o Ministério Público do Estado de São 
Paulo realizou investigações em que foram apuradas a prática de fraudes 
e formação de cartel, na licitação e contratação de empresas fornecedoras 
de insumos e merenda escolar, em diversos Municípios do Estado.

Com base em tal investigação, foi ajuizada a ação em que fora 
proferida a decisão impugnada no presente Recurso Especial, na qual 
o Ministério Público Estadual busca a condenação, pela prática de atos 
de improbidade administrativa, dos envolvidos em tal esquema, no 
Município de Jandira-SP, entre os anos de 2001 e 2008. No polo passivo 
desta demanda fi guram, além da recorrente, outras 5 (cinco) empresas, 
além de empresários, o ex-Prefeito e servidores do Município de Jandira-
SP, totalizando 12 (doze) réus.

A atuação da recorrente vem assim defi nida na inicial da Ação Civil 
Pública:

Apesar de toda a modificação de prestação contratual estar inscrita 
na esfera de interesses dos demandados, apenas em 7.5.2007 houve 
a definitiva autorização para a realização do pregão. O edital, de 
15.5.2007, apresentou um valor estimado de R$ 3.827.538,00, 
fruto de 3.271.400 merendas por ano a R$ 1,17 cada.

Retiraram o edital 12 (doze) empresas, das quais 7 (sete) 
apresentaram propostas comerciais, dentre elas a própria SP 
ALIMENTAÇÃO, sua coligada GOURMAITRE e suas 
companheiras de cartel GERALDO J. COAN, NUTRIPLUS 
e CONVIDA. Ressalte-se que a SP Alimentação indicou em sua 
proposta exatamente R$ 1,17 por unidade, justamente o valor 
estimado no edital da Municipalidade.

Mesmo classificada em quinto lugar, a SP ALIMENTAÇÃO foi 
contratada pela Municipalidade de Jandira, após a desclassificação 
ou desistência de todas as anteriores. As empresas NUTRIPLUS e 
GERALDO J. COAN ofertaram propostas extremamente elevadas, a 
indicar que realmente não tinham pretensão de vencer o certame, mas 
tão-somente dar “cobertura” à SP ALIMENTAÇÃO.

(...)
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As demandadas GERALDO J. COAN & CIA, CONVIDA 
ALIMENTAÇÃO e NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO igualmente 
violaram o princípio da legalidade, na medida em que participaram 
de um cartel que visava fraudar licitações. Elas apresentaram 
propostas em Jandira apenas para simular a competição. Inclusive, o 
mesmo esquema ímprobo e criminoso foi repetido por elas e as outras 
sociedades empresárias em diversas cidades do Estado de São Paulo e 
de outras unidades da Federação

(...)

Os demandados JULIO EDUARDO DE LIMA, ELOIZO 
GOMES AFONSO DURÃES, SILVIO MARQUES, ANTONIO 
MARQUES FRANCO, SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS 
LTDA., VERDURAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE 
ALIMENTOS LTDA. e CEAZZA DISTRIBUIDOR-A DE 
FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES LTDA., GERALDO 
J. COAN & CIA LTDA., CONVIDA ALIMENTAÇÃO S/A 
e NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 
também devem responder pelo art. 9o., incisos I e II, da Lei no. 
8.429/1992 em razão da coautoria ou participação, considerando o 
art. 3o. da mesma Lei:

(...)

Em relação a JULIO EDUARDO DE LIMA, convém acentuar 
que ele concorreu e se beneficiou da propina paga, a rigor, ao ex-prefeito 
Paulo Bururu. Por sua vez, ELOIZO GOMES AFONSO DURÃES, 
SILVIO MARQUES e ANTONIO MARQUES FRANCO eram os 
operadores do esquema improbo e criminoso. A SP ALIMENTAÇAO, 
a VERDURAMA e a CEAZZA receberam e se beneficiaram dos 
valores indevidos decorrentes das irregularidades citadas. Embora não 
tenham sido contratadas, as demandadas GERALDO J. COAN, 
CONVIDA ALIMENTAÇÃO e NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO 
também devem ser responsabilizadas pela prática das irregularidades, 
pois “concorreram” apenas para simular a “competição”’ e a 
“legalidade” de certame licitatório.

Os demandados PAULO BURURU HENRIQUE BARJUD, 
DAMASIO NUNES DE CARVALHO, JULIO EDUARDO 
DE LIMA, ELOIZO GOMES AFONSO DURÃES, SILVIO 
MARQUES, SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., 
VERDURAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS 
LTDA., CEAZZA DJSTRIBUIDORA DE FRUTAS, 
VERDURAS E LEGUMES LTDA., GERALDO J. COAN & 
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CIA LTDA., CONVIDA ALIMENTAÇÃO S/A e NUTRIPLUS 
ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. também podem ser 
responsabilizados por infração ao art. 10 da Lei no. 8.429/1992, 
tendo em vista as diversas irregularidades já relatadas:

(...)

3 - RESPONSABILIDADE DOS DEMANDADOS

(...)

J) GERALDO J. COAN & CIA LTDA., CONVIDA 
ALIMENTAÇÃO S/A e NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E 
TECNOLOGIA LTDA. devem ser condenadas nos termos dos 
arts. 3o. e 12, I, II e III, da Lei de Improbidade Administrativa 
e art. 186 do Código Civil de 2002, pois faziam parte do cartel 
que visava a contratação da SP ALIMENTAÇÃO em virtude do 
edital de 15.5.2007 do Município de Jandira. As três demandadas 
retiraram o referido edital e apresentaram propostas cujos, valores 
eram bem superiores ao preço de R$ 1,17 apresentado pela SP 
ALIMENTAÇAO.

Assim, conforme narrado por diversas testemunhas, as mesmas 
demandadas participaram da licitação já referida com o objetivo 
de dar “cobertura” à SP ALIMENTAÇÃO, que assinou com a 
Municipalidade de Jandira o Contrato no. 98/2007, pelo total de R$ 
3.827.538,00. As demandadas, em suma, concorreram na obtenção 
de vantagens ilícitas por ex-agentes públicos de Jandira, provocou 
prejuízo ao erário e violou princípios administrativos.

(...)

As demandadas GERALDO J. COAN & CIA LTDA., 
CONVIDA ALIMENTAÇÃO S /A  e  NUTRIPLUS 
ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA., conforme narrado 
por diversas testemunhas, deram “cobertura” à SP ALIMENTAÇÃO, 
que assinou com o Município de Jaridira o Contrato no. 98/2007.

(...)

5 - PEDIDO

(...)

C) a concessão de medida cautelar inaudita altera parte para 
decretar:

(...)

III - nos termos do art. 7o. da Lei no. 8.429/1992, a 
indisponibilidade (até o valor da causa) de bens dos demandados 
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PAULO BURURU HENRIQUE BARJUD, DAMASIO 
NUNES DE CARVALHO, JÚLIO EDUARDO DE 
LIMA, ELOIZO GOMES AFONSO DURÃES, SILVIO 
MARQUES, ANTONIO MARQUES FRANCO, SP 
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., VERDURAMA 
COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA., 
CEAZZA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS, VERDURAS 
E LEGUMES LTDA., GERALDO J. COAN & CIA 
LTDA., CONVIDA ALIMENTAÇÃO S/A e NUTRIPLUS 
ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LIDA., para garantir 
o ressarcimento correspondente ao valor auferido pelas 
empresas demandadas SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS 
LTDA., VERDURAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE 
ALIMENTOS LTDA., CEAZZA DISTRIBUIDORA DE 
FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES LTDA. em decorrência 
dos contratos firmados com Município de Jandira, acima 
referidos. Para a efetivação da medida, requer-se a expedição de 
ofícios: I) ao Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN-
SP), para que inscreva a medida de bloqueio, não efetuando, em 
consequência, a transferência de veículos demandados, exceto por 
ordem deste Juízo; II) aos Cartórios de Registro de Imóveis dos 
Municípios, via Corregedoria Geral da Justiça, especialmente da 
sede ou residência dos demandados, para que anotem a medida 
em relação aos imóveis a eles pertencentes, não se efetuando 
qualquer transferência, exceto por ordem deste Juízo. Em relação 
aos imóveis do item 4 supra (adquiridos por PAULO BURURU 
HENRIQUE BARJUD), requer-se a expedição de ofícios 
específicos, observando-se os números das matrículas referidas 
nos documentos juntados (doe. 20); III) à Junta Comercial de 
São Paulo para que anote ou averbe junto aos seus registros a 
indisponibilidade de quotas ou ações das empresas demandadas 
ou de quotas e ações pertencentes aos demandados pessoas fisicas.

(...)

E) Seja julgada procedente a presente ação para condenar os 
demandados:

(...)

IX - GERALDO J. COAN & CIA LTDA., CONVIDA 
ALIMENTAÇÃO S/A e NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO 
TECNOLOGIA LTDA.:
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i) por infração ao disposto no art. 9o. da Lei no. 8.429/1992, 
nos termos do art. 12, I, da Lei no. 8.429/1992 e art. 186 
do Código Civil de 2002, ao ressarcimento integral do dano 
(referente ao total pago em razão do Contrato no. 98/2007 da 
Prefeitura Municipal de Jandira, nos anos de 2007 e 2008), ao 
pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo 
patrimonial auferido pelo ex-prefeito do Município de Jandira 
PAULO BURURU HENRIQUE BARJUD e de JULIO 
EDUARDO DE LIMA (a ser verificado no momento da 
sentença) e à proibição de contratarem com o Poder Público ou 
receberem beneficios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoas jurídicas das 
quais sejam sócias majoritárias, pelo prazo de dez anos;

ii) por infração ao disposto no art. 10 da Lei no. 8.429/1992, 
nos termos do art. 12, II, do mesmo diploma, e art. 186 do 
Código Civil de 2002, ao ressarcimento integral do dano 
(referente ao total pago em razão do Contrato no. 98/2007 da 
Prefeitura Municipal de Jandira, nos anos de 2007 e 2008), à 
perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio 
do ex-prefeito do Município de Jandira PAULO BURURU 
HENRIQUE BARJUD e de JULIO EDUARDO DE LIMA 
(a ser verificado no momento da sentença), ao pagamento de 
multa civil de até duas vezes o valor do dano e á proibição 
de contratarem com o Poder Público ou receberem beneficios 
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia 
majoritária, pelo prazo de cinco anos;

iii) por infração ao disposto no art. 11 da Lei no. 8.429/1992, 
nos termos do art. 12, III, do mesmo diploma, e art. 186 
do Código Civil de 2002, ao ressarcimento integral do dano 
(referente ao total pago em razão do Contrato no. 98/2007 da 
Prefeitura Municipal de Jandira, nos anos de 2007 e 2008), ao 
pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da última 
remuneração percebida pelo ex-prefeito do Município de Jandira 
PAULO BURURU HENRIQUE BARJUD e à proibição de 
contratarem com o Poder Público ou receberem beneficios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda 
que por intermédio de pessoas jurídicas das quais sejam sócias 
majoritárias, pelo prazo de três anos.

(...)
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7 - DO VALOR DA CAUSA

Atribui o Ministério Público à causa o valor R$ 110.215.834,72, 
que corresponde ao total nominal dos contratos e aditamentos 
subscritos entre a Prefeitura Municipal de Jandira e as demandadas 
VERDURAMA COMÉRCIO ATACADISTA ALIMENTOS 
LTDA., CEAZZA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS, VERDURAS 
E LEGUMES LTDA. e SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS 
LTDA., entre 2001 e 2008 (R$ 27.553.958,68) e da multa por 
improbidade administrativa (art. 12, I, da Lei no. 8.429/1992) (fls. 
58-100e).

Assim, não obstante a ação ajuizada, na origem, tenha como objetivo 
a apuração de irregularidades praticadas, por diversos agentes – 12, no 
total –, na licitação e contratação de fornecimento de merenda escolar, 
pelo Município de Jandira-SP, ocorridas no período compreendido entre 
2001 e 2008, a inicial restringe a atuação da recorrente ao Contrato 
no. 98/2007, fi rmado entre o Município de Jandira-SP e a empresa SP 
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, em 1º.10.2007, cujos valores 
foram pagos em 2007 e 2008.

Com efeito, a inicial da ação de improbidade administrativa 
discrimina, a fl s. 50-52e, todos os contratos decorrentes das irregularidades 
mencionadas – Contratos no. 19/2001, 20/2001, 21/2001, 96/2002, 
98/2007 –, informando sobre as empresas contratantes e os valores dos 
respectivos contratos e aditamentos, que totalizam R$ 27.553.958,68 (fl . 
52e).

A fl . 52e da inicial, estão discriminadas as datas do Contrato no. 
98/2007 – único que, segundo a inicial, envolveria a atuação da recorrente 
–, de sua prorrogação e do realinhamento de preços, correspondentes, 
respectivamente, a R$ 3.794.824,00, R$ 3.794.824,00 e R$ 503.470,62, 
totalizando o valor de R$ 8.093.118,62, pago, pelo Município de 
Jandira-SP, em decorrência do aludido Contrato no. 98/2007.

Em consequência, a inicial da ação de improbidade administrativa 
requer a condenação da recorrente ao ressarcimento integral do dano 
(referente ao total pago em razão do Contrato no. 98/2007 da Prefeitura 
de Jandira, nos anos de 2007 e 2008), ao pagamento de multa civil de 
até três vezes o valor do acréscimo patrimonial auferido pelo ex-prefeito do 
Município de Jandira PAULO BURURU HENRIQUE BARJUD e de 
JULIO EDUARDO DE LIMA (...) (fl . 98e).
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No entanto, a decisão de 1o. Grau deferiu, liminarmente, a 
indisponibilidade dos bens de todos os 12 (doze) réus, até o valor da 
causa (fl . 37e), fi xado, na inicial da ação de improbidade administrativa, 
em R$ 110.215.834,72, que corresponde ao total nominal dos contratos 
e aditamentos subscritos entre a Prefeitura Municipal de Jandira e 
as demandadas VERDURAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE 
ALIMENTOS LTDA., CEAZZA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS, 
VERDURAS E LEGUMES LTDA. e SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS 
LTDA., entre 2001 e 2008 (R$ 27.553.958,68) e da multa por improbidade 
administrativa (art. 12, I, da Lei no. 8.429/1992) (fl s. 99-100e), in verbis:

(...) Outrossim, nos termos do artigo 7o. da Lei no. 8.429/1992, há 
necessidade de se decretar a indisponibilidade dos bens para assegurar 
o ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante 
de enriquecimento ilícito, para se evitar a dissipação do patrimônio e 
a inefetividade de uma eventual condenação dos demandados ao final 
do processo.

Considerando, portanto, o princípio de ressarcimento integral 
do dano ao erário, a decretação de indisponibilidade dos bens deve 
corresponder ao montante do dano mais a eventual multa prevista 
no artigo 12, I, da Lei no. 8.429/1992, e requerida pelo Ministério 
Público.

Ante o exposto, defiro liminarmente os pedidos do Ministério 
Público para:

(...)

b) decretar a indisponibilidade dos bens dos demandados até o valor 
da causa, expedindo-se ofícios ao DETRAN, aos Cartórios de Registro 
de Imóveis dos Municípios e à Junta Comercial, conforme requerido 
no item III (fls. 46-47), salvo quanto ao imóvel mencionado no 
(sic) letra N do item 4 da inicial (fl. 44), uma vez que, por ora, não 
há indícios de que o bem tenha sido adquirido por Paulo Bururu 
Henrique Barjud (fl. 37e).

Nesse contexto, mostra-se descabida a decretação de 
indisponibilidade dos bens da recorrente até o valor total atribuído à 
causa – R$ 110.215.834,72 (fl . 99e) –, pois, em caso de procedência do 
pedido, sua condenação pecuniária será restrita ao ressarcimento do valor 
pago em 2007 e 2008, em decorrência do Contrato no. 98/2007 – R$ 
8.093.118,62 (fl . 52e) –, acrescido de multa civil correspondente a até 
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três vezes o valor que teria sido ilicitamente acrescido ao patrimônio do 
ex-Prefeito PAULO BURURU HENRIQUE BARJUD e de JULIO 
EDUARDO DE LIMA (item E, IX, do pedido, fl s. 98-99e).

Contudo, cabe ressaltar que, de acordo com a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça, nos casos de improbidade administrativa, 
a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução fi nal do feito em 
que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para 
o ressarcimento (STJ, MC no. 15.207-RJ, Rel. Ministro HUMBERTO 
MARTINS, Segunda Turma, DJe de 10.2.2012).

No caso, além de ainda não ter sido apurado o grau de participação 
de cada agente nas condutas tidas por ímprobas – veja-se que a inicial 
pede a condenação no ressarcimento do dano, decorrente do Contrato 
no. 98/2007, também de duas outras empresas (fl . 98e) –, não há notícias 
no sentido de que tenha sido efetivada a medida de indisponibilidade de 
bens dos demais réus.

Desta forma, é inviável, no presente momento, o acolhimento da 
segunda pretensão da recorrente, no sentido de que, além de limitada 
ao valor do Contrato no. 98/2007, a indisponibilidade de seus bens seja 
restrita ao resultado da divisão de tal valor com os demais réus da ação.

Nesse sentido são os seguintes precedentes:

Administrativo. Ação civil pública por improbidade administrativa. 
Medida cautelar de indisponibilidade de bens. Art. 7o. da Lei no. 
8.429/1992. Tutela de evidência. Cognição sumária. Periculum in 
mora. Excepcional presunção. Fundamentação necessária. Fumus 
boni iuris. Necessidade de comprovação. Constrição patrimonial 
proporcional à lesão e ao enriquecimento ilícito respectivo. Bens 
impenhoráveis. Exclusão.

1. Trata-se de recurso especial em que se discute a possibilidade de 
se decretar a indisponibilidade de bens na Ação Civil Pública por 
ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 7o. da Lei 
no. 8.429/1992, sem a demonstração do risco de dano (periculum in 
mora), ou seja, do perigo de dilapidação do patrimônio de bens do 
acionado.

2. Na busca da garantia da reparação total do dano, a Lei no. 
8.429/1992 traz em seu bojo medidas cautelares para a garantia 
da efetividade da execução, que, como sabemos, não são exaustivas. 
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Dentre elas, a indisponibilidade de bens, prevista no art. 7o. do 
referido diploma legal.

3. As medidas cautelares, em regra, como tutelas emergenciais, 
exigem, para a sua concessão, o cumprimento de dois requisitos: o 
fumus boni juris (plausibilidade do direito alegado) e o periculum in 
mora (fundado receio de que a outra parte, antes do julgamento da 
lide, cause ao seu direito lesão grave ou de difícil reparação).

4. No caso da medida cautelar de indisponibilidade, prevista no 
art. 7o. da LIA, não se vislumbra uma típica tutela de urgência, 
como descrito acima, mas sim uma tutela de evidência, uma vez que 
o periculum in mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar 
seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do 
prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade. O 
próprio legislador dispensa a demonstração do perigo de dano, em 
vista da redação imperativa da Constituição Federal (art. 37, § 4o.) e 
da própria Lei de Improbidade (art. 7o.).

5. A referida medida cautelar constritiva de bens, por ser uma 
tutela sumária fundada em evidência, não possui caráter sancionador 
nem antecipa a culpabilidade do agente, até mesmo em razão da 
perene reversibilidade do provimento judicial que a deferir.

6. Verifica-se no comando do art. 7o. da Lei no. 8.429/1992 que 
a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender 
presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de 
improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in 
mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação 
contida no art. 37, § 4o., da Constituição, segundo a qual “os atos 
de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos 
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e 
o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem 
prejuízo da ação penal cabível”.

7. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, 
representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, 
porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo 
o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de 
conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando 
normativo do art. 7o. da Lei no. 8.429/1992. Precedentes: (REsp 
no. 1.315.092-RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, 
Primeira Turma, julgado em 5.6.2012, DJe 14.6.2012; AgRg no 
AREsp no. 133.243-MT, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda 
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Turma, julgado em 15.5.2012, DJe 24.5.2012; MC no. 9.675-
RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda 
Turma, julgado em 28.6.2011, DJe 3.8.2011; EDcl no REsp no. 
1.211.986-MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda 
Turma, julgado em 24.5.2011, DJe 9.6.2011.

8. A Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes 
tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados 
por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria 
irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do 
enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar 
efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do 
periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida 
cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito 
seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio 
do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial 
ilegalmente auferido.

9. A decretação da indisponibilidade de bens, apesar da 
excepcionalidade legal expressa da desnecessidade da demonstração 
do risco de dilapidação do patrimônio, não é uma medida de 
adoção automática, devendo ser adequadamente fundamentada pelo 
magistrado, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição 
Federal), sobretudo por se tratar de constrição patrimonial.

10. Oportuno notar que é pacífico nesta Corte Superior 
entendimento segundo o qual a indisponibilidade de bens deve recair 
sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa 
de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual 
prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de 
possível multa civil como sanção autônoma.

11. Deixe-se claro, entretanto, que ao juiz responsável pela condução 
do processo cabe guardar atenção, entre outros, aos preceitos legais que 
resguardam certas espécies patrimoniais contra a indisponibilidade, 
mediante atuação processual dos interessados - a quem caberá, p. ex., 
fazer prova que determinadas quantias estão destinadas a seu mínimo 
existencial.

12. A constrição patrimonial deve alcançar o valor da totalidade 
da lesão ao erário, bem como sua repercussão no enriquecimento ilícito 
do agente, decorrente do ato de improbidade que se imputa, excluídos 
os bens impenhoráveis assim definidos por lei, salvo quando estes 
tenham sido, comprovadamente, adquiridos também com produto da 
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empreitada ímproba, resguardado, como já dito, o essencial para sua 
subsistência.

13. Na espécie, o Ministério Público Federal quantifica 
inicialmente o prejuízo total ao erário na esfera de, aproximadamente, 
R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), sendo o ora recorrente 
responsabilizado solidariamente aos demais agentes no valor de R$ 
5.250.000,00 (cinco milhões e duzentos e cinquenta mil reais). 
Esta é, portanto, a quantia a ser levada em conta na decretação de 
indisponibilidade dos bens, não esquecendo o valor do pedido de 
condenação em multa civil, se houver (vedação ao excesso de cautela).

14. Assim, como a medida cautelar de indisponibilidade de 
bens, prevista na LIA, trata de uma tutela de evidência, basta a 
comprovação da verossimilhança das alegações, pois, como visto, pela 
própria natureza do bem protegido, o legislador dispensou o requisito 
do perigo da demora. No presente caso, o Tribunal a quo concluiu pela 
existência do fumus boni iuris, uma vez que o acervo probatório que 
instruiu a petição inicial demonstrou fortes indícios da ilicitude das 
licitações, que foram suspostamente realizadas de forma fraudulenta. 
Ora, estando presente o fumus boni juris, como constatado pela 
Corte de origem, e sendo dispensada a demonstração do risco de 
dano (periculum in mora), que é presumido pela norma, em razão 
da gravidade do ato e a necessidade de garantir o ressarcimento 
do patrimônio público, conclui-se pela legalidade da decretação da 
indisponibilidade dos bens.

15. Recurso especial não provido (STJ, REsp no. 1.319.515-ES, 
Rel. p/ acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
Primeira Seção, DJe de 21.9.2012).

Recurso especial. Improbidade administrativa. Responsabilidade 
solidária. Indisponibilidade de bens. Limite da constrição. Quantum 
suficiente ao integral ressarcimento do dano.

1. No ato de improbidade administrativa do qual resulta prejuízo, 
a responsabilidade dos agentes em concurso é solidaria.

2. É defeso a indisponibilidade de bens alcançar o débito total em 
relação a cada um dos co-obrigados, ante a proibição legal do excesso 
na cautela.

3. Os patrimônios existentes são franqueados à cautelar, tanto 
quanto for possível determinar, até a medida da responsabilidade de 
seus titulares obrigados à reparação do dano, seus acréscimos legais e à 
multa, não havendo, como não há, incompatibilidade qualquer entre 
a solidariedade passiva e as obrigações divisíveis.
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2. Recurso especial improvido (STJ, REsp no. 1.119.458-RO, 
Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Primeira Turma, 
DJe de 29.4.2010).

Processual Civil e Administrativo. Recurso especial. Improbidade 
administrativa. Indisponibilidade de bens. Dilapidação patrimonial. 
Art. 7o. da Lei no. 8.429/1992. Individualização de bens. 
Desnecessidade.

1. É pacífico nesta Corte Superior entendimento segundo o qual a 
indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em 
ação de improbidade administrativa de modo suficiente a garantir 
o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se 
em consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção 
autônoma.

2. Na espécie, o Juízo de Primeira Instância considerou que o dano 
aos cofres públicos perfaz o valor de R$ 41.782,12 (quarenta e um 
mil, setecentos e oitenta e dois reais e doze centavos). Esta é, portanto, 
a quantia a ser levada em conta na decretação de indisponibilidade 
dos bens, não esquecendo o valor do pedido de condenação em multa 
civil, se houver (vedação ao excesso de cautela).

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está 
consolidada pela desnecessidade de individualização dos bens sobre os 
quais se pretende fazer recair a indisponibilidade prevista no art. 7o., 
parágrafo único, da Lei no. 8.429/1992, considerando a diferença 
existente entre os institutos da “indisponibilidade” e do “seqüestro 
de bens” (este com sede legal própria, qual seja, o art. 16 da Lei no. 
8.429/1992). Precedentes: REsp no. 1.195.828-MA, Rel. Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado 
em 2.9.2010, DJe 4.10.2010; AgRg na MC no. 15.207-RJ, Rel. 
Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 19.9.2009; 
AgRg nos EDcl no Ag no. 587.748-PR, Rel. Min. HUMBERTO 
MARTINS, Segunda Turma, DJe 23.10.2009.

4. Agravo regimental parcialmente provido (STJ, AgRg no 
REsp no. 1.307.137-BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, Segunda Turma, DJe de 28.9.2012).

Processual Civil. Administrativo. Medida cautelar com pedido 
liminar para a atribuição de efeito suspensivo ativo a recurso especial. 
Agravo de instrumento contra liminar concedida in limine litis. 
Ausência de juntada do mandado de citação dos corréus aos autos. 
Prazo recursal. Termo inicial. Improbidade administrativa. Alegado 
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prejuízo ao erário. Indisponibilidade de bens. Periculum in mora 
presumido no art. 7o. da Lei no. 8.429/1992. Bloqueio de bens. 
Responsabilidade solidária.

1. Conforme relatado, busca-se com a presente medida cautelar 
atribuir efeito suspensivo a recurso especial interposto contra acórdão 
que não conheceu do agravo de instrumento contra liminar concedida 
initio littis em cautelar de indisponibilidade de bens ajuizada pelo 
MP, a qual objetiva o ressarcimento de danos que teriam sido causados 
aos cofres públicos decorrentes de atos de improbidade administrativa. 
Mais do que isso, o requerente pretende a concessão de efeito ativo 
(antecipação de tutela recursal) ao recurso especial já submetido a 
juízo de admissibilidade no Tribunal de origem, cujo resultado foi 
positivo.

2. A medida cautelar pressupõe a coexistência do fumus boni iuris 
e do periculum in mora. Nos casos em que se intenta emprestar efeito 
suspensivo a recurso especial, é necessário mais que um mero fumus 
boni iuris, mas também a comprovação de que o recurso especial 
interposto tem forte probabilidade de êxito. Isto porque sempre milita 
contra o requerente a presunção de que justo foi o acórdão proferido 
pelo Tribunal a quo, tendo em vista a sua cognição que vai além da 
superficialidade de tutela de urgência. No caso em tela, a análise dos 
autos não permite a constatação, de plano, da sobredita probabilidade 
de êxito do especial. Explico:

3. No tocante ao fumus boni iuris, em juízo perfunctório, nota-se 
que a liminar na cautelar ajuizada pelo Ministério Público do Estado 
do Rio Grande do Sul foi concedida initio littis e, de acordo com a 
jurisprudência desta Corte, em se tratando de decisão que, antes da 
citação da parte ré, antecipa os efeitos da tutela pretendida na petição 
inicial, o prazo para a interposição de agravo de instrumento flui 
a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente 
cumprido ou, se for o caso, a partir da juntada do aviso de recebimento 
da carta de citação.

4. Nesse contexto, necessária para formação do instrumento a 
certidão de juntada aos autos do mandado de citação devidamente 
cumprido, o que, em tese, não foi realizado pelo ora recorrente e 
deveria implicar o não conhecimento do agravo disciplinado no art. 
522 e seguintes do CPC. Precedentes.

5. Ademais, extrai-se dos autos que o erário experimentou 
prejuízo considerável. Importante ressaltar que não existe qualquer 
pré-julgamento a respeito da culpa ou não dos réus em relação às 
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irregularidades apontadas. Porém, os fatos narrados e os documentos 
denotam, em princípio, a ocorrência de atos considerados de 
improbidade administrativa, a teor do disposto na Lei no. 
8.429/1992.

6. Oportuno notar que é pacífico nesta Corte Superior 
entendimento segundo o qual a indisponibilidade de bens deve recair 
sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa 
de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual 
prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de 
possível multa civil como sanção autônoma. Precedentes.

7. Na espécie, o Parquet quantifica inicialmente o prejuízo ao 
erário na esfera de R$ 1.192.238,93 (um milhão e cento e noventa 
e dois mil e duzentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos). 
Esta seria, portanto, a quantia a ser levada em conta na decretação 
de indisponibilidade dos bens, não esquecendo o valor do pedido de 
condenação em multa civil, se houver (vedação ao excesso de cautela).

8. Ocorre que, contando a ação cautelar com quarenta e dois 
réus, e dado o desenvolvimento incipiente da instrução processual, 
não é possível aferir, agora, o grau de participação de cada parte na 
consecução de eventuais condutas ímprobas.

9. Daí porque aplica-se a jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça no sentido de que, até a liquidação, devem permanecer 
bloqueados tantos bens quantos forem bastantes para dar cabo da 
execução em caso de procedência da ação, na medida em que vigora 
entre os réus uma responsabilidade do tipo solidária.

10. Deixe-se claro, entretanto, que ao juiz responsável pela condução 
do processo cabe guardar atenção, entre outros, aos preceitos legais que 
resguardam certas espécies patrimoniais contra a indisponibilidade, 
mediante atuação processual dos interessados - a quem caberá, p. ex., 
fazer prova que determinadas quantias estão destinadas a seu mínimo 
existencial. Precedentes.

11. Por fim, relativamente ao periculum in mora, em verdade, tal 
pressuposto milita em favor do requerente da medida de bloqueio de 
bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento 
segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por 
imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é 
implícito ao comando normativo do art. 7o. da Lei no. 8.429/1992. 
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: REsp no. 
1.177.290-MT, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda 
Turma, DJe 1º.7.2010; e REsp no. 1.135.548-PR, Rel. Ministra 
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ELIANA CALMON, Segunda Turma, julgado em 15.6.2010, DJe 
22.6.2010.

12. Ação cautelar julgada improcedente, com a consequente 
revogação da liminar anteriormente concedida (STJ, MC no. 9.675-
RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda 
Turma, DJe de 3.8.2011).

Ante o exposto, conheço do Recurso Especial e dou-lhe parcial 
provimento, para, reformando o acórdão recorrido, determinar que a 
medida de indisponibilidade dos bens da recorrente seja limitada ao valor 
necessário ao integral ressarcimento do dano indicado no item E, IX, do 
pedido formulado na inicial da Ação Civil Pública (fl s. 98-99e).

É o voto.

RECURSO ESPECIAL No. 1.446.285-RJ (2013/0393511-5)

Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES

Recorrente: Nominal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
Ltda e outro

Advogados: Raphael Schettino Duarte e outro(s)

      Gustavo Jose Mizrahi

Recorrente: E P M de A H e outro

Advogados: Melhim Namem Chalhub e outro(s)

      Daniella Araújo Rosa

Recorrente: S L V M de M e outros

Advogados: João Augusto Basílio e outro(s)

      Pedro Alberto Faria

      Bárbara Van der Broock de Castro e outro(s)

Recorrente: E L dos S da S e outro

Advogado: Juliana Neves e outro(s)

Recorrente: Estado do Rio de Janeiro

Recorrente: Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de 
Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA
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Procurador: Guilherme Jales Sokal e outro(s)

Recorrido: Os Mesmos

Recorrido: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Interes.: ASM Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S/A e outro

Interes.: M A G de B

Interes.: C H F

Interes.: M F G da C

Interes.: Estratégia Investimentos S/A CVC

Interes.: A M

Interes.: Delpha Empreendimentos e Participações Ltda

Interes.: E J C S

Interes.: F S T de M

Interes.: O U V

Interes.: J de V E S

Interes.: Fundação Padre Leonel França

EMENTA

Processual Civil e Administrativo. Recursos especiais. Ação 
civil de improbidade administrativa. Negativa de vigência do art. 
535, II, do CPC. Inexistência. Ausência de prequestionamento. 
Súmulas no. 211-STJ e 282-STF. Acórdão embasado em 
fundamentos constitucionais e infraconstitucionais. Recurso 
extraordinário não interposto. Súmula no. 126-STJ. Divergência 
jurisprudencial. Descumprimento dos requisitos legais. 
Recebimento da petição inicial. Necessidade de intimação do 
Ministério Público. Atuação obrigatória como fiscal da lei 
quando não intervir como parte. Interpretação da fase preliminar 
prevista na Lei no. 8.429/1992. Incidência dos arts. 83, 84, 246 
e parágrafo único do CPC. Nulidade confi gurada. Limites dos 
efeitos dos atos praticados da demanda. Aplicação da regra do 
art. 248 do CPC.

1. Inexiste violação do art. 535, II, do Código de Processo 
Civil quando o aresto recorrido adota fundamentação sufi ciente 
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para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação 
expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.

2.  A confi guração do questionamento prévio não exige 
que o Tribunal de origem mencione expressamente o dispositivo 
infraconstitucional tido como violado. Todavia, é imprescindível 
que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e 
decidida fundamentadamente, sob pena de não-preenchimento 
do requisito do prequestionamento, indispensável para o 
conhecimento do recurso especial. Incidência das Súmulas no. 
282-STF e 211-STJ.

3. O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, fundou 
o seu entendimento em preceitos de natureza constitucional 
e infraconstitucional autônomos. Entretanto, em relação à 
fundamentação constitucional, não houve a interposição de 
recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula no. 
126-STJ.

4. O recurso especial fundado na divergência jurisprudencial 
exige a observância do contido nos arts. 541, parágrafo único, 
do Código de Processo Civil, e 255, § 1 o., a, e § 2o., do RISTJ, 
sob pena de não conhecimento do recurso. No caso examinado, 
os recorrentes não realizaram o necessário cotejo analítico, 
indispensável para a demonstração do dissídio jurisprudencial e 
comprovação de similitude fática entre os arestos confrontados.

5. No caso dos autos, o Fundo Único de Previdência 
Social do Estado do Rio de Janeiro-RIOPREVIDÊNCIA e 
o Estado do Rio de Janeiro ajuizaram ação civil pública por 
ato de improbidade administrativa c/c reparação de danos 
contra Eduardo Luiz dos Santos da Silva e Outros em face de 
suposta fraude decorrente da alienação direcionada de ativos do 
patrimônio do Rio Previdência, originados de créditos vinculados 
a contratos de fi nanciamento habitacional, originários do Banco 
do Estado do Rio de Janeiro (BANERJ) e integralizados em 
Fundo de Investimento em Direitos Creditícios (FIDC).

6. O objeto do presente recurso especial está limitado à 
análise da existência de nulidade absoluta em decorrência da 
não intimação do Ministério Público para ofi ciar como fi scal 
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da lei antes do recebimento da petição inicial da ação civil de 
improbidade administrativa e, em caso positivo, o alcance dos 
efeitos do reconhecimento de nulidade dos atos praticados na 
referida demanda. O Tribunal de origem reconheceu a presença 
da referida nulidade e anulou o processo a partir da decisão que 
recebeu a exordial, porém, preservou a decisão que excluiu ASM 
Asset Management DTVM S.A e ASM Administradora de 
Recursos S/A do pólo passivo da ação, proferida anteriormente 
em outro recurso de agravo.

7. Na hipótese examinada, é notório que o Ministério 
Público não é parte nos autos, pois a ação civil de improbidade 
administrativa foi ajuizada pelo RIOPREVIDÊNCIA e pelo 
Estado do Rio de Janeiro contra diversos réus. Também é 
incontroverso que a petição inicial da referida ação civil foi 
recebida em sua totalidade, posteriormente reconsiderada para 
excluir integrantes do pólo passivo, sem qualquer intimação do 
representante do Ministério Público para atuar como custus legis.

8. O comando contido no § 4o. do art. 17 da LIA é 
imperativo ao determinar a obrigatoriedade do Ministério 
Público intervir, quando não for parte, como fi scal da lei sob 
pena de nulidade. Por outro lado, é evidente que tal intervenção 
deve ocorrer antes de qualquer ato decisório do julgador, 
especialmente antes da recebimento ou rejeição da petição 
inicial da ação civil de improbidade administrativa.

9. Nesse momento, intervindo como fiscal da lei, o 
Ministério Público terá vista dos autos após as partes, será 
intimado de todos os atos do processo, poderá juntar documentos 
e requerer medidas ou diligências necessárias ao descobrimento 
da verdade, nos termos do art. 83 do Código de Processo 
Civil. A ausência de intimação para intervenção obrigatória do 
Ministério Público prevista em lei impõe a nulidade do processo 
(art. 84 do CPC).

10. O prejuízo causado ao Ministério Público é manifesto, 
pois apesar da obrigatoriedade determinada pela Lei de 
Improbidade Administrativa para fiscalizar a ação civil de 
improbidade administrativa, somente foi intimado após a fase 
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preliminar prevista na referida norma que excluiu diversos réus 
da relação processual, bem como após o transcurso de quase 
dois anos do ajuizamento da ação.

Ademais, como observado pela Corte a quo, no caso 
concreto, a intervenção do representante do Ministério Público 
na fase recursal perante o Tribunal a quo não supriria a ausência 
de intimação do parquet que oficia em primeiro grau de 
jurisdição.

11. Assim, nos termos do art. 246 e parágrafo único do 
Código de Processo Civil, reconhecida a nulidade por ausência 
de intimação do Ministério Público para acompanhar o feito 
em que deveria intervir, o processo deve ser anulado a partir da 
decisão que analisou o recebimento da petição inicial da ação 
civil de improbidade administrativa.

12. Por fim, é necessário consignar que os efeitos do 
reconhecimento da nulidade no processo devem observar o 
disposto no art. 248 do Código de Processo Civil: Anulado 
o ato, reputam-se de nenhum efeito todos os subseqüentes, que 
dele dependam; todavia, a nulidade de uma parte do ato não 
prejudicará as outras, que dela sejam independentes.

13. Portanto, é evidente que o acórdão proferido pelo 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, objeto do Agravo 
de Instrumento no. 0012418-19.2010.8.19.0000, que excluiu 
ASM Asset Management DTVM S.A e ASM Administradora 
de Recursos S/A do pólo passivo da ação civil de improbidade 
administrativa, é atingido pela declaração de nulidade do 
processo por depender diretamente do ato judicial anulado. Tal 
controvérsia, objeto do REsp no. 1.330.445-RJ, também sob a 
minha Relatoria, fi ca com o julgamento prejudicado em razão 
da apontada circunstância do caso concreto.

14. Outrossim, o reconhecimento da nulidade na fase 
preliminar da ação civil de improbidade administrativa, não 
atinge, necessariamente, a decisão posterior que determinou a 
indisponibilidade de bens dos réus, pois não dependente do 
recebimento da exordial para ser decretada. Nesse sentido, o 
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entendimento consolidado deste Tribunal Superior: AgRg no 
AREsp no. 20.853-SP, 1a. Turma, Rel. Min. BENEDITO 
GONÇALVES, DJe de 29.6.2012; REsp no. 1.113.467-
MT, 2a. Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 
27.4.2011.

15. Recursos especiais interpostos por Nominal 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA e Outro, 
E P M de A H e Outro, S L V M de M e Outros e E L dos S da 
S e Outro parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.

16. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro e do 
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro 
- RIOPREVIDÊNCIA provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas, o seguinte 
resultado de julgamento: A Turma, por unanimidade, conheceu em parte 
dos recursos especiais de Nominal Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários Ltda e Outro, E P M de A H e Outro, S L V M de M e 
Outros e E L dos S da S e Outro e, nessa parte, negou-lhes provimento; 
deu provimento ao recurso especial do Estado do Rio de Janeiro e 
do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro 
- RIOPREVIDÊNCIA, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-
Relator(a).

A Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs. Ministros Humberto 
Martins, Herman Benjamin e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro 
Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.

Brasília (DF), 5 de agosto de 2014 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 12.8.2014
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trata-se de recursos 
especiais interpostos em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl . 873):

Processual Civil. Agravo de instrumento. Ação de improbidade 
administrativa cumulada com reparação de danos. Nulidade 
processual decorrente da ausência de intervenção do Ministério 
Público, na qualidade de custos legis. Impossibilidade de manutenção 
no polo passivo de réu excluído por decisão transitada em julgado. 
Recurso ao qual se dá parcial provimento.

I - O colendo Superior Tribunal de Justiça registra entendimento de 
que a alegação de nulidade do processo por ausência de intervenção do 
Ministério Público em primeira instância, quando há manifestação 
da Procuradoria de Justiça em segundo grau de jurisdição, exige a 
prova de nulidade efetiva, sob pena de se desprestigiar os princípios da 
celeridade processual e da instrumentalidade das formas. Impossível, 
contudo, exigir-se a prova de nulidade se o Ministério Público não teve 
vista dos autos, circunstância agravada por decisão de reconsideração 
com exclusão de réus, sem que fosse precedida da exigida intimação, 
não sanando a nulidade a intervenção do Ministério Público em 
segundo grau - “A atuação da Procuradoria de Justiça em segundo grau 
de jurisdição ocorre na qualidade de órgão interveniente, sendo certo 
que não possui atribuição para praticar atos processuais em primeira 
instância, em vista da existência de escalonamento funcional”;

II - Contudo, indevida a anulação de molde a inserir réu excluído 
por decisão da Câmara, transitada em julgado, impondo-se “declarar 
nula a decisão que reconsiderou o recebimento da inicial da ação de 
improbidade e decisões posteriores visando complementá-la, para que 
seja oportunizada a manifestação obrigatória do Parquet em primeiro 
grau de jurisdição, viabilizando-lhe o cotejo das defesas prévias 
apresentadas, o exame das questões suscitadas neste contraditório 
preliminar inserto no âmbito do processo da ação civil de improbidade, 
cuja inobservância implica ofensa ao devido processo legal;

III - Provimento parcial ao recurso.

Houve a oposição de sucessivos embargos de declaração, os quais 
foram julgados pelo Tribunal de origem, com as seguintes ementas (fl s. 
978-1.003 1.137-1.149, 1.248-1.262, respectivamente):
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Processual Civil. Agravo de instrumento. Ação de improbidade 
administrativa cumulada com reparação de danos. Nulidade 
processual decorrente da ausência de inter vença o do Ministério 
Público, na qualidade de custos legis. Impossibilidade de manutenção 
no polo passivo de reu excluído por decisão transitada em julgado 
recurso ao qual se deu parcial provimento. Embargos de declaração. 
Efeitos infringentes de forma limitada. Possibilidade. Inexistência de 
pressupostos de acolhimento. Improvimento aos recursos declarando-se, 
contudo, por maioria (vencido o relator), a exclusão das empresas a que 
se refere o Agravo de Instrumento no. 0012418-19.2010.8.19.0000, 
até eventual decisão contraria do Superior Tribunal de Justiça.

I - O art. 535 do CPC possibilita o acolhimento dos embargos 
de declaração quando houver no acórdão, obscuridade, contradição 
ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o 
tribunal;

II - O colendo Superior Tribunal de Justiça registra entendimento 
de que a alegação de nulidade do processo por ausência de intervenção 
do Ministério Público em primeira instância, quando há manifestação 
da Procuradoria de Justiça em segundo grau de jurisdição, exige a 
prova de nulidade efetiva, sob pena de se desprestigiar os princípios da 
celeridade processual e da instrumentalidade das formas. Impossível, 
contudo, exigir-se a prova de nulidade se o Ministério Público não teve 
vista dos autos, circunstância agravada por decisão de reconsideração 
com exclusão de réus, sem que fosse Precedida da exigida intimação, 
não sanando a nulidade a intervenção do Ministério Público em 
segundo grau - “A atuação da Procuradoria de Justiça em segundo grau 
de jurisdição ocorre na qualidade de órgão interveniente, sendo certo 
que não possui atribuição para praticar atos processuais e, primeira 
instância, em vista da existência de escalonamento funcional”.

III - Contudo, indevida a anulação de molde a inserir réu excluído 
por decisão da Câmara, transitada em julgado, impondo-se “declarar 
nula a decisão que reconsiderou o recebimento da inicial da ação 
de improbidade e decisões posteriores visando complementá-la, 
para que seja oportunizada a manifestação obrigatória do Parquet 
em primeiro grau de jurisdição, viabilizando-lhe o cotejo das 
defesas prévias apresentadas, o exame das questões suscitadas neste 
contraditório preliminar inserto no âmbito do processo da ação civil 
de improbidade cuja inobservância implica ofensa ao devido processo 
legal” V - Improvimento aos embargos de declaração, ratificando-se, 
por maioria, vencido o relator, as exclusões das rés a que se refere o 
Agravo de Instrumento no. 0012418-19.2010.8.19.000 até eventual 
decisão contrária do Superior Tribunal de Justiça.
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Processual Civil. Agravo de instrumento. Ação dei improbidade 
administrativa cumulada com reparação dei danos nulidade 
processual decorrente da ausência dei intervenção do Ministério 
Público, na qualidade de custos, legis impossibilidade de manutenção 
no polo passivo de, réu excluído por decisão transitada em julgado. 
Recurso ao qual se deu parcial provimento. Embargos de declaração. 
Efeitos infringentes de forma limitada possibilidade. Inexistência de 
pressupostos de acolhimento. Improvimento ao recurso declarando-se 
contudo, por maioria (vencido o relator), a exclusão da empresa s a que 
se refere o Agravo de Instrumento no. 0012418-19.2010.8.19.0000, 
até eventual decisão contraria do Superior Tribunal de Justiça. 
Improvimento aos embargos de declaração.

I - O art. 535 do CPC possibilita o acolhimento dos embargos 
de declaração quando houver no acórdão, obscuridade, contradição 
ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o 
tribunal;

II - O colendo Superior Tribunal de Justiça registra entendimento 
de que a alegação de nulidade do processo por ausência de intervenção 
do Ministério Público em primeira instância, quando há manifestação 
da Procuradoria de Justiça em segundo grau de jurisdição, exige a 
prova de nulidade efetiva, sob pena de se desprestigiar os princípios da 
celeridade processual e da instrumentalidade das formas. Impossível, 
contudo, exigir-se a prova á nulidade se o Ministério Público não teve 
vista dos autos, circunstância agravada por decisão de reconsideração 
com exclusão de réus, sem que fosse precedida da exigida intimação, 
não sanando a nulidade a intervenção do Ministério Público em 
segundo grau - “A atuação da Procuradoria de Justiça em segundo grau 
de jurisdição ocorre na qualidade de órgão interveníente sendo certo 
que não possui atribuição para praticar atos processuais em primeira 
instância, em vista da existência de escalonamento funcional”

III - Contudo, indevida a anulação de molde a inserir réu excluído 
por decisão da Câmara, transitada em julgado, impondo-se “declarar 
nula a decisão que reconsiderou o recebimento da inicial da ação de 
improbidade e decisãões posioe visando complementá-la, para que 
seja oportunizada ‹a manifsaã obrigatória do Par quet em primeiro 
grau de jurisdição, viabilizando-lhe o cotejo das defesas prévias 
apresentadas, o exame das questões suscitadas neste contraditório 
preliminar inserto no âmbito do processo da ação civil de improbidade, 
cuja inobservância implica ofensa ao devido processo legal”;

IV - Improvimento, aos embargos de declaração.
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Processual Civil. Agravo de instrumento ação de improbidade 
administrativa cumulada com reparação de danos nulidade 
processual decorrente da ausência de inter vença 0 do Ministério 
Público, na qualidade de custos legis impossibilidade de manutenção 
no polo passivo de reu excluído por decisão transitada em julgado. 
Recurso ao qual se deu parcial provimento. Embargos de declaração 
efeitos infringentes de forma limitada. Possibilidade. Inexistência de 
pressupostos de acolhimento improvimento ao recurso declarando-
se, contudo, por maioria (vencido o relator), a exclusão das 
empresas a que se refere o Agravo de Instrumento no. 0012418-
19.2010.8.19.0000, até eventual decisão contraria do Superior 
Tribunal de Justiça. Improvimento aos novos embargos de declaração 
por não se vislumbrarem os pressupostos do art. 535, do Código de 
Processo Civil.

I - O art. 535 do CPC possibilita o acolhimento dos embargos 
de declaração quando houver no acórdão, obscuridade, contradição 
ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o 
tribunal.

II - O colendo Superior Tribunal de Justiça registra entendimento 
de que a alegação de nulidade do processo por ausência de intervenção 
do Ministério Público em primeira instância, quando há manifestação 
da Procuradoria de Justiça em segundo grau de jurisdição, exige a 
prova de nulidade efetiva, sob pena de se desprestigiar os princípios da 
celeridade processual e da instrumentalidade das formas. Impossível, 
contudo, exigir-se a prova de nulidade se o Ministério Público não teve 
vista dos autos, circunstância agravada por decisão de reconsideração 
com exclusão de réus, sem que fosse precedida da exigida intimação, 
não sanando a nulidade a intervenção do Ministério Público em 
segundo grau - “A atuação da Procuradoria de Justiça em segundo grau 
de jurisdição ocorre na qualidade de órgão interveniente sendo certo 
que não possui atribuição para praticar atos processuais em primeira 
instância, em vista da existência de escalonamento funcional”;

III - A Câmara, por unanimidade, negou provimento aos embargos 
de declaração anteriores. Também, por maioria, vencido o relator, 
declararam-se excluídas pela decisão anterior desta Câmara no Agravo 
de Instrumento no 0012418-192010.8.19.0000 as empresas ASM 
ASSET MANGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e ASM ADMINISTRADORA 
DE RECURSOS S.A., até eventual decisão contrária do egrégio 
Superior Tribunal de Justiça, não havendo, por conseguinte, que 
se discutir sobre a prejudicialidade recursal em face da nulidade 
determinada. A maioria manteve a exclusão;
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IV - Inexistência dos pressupostos do art. 535, do Código de Processo 
Civil;

V - Improvimento aos embargos de declaração.

No especial de E L DOS S DA S E OUTRO, os recorrentes 
alegam, além de dissídio jurisprudencial, ofensa aos arts. 83, 165, 
245, 248, 458, 535, II, do CPC e 17, § 4o., da Lei no. 8.429/1992, 
porquanto: a) o Tribunal de origem não se manifestou acerca das questões 
suscitadas nos embargos de declaração; c) a obrigatoriedade de intimação 
do Ministério Publico implica a nulidade de todas as decisões e atos 
processuais posteriores e se confi gura como matéria de ordem pública, 
de modo que pode ser alegada a qualquer tempo, em qualquer grau de 
jurisdição e, inclusive, reconhecida de ofício; b) a decisão que decretou 
a indisponibilidade dos bens foi proferida após a decisão de recebimento 
da inicial, de modo que, tendo esta sido declarado nula, não há como tal 
nulidade não atingir aquela decisão; c) há de ser reconhecida a nulidade 
do processo quando o Ministério Público não intervenha como fi scal da 
lei; d) o Ministério Púbico terá vista dos autos depois das partes, sendo 
intimado de todos os atos do processo, o que não ocorreu no caso em 
questão (e-STJ fl s. 1.271-1.296).

Em suas razões do recurso especial, Nominal DTVM Ltda e Outro 
indicam violação dos arts. 246, parágrafo único e 248 do CPC, pois, 
tendo sido declarada a nulidade processual decorrente da ausência de 
intervenção do Ministério Público na qualidade de custus legis, não 
pode subsistir a decisão que determinou a indisponibilidade dos bens da 
recorrente (e-STJ fl s. 1.304-1.316).

Nas razões do recurso especial, S L V M DE M E OUTROS 
apontam, além de divergência jurisprudencial, violação dos artigos 17, § 
4o., da Lei no. 8.429/1992, 83, I e II, 84 e 246 do CPC, por entenderem, 
em síntese, que: a) não há interesse recursal do Ministério Público no que 
diz respeito à declaração de nulidade da decisão por inobservância da 
regra contida no art. 17, § 4o., da Lei no. 8.429/1992, porquanto o Juízo 
a quo efetivamente determinou a intimação do parquet na mesma ocasião 
em que recebeu a petição inicial da ação de improbidade; b) eventual 
inexistência de intimação do MP antes da decisão de recebimento da 
inicial não gera nulidade, eis ainda não havia se instaurado plenamente 



409

Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 28, (241): 217-427, janeiro/março 2016

a relação processual; c) o Ministério Público emitiu parecer sobre 
todas as decisões proferidas na fase preambular, o que afasta qualquer 
contrariedade às regras dos referidos dispositivos ou suposta nulidade; 
d) deve ser observado o princípio da instrumentalidade das formas, 
porquanto foi atingida a fi nalidade do ato e não houve prejuízo às partes 
(e-STJ fl s. 1.343-1.365).

Por sua vez, E P M DE A H E OUTRO sustentam a existência de 
dissídio jurisprudencial no que se refere à aplicação dos arts. 245, 246, 
248 do CPC e 17, § 4o., da Lei no. 8.429/1992, sob a alegação de que 
inexiste vício sanável no caso dos autos, haja vista que a manifestação 
do Ministério Público em segunda instância tem o condão de suprir a 
ausência de sua intervenção em primeira instância (e-STJ fl s. 1.532-
1.545).

O Estado do Rio de Janeiro e o Fundo Único de Previdência Social 
do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA, nas razões do 
recurso especial, apontam o malferimento dos arts. 246, parágrafo único, 
248, 535, II, do CPC, 17, §§ 4o., 6o. e 8o. da Lei no. 8.429/1992, 
sustentando que: a) o Tribunal a quo se omitiu na análise dos dispositivos 
suscitados nos embargos de declaração; b) com a declaração de nulidade 
das decisões de recebimento da petição inicial e dos atos que delas 
decorram logicamente, não há como ser preservada a decisão que excluiu 
as Empresas ASM’S da demanda; c) não se justifi ca a concessão de 
tratamento diferenciado às Empresas ASM’s, devendo também estas 
serem submetidas à nova decisão sobre o recebimento da ação, a ser 
proferida após a oitiva do parquet, diante da nulidade absoluta das 
decisões anteriores; d) não se pode aplicar a tese segundo a qual a 
nulidade decorrente da ausência de intervenção ministerial em primeiro 
grau seria sanada quando, não tendo sido demonstrado o prejuízo, o 
Ministério Público intervém em segundo grau de jurisdição (e-STJ fl . 
1.553-1.579).

Os recorridos apresentaram contrarrazões aos recursos especiais (fl s. 
1.594-1.610, 1.611-1.626, 1.627-1.644, 1.645-1.664 e 1.665-1.685).

Nesta Corte Superior, o Ministério Público Federal opinou pelo 
provimento parcial dos recursos especiais.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): Em razão 
da especificidade da hipótese examinada, os recursos especiais dos 
recorrentes serão examinados concomitantemente.

Inicialmente, não há falar em violação do art. 535, II, do Código de 
Processo Civil quando o aresto recorrido adota fundamentação sufi ciente 
para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa 
sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. Além disso, os 
vícios suscitados pelos recorrentes foram enfrentados pela Corte a quo no 
julgamento dos sucessivos embargos declaratórios.

Sobre o tema, os seguintes precedentes:

Processual Civil e Tributário. Recurso especial. Violação ao art. 
535 do CPC. Inocorrência. Ausência de prequestionamento. Súmula 
no. 211-STJ. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Ausência de 
similitude fática. IPTU, TIP E TCLLP. Pretensão de anulação do 
crédito tributário. Prescrição.

1. É entendimento sedimentado o de não haver omissão no acórdão 
que, com fundamentação suficiente, ainda que não exatamente a 
invocada pelas partes, decide de modo integral a controvérsia posta.

(...)

6. Recurso especial a que se dá parcial provimento.

(REsp no. 767.250-RJ, 1a. Turma, Rel. Min. TEORI ALBINO 
ZAVASCKI, DJe de 10.6.2009)

Processual Civil. Violação ao art. 535 não configurada. Recurso 
especial. Divergência jurisprudencial não comprovada. Incidência da 
Súmula no. 13 STJ. Inadmissibilidade.

1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC quando os fundamentos da 
decisão a quo que são claros e nítidos, sem haver omissões, obscuridades, 
dúvidas ou contradições. O não-acatamento das teses contidas no 
recurso não implica cerceamento de defesa, pois ao magistrado cabe 
apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide.

(...)

3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.

(REsp no. 977.216-PE, 2a. Turma, Rel. Min. ELIANA 
CALMON, DJe de 24.11.2008)
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Por outro lado, não houve apreciação pelo Tribunal de origem 
sobre os dispositivos legais supostamente violados (arts. 165 e 458 
do Código de Processo Civil) o que impossibilita o julgamento do 
recurso neste aspecto, por ausência de prequestionamento, nos termos 
das Súmulas no. 282-STF e 211-STJ, respectivamente: É inadmissível 
o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a 
questão federal suscitada; Inadmissível recurso especial quanto à questão 
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo 
tribunal a quo.

Efetivamente, a configuração do questionamento prévio não 
exige que o Tribunal de origem mencione expressamente o dispositivo 
infraconstitucional tido como violado. Todavia, é imprescindível 
que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida 
fundamentadamente, sob pena de não-preenchimento do requisito 
do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso 
especial. Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Tribunal Superior: 
AgRg no REsp no. 1.101.616-SP, 2a. Turma, Rel. Min. HUMBERTO 
MARTINS, DJe de 27.5.2009; AgRg no Ag no. 918.758-SP, 1a. Turma, 
Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 17.12.2008.

Ademais, é manifesto que o Tribunal a quo, ao analisar a controvérsia, 
fundou o seu entendimento em preceitos de natureza constitucional e 
infraconstitucional autônomos. Entretanto, em relação à fundamentação 
constitucional, não houve a interposição de recurso extraordinário, o 
que atrai a incidência da Súmula no. 126-STJ: É inadmissível recurso 
especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional 
e infraconstitucional, qualquer deles sufi ciente, por si só, para mantê-lo, e a 
parte vencida não manifesta recurso extraordinário.

Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte Superior:

Processual Civil. Agravo regimental no agravo regimental no 
recurso especial. Ação civil pública contra suposto ato de improbidade 
administrativa perpetrado por empregados da Petrobrás. Interposição 
do apelo nobre tão somente pela alínea c do permissivo constitucional. 
Não realização do cotejo analítico. Impossibilidade do aperfeiçoamento 
da dissidência pretoriana. Acórdão impugnado arrimado em duplo 
fundamento. Questão constitucional não impugnada. Aplicação da 
Súmula no. 126 do STJ. Óbices de admissibilidade que interditam o 
conhecimento da questão de fundo.
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1. É defeso o conhecimento do apelo nobre pela alínea c do 
permissivo constitucional, porque o recorrente, ora agravante, furtou-
se a realizar o cotejo analítico, com a transcrição de trechos dos 
julgados confrontados, a fim de evidenciar a adoção de soluções 
antagônicas para a mesma questão jurídica. Tal requisito não pode ser 
suprido pela mera transcrição da ementa do julgado paradigmático e 
a breve exposição no sentido de que os casos confrontados versam sobre 
a mesa tese jurídica, máxime porque não se cuida de dissídio notório.

2. A incompetência da Justiça Federal foi elidida com base no 
art. 109, I, da Constituição Federal, sendo certo que o recorrente, 
o agravante, não interpôs, simultaneamente ao recurso especial, o 
recurso extraordinário, razão pela qual incide a Súmula no. 126-STJ 
à espécie.

3. O recurso especial teve seu seguimento negado em virtude 
de óbices de admissibilidade, de modo que está interditado o 
conhecimento da questão de fundo

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no REsp no. 1.129.806-RJ, 1a. Turma, Rel. 
Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de 24.10.2012)

Processual Civil. Agravo regimental. Art. 535 do CPC. Violação 
inexistente. Improbidade administrativa. Acórdão a quo baseado 
no conjunto fático-probatório. Súmula no. 7-STJ. Fundamento 
constitucional não-atacado. Súmula no. 126-STJ.

1. Não se verifica ofensa ao art. 535 do CPC quando a decisão 
recorrida se apresenta devidamente fundamentada, sem que haja 
omissões ou contradições a serem sanadas.

2. Os autos demonstram que o exame do apelo excepcional exige que 
se adentre na seara probatória. É evidente que a questão primordial 
sobre verificar a existência, ou não, de prova concreta em valores 
contábeis dos alegados prejuízos, que haveria de ser apurados em 
comparação com outros compromissos da recorrente constitui matéria 
de fato, e não de direito. Tal análise, na via especial, não é possível, 
tendo em vista o óbice instituído pelas Súmulas no. 7-STJ e 279-STF. 
A conclusão firmada pelo acórdão objurgado decorreu da análise do 
conjunto fático-probatório dos autos e o acolhimento da pretensão 
recursal demandaria o reexame e a inversão do mencionado suporte.

3. Estando o acórdão recorrido embasado em fundamentos de 
natureza constitucional e infraconstitucional, a não interposição de 
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recurso extraordinário impõe o não conhecimento do recurso especial, 
conforme o enunciado da Súmula no. 126 desta Corte.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp no. 763.026-SP, 2a. Turma, Rel. Min. 
CASTRO MEIRA, DJe de 6.11.2008)

Por sua vez, é necessário consignar que a interposição do recurso 
especial fundado na alínea c do permissivo constitucional exige que o 
recorrente cumpra as disposições previstas nos arts. 541, parágrafo único, 
do Código de Processo Civil, e 255, § 1o., a, e § 2o., do RISTJ. Com 
efeito, é inviável a apreciação de recurso especial fundado em divergência 
jurisprudencial quando o recorrente não demonstrar o suposto dissídio 
pretoriano por meio: a) da juntada de certidão ou de cópia autenticada 
do acórdão paradigma, ou, em sua falta, da declaração pelo advogado 
da autenticidade dessas; b) da citação de repositório ofi cial, autorizado 
ou credenciado em que o acórdão divergente foi publicado; c) do cotejo 
analítico, com a transcrição dos trechos dos acórdãos em que se funda a 
divergência, além da demonstração das circunstâncias que identifi cam ou 
assemelham os casos confrontados.

Além disso, o conhecimento do recurso especial fundado em 
divergência jurisprudencial também pressupõe a indicação dos 
dispositivos de lei federal com interpretação divergente entre os 
Tribunais. Deixando o recorrente de assim proceder, fi ca defi ciente a 
fundamentação recursal, incidindo o princípio contido na Súmula no. 
284-STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a defi ciência na 
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Na hipótese examinada, verifi ca-se que os recorrentes limitaram a 
transcrever a ementas e trechos dos julgados paradigma, não atendendo 
aos requisitos estabelecidos pelos dispositivos legais supramencionados, 
restando ausente o necessário cotejo analítico a comprovar o dissídio 
pretoriano, bem como a indicação dos dispositivos legais supostamente 
analisados de maneira divergente. Assim, é descabido o recurso interposto 
pela alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

Sobre o tema, o entendimento desta Corte Superior:

Processual Civil. Ausência de violação do art. 557 do CPC. Não-
indicação do dispositivo legal. Súmula no. 284-STF. Tributário. 
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Imposto de renda retido na fonte. Repetição de indébito. Aposentadoria 
complementar. Previdência privada. Lei no. 7.713/1988. Isenção do 
beneficiário. Art. 543-C do CPC.

1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a 
ausência de indicação dos dispositivos em torno dos quais teria 
havido interpretação divergente por outros Tribunais não autoriza 
o conhecimento do recurso especial quando interposto com base na 
alínea c do permissivo constitucional.

(...)

Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no REsp no. 1.082.801-RJ, 2a. Turma, Rel. 
Min. HUMBERTO MARTINS, DJe de 11.5.2009)

Administrativo. Recurso especial. Responsabilidade objetiva do 
Estado. Morte de pessoa causada por policiais em serviço. Violação 
ao art. 535 do CPC. Inocorrência. Dissídio jurisprudencial não 
comprovado. Apresentação de razões dissociadas. Súmula no. 284 do 
STF. Reexame do valor da indenização e dos honorários advocatícios. 
Impossibilidade. Súmula no. 7-STF. Decisão ultra petita. Ausência 
de prequestionamento. Reexame necessário. Súmula no. 325 do STJ.

(...)

2. A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada mediante 
identificação clara do dissídio entre os casos confrontados, identificando 
os trechos que os assemelhem, visto que a simples transcrição de 
ementas não é suficiente para a comprovação do dissídio. No caso, não 
houve o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, 
com a indicação das circunstâncias que os identificam ou assemelham. 
Ademais, a ausência de indicação dos dispositivos tidos por violados 
não autoriza o conhecimento do recurso especial, mesmo quando 
interposto com base na alínea c do permissivo constitucional (Súmula 
no. 284-STF).

(...)

9. Recurso especial dos autores parcialmente conhecido e, nessa 
parte, desprovido.

(REsp no. 956.037-RN, 1a. Turma, Rel. Min. TEORI 
ALBINO ZAVASCKI, DJe de 26.3.2009)

No caso dos autos, o Fundo Único de Previdência Social do Estado 
do Rio de Janeiro-RIOPREVIDÊNCIA e o Estado do Rio de Janeiro 
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ajuizaram ação civil pública por ato de improbidade administrativa c/c 
reparação de danos contra Eduardo Luiz dos Santos da Silva e Outros 
em face de suposta fraude decorrente da alienação direcionada de ativos 
do patrimônio do Rio Previdência, originados de créditos vinculados a 
contratos de fi nanciamento habitacional, originários do Banco do Estado 
do Rio de Janeiro (BANERJ) e integralizados em Fundo de Investimento 
em Direitos Creditícios (FIDC).

A referida ação civil foi ajuizada em dezembro de 2008, ocasião 
que foi determinada a notifi cação dos réus para apresentação de defesa 
prévia, nos termos do procedimento previsto no art. 17, § 7o., da Lei no. 
8.429/1992. Após a notifi cação dos vinte e dois (22) réus o Juízo singular 
recebeu a petição inicial e determinou a citação para apresentação de 
contestação.

A decisão foi objeto de diversos agravos de instrumento dirigidos 
ao Tribunal a quo, inexistindo juízo de retratação pelo juízo em primeiro 
grau de jurisdição (art. 529). Entretanto, em fevereiro de 2010, sob 
alegação de prerrogativa decorrente da interposição dos diversos recursos 
de agravo de instrumento pelos réus, houve a reconsideração parcial da 
decisão para excluir nove réus do pólo passivo da demanda. Tal decisão 
foi impugnada por ASM Asset Management DTVM S.A e ASM 
Administradora de Recursos S/A, as quais também foram excluídas da 
ação civil de improbidade administrativa, em face do provimento do 
agravo de instrumento pelo Tribunal de origem, questão objeto do REsp 
no. 1.330.445-RJ, também sob a minha Relatoria.

Somente após essa decisão, em novembro de 2010, em face de 
alegação do RIOPREVIDÊNCIA e o ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
de nulidade processual por ausência de intervenção do Ministério Público 
do Estado do Rio de Janeiro, na qualidade de custus legis, o membro do 
Parquet Estadual foi intimado, interpondo recurso de agravo.

O objeto do presente recurso especial está limitado à análise da 
existência de nulidade absoluta em decorrência da não intimação do 
Ministério Público para ofi ciar como fi scal da lei antes do recebimento 
da petição inicial da ação civil de improbidade administrativa e, em caso 
positivo, o alcance dos efeitos para o reconhecimento de nulidade dos 
atos praticados na referida demanda.
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O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, consignou (fl s. 
887-898):

Observa-se que, de fato, somente em 24.11.2010 - fl. 40, ordenou-
se a intimação do Ministério Público, ou seja, após o recebimento 
da inicial com a determinação de citação e sua reconsideração 
parcial com exclusão de réus e se sustenta neste recurso inexistência de 
nulidade que estaria suprida pela intervenção do Ministério Público 
em segunda instância. Se é certo que o colendo Superior Tribunal 
de Justiça registra o entendimento de que a alegação de nulidade 
do processo por ausência de intervenção do Ministério Público em 
primeira instância quando há manifestação da Procuradoria de 
Justiça em segundo grau de jurisdição, exige a prova de nulidade 
efetiva, sob pena de se desprestigiar os princípios da celeridade 
processual e da instrumentalidade das formas - REsp no. 1.010.52l-
PE, relator o eminente Ministro SIDNEI BENETI Terceira Turma 
em 26.10.2010, DJe de 9.11.2010, não se pode exigir do Ministério 
Público uma avaliação sobre a existência, ou não, de prejuízo,  se 
não lhe foi dada oportunidade para se manifestar nos autos, indicar 
provas ou diligências anteriormente ao recebimento da inicial, além 
do que, nos termos do parecer que abaixo se transcreve, da lavra da 
eminente Dra. VANIA MARIA CARRANO BENJÓ - fls. 837-852, 
“A atuação da Procuradoria de Justiça em segundo grau de jurisdição 
ocorre na qualidade de órgão interveniente, sendo certo que não possui 
atribuição para praticar atos processuais em primeira instância, em 
vista da existência de escalonamento funcional”:

(...)

Cinge-se a controvérsia posta nos autos em examinar 
se a ausência de intimação do Parquet Estadual para atuar 
na qualidade de órgão interveniente nos autos da ação de 
improbidade administrativa proposta em face dos agravados 
constitui nulidade absoluta e, portanto, insanável.

A presente ação de improbidade administrativa foi proposta 
pelo Rioprevidência e pelo Estado do Rio de Janeiro em razão de 
fraudulenta alienação, em procedimento licitatório, dos direitos 
creditórios pertencentes ao Rioprevidência e que teria resultado 
em vultoso prejuízo ao erário superando a quantia de R$ 
426.000.000,00 (quatrocentos e vinte e seis milhões de reais).

De início, cumpre afastar a alegação de intempestividade 
formulada pelos agravados. Afirmam, em síntese, que o 
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Ministério Público teve ciência inequívoca das decisões recorridas 
quando intimado para se manifestar nos autos dos diversos 
agravos de instrumento que foram interpostos contra as decisões 
proferidas pelo Juízo a quo, ora impugnadas.

Ocorre que tal raciocínio parte de premissa equivocada e 
alcança conclusão errônea, senão vejamos.

A atuação da Procuradoria de Justiça em segundo grau de 
jurisdição ocorre na qualidade de órgão interveniente, sendo 
certo que não possui atribuição para praticar atos processuais 
em primeira instância, em vista da existência de escalonamento 
funcional.

Ademais, a alegada ciência da decisão vergastada ocorreu em 
sede de agravo de instrumento que comporta cognição restrita e 
conhecimento limitado aos documentos traslada dos pelas partes. 
Assim, não tinha a Procuradoria de Justiça oficiante ciência da 
ausência de intimação do Ministério Público em primeiro grau 
de jurisdição, o que lhe impediu, inclusive, de suscitar de oficio a 
existência de nulidade absoluta.

Por tais razões, tem-se como absolutamente tempestivo 
o recurso interposto, preenchendo os demais requisitos de 
admissibilidade recursal.

No tocante ao mérito recursal assiste parcial razão ao 
Recorrente.

Com efeito, apresente ação de improbidade administrativa 
foi proposta em 11 de dezembro de 2008 e somente em 10 
de fevereiro com atribuição para atuar 9 perante o Juízo a 
quo. Ressalte-se que tal encaminhamento somente ocorreu em 
razão da oposição de embargos de declaração pelos Demandantes 
que suscitavam a obrigatoriedade de intervenção do Parquet 
Frise-se que uma vez pessoalmente intimado o il. Representante 
do Parquet em J 0 Grau de jurisdição, daí flui o prazo para 
interposição de recurso contra as decisões prolatadas sem sua 
obrigatória intervenção, não importando o tempo já decorrido 
da propositura da ação; a partir de tal ciência pessoal conta-se 
o prazo para interposição de recurso pertinente a seu ataque. 
(Parece-nos que houve omissão de expressão entre “fevereiro” e 
“com atribuição”, o que não deslustra o parecer).
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(...)

Prosseguindo, a legitimação para atuação do Ministério 
Público no caso enfocado deflui diretamente do texto 
constitucional, notadamente dos artigos 127, caput e 129, inciso 
III, da CRFB/1988, sendo contemplada no artigo 17 da Lei no. 
8.429/1992.

Pretendeu-se, assim, a tutela do patrimônio público 
resguardando-se a res publica dos deletérios efeitos provocados 
pela atuação de agentes ímprobos, que causam enormes 
prejuízos à sociedade que acaba por suportar o resultado da má 
gestão do dinheiro público. Assim, dada a relevância do bem 
jurídico tutelado inafastável a conclusão da imperativa atuação 
ministerial desde o limiar da ação de improbidade, destacando-
se que a missão constitucional do Ministério Público reside 
justamente em preservar ordem jurídica justa e os interesses 
sociais.

Em tal ordem de idéias, tem-se que a indevida subtração do 
exercício da plenitude da atividade fiscalizadora pelo Ministério 
Público, mormente quando foram excluídos do polo passivo 
diversos corréus está eivada de nulidade insanável.

Ora, não teve o órgão com atribuição a possibilidade de 
influir na decisão do magistrado, sendo alijado do contraditório 
que se erige em garantia fundamental do devido processo, ex 
vi do artigo 5, inciso LV, da CRFB/1988. Isto sem olvidar 
que em relação aos mesmos fatos foi deflagrada ação penal e 
instaurado inquérito civil, de modo que o Parquet conhece em 
profundidade a intrincada fraude atribuída aos Réus e, assim, 
poderia colacionar aos autos dados objetivos capazes de oferecer 
melhores subsídios para uma decisão adequada, sendo evidente o 
prejuízo daí decorrente.

Em tal ordem de idéias, tem-se que o exame das questões 
aduzidas no contraditório preliminar, que antecede o recebimento 
da petição inicial da ação civil de improbidade (§§ 8o. e 9o. 
do art. 17), com intimação dos demandados para oferta de 
defesa prévia, bem como sua análise constitui etapa preliminar, 
introduzida no rito da ação de improbidade administrativa 
pela MP no. 2.245-45/01, a consubstanciar análise pré via de 
admissibilidade da ação, dotada de indiscutível relevância na 
medida em que o magistrado, convencido da inexistência do ato 
de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação 
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da via eleita, pode, inclusive, rejeitá-la (§ 8, art. 17), ensejando 
a extinção do processo.

Repila-se, ainda, a alegação de que a atuação do Parquet em 
segundo grau, teria o condão de suprir a ausência de intimação 
na instância originária. Tal, sorte de argumentação, não se aplica 
à hipótese vertente, pois por óbvio não poderia o Procurador de 
Justiça interpor recurso perante o Juízo a quo. Assim, como 
considerar suprida a subtração da faculdade processual do 
exercício do direito de recorrer (v. artigo 499 do CPC)?!

Atente-se que a nulidade aqui observada é absoluta, 
pois erigida sempre em’ prol do interesse público, do regular 
andamento do processo, garantia da’ cláusula constitucional 
do due process of law. Tão grave é o vício ora apontado que 
conforme preceitua o artigo 487, inciso III, alínea a, do CPC 
será cabível ação rescisória quando o Ministério Público não for 
ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção.

Note-se, ademais, como anteriormente afirmado a sistemática 
processual civil, bem como a legislação especial são contundentes 
ao dispor sobre a nulidade do feito quando o Ministério Público 
não seja intimado nas hipóteses em que deva intervir (...)

À luz de tais ponderações tem-se como inarredável o 
reconhecimento da nulidade invocada, limitando-se, contudo, 
à decisão que reconsiderou parcialmente o recebimento da 
inicial (v. fl& 23-32) elas decisões que complementaram tais 
provimentos jurisdicionais (v. fl&. 35 e 38), permitindo-se ao 
Ministério Público o exame das defesas prévias apresentadas 
pelos Réus.

Isso porque, como até mesmo reconhecido pelo agravante, 
verbis:

Admite-se que a maior parcela dos atos processuais praticados 
sem a intervenção do Ministério Público, desde a data em que 
o mesmo deveria ter sido intimado (ou seja, 3.11.2009), não 
causou efetivo prejuízo aos interesses do Ml (rectius: aos interesses 
sociais cuja defesa incumbe ao Ministério Público, na forma do 
art. 127 da Constituição Federal), estando, portanto abrigados 
sob o princípio pas de nullité sans grief.

Desta feita, considerando que o recebimento da inicial contra 
todos os réus, primeira decisão (fls. 21) não causou efetivo 
prejuízo aos interesses sociais cuja defesa incumbe ao Ministério 
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Público, estamos em que não há que se falar em nulidade das 
decisões proferidas por esta C. Câmara, com devida atuação do 
Parquet em sede de agravo de instrumento, visto que, subsistirá a 
decisão que ensejou a interposição do recurso, mesmo no caso de 
ter sido procedida a exclusão de alguns réus por força de decisão 
na segunda instância.

Em tal ordem de idéias, a nulidade que ora se reconhece diz 
respeito à decisão de reconsideração do recebimento da inicial 
(fls. 23-32), notadamente no que pertine à exclusão de nove 
réus, (fls. 16) repita-se, unicamente por entendimento do r. juízo 
monocrático.

Merece destaque que, como bem exposto pelo agravante, o 
prejuízo advindo da falta de intervenção obrigatória do 
Parquet consoante dicção do parágrafo 4o. do artigo 17 da 
Lei no. 8.429/1992, revela-se patente ante a constatação de 
que os réus CARLOS HENRIQUE FARIAS e SERGIO 
LUIZ VIEIRA MACHADO DE MATTOS, excluídos do 
polo passivo pela decisão monocrática, já respondem a processo 
criminal pelos mesmos fatos narrados na presente demanda, 
incursos nas penas do artigo 90 da Lei 8.666/90, sendo, 
assim, inegáveis os indícios de autoria e materialidade já 
submetidos ao crivo do Poder Judiciário, Processo no. 0217153-
45.2009.8.19.0001/2009.001.217748-5, enquanto que 
outros, também pelos mesmos fatos da ação de improbidade 
administrativa, figuram em inquérito civil.

Ante o exposto, é o parecer pelo conhecimento e parcial 
provimento do recurso para, aproveitando-se alguns atos 
processuais já praticados e que não atingem o interesse do 
Ministério Público, apenas declarar nula a decisão que 
reconsiderou o recebimento da inicial da ação de improbidade, 
fls. 23-32, e decisões posteriores visando complementá-la, para 
que seja oportunizada a manifestação obrigatória do Parquet 
em primeiro grau de jurisdição, viabilizando-lhe o cotejo das 
defesas prévias apresentadas, o exame das questões suscitadas 
neste contraditório preliminar inserto no âmbito do processo da 
ação civil de improbidade, cuja inobservância impllica ofensa ao 
devido processo legal.

(...)



421

Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 28, (241): 217-427, janeiro/março 2016

Portanto, o ilustrado parecer da Procuradoria de Justiça é no 
sentido de que se dê parcial provimento a fim de se declarar a 
nulidade, apenas, do decisum que reconsiderou o recebimento da 
inicial, levando-se em conta que “alguns atos processuais já praticados 
e que não atingem o interesse do Ministério Público”.

Parecer como o da Dra. VÂNIA não devia sofrer qualquer reparo. 
Todavia, não se pode olvidar o fato de que o Réu MARCO AURÉLIO 
GRLLLO DE BRITO foi excluído ‘por força de decisão transitada 
em julgado, daí não se poder anular simplesmente, concessa maxima 
venia, aquela decisão de reconsideração que o excluiu, sem que se 
declare a exclusão.

Por outro lado, o Ministério Público requereu a declaração de 
nulidade da decisão que recebeu a inicial, inclusive postulando a 
nulidade das decisões de fls. 9.065 e 9.073 que nem havia necessidade 
de requerimento porque é consequência, ou seja, decisão determinando 
a intimação do Ministério Público e decisão retificadora, de oficio, os 
embargos de declaração.

Assim, não havendo intimação do Ministério Público antes 
da decisão que recepcionou a inicial, a partir dali o processo está 
nulo, pelo que voto no sentido de que se dê parcial provimento ao 
recurso - não se pode manter no polo passivo MARCO AURÉLIO 
GRILLO DE BRITO, para se declarar a nulidade das decisões de 
fls. 7.159-7.159-v; 7.669-7.678; 7.725; 7.808; 9.065 e 9.073, dos 
autos principais, abrindo-se vista ao Agravante antes da prolação de 
novo decisum, permitindo-lhe pronunciar acerca das defesas prévias 
acostadas nas fis. 4.784ss., 4.849ss., 5.315ss., 5.317ss., 5.623ss., 
5.653ss., 5.696ss., 5.723ss., 5.791ss., 5.801ss, 5.872ss., 6.023ss., 
6.083ss., 6.283ss., 6.437ss., 7.102ss. e 7.140 ss., declarando-se 
a repercussão da nulidade tão somente sobre os atos praticados em 
decorrência da decisão de fls. 7.159-7.159-v (recebimento da inicial), 
inclusive sobre a citação dos Réus, que deverá ser renovada após nova 
decisão de recebimento da inicial.

A questão controvertida examinada no presente recurso especial 
ainda não foi analisada por esta Corte Superior e exige a interpretação 
da fase preliminar prevista na Lei no. 8.429/1992, que estabelece a 
notificação dos réus para apresentação de defesa prévia e posterior 
rejeição ou recebimento da petição inicial da ação civil de improbidade 
administrativa, nos seguintes termos:



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

422

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta 
pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de 
trinta dias da efetivação da medida cautelar.

(...)

§ 4o. - O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, 
atuará obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena de nulidade.

(...)

 § 6o. A ação será instruída com documentos ou justificação que 
contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade 
ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação 
de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive 
as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil. 
(Incluído pela Medida Provisória no. 2.225-45, de 2001)

§ 7o. Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-
la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação 
por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, 
dentro do prazo de quinze dias. (Incluído pela Medida Provisória no. 
2.225-45, de 2001)

§ 8o. Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em 
decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência 
do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação 
da via eleita. (Incluído pela Medida Provisória no. 2.225-45, de 
2001)

Realmente, na hipótese examinada, é notório que o Ministério 
Público não é parte nos autos, pois a ação civil de improbidade 
administrativa foi ajuizada pelo RIOPREVIDÊNCIA e pelo Estado 
do Rio de Janeiro contra diversos réus. Também é incontroverso que 
a petição inicial da referida ação civil foi recebida em sua totalidade, 
posteriormente reconsiderada para excluir integrantes do pólo passivo, 
sem qualquer intimação do representante do Ministério Público para 
atuar como custus legis.

O comando contido no § 4o. do art. 17 da LIA é imperativo ao 
determinar a obrigatoriedade do Ministério Público intervir, quando 
não for parte, como fi scal da lei sob pena de nulidade. Por outro lado, é 
evidente que tal intervenção deve ocorrer antes de qualquer ato decisório 
do julgador, especialmente antes da recebimento ou rejeição da petição 
inicial da ação civil de improbidade administrativa.
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Nesse momento, intervindo como fi scal da lei, o Ministério Público 
terá vista dos autos após as partes, será intimado de todos os atos do 
processo, poderá juntar documentos e requerer medidas ou diligências 
necessárias ao descobrimento da verdade, nos termos do art. 83 do 
Código de Processo Civil. A ausência de intimação para intervenção 
obrigatória do Ministério Público prevista em lei impõe a nulidade do 
processo (art. 84 do CPC).

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

Agravo regimental em recurso especial. Ação possessória. Área de 
proteção ambiental. Omissão do acórdão recorrido. Inexistência. 
Ausência de intervenção do Ministério Público. Nulidade do processo 
reconhecida pelo Tribunal de origem. Conclusão do acórdão recorrido 
amparada nas circunstâncias fáticas da causa. Reexame de provas. 
Descabimento. Súmula no. 7-STJ. Recurso improvido.

1.- Consoante dispõe o artigo 535 do CPC, destinam-se os 
Embargos de Declaração a expungir do julgado eventuais omissão, 
obscuridade ou contradição, não se caracterizando via própria ao 
rejulgamento da causa.

2.- O Ministério Público deve intervir nas causas nas quais sobressai 
o interesse público, sob pena de nulidade absoluta, nos termos dos arts. 
232 da CF, 84 e 246 do CPC, a qual pode ser reconhecida, inclusive, 
de ofício, pelo julgador, em qualquer tempo e grau de jurisdição, não 
havendo que se falar, portanto, que a questão não teria sido devolvida 
ao conhecimento do Tribunal.

3.- Ademais, no caso, verifica-se que a conclusão do Acórdão 
recorrido quanto à existência de prejuízo pela ausência de intervenção 
do Parquet estadual no feito decorreu da análise das circunstâncias 
fáticas da causa, cujo reexame é vedado nesta sede excepcional, ante o 
óbice da Súmula no. 7 deste Tribunal.

4.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp no. 1.366.468-ES, 3a. Turma, Rel. Min. 
SIDNEI BENETI, DJe de 20.6.2014)

Processual Civil. Recursos especiais. Art. 105, III, a, da CF/1988. 
Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, à de desapropriação 
por utilidade pública (Usina Hidroelétrica de Balbina-AM), proposta 
pela Eletronorte, em decorrência de alienação de terras devolutas pelo 
Estado do Amazonas a particulares, sob a alegação de ausência de 
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implementação de condição resolutiva. Área com fortes indícios de 
anterior ocupação indígena, da etnia Waimiri Atroari, e de indícios 
de alienação irregular das glebas. Intervenção do Ministério Público 
em primeira instância. Obrigatoriedade, sob pena de nulidade 
absoluta (CPC, arts. 84 e 246).

1. O Ministério Público deve intervir ab origine nas causas nas 
quais sobressai o interesse público, por isso que nesse estágio processual 
pode produzir provas e atuar com maior amplitude do que o órgão 
ministerial cuja função se opera na instância ad quem.

(...)

4. Recurso especial do Ministério Público Federal conhecido e 
provido, para anular a sentença, determinando-se a sua oitiva a 
partir da primeira instância, prejudicadas as demais questões, bem 
como os recursos especiais interpostos pela Eletronorte e pela União.

(REsp no. 934.844-AM, 1a. Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, 
DJe de 25.11.2010)

Nesse contexto, o prejuízo causado ao Ministério Público é 
manifesto, pois apesar da obrigatoriedade determinada pela Lei de 
Improbidade Administrativa para fi scalizar a ação civil de improbidade 
administrativa, somente foi intimado após a fase preliminar prevista 
na referida norma que excluiu diversos réus da relação processual, bem 
como após o transcurso de quase dois anos do ajuizamento da ação.

Ademais, como observado pela Corte a quo, no caso concreto, a 
intervenção do representante do Ministério Público na fase recursal 
perante o Tribunal a quo não supriria a ausência de intimação do parquet 
que ofi cia em primeiro grau de jurisdição.

Assim, nos termos do art. 246 e parágrafo único do Código de 
Processo Civil, reconhecida a nulidade por ausência de intimação do 
Ministério Público para acompanhar o feito em que deveria intervir, o 
processo deve ser anulado a partir da decisão que analisou o recebimento 
da petição inicial da ação civil de improbidade administrativa.

Por fi m, é necessário consignar que os efeitos do reconhecimento da 
nulidade no processo devem observar o disposto no art. 248 do Código 
de Processo Civil: Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito todos os 
subseqüentes, que dele dependam; todavia, a nulidade de uma parte do ato 
não prejudicará as outras, que dela sejam independentes.
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Portanto, é evidente que o acórdão proferido pelo Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, objeto do Agravo de Instrumento 
no. 0012418-19.2010.8.19.0000, que excluiu ASM Asset Management 
DTVM S.A e ASM Administradora de Recursos S/A do pólo passivo da 
ação civil de improbidade administrativa, é atingido pela declaração de 
nulidade do processo por depender diretamente do ato judicial anulado. 
Tal controvérsia, objeto do REsp no. 1.330.445-RJ, também sob a minha 
Relatoria, fi ca com o julgamento prejudicado em razão da apontada 
circunstância do caso concreto.

Outrossim, o reconhecimento da nulidade na fase preliminar da 
ação civil de improbidade administrativa, não atinge, necessariamente, a 
decisão posterior que determinou a indisponibilidade de bens dos réus, 
pois não dependente do recebimento da exordial para ser decretada.

Nesse sentido, o entendimento consolidado deste Tribunal Superior:

Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental no agravo 
em recurso especial. Ação civil pública por ato de improbidade 
administrativa. Indisponibilidade dos bens. Art. 7o. da Lei no. 
8.429/1992. Decretação. Requisitos. Entendimento do STJ de que é 
possível antes do recebimento da inicial. Suficiência de demonstração 
de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito (fumaça do bom 
direito). Perigo da demora implícito. Independência de dilapidação 
patrimonial. Incidência também sobre bens adquiridos antes da 
conduta. Tribunal de origem que individualiza as condutas e indica 
dano ao erário em mais de quinhentos mil reais. Súmula no. 83-STJ.

1. Hipótese na qual se discute cabimento da decretação de 
indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de 
improbidade administrativa.

2. O acórdão recorrido consignou expressamente “haver prejuízo 
ao erário municipal”, bem como que “estariam presentes os requisitos 
necessários (fumus boni iuris e o periculum in mora) (...) limitado ao 
valor total de R$ 535.367.50”.

3. O entendimento conjugado de ambas as Turmas de Direito 
Público desta Corte é de que, a indisponibilidade de bens em ação 
de improbidade administrativa: a) é possível antes do recebimento 
da petição inicial; b) suficiente a demonstração, em tese, do dano 
ao Erário e/ou do enriquecimento ilícito do agente, caracterizador 
do fumus boni iuris; c) independe da comprovação de início de 
dilapidação patrimonial, tendo em vista que o periculum in mora 
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está implícito no comando legal; d) pode recair sobre bens adquiridos 
anteriormente à conduta reputada ímproba; e e) deve recair sobre 
tantos bens quantos forem suficientes a assegurar as conseqüências 
financeiras da suposta improbidade, inclusive a multa civil. 
Precedentes: REsp no. 1.115.452-MA; REsp no. 1.194.045-SE e 
REsp no. 1.135.548-PR.

4. Ademais, a indisponibilidade dos bens não é indicada somente 
para os casos de existirem sinais de dilapidação dos bens que seriam 
usados para pagamento de futura indenização, mas também nas 
hipóteses em que o julgador, a seu critério, avaliando as circunstâncias 
e os elementos constantes dos autos, afere receio a que os bens sejam 
desviados dificultando eventual ressarcimento. (AgRg na MC no. 
11.139-SP).

5. Destarte, para reformar a convicção do julgador pela necessidade 
da medida em favor da integridade de futura indenização, faz-
se impositivo revolver os elementos utilizados para atingir o 
convencimento demonstrado, o que é insusceptível no âmbito do 
recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula no. 7-STJ.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp no. 20.853-SP, 1a. Turma, Rel. Min. 
BENEDITO GONÇALVES, DJe de 29.6.2012) (sem destaque 
no original)

Processual Civil e Administrativo. Improbidade.  Violação dos 
arts. 165 e 535 não configurada. Cabimento da ação civil pública. 
Ausência de relação tributária. Indisponibilidade dos bens. Decretação 
inaudita altera pars. Possibilidade. Requisitos. Art. 7o. da Lei no. 
8.429/1992.

1. Cuidam os autos de Ação Civil Pública movida pelo Ministério 
Público do Estado de Mato Grosso contra a ora recorrente e outros, em 
virtude de suposta improbidade administrativa envolvendo concessão 
e uso fraudulentos de créditos de ICMS.

2. Não está configurada ofensa aos arts. 165 e 535 do Código 
de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem conferiu 
fundamento suficiente à controvérsia que lhe foi apresentada, relativa 
à decretação de indisponibilidade dos bens.

3. A Ação Civil Pública por improbidade administrativa pode ser 
proposta contra qualquer agente público, inclusive os que integram a 
Administração Fazendária e, em quadrilha, montam créditos frios de 
ICMS.
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4. É possível a determinação de indisponibilidade e seqüestro 
de bens, para fins de assegurar o ressarcimento ao Erário, antes do 
recebimento da petição inicial da Ação de Improbidade. Precedentes 
do STJ.

5. Recurso Especial não provido.

(REsp no. 1.113.467-MT, 2a. Turma, Rel. Min. HERMAN 
BENJAMIN, DJe de 27.4.2011) (sem destaque no original)

Ante o exposto, os recursos especiais interpostos por Nominal 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA e Outro, E P M de 
A H e Outro, S L V M de M e Outros e E L dos S da S e Outro devem 
ser parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos; recurso especial 
do Estado do Rio de Janeiro e do Fundo Único de Previdência Social do 
Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA deve ser provido, nos 
termos da fundamentação.

É o voto.




